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การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์ 3 ประการประกอบดว้ย 1) เพื่อศึกษาวิเคราะหก์ระบวนการก่อตวัของความเป็น

ชุมชนและการจดัตัง้เครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย  2) เพื่อศึกษาลกัษณะกิจกรรมทางศาสนาในประเด็นการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย และ 3) เพ่ือศึกษาและสงัเคราะหรู์ปแบบของกระบวนการสรา้ง
และถ่ายทอดทุนทางสังคมของเครือข่ายพระสงฆล์าวในสังคมไทย  โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการเก็บข้อมูล
แบบสอบถามเชิงส ารวจ และการลงพืน้ท่ีภาคสนามเพื่อสมัภาษณเ์ชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสงัเกตการณก์ารวิจยั ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างเชิงปริมาณคัดเลือกจากประชากรพระสงฆ์ลาวท่ีเข้ามาศึกษาอยู่ในสังคมไทยในพื ้นท่ีการวิจัย  8 จังหวัดได้แก่   
(1) กรุงเทพมหานคร (2) พระนครศรอียธุยา (3) หนองคาย (4) ขอนแก่น (5) นครพนม (6) อบุลราชธานี (7) เชียงใหม่ (8) เชียงราย 
ไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 119 รูป ในส่วนของกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคญัแบ่งเป็นพระสงฆไ์ทยจ านวน  15 รูป พระสงฆล์าวจ านวน 12 รูป 
และบคุคลทั่วไปชาวไทยอีก 3 คน รวมกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคัญจ านวน 30 รูป/คน ผลการวิจยัพบว่า ประการท่ีหนึ่ง ความเป็นชมุชน
ของเครอืข่ายพระสงฆล์าวเกิดขึน้ภายใตก้ระบวนการท่ีอาศยัรากฐานความสมัพนัธท์างวฒันธรรมของทัง้สองประเทศที่ผสมผสาน
ร่วมกันได  ้น ามาสู่การสนับสนุนจากคณะสงฆแ์ละมหาวิทยาลัยสงฆข์องไทยจนกลายเป็นชุมชนแต่ละจังหวดั ต่อมาจึงมีการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ พระสังฆาธิการและหน่วยงานภาครฐัของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สรา้ง
ความสมัพนัธเ์ชิงเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ประการท่ีสอง กิจกรรมท่ีส าคญัต่อการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมของพระสงฆล์าว
คือการศึกษาพระปริยตัิธรรมของคณะสงฆไ์ทย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสงัคมสงเคราะห์ และกิจกรรมตามประเพณีของ
คณะสงฆไ์ทย และประการท่ีสาม ทุนทางสงัคมของเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยเกิดขึน้จากการพฒันาพืน้ท่ีทางสงัคมการ
สรา้งเครอืข่ายทัง้ภายในและภายนอก การพฒันาปฏิบตัิการของกิจกรรมและการจดัการความรูข้องเครอืข่ายพระสงฆล์าว ในส่วน
ของการถ่ายทอดทนุทางสงัคมไดใ้ชก้ารถ่ายทอดภายในสมาชิกของเครือข่าย  การแลกเปลี่ยนความสมัพนัธก์บัคณะสงฆไ์ทย และ
การใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน ์ทา้ยท่ีสดุงานวิจยัครัง้นีมี้ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัคือควรมีการศกึษาเปรยีบเทียบรูปแบบของเครอืข่าย
พระสงฆต์่างประเทศเก่ียวกบัการประยกุตร์บัความหมายทางวฒันธรรมของสงัคมไทยเมื่อไดเ้ดินทางกลบัไปใชชี้วิตในสงัคมบา้น
เกิดของตนเอง 
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This study was comprised of 3 objectives as follows: 1) To analyze the formation process of 

community and the establishment of a network of Lao monks in Thai society; 2) To study the characteristics of 
religious activities in respect of the cultural transfer and exchange of the network of Lao monks in Thai society; and 3) 
To explore and synthesize how to establish and transfer social capital of the network of Lao monks in Thai society, 
using an integrated research process which includes the use of the survey questionnaire for the data collection, the 
fieldwork to conduct in-depth interviews, the focus group, and the observation. The quantitative samples were 
selected from Lao monk populations who were studying in Thailand. The research was conducted in the following 8 
provinces: (1) Bangkok; (2) Phra Nakhon Si Ayutthaya; (3) Nong Khai; (4) Khon Kaen; (5) Nakhon Phanom; (6) Ubon 
Ratchathani; (7) Chiang Mai; (8) Chiang Rai. There were a total of 119 samples. Major respondents included 15 Thai 
monks, 12 Lao monks, and 3 Thai laymen, totaling 30 major respondents. The results of the study revealed that 1) The 
community of the network of Lao monks was formed by the process, relying on a combination of cultural relationship 
between the two countries, followed by the support from clergymen and Sangha Universities in Thailand for the 
founding of the community in each province, as well as the support from Sangha Universities, Sangha administrators, 
and government agencies in Lao PDR for the establishment of the relationship within the network of Lao monks in Thai 
society; 2) The activities which were significant to the cultural exchange of Lao monks were the education of Dhamma 
of Thai clergymen, the Buddhism propagation and social work, and the traditional activities of Thai clergymen; and 3) 
The social capital of the network of Lao monks in Thai society could be generated by developing social space, 
building both internal and external networks, improving operations of activities, and managing knowledge of the 
network of Lao monks. With regard to the social capital transfer, it could be transferred among members of the 
network, or in the form of a relationship exchange with Thai clergymen, and via social network. Finally, this research 
mainly suggested that next study should compare models of the network of foreign monks to explore how to apply 
cultural meaning of Thai society when they returned to live in their home country. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
  

การเสรจ็สิน้ลงของปรญิญานิพนธค์รัง้นีมี้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและสนบัสนนุใหก้ารวิจยัไดล้ลุ่วงไปดว้ยดี
มากมาย โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมทางวิชาการและเป็นแรงผลักดันให้กับการศึกษาในรั้ว
มหาวิทยาลยั ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยพ์ฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ และ รองศาสตราจารย ์    
ดร.ชลวิทย ์เจียรจิตต ์ผูค้วบคมุปรญิญานิพนธท่ี์มีความเมตตาและสละเวลาใหก้บัการสนบัสนนุผูว้ิจยัในทกุ
ดา้นอย่างแทจ้ริง รวมทั้งความเมตตาจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ท่ีไดม้าเป็นประธาน
คณะกรรมการสอบปากเปล่าและใหค้  าแนะน าส าคญัในการปรบัปรุงแกไ้ขปรญิญานิพนธใ์หมี้คณุภาพมาก
ขึน้ อีกทัง้รองศาสตราจารย ์ดร.สาธิต ทิมวฒันบรรเทิง และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติกรณ ์นพอดุมพนัธุ ์
ท่ีใหก้ารสนบัสนนุในการศกึษาดว้ยดีมาโดยตลอด 

ในส่วนของช่วงเวลาของการเก็บขอ้มลูและการพฒันาปรญิญานิพนธท่ี์ตอ้งสละเวลาและพลงัใน
ชีวิตอย่างมาก ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณ “พ่อ” ท่ีเสียสละความสุขในชีวิตมากมายในการสนับสนุนและเป็น
แรงใจใหก้ับการศึกษาครัง้นี  ้ตลอดจนขอกราบขอบพระคณุ พระสธีุรตันบณัฑิต (สทุิตย ์อาภากโร อบอุ่น)   
ผูเ้ป็นแสงอาทิตยท์างปัญญาและใหค้วามเมตตาในการสนบัสนนุอยา่งมากในการศกึษา  ขอขอบคณุนอ้ง ๆ 
ท่ีไดร้ว่มท างานและเป็นก าลงัใจใหก้ันระหว่างผูว้ิจัยตอ้งใชเ้วลาในชีวิตกับการท าปริญญานิพนธ์ทัง้นอ้ง
ภูเบศ นอ้งยุย้ นอ้งเก่ง นอ้งปอนด ์นอ้งโด นอ้งนิว นอ้งโบ๊ท และนอ้งเบิรด์ นอกจากนีย้งัขอขอบคณุเพ่ือน
รว่มชัน้เรยีนท่ีเป็นก าลงัส าคญัของการศกึษาคือพี่ตน้ พ่ีนิว และพ่ีวิน ตลอดจนขอขอบคณุคณะสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒที่ใหก้ารสนบัสนนุทนุการศกึษาสว่นหนึ่งในการศกึษาครัง้นี ้

ผูว้ิจยัตระหนกัเสมอว่าการด าเนินการวิจยัครัง้นีไ้ม่ไดส้รา้งความสมบรูณใ์หก้บัประเด็นการศกึษา
หรอืชีวิตทางวิชาการของผูว้ิจยั แตก่ลบัเป็นจดุเริม่ตน้ท่ีส  าคญัของการรว่มเรยีนรูป้ระเด็นทางสงัคมและการ
พัฒนาให้งานวิชาการสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคมไดใ้นอนาคต  ดังนั้นหากการศึกษาครัง้นีไ้ดส้รา้ง
ประโยชนก์ับผูท่ี้สนใจเรียนรูจ้ากปริญญานิพนธนี์ใ้นอนาคต  ขอยกความดีใหก้ับเครือข่ายพระสงฆล์าวใน
สงัคมไทย และการผลกัดนัของมหาวิทยาลยัสงฆท์ัง้สองแห่งซึ่งเป็นก าลงัส าคญัเบือ้งหลงัในการพฒันาให้
เกิดความสมัพันธอ์ันดีระหว่างคณะสงฆข์องทัง้สองประเทศ  ตลอดจนขอใหก้ารศึกษาครัง้นีเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ของการเปิดพืน้ท่ีใหก้ับการสรา้งเสรีภาพทางวิชาการท่ีจะผลักดันใหเ้กิดการอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค
ทา่มกลางความหลากหลายทางวฒันธรรมของสงัคมไทยตอ่ไป 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ภมิูหลัง 
 “เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตจึ้งไม่ใช่ดนิแดนทีเ่ป็นเอกเทศ หากแตเ่ป็นระบบ

ที่ผ่านทะลุระหว่างกัน (Interpenetrated Systems) ที่ซ่ึงอิทธิพลจีน อินเดีย 

อาหรบั รฐัอาณานิคมตะวนัตก สหรฐัอเมริกา ในหลายระลอกประวตัิศาสตร์

เศรษฐกิจและการเมือง มีสว่นส าคญัในการสรา้งวฒันธรรมทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั” 

(ป่ินแกว้ เหลืองอรา่มศร,ี 2558: 27) 

 

การขา้มพรมแดนถือเป็นปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้จากปัจจยัควบคมุและส่งเสริมในหลาย
ระดบั ตัง้แต่ระดบัโครงสรา้ง อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
เป็นตน้ จนถึงระดบัครอบครวั อาทิ การขา้มแดนจากปัจจยัของระบบเครอืญาติและความสมัพนัธ์
ระดบับุคคล เป็นตน้ การศกึษาท่ีถือเป็นผลงานท่ีพยายามบกุเบิกปรมิณฑลของการศกึษาว่าดว้ย
ชายแดนศึกษา ได้ให้ข้อสรุปเก่ียวกับความเลื่อนไหลของจิตส านึกข้ามพรมแดนรัฐชาติว่า  
ปรากฏการณโ์ลกาภิวตันไ์ดส้่งผลใหค้วามเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและขอ้มลูข่าวสารขยาย
อิทธิพลเขา้สู่สงัคมทั่วโลกมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงัศตวรรษท่ี 18 ความกา้วหนา้ของการ
จดัตัง้กลุ่มความรว่มมือระหว่างประเทศ การใหค้วามช่วยเหลือดา้นการพฒันาและการขบัเคลื่อน
ธุรกิจขา้มชาต ิถือเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนใหผู้ค้นขา้มพรมแดนรฐัชาติ โดยมีเปา้หมายทัง้
ทางเศรษฐกิจ แรงงาน สงัคมและการเมืองมากขึน้ (จกัรกรชิ สงัขมณี, 2561: 43-53) กลา่วส าหรบั
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเห็นได้ว่าผู้คนในดินแดนแห่งนี ้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมายาวนาน  
จนกล่าวไดว้่าความสมัพนัธร์ะหว่างผูค้นในดินแดนแห่งนี ้มีความยืดหยุ่นและปรบัเปลี่ยนไปตาม
กลุ่มผูป้กครอง การติดต่อทางการคา้ หรืออิทธิพลจากการเผยแพรว่ฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ  
(นิต ิภวคัรพนัธุ,์ 2558: 135-137)  

หากพิจารณาการเคลื่อนยา้ยพรมแดนของไทยและลาวเป็นส าคญั ยศ สนัตสมบตัิ และ
คนอ่ืน ๆ (2555) เสนอให้เห็นว่าพรมแดนระหว่างสองประเทศท่ีแต่เดิมมีลักษณะความเป็น  
เครือญาติและชาติพันธุ์ท่ีคล้ายคลึงกัน มีวิวัฒนาการท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการปิดพรมแดน
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2518 -2532 อนัเน่ืองมาจากความแตกตา่งทางอดุมการณก์ารเมือง ลกัษณะของ
การติดต่อระหว่างกันจึงมีความเป็นทางการและสะท้อนอัตลักษณ์ของชาติตนเองมากขึน้  
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การท่ีไทยรบัเอาแนวคิดการพฒันาแบบกระแสหลกั ส่งผลใหบ้รเิวณพรมแดนฝ่ังไทยมีความเจรญิ
ทางโครงสรา้งพืน้ฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีแตกต่างจากเพื่อนบา้นชัดเจน อีกทั้งการ
ควบคมุทางกฎหมายของการไปมาหาสู่ระหว่างเครอืญาติท่ีเขม้ขน้ขึน้ระหว่างนัน้ ยงัเป็นปัจจยัให้
ช่วงเวลา 15 ปีดงักลา่ว ความสมัพนัธท์างวฒันธรรมของผูค้นบรเิวณพรมแดนสองฝ่ังโขงด าเนินไป
ดว้ยวิถีทางของตนเองมากขึน้ตามไปดว้ย 

ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาเฉพาะสถาบนัสงฆใ์นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จะเห็นไดว้่าการเผยแผ่
อิทธิพลของความเช่ือและการนับถือพระพุทธศาสนาเขา้มายงัดินแดนท่ีเรียกว่า “สุวรรณภูมิ” มี
หลักฐานปรากฏว่าเกิดขึน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 236 ถึง ปี พ.ศ. 303 การศึกษาท่ีส าคัญในปัจจุบันท่ี
เก่ียวกับการท าความเขา้ใจพระพุทธศาสนาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จัดท าโดยศูนยอ์าเซียน
ศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั (2560) ไดเ้สนอถึงภูมิหลงัและความสัมพนัธ์
ของสถาบนัพระพทุธศาสนาในพืน้ท่ีประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้นว่าคณะสงฆจ์ากลงักาทวีป
ได้เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนแห่งนี ้ผ่านการเดินทางทางทะเล และเช่ือมต่อ
ความสมัพนัธไ์ปกับสถาบนัปกครองของแต่ละดินแดนเป็นหลกั ส่งผลใหท้า้ยท่ีสดุหลกัธรรมและ
แนวปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาได้ผนวกรวมกับความเช่ือดั้งเดิมของคนในดินแดนแห่งนี ้  
อีกทัง้ยงัปรบัเปลี่ยนใหส้อดคลอ้งกนัตามยคุสมยัของเจา้ผูป้กครอง วฒันธรรม และจารตีประเพณี
ของแตล่ะทอ้งถ่ินอีกดว้ย  

การท่ีคณะสงฆข์องไทยสามารถพฒันาบทบาทของการเป็นศนูยก์ลางทางการศกึษาและ
การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาไดก้่อนประเทศเพื่อนบา้น ไดส้ง่ผลใหเ้กิดการขา้มแดนของพระสงฆเ์ขา้
มาศกึษาในสงัคมไทยมากขึน้ นอกจากนีข้อ้มลูจากการศกึษาของพระมหาดาวสยาม วชิรปญุโญ 
(2558) ชีใ้ห้เห็นว่าพระสงฆ์ลาวท่ีจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแลว้ยังจ าวัดเพื่อประกอบ
ศาสนกิจ ศกึษาตอ่ระดบับณัฑิตศกึษา ศกึษาอยู่ในการศกึษาระดบัพระปรยิตัิธรรมและบาลีศกึษา
ในประเทศไทยอีกจ านวนหนึ่ง การรวมตวัและพฒันาเครอืข่ายความเป็นชมุชนขึน้ ไดก้่อใหเ้กิดการ
ขยายบทบาทและการจัดองคก์รท่ีเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความสมัพันธ์ของ
สมาชิก การสนบัสนนุและสง่เสรมิกิจกรรมทางพระพทุธศาสนาและการพฒันาสงัคม ทัง้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับคณะสงฆ์และประชาชนลาวท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในสังคมไทย   นอกจากนี้การค้นคว้าทาง
ประวตัิศาสตรไ์ดแ้สดงใหเ้ห็นว่ามีพระมหาเถระส าคญัของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว
เข้ามาศึกษาทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เช่น พระอาจารย์มหาผ่อง สมาฤกษ์ อดีต
พระสงัฆราชลาว เป็นตน้ ขณะท่ีปัจจุบนัสามารถสรุปรูปแบบการเริ่มตน้เดินทางเขา้มาศึกษาใน
ไทยของพระสงฆล์าวได ้4 ลกัษณะ ประกอบดว้ย การเดินทางเขา้มาดว้ยตนเอง การมีครูอาจารย์
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หรอืเจา้ส านกัเป็นธุระสนบัสนนุ การเดนิทางเขา้มาโดยทนุรฐับาล และการเดินทางเขา้มาโดยความ
รว่มมือระหวา่งสถาบนัการศกึษา  

พระสงฆล์าวจ านวนหนึ่ง จึงไดร้บัการศึกษาและกระบวนการขัดเกลาทางสังคมผ่าน
ระบบการศกึษาของไทย โดยระหว่างการศกึษาอยู่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีสถานท่ีจ าพรรษาตาม
หลักทางพระพุทธศาสนา ดังนั้นจะมีวัดจ านวนหนึ่งท่ีเจา้อาวาสและกรรมการวัด เห็นสมควร
ยอมรบัพระสงฆ์ลาวเข้าจ าพรรษาเป็นพระอาคันตุกะตามช่วงระยะเวลาท่ีศึกษา อย่างไรก็ดี
พระสงฆ์จ านวนหนึ่งได้พัฒนาบทบาทการท างานโดยการจัดตั้งชมรมพระสงฆ์ลาวขึน้ใน
สถาบันการศึกษาท่ีตนเองสังกัด เพื่อให้การช่วยเหลือหรือประสานงานติดต่อสื่อสารภายใน 
นอกจากนีย้งัไดเ้ปิดพืน้ท่ีการท างานเผยแผ่และสงัคมสงเคราะหใ์หก้บัชมุชนคนลาวในประเทศไทย 
ไดป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนา การด าเนินกิจกรรมตามประเพณี รวมทัง้ใหค้วามช่วยเหลือถ่ิน
ฐานบา้นเกิดในคราวจ าเป็นอีกดว้ย ขณะท่ีกระบวนการพัฒนาความเป็นชุมชนของเครือข่าย
พระสงฆล์าว จะเห็นไดว้่ามีการจัดโครงสรา้งการบริหารงาน การท ากิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ราชการไทยและหน่วยงานราชการสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวประจ าประเทศไทย 
ตลอดจนพฒันาการอนุรกัษ์ประเพณี ศิลปะและวฒันธรรม ถือเป็นจดุเริ่มตน้ของการพฒันากลุ่ม
เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย โดยปัจจบุนัมีพระสงฆล์าวท่ีเขา้มาปฏิบตัิศาสนกิจในประเทศ
ไทย และเขา้มาศกึษาต่อรว่มสนบัสนนุการท ากิจกรรมรว่มกนั อีกทัง้ยงัพระสงฆล์าวจ านวนหนึ่งท่ี
จ าพรรษาเพื่อปฏิบัติศาสนกิจในสังคมไทยต่อไป จึงมีการประสานงานเชิงเครือข่ายท่ีจะไดท้ า
กิจกรรมรว่มกนัมากยิ่งขึน้ไปอีก สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ พระโสภณพฒันบณัฑิต และคนอ่ืน ๆ 
(2556) ท่ีไดส้รุปการศึกษาเก่ียวกบัการบรหิารจดัการองคก์รพระพทุธศาสนาลาวพบว่า ภายหลงั
การสถาปนาความสมัพนัธอ์ย่างชดัเจนระหวา่งไทยและลาวในปี พ.ศ. 2532 การจดัการศกึษาของ
คณะสงฆล์าวถกูตีความใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการสงัคมนิยมมากขึน้ รวมทัง้เริม่มีการสนบัสนนุ
ใหพ้ระสงฆไ์ทยเขา้มาศึกษาพระพุทธศาสนาทัง้นกัธรรม และบาลีศึกษาในไทย ส่งผลใหเ้กิดการ
ขยายจ านวนของเครอืข่ายพระสงฆล์าวเขา้มาในประเทศไทยมากขึน้ ขณะเดียวกนัความสมัพนัธ์
อย่างเป็นทางการระหว่างคณะสงฆ์ทัง้สองประเทศเองก็ไดร้บัการสานต่อและการสนบัสนุนจาก
ภาครฐัใหเ้สมือนเป็นสายใยสนบัสนนุความสมัพนัธท์างการเมืองระหวา่งประเทศอีกแบบหนึ่งดว้ย  

ส าหรบัมิติของการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทเครือข่ายพระสงฆข์า้มแดนกบัการสรา้ง
ชุมชน จะเห็นได้ว่ามีการศึกษาท่ีเก่ียวข้องทั้ง เครือข่ายพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์ลาวใน
ต่างประเทศท่ีน่าสนใจหลายชิน้ งานของ Wendy Cadge ศาสตราจารย์ดา้นสังคมวิทยาชาว
อเมริกันแห่ง Brandeis University ได้เสนอภาพรวมของบทบาทเครือข่ายพระสงฆ์ไทยใน
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สหรฐัอเมริกา โดยชีใ้หเ้ห็นว่าเครือข่ายพระสงฆไ์ทยไดข้ยายจ านวนพระสงฆแ์ละองคก์รวดัเพิ่ม
ขึน้มาตลอดตัง้แต่ช่วงยุคก่อตัง้ศนูยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาครัง้แรกในปี ค.ศ. 1965 วิวฒันาการ
ต่อมาคือการเป็นศูนยก์ลางชุมชนและการเกิดปฏิสมัพนัธข์องคนไทยท่ียา้ยถ่ินฐานเขา้มาอยู่ใน
สหรฐัอเมรกิา โดยปัจจบุนัวดัไทยในสหรฐัอเมรกิามีกิจกรรมท่ีไดช้่วยใหเ้กิดการรวมตวัของชุมชน
คนไทยหรือในหลายแห่งก็มีคนลาวเขา้รว่มท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เรียนภาษาไทยและ
หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา ตลอดจนการรว่มงานบญุตามประเพณีและเทศกาลส าคญัของคน
ไทยพทุธอีกดว้ย (Cadge, W. and Sangahanoo, S., 2005) นอกจากนีง้านของ Janet McLellan 
and Marybeth White ท่ี ช่ือว่า “Social Capital and Identity Politics among Asian Buddhists 
in Toronto” ได้ศึกษาบทบาทและความสัมพันธ์ของชุมชนคนลาวท่ีย้ายถ่ินฐานเข้ามาอยู่ใน
แคนาดากับเครือข่ายพระสงฆ์ลาว ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า  การสามารถผลักดันทั้งการเงิน 
และการต่อรองทางกฎหมายกับหน่วยงานทอ้งถ่ิน ใหจ้ดัตัง้วดัลาวขึน้ในชุมชนได ้เป็นจุดเริ่มตน้
ส าคญัของการพฒันาพืน้ท่ีรว่มของชุมชนคนลาวในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การด ารง
รกัษาวฒันธรรม การสรา้งเครือข่าย รวมทัง้การใหค้วามช่วยเหลือชมุชนคนลาวท่ียา้ยถ่ินฐานเขา้
มาอยู่ในสังคมแห่งใหม่ร่วมกัน (McLellan, J. and White, M., 2005) ขณะท่ี อภิญญา เฟ่ืองฟู
สกุล (2558) ไดอ้ธิบายระบุให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความสนใจทางวิชาการท่ีประสบการณ์ทาง
ศาสนาในโลกตะวนัตกมกัละเลยคือการสนใจเก่ียวกบัศาสนากบัผูพ้ลดัถ่ิน (Diaspora Religion) 
ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการโลกาภิวัตน์ท่ี ได้สรา้งให้เกิดการอพยพย้ายถ่ิน ทั้งท่ีมีสาเหตุจาก
เศรษฐกิจ การเมือง หรอืปัญหาความรุนแรงในสงัคม นอกจากนีย้งัมีขอ้เสนอจากการศกึษาท่ีผ่าน
มาว่าพิธีกรรมทางศาสนาของกลุ่มคนท่ีมาอาศัยอยู่ในดินแดนอ่ืน มีส่วนช่วยสรา้งความเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวกนัใหก้บัชมุชนผูอ้พยพได ้ 

จะเห็นไดว้่า เครือข่ายพระสงฆ์ท่ีไปจัดตัง้องคก์ร เครือข่ายการท างานและการพัฒนา
กิจกรรมในต่างประเทศ มีบทบาทต่อการสรา้งความเป็นชุมชนให้กับสมาชิกร่วมชาติหรือร่วม
ศาสนาท่ีอพยพยา้ยถ่ินเขา้ไปท างาน ตัง้รกรากใหม่ หรือเขา้ไปศึกษาเป็นช่วงเวลาหนึ่งในดินแดน
แห่งใหม่ไดเ้ป็นอย่างดี การพฒันาเครือข่ายรว่มกันจนสามารถน าไปสู่การระดมความช่วยเหลือ 
การจัดท ากิจกรรมตามวฒันธรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนา ไดพ้ัฒนาใหเ้กิดชุมชนท่ีมี
ความสัมพันธ์กันใกลชิ้ดแม้อยู่ต่างประเทศ นอกจากนีบ้ทบาทการจัดตั้งองคก์รท่ีเพิ่มมากขึน้  
จนสามารถกลบัไปใหค้วามช่วยเหลือดินแดนบา้นเกิดหรือดินแดนของบรรพบุรุษไดอี้กดว้ย ทัง้นี ้
เม่ือพิจารณาผลของกระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดเครือข่ายความสมัพนัธท่ี์สามารถยกระดบัการสรา้ง
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ความรว่มมือเพื่อการพฒันาใหเ้กิดการสนบัสนนุทางเศรษฐกิจ การรกัษาวฒันธรรมและความเช่ือ
ของกลุม่วา่คือ “ทนุทางสงัคม”  

การอธิบายความหมายและลกัษณะพืน้ฐานเก่ียวกับ “ทุนทางสงัคม” ควรเริ่มพิจารณา
แนวคิดของ Robert Putnam ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์จาก Harvard University ซึ่ งได้
ท าการศึกษาอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศอิตาลี  (Putnam, 1993) 
โดยงานของสรุางรตัน ์จ าเนียรพล (2555) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัทุนทางสงัคมว่าคือการสรา้ง
สังคมท่ีมีความเช่ือมโยงระหว่างเครือข่ายของผูค้น เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมลักษณะต่าง  ๆ  
ท่ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยค านึงถึงการเลือกใช้กลไกต่าง  ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการผลักดัน
กิจกรรม จึงสามารถสรุปไดว้่าทนุทางสงัคมก็คือเครอืข่ายความสมัพนัธท์างสงัคมและบรรทดัฐาน
ของการแลกเปลี่ยนตอบแทน ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ม่ือเขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งของเครอืข่ายดงักลา่ว 
ขณะท่ี Pierre Bourdieu นกัสงัคมวิทยาคนส าคญัชาวฝรั่งเศส ไดใ้หค้วามหมายว่าทุนทางสงัคม
คือการผนวกรวมทรพัยากรทัง้ท่ีมีอยู่จรงิและเสมือนจรงิ (Actual or Virtual) ซึ่งสามารถเพิ่มระดบั
คุณค่าให้แก่ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มทางสังคม จากการเป็นสมาชิกหรือมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
เครือข่ายทางสงัคมนัน้ ๆ (Bourdieu, P. and Wacquant, L., 1992) ทา้ยท่ีสดุ สพุรรณี ไชยอ าพร 
(2560) ไดเ้สนอใหพ้ิจารณาทุนทางสงัคมในมิติรูปแบบกลุ่มความสมัพนัธท่ี์ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ
ส านึกรว่มกนั เป็นกลุม่เครอืข่ายท่ีมีความเขา้ใจบรรทดัฐาน จารตีการปฏิบตัิในกลุม่สมาชิกรว่มกนั 
จนสามารถขยายการยกระดบัการสรา้งความรว่มมือรวมทัง้ช่วยเหลือซึง่กนัและกนัไดด้ียิ่งขึน้  

เม่ือพิจารณากระบวนการท่ีผลกัดนัใหพ้ระสงฆล์าว สามารถพฒันาความสมัพนัธเ์ป็น
กลุ่มทางสงัคม รวมทัง้ยกระดบัเพื่อผลกัดนัใหเ้กิดการเคลื่อนไหวเชิงการสนบัสนนุการท างานของ
สมาชิกภายในกลุ่ม ถือไดว้่ากระบวนการดงักล่าวไดซ้่อนนยัความหมายทางสงัคมและวฒันธรรม
หลายระดบั ทัง้นีเ้น่ืองจากเครอืข่ายพระสงฆจ์ะตอ้งค านงึถึงการสรา้งเครอืข่ายและการเขา้รว่มเป็น
ส่วนหนึ่งของสงัคมคณะสงฆไ์ทย อีกทัง้หากสามารถพัฒนาความสมัพันธ์กับเจา้คณะปกครอง 
และองคก์รอย่างเป็นทางการของคณะสงฆไ์ทย เช่น มหาเถรสมาคม ส านกังานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ส  านักงานก ากับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศ เป็นต้น จะช่วยสรา้งให้เครือข่าย
พระสงฆล์าวสามารด าเนินกิจกรรมภายในกลุ่มสมาชิกไดอ้ย่างมั่นคงยิ่งขึน้ ดงันัน้การประกอบ
สรา้งหรอืพฒันาการของการพยายามจดัตัง้ “ความเป็นเครอืข่าย” (Networking) ของพระสงฆล์าว
จึงมีลกัษณะท่ีตอ้งสมัพนัธก์ับโครงสรา้งสถาบนัทางสงัคมและวฒันธรรมในหลายมิติ รวมทัง้ยงั
จ าเป็นตอ้งอาศยัการศกึษาทัง้มิตสิงัคมและวฒันธรรม เพื่อท าความเขา้ใจปรากฏการณด์งักลา่ว 
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การท่ี เครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทย ได้สร้างปฏิบัติการของกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ทัง้การจดัเช่ือมสมัพนัธช์าวพุทธสองฝ่ังโขงตามวนัประเพณีส าคญัทางศาสนา 
การด าเนินการกับผูแ้ทนมหาเถรสมาคมจดักิจกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีสถานเอกอคัรราชทูต
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวประจ าประเทศไทย หรือการระดมกิจกรรม  สาธารณ
สงเคราะหเ์พื่อช่วยเหลือสงัคมลาวอยู่อย่างต่อเน่ือง ถือเป็นการด าเนินกิจกรรมท่ีสรา้งใหเ้กิดการ
ถ่ายทอดและขยายตอ่ทนุทางสงัคมของเครอืข่ายพระสงฆล์าวใหมี้มากขึน้อย่างตอ่เน่ือง จงึจะเห็น
ไดว้า่ปรากฏการณเ์ครอืข่ายพระสงฆโ์ดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุม่พระสงฆล์าว ท่ีทัง้เขา้มาศกึษาความรู ้
ทางพระพุทธศาสนา และศาสตรส์มัยใหม่ รวมถึงจ าพรรษาต่อเน่ืองในสังคมไทย จนสามารถ
พฒันาเครอืข่ายทางสงัคม ไดก้่อใหเ้กิดการพฒันาพืน้ท่ีการแสดงออกทางวฒันธรรม การประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนการสนับสนุนการช่วยเหลือสมาชิกท่ีอยู่ในสังคมไทย ถือเป็น
เครอืข่ายทางสงัคมท่ีมีความส าคญัต่อการท าความเขา้ใจ เพื่อยกระดบัความสมัพนัธท์ัง้เชิงความ
รว่มมือดา้นการพฒันาสงัคม ศิลปวฒันธรรมและขบวนการทางศาสนาระหว่างกนั นอกจากนีก้าร
ท าความเขา้ใจกระบวนการสรา้งชุมชนและทุนทางสงัคมของเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 
จะช่วยสง่ผลใหเ้กิดความชดัเจนตอ่การอธิบายกระบวนการและเครอืข่ายท่ีเก่ียวขอ้งตอ่การพฒันา
ความรว่มมือของความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ และการเขา้ใจความหลากหลายทางศาสนาและ
วฒันธรรมใหเ้กิดขึน้ตอ่ไปในอนาคต 

1.2 ความมุ่งหมายการวิจัย 
1.2.1 เพื่อศกึษาวิเคราะหก์ระบวนการก่อตวัของความเป็นชมุชนและการจดัตัง้เครอืข่าย

พระสงฆล์าวในสงัคมไทย 
1.2.2 เพื่อศึกษาลกัษณะกิจกรรมทางศาสนาในประเด็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน

ทางวฒันธรรมของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 
1.2.3 เพื่อศกึษาและสงัเคราะหรู์ปแบบของกระบวนการสรา้งและถ่ายทอดทนุทางสงัคม

ของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 

1.3 ความส าคัญของการวจิัย 
1.3.1 เพื่อประโยชนต์่อกระทรวงวฒันธรรมและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใน

การจดักิจกรรมสง่เสรมิวฒันธรรมใหก้บัชมุชนลาวในสงัคมไทย 
1.3.2 เพื่อประโยชนต์อ่มหาวิทยาลยัสงฆใ์นการพฒันาหลกัสตูรและการสง่เสรมิกิจกรรม

ของชมรมพระนิสติลาว 
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1.3.3 เพื่อประโยชนต์อ่กระทรวงการตา่งประเทศและส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ
ในการพฒันาความรว่มมือทางการศกึษา กิจกรรมทางพระพทุธศาสนา ตลอดจนศิลปวฒันธรรม
ระหวา่งคณะสงฆไ์ทยและลาว 

1.4 วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “เครือข่ายพระสงฆล์าว: กระบวนการสรา้งชุมชนและทุนทางสงัคมใน

สังคมไทย” เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) มุ่งเน้นการด าเนินการวิจัยทั้งเชิง
ปรมิาณ (Quantitative Research) และเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูการ
วิจยัท่ีครอบคลมุประเด็นการศกึษาวิจยัครัง้นี ้โดยผูว้ิจยัก าหนดแนวทางการศกึษาดงันี ้

1.4.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) มุ่งเนน้การศึกษาเก่ียวกบัเอกสาร
งานวิจยัทางประวตัิศาสตรแ์ละความสมัพนัธท์างพระพทุธศาสนาระหว่างคณะสงฆไ์ทยและลาว 
โดยจะมุง่เนน้คน้ควา้ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธแ์ละการก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการเขา้
มาศกึษาของพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 

1.4.2 การส ารวจและวิ เคราะห์ความคิดเห็น  (Survey and Analysis) มุ่ งเน้น
การศึกษาและวิเคราะหผ์ลทางสถิติจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัการ
จดัตัง้เครอืข่าย การด าเนินกิจกรรมและเปา้หมายส าคญัของการสรา้งชมุชนเครอืข่ายพระสงฆล์าว
ในสงัคมไทย 

1.4.3 ก ารศึ กษ าวิ จั ย ภ าคสน าม  (Fieldwork Research) มุ่ ง เน้น ก ารศึ กษ า
ปรากฏการณท์างสงัคมในพืน้ท่ีชุมชนหรือพืน้ท่ีทางสงัคมท่ีจะไดข้อ้มลูส าคญัของการศึกษา โดย
การศึกษาภาคสนามจะเป็นการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากแหล่งรากเหงา้ของ
ขอ้มลู โดยผูว้ิจยัจะวางแผนลว่งหนา้อยา่งเป็นระบบและตระหนกัถึงช่วงเวลาท่ีจะสามารถไดข้อ้มลู
ใหค้รบถว้นมากท่ีสุด ซึ่งส  าหรบัการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยไดก้ าหนดแนวทางในการวิจัยภาคสนามไว้
ดงัตอ่ไปนี ้

1.4.3.1 การสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
1.4.3.2 การสนทนากลุม่ 
1.4.3.3 การสงัเกตการวิจยั 

1.5 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอย่างการวิจัย 
การศึกษาครัง้นีมี้ประชากรของการศึกษาคือ พระสงฆแ์ละผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ซึ่งจะ

ช่วยสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกบัการก่อตวัของความเป็นชุมชนและพฒันาการของการถ่ายทอดทุน
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ทางสงัคมของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย โดยสามารถแบง่กลุม่ตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุม่ได้
ดงันี ้

1.5.1 กลุ่มตวัอย่างเชิงปรมิาณ ไดแ้ก่ พระสงฆล์าวท่ีเขา้มาจ าพรรษาอยู่ในประเทศไทย
ไม่ต  ่ากว่า 1 พรรษาและมีอายมุากกว่า 20 ปีบรบิรูณ ์โดยจะท าการส ารวจขอ้มลูประชากรของการ
วิจยัจากจ านวนพระสงฆล์าวของมหาวิทยาลยัสงฆใ์นพืน้ท่ีการศกึษาวิจยั โดยใชส้ตูรการค านวณ
ของ Taro Yamane เพื่อใหไ้ดจ้  านวนกลุม่ตวัอยา่งการวิจยัเชิงปรมิาณตอ่ไป  

1.5.2 กลุม่ตวัอยา่งเชิงคณุภาพ ไดแ้ก่ 
1.5.2.1 กลุ่มใหผู้ข้อ้มูลส าคญัท่ีเป็นพระสงฆช์าวไทย โดยมีต าแหน่งเป็นเจา้คณะ

ปกครอง พระสังฆาธิการ พระสงฆ์ท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือคณาจารยใ์นมหาวิทยาลัยสงฆ์ รวมทั้ง
พระสงฆท่ี์มีบทบาทใหก้ารสนบัสนนุเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยจ านวน 15 รูป 

1.5.2.2 กลุ่มให้ผู้ข้อมูลส าคัญท่ีเป็นพระสงฆ์ลาว โดยท่ีเคยมีบทบาทหรือยังมี
บทบาทในกลุ่มการด าเนินกิจกรรมในนามเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย หรือเป็นพระสงฆ์
ลาวท่ีอยูใ่นสงัคมไทยจนสามารถรว่มใหข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์อ่การศกึษาวิจยัจ านวน 12 รูป 

1.5.2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีเป็นบุคคลทั่วไป โดยท่ีจะเก่ียวขอ้งกับเครือข่าย
พระสงฆล์าวผ่านการเป็นคณาจารยใ์นมหาวิทยาลยัสงฆ ์เป็นเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานภาครฐัท่ีมี
ประสบการณเ์ก่ียวขอ้งกบัการปฏิสมัพนัธก์บัพระสงฆล์าว หรอืมีบทบาทใหก้ารสนบัสนนุพระสงฆ์
ลาวในสงัคมไทยจ านวน 3 คน 

1.6 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1.6.1 คณะสงฆ์ หมายถึงโครงสรา้งระบบความสัมพันธ์ภาพรวมของเครือข่าย

พระพทุธศาสนาท่ีมีสว่นตอ่การบรหิารปกครองพระสงฆ ์
1.6.2 องคก์รทางพระพุทธศาสนา หมายถึงหน่วยงานท่ีอยู่ภายใตก้ารปกครองของ

มหาเถรสมาคม ซึ่งสามารถแบ่งไดต้ามพนัธกิจคณะสงฆ ์6 ดา้นประกอบดว้ย ดา้นการปกครอง 
ด้านศาสนศึกษา  ด้านศึกษาสงเคราะห์  ด้าน เผยแผ่  ด้านสาธารณู ปการ และด้าน 
สาธารณสงเคราะห ์

1.6.3 ทุนทางสังคม  หมายถึงประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม หรือการ
ครอบครองทรพัยากรท่ีสามารถช่วยยกระดบัความสมัพนัธท์างสงัคมกบัผูค้นในสงัคมไดด้ียิ่งขึน้ 

1.6.4 เครือข่ายพระสงฆ์ลาว หมายถึงการรวมกลุ่มเพื่อด าเนินกิจกรรมให้ความ
ช่วยเหลือ สง่เสรมิความเป็นชมุชนหรอืวฒันธรรมในกลุม่สมาชิกพระลาวและคนลาวท่ีเขา้มาอยูใ่น
สงัคมไทย  
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1.6.5 การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม  หมายถึงการปฏิสัมพันธ์ท่ีก่อให้เกิด
กระบวนการเรยีนรูแ้ละสง่ตอ่ทางวฒันธรรม ทัง้ในมิตภิาษา การแสดงออก การเขา้ใจคณุคา่ ศิลปะ 
ตลอดจนระบบความเช่ือจากสงัคมหนึ่งไปสูอี่กสงัคมหนึ่ง 

1.6.6 กระบวนการสร้างชุมชน หมายถึงขัน้ตอนและปัจจยัท่ีสง่ผลใหเ้กิดการรวมกลุ่ม
ของสมาชิก โดยมีลกัษณะส าคญัรว่มกนั เช่น ภาษา วฒันธรรมและระบบคา่นิยม เป็นตน้ 

1.6.7 พระนิสิตนักศึกษาลาว หมายถึงพระสงฆช์าวลาวท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยั
มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาเรื่อง “เครือข่ายพระสงฆล์าว: กระบวนการสรา้งชุมชนและทุนทางสงัคมใน
สงัคมไทย” เป็นการศกึษาวิจยัท่ีมุ่งเนน้ท าความเขา้ใจพฒันาการของการสรา้งชมุชน ตลอดจนการ
ยกระดบัเครอืข่ายความสมัพนัธท่ี์ก่อใหเ้กิดการสนบัสนนุและเกือ้กลูของพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 
นอกจากนีย้งัสนใจปฏิบตัิการตอ่รองเชิงความหมายและการท าความเขา้ใจระบบคณุคา่ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับพระพุทธศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ท่ีมีการถ่ายทอด รกัษา และส่งต่อระหว่าง
สมาชิกของเครอืข่ายพระสงฆล์าวท่ีเขา้มาพ านกัอยูใ่นสงัคมไทย ทัง้นีก้ารศกึษาเพื่อท าความเขา้ใจ
รูปแบบของกระบวนการสรา้งและถ่ายทอดทุนทางสงัคมของเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 
จ าเป็นตอ้งคน้ควา้เอกสารและทบทวนวรรณกรรม เพื่อเป็นพืน้ฐานทางความคิดของการท าความ
เขา้ใจปรากฏการณท่ี์ศึกษา ดงันัน้ในบทนีผู้ว้ิจยัจะศึกษาเอกสารงานวิชาการท่ีมีความส าคญัต่อ
ศกึษาวิจยัครัง้นีด้งัตอ่ไปนี ้

2.1 ความสมัพนัธข์องพระพทุธศาสนาไทยและลาว 
2.1.1 พระพทุธศาสนาลาว: ความเป็นมาและความสมัพนัธก์บัผูค้น 

2.2 แนวคดิเครอืข่ายทางสงัคม   
2.2.1 ความหมายของเครอืข่ายทางสงัคม 
2.2.2 ประเภทของเครอืข่ายทางสงัคม 
2.2.3 ความส าคญัและประโยชนข์องเครอืข่ายทางสงัคม 
2.2.4 รูปแบบของเครอืข่ายทางสงัคม 
2.2.5 วงจรของเครอืข่ายทางสงัคม 

2.3 แนวคดิวา่ดว้ยชมุชน 
2.3.1 ความหมายของชมุชน 
2.3.2 ความส าคญัของชมุชน 
2.3.3 เครือ่งมือการศกึษาชมุชน 
2.3.4 ชมุชนทางศาสนา  

2.4 แนวคดิทนุทางสงัคม 
2.4.1 ความหมายของทนุทางสงัคม 
2.4.2 ท่ีมาและองคป์ระกอบของทนุทางสงัคม 
2.4.3 ความส าคญัและการใชป้ระโยชนจ์ากทนุทางสงัคม 
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2.4.4 ทนุทางสงัคมกบัเครอืข่ายพระสงฆ ์
2.5 ทฤษฎีการแพรก่ระจายทางวฒันธรรม 

2.5.1 ความหมายของการแพรก่ระจายทางวฒันธรรม 
2.5.2 ศาสนากบัการแพรก่ระจายทางวฒันธรรม 

2.6 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.6.1 เอกสารและงานงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็นผลงานภาษาองักฤษ 
2.6.2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็นผลงานภาษาไทย 

2.1 ความสัมพันธข์องพระพุทธศาสนาไทยและลาว 
การสังเคราะห์องค์ความรู ้เพื่ อท าความเข้าใจความสัมพันธ์และอัตลักษณ์ของ

พระพทุธศาสนาไทยและลาว เป็นการเสนอใหเ้ห็นท่ีมาของความสมัพนัธแ์ละความใกลชิ้ดท่ีมีอยู่
ของวัฒนธรรมทางศาสนาสองฝ่ังโขง การศึกษาครั้งนี ้จะให้ความส าคัญกับช่วงเวลาทาง
ประวตัิศาสตรต์ัง้แต่ ปี พ.ศ. 2518 หรือ ค.ศ. 1975 ซึ่งถือเป็นเสน้แบ่งทางประวตัิศาสนาท่ีส าคญั
ของพระพุทธศาสนาลาว อนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่รูปแบบสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจนถึงปัจจุบนั อย่างไรก็ตามการท่ีพระพุทธศาสนาท่ีถือเป็นหนึ่งใน
ฐานคติความเช่ือท่ีส าคัญกับภูมิภาคอินโดจีนมาอย่างยาวนาน ความสมัพันธ์ทางศาสนาผ่าน 
เครอืญาติและประเพณีปฏิบตัิ จึงยงัคงหลงเหลือการส่งตอ่ระหว่างกนัแมจ้ะเป็นช่วงเวลาท่ีทัง้สอง
ประเทศมีความแตกต่างทางอดุมการณท์างการเมืองก็ตาม สอดคลอ้งกบัการอธิบายของ ปราณี 
วงษ์เทศ (2543) ท่ีเสนอว่าโลกทศันแ์ละวิถีชีวิตของผูค้นในพืน้ท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สะทอ้น
กระบวนการปลกูฝังทางจิตส านึกรว่มกนั ทัง้นีเ้ป็นเพราะมีการเดินทางติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน
และส่งต่อความเช่ือ ต านาน และวรรณกรรมท้องถ่ินร่วมกันมาอย่างต่อเน่ือง ดังนั้นใน
ประวตัิศาสตรฉ์บบัทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง จึงสะทอ้นเรื่องราวความสมัพนัธท์างสงัคมและวฒันธรรม 
ระหวา่งคนธรรมสามญัท่ีมีการกระท าทางสงัคมรว่มกนัมา ส าหรบัการศกึษาเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกับความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาไทยและลาว ผูว้ิจัยไดแ้บ่งการศึกษาท่ีส าคัญ
ออกเป็นดงันี ้

2.1.1 พระพุทธศาสนาลาว: ความเป็นมาและความสัมพันธกั์บผู้คน 
การศกึษาพระพทุธศาสนาลาวจะใหค้วามส าคญักบัความเป็นมาทางประวตัิศาสตร์

หลงัเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเม่ือปี พ.ศ. 2518 โดยจะศึกษาเพื่อท าความเขา้ใจผลของ
การเปลี่ยนแปลงการปกครองท่ีส่งอิทธิพลต่อองคก์รคณะสงฆล์าว ขณะเดียวกนัจะไดส้งัเคราะห์
การศึกษาท่ีแสดงใหเ้ห็นความยืดหยุ่นและการปรบัวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนในช่วงเวลาระยะ
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เริม่ตน้ของการเปลี่ยนแปลงเป็นประเทศสงัคมนิยมท่ีมีพรรคการเมืองพรรคเดียวครองอ านาจ งาน
ของ Vongprachanh (2017) นักวิชาการจากมหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว (National University of 
Laos) ชีใ้หเ้ห็นวา่พระพทุธศาสนาเถรวาทถกูเผยแผเ่ขา้มาในลาวตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 8 โดยมีหลกัฐาน
ท่ีส าคญัคือพระพทุธรูปและภาพวาดสลกับนหินท่ีคน้พบทางตอนเหนือของนครหลวงเวียงจนัทร ์ซึง่
ปัจจบุนัหลกัฐานทางโบราณคดีนีถ้กูจดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑห์อพระแกว้ท่ีเวียงจนัทร ์ในสงัคมลาว
พระพทุธศาสนาเถรวาทมีบทบาทสมัพนัธก์บัผูค้นเป็นอย่างมาก ช่วงเวลาหนึ่งทางประวตัิศาสตร ์
วดัเป็นแหลง่ของการจดัการศกึษาและกิจกรรมทางศาสนา ขณะเดียวกนัพระสงฆก็์เป็นผูน้  าชมุชน
ท่ีมีสถานะสูงกว่าคนธรรมดาทั่ วไป นอกจากนี้ผู้ชายในสังคมลาวจะถูกคาดหวังให้บวชเป็น
พระสงฆก์่อนแต่งงาน อีกทัง้ยงัมีความเช่ือเรื่องการบวชใหก้บัญาติท่ีเสียชีวิตเพื่อส่งวิญญาณให้ 
ผูว้ายชนมไ์ปสู่สรวงสวรรค ์เป็นการสะทอ้นบทบาทท่ีส าคญัของพระพทุธศาสนาเถรวาทในสงัคม
ลาวไดเ้ป็นอยา่งดี  

ขอ้เสนอของ สรุพงษ์ ชยันาม (2559) นกัการทตูท่ีมีประสบการณแ์ละใหค้วามสนใจ
ความสมัพนัธร์ะหว่างไทยและประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ไดเ้สนอว่าภายหลงัการ
สิน้สดุลงของสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และเขา้สูย่คุสงครามเย็นมาแลว้ รฐับาลไทยในช่วง พ.ศ. 2505 – 
2516 ใชป้ระโยชนจ์ากการเฝ้าระวงัภัยความแตกต่างของอุดมการณ์ทางการเมืองในลกัษณะท่ี
เรยีกวา่การใชน้โยบายตา่งประเทศในฐานะเป็นสว่นขยายของนโยบายภายใน (Foreign Policy as 
Extension of Demestic Policy) กล่าวคือการให้ความส าคัญกับนโยบายความมั่ นคงหรือ
เศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอนัดบัตน้ แลว้จึงขยายพฒันาเป็นนโยบายส าหรบัการด าเนินการ
ทางการทตู ทัง้นีก้ารท่ีช่วงระยะเวลาดงักลา่วรฐัไทยตอ้งการการสนบัสนนุดา้นความมั่นคงทางการ
ทหารและเศรษฐกิจจากสหรฐัอเมรกิา สง่ผลใหก้ระบวนการทางการทตูท่ีประเทศไทยมีตอ่ประเทศ
ลาวตัง้อยูบ่นประเด็นผลประโยชนด์า้นความมั่นคงทางอดุมการณท์างการเมืองเป็นส าคญั 

ส าหรับ  มาร์ติ น  ส จ๊วต -ฟอกซ์ (2556) สรุปให้เห็นช่วงเวลาส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองว่า นับตั้งแต่การประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ  (The National 
Congress of People’s Representatives) ณ นครหลวงเวียงจันทรเ์ม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 
2518 ถือเป็นจุดเริ่มตน้ของการประกาศเขา้สู่ระบบสงัคมนิยม บุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการ
ก าหนดทิศทางการพฒันาประเทศคนส าคญัคนหนึ่งคือนายไกสอน พมวิหาน1 ไดเ้ป็นผูแ้ทนอธิบาย
แนวคิดของพรรคประชาชนลาว เก่ียวกบัการพฒันาประเทศดว้ยกลไก “ปฏิวตัิสามขัน้ตอน” โดยชี้

                                                            
1 อดีตเลขาธิการพรรคประชาชนลาวคนแรก และเป็นผูมี้บทบาทส าคญัทางยทุธวิธีทางทหารต่อการประกาศชยั
ชนะ จนสามารถเปล่ียนแปลงการปกครองมาสูร่ะบบสงัคมนิยมได ้
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ว่ากระบวนการทัง้หมดจะยึดโยงอยู่กบั การปฏิวตัิดา้นความสมัพันธท์างการผลิต การปฏิวตัิดา้น
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และการปฏิวตัิดา้นอดุมการณแ์ละวฒันธรรม ส าหรบัพระพทุธศาสนา
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในระยะตน้ ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านท่ีกระอกักระอ่วน
พอสมควร เน่ืองจากการท่ีผูป้กครองระบบสังคมนิยมพยายามลบลา้งวาทกรรมวัฒนธรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสหรฐัอเมรกิา โดยสถาปนาวฒันธรรมท่ีแสดงใหค้วามเป็นลาวดัง้เดิมกลบัมาอีกครัง้ 
โดยเฉพาะในรูปแบบศิลปะแบบสัจจะสังคมนิยม จึงความพยายามผลักดันให้ผู้คนร่วมกัน
แสดงออกทางศิลปวฒันธรรมภายใตส้งัคมนิยมลาวแบบใหมท่ี่ยงัอาจผกูโยงกบัประเพณีความเช่ือ
ทางพระพทุธศาสนา เช่น การท าบายศรีในพิธีการตอ้นรบั การแสดงบทขบัรอ้งพืน้บา้น การแสดง
ละครสัน้ท่ีเก่ียวกับ “การต่อสูส้ามสิบปี” เป็นตน้ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเฉพาะบทบาทของ
พระพุทธศาสนาในฐานะฐานรากทางวฒันธรรมของสงัคมลาว กลบัเผชิญกับมมุมองท่ีแตกต่าง
จากความพยายามตีความของกลุม่ผูน้  าในขณะนัน้ 

งานของ Evans นักมานุษยวิทยาประวตัิศาสตรท่ี์มีความเช่ียวชาญดา้นลาวศึกษา 
(2012) สะทอ้นใหเ้ห็นอย่างชดัเจนว่า คณะสงฆข์องลาวเป็นหนึ่งในสถาบนัทางสงัคมท่ีเผชิญกบั
สถานการณค์วามไมแ่น่นอนเก่ียวกบันโยบายลาวใหม ่ความพยายามไมส่นบัสนนุใหเ้กิดการคงอยู่
ของระบบศกัดนิาหรอืชนชัน้ สง่ผลใหค้ณะสงฆล์าวไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุใหเ้ป็นระบบความเช่ือท่ีมี
อ านาจตามโครงสร้างทางสังคม ขณะเดียวกันกิจกรรมท่ีมีแนวโน้มว่าเป็นความงมงาย 
(Superstition) จะถกูตรวจสอบจากเจา้หนา้ท่ีในทอ้งถ่ิน อย่างไรก็ตามหากเป็นกิจกรรมท่ีสามารถ
ตีความไดว้่าเป็นขนบประเพณีของชาติ (National Custom) ก็จะรอดพน้จากการปราบปรามได ้
ความพยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลงเพื่อลดบทบาทของพระพทุธศาสนาในวิถีชีวิตประจ าวนัของผูค้น
ในสงัคมลาว ไดส้่งผลใหผู้อ้พยพออกในประเทศส่วนหนึ่ง มกัแสดงความเห็นถึ งเหตุผลของการ 
ลีภ้ยัวา่มาจากการท่ีพระพทุธศาสนาถกูลดิรอนบทบาทลง   

ดงันัน้ภายใต ้“จินตนาการแห่งความเป็นลาวใหม่” คณะสงฆล์าวจึงตอ้งเผชิญกับ
พยายามเปลี่ยนแปลงสงัคมโลกไปสู่ความเสมอภาค การท่ีพระพทุธศาสนามีส่วนต่อการสรา้งให้
เกิดพระสงฆท่ี์มีบารมีและอาจชีน้  าสงัคมใหมี้ความเช่ือท่ีแตกต่างจากคณะผูป้กครองได ้จึงเป็น
ขอ้จ ากัดเชิงความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆก์ับพรรคประชาชนลาว อย่างไรก็ตามการท่ีพรรค
ประชาชนปฏิวตัิลาวใหค้วามส าคญักบัการรือ้ฟ้ืนขนบประเพณีดัง้เดิมของลาวใหก้ลบัมีบทบาทอีก
ครัง้ แนวปฏิบตัิและความเช่ือทางพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีอยู่คู่เป็นบรรทัดฐานและค่านิยมใน
สงัคมลาวมาก่อนอย่างยาวนาน จึงไดร้บัการตีความใหม่เพื่อเปิดโอกาสใหย้งัคงสามารถเป็นท่ีพึ่ง
ทางใจใหก้บัผูค้นในสงัคมลาวโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเขตพืน้ท่ีชนบทได ้
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ส าหรบั หอมหวน บวัระภา (2555) พิจารณาการเคลื่อนไหวของคณะสงฆล์าวในช่วง 
พ.ศ. 2518 – 2533 ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาท่ีสังคมลาวก าลังเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง อีกทัง้เต็มไปดว้ยการปรบับรรทดัฐานทางสงัคมใหส้อดคลอ้งกบัระบบการปกครองสงัคม
นิยม ท่ีมีอิทธิพลแทนท่ีโครงสรา้งสถาบนัทางอ านาจเดิม บทบาทขององคก์รทางพระพทุธศาสนา
ของลาวถูกปรบัลดบทบาทใหอ้ยู่ในลกัษณะท่ีเรียกว่า “องคส์มัพัทธ์” กล่าวคือท าหนา้ท่ีเฉพาะ
แนวคิดเพื่อการฝึกบ าเพ็ญปฏิบตัิเพื่อคณุงามความดีแบบท่ีรฐัสนบัสนุน คณะสงฆล์าวกลายเป็น
องคก์รท่ีท างานช่วยเหลือรฐัในการเสนอภาพความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้สอดคลอ้งกับ
อดุมการณม์ารก์ซสิ แตถ่กูจ ากดัการควบคมุอ านาจหรอืสะสมคนจากบารมีของผูน้  าสงฆ ์ 

การเปลี่ยนแปลงดงัท่ีกล่าวมาเกิดผลกระทบทางการศึกษาและการพฒันาบุคลากร
ของคณะสงฆ์ลาวอย่างมาก การจ าเป็นตอ้งท ากิจกรรมเฉพาะท่ีภาครฐัเห็นว่าสอดคลอ้งกับ
อุดมการณ์ความมั่นคงแห่งรฐั จึงจ าเป็นตอ้งผลกัดนัใหค้ณะสงฆล์าวไม่สามารถจัดการศึกษา 
ไดเ้ช่นเดิม การศกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระไตรปิฎกหรอืการศกึษาท่ีเคยจดัขึน้ในวดัมีอิทธิพลในสงัคม
ลาวน้อยลง อีกทั้งการท่ีโครงสรา้งอ านาจการปกครองคณะสงฆ์แบบเดิมไม่ได้ถูกบรรจุไวใ้น  
บรรทดัฐานใหมข่องสงัคม ยิ่งน าผลการเปลี่ยนแปลงตอ่บทบาทและสถานภาพทางสังคมของคณะ
สงฆใ์หเ้ปลี่ยนแปลงไปอยา่งส าคญั  

การศกึษาของพระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ (2556) ไดส้รุปใหเ้ห็นการเปลี่ยนแปลง
ภายหลังจากท่ีการท่ีลาวไดเ้ปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประเด็นส าคัญทั้งสิน้หลายประการ
ดงัตอ่ไปนี ้(1) การยกเลิกสมณศกัดิ ์ภายหลงัเปล่ียนแปลงการปกครองมีการยกเลิกสมณศกัดิก์าร
ปกครองคณะสงฆแ์บบเดิม ตัง้แต่ต  าแหน่งพระยอดแกว้หรอืพระสงัฆราชจนถึงชัน้พระครู ปัจจบุนั
การปกครองคณะสงฆล์าวรูปแบบใหม่เรียกว่าองคก์ารพุทธศาสนาสมัพนัธล์าว  (2) การยกเลิก
การศึกษาสงฆ์แบบเดิม ทั้งนีค้ณะสงฆ์เคยมีบทบาทจัดการศึกษาและสามารถสอดแทรกการ
ถ่ายทอดความรูเ้ก่ียวกบับาลี สนัสกฤตหรอือกัษรไทย เปลี่ยนรูปแบบไปสูก่ารเรยีนทฤษฎีการเมือง
สงัคมนิยม เพื่อขยายความรูเ้ก่ียวกบัลทัธิมารก์ซ เลนินหรือโฮจิมินท ์เป็นตน้ (3) การควบคมุการ
อุปสมบท ในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีค าสั่งห้ามไม่ให้ท าการบวช ถึงขั้น
ก าหนดโทษพระสงฆท่ี์ท าหนา้ท่ีบวชใหก้บัพระสงฆใ์หม่ อีกทัง้การท่ีรฐับาลพยายามเปิดโอกาสให้
คนลาวไดท้ างานเพื่อเพิ่มรายไดม้ากขึน้ พระสงฆจ์ านวนหนึ่งจึงลาสิกขาไปเป็นแรงงานพัฒนา
ประเทศ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2525 พระสงฆล์าวลดนอ้ยลงจนเหลือเพียง 2,000 รูป ต่อมาจึงมีการ
อนุญาตให้บวชพระสงฆไ์ดอี้กครัง้จนส่งผลใหมี้จ านวนพระสงฆเ์พิ่มมากขึน้เป็น 20,000 รูปใน
ปัจจบุนั 
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ขณะท่ีงานของ ธัชวรรธน์ หนูแก้ว (2561) โตแ้ยง้การเขา้มาของพระพุทธศาสนา 
เถรวาทในลา้นชา้งหรอืสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวว่า แทจ้รงิแลว้พระพทุธศาสนาเถร
วาทน่าจะเขา้มามีอิทธิพลในลาวช่วง ค.ศ. 1353 – 1373 พระพทุธศาสนาจึงมีบทบาทและอิทธิพล
ต่อวิถีปฏิบตัิของผูค้นในสงัคมลาวมาอย่างยาวนาน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ครัง้ส  าคัญเม่ือ พ.ศ. 2518 น ามาสู่การยุบเลิกองคก์รปกครองของคณะสงฆ ์รวมทั้งต าแหน่งท่ี
แสดงใหเ้ห็นล าดบัทางสมณศกัดิต์า่ง ๆ ส าหรบัมิติของการบรหิารจดัการองคก์รคณะสงฆล์าว การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองไดส้่งผลใหเ้กิดการยบุรวมพระสงฆธ์รรมยตุนิกายและมหานิกายใหเ้ป็น
พระสงฆล์าวเพียงฝ่ายเดียว นอกจากนีย้งัพยายามใหพ้ระสงฆล์าวเขา้รบัการอบรมความรูเ้ก่ียวกบั
ลทัธิมารก์ซและเลนินเพื่อประชาสมัพนัธผ์า่นการเทศนใ์หก้บัประชาชนไดร้บัทราบมากขึน้ดว้ย 

นอกจากหลักฐานทางเอกสารท่ีสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของความเช่ือ
พระพทุธศาสนาระหวา่งสงัคมทัง้สองประเทศแลว้ หลกัฐานทางศลิปกรรมท่ีแสดงออกใหเ้ห็นอยา่ง
โดดเดน่ถึงความสมัพนัธค์ืองานศิลปะทัง้ท่ีปรากฎในรูปแบบงานสถาปัตยกรรม และงานจิตรกรรม 
ทัง้นีห้ากเริ่มตน้พิจารณาจากผลงานดา้นสถาปัตยกรรมท่ีแสดงออกใหเ้ห็นการแลกเปลี่ยนทาง
วฒันธรรมของผูค้นทัง้สองประเทศ สถาปัตยกรรมท่ีเรยีกวา่ “สมิ” หรอือโุบสถท่ีเป็นประธานของวดั 
โดยลกัษณะทางสถาปัตยกรรมท่ีส าคญัของอาณาจกัรลา้นชา้ง 

อนัเป็นจุดเริ่มตน้ของผูค้นในพืน้ท่ีท่ีราบสงูโคราชทัง้สองฝ่ังแม่น า้ โขงคือสญัลกัษณ์
บวัเหลี่ยม ซึง่ปรากฎอยูใ่นพระเจดียส์  าคญัในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย เช่น พระธาตุ
ศรีสองรกั อ าเภอดา้นซา้ย จังหวัดเลย พระธาตุ (องคท่ี์สรา้งขึน้ใหม่ พ.ศ. 2518) อ าเภอเมือง 
จังหวดัหนองคาย และพระธาตุพนม (องคท่ี์สรา้งขึน้ใหม่ พ.ศ. 2518) อ าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม เป็นตน้ เม่ือพิจารณาลกัษณะเฉพาะของสมิในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดส้ะทอ้นความ
เป็นพืน้บา้นจากการท่ีไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารครอบง าของช่างหลวงราชส านกั ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงการ
เคลื่อนยา้ยผูค้นจากอาณาจักรลา้นชา้งเขา้สู่พืน้ท่ีของประเทศไทย (ประภัสสร ์ชูวิเชียร, 2557: 
153-165) 

ส าห รับ มิ ติ ท า งวัฒ น ธรรม และป ระ เพ ณี  จ ะ เห็ น ได้ว่ าผู้ ค น ในภู มิ ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยยงัมีการยึดถือประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณร์ว่มทางความเช่ือท่ี
แสดงออกถึงความสมัพนัธอ์นัยาวนานระหวา่งคนไทยและคนลาว โดยเฉพาะประเพณี “ฮีตสิบสอง 
คลอง(คอง)สิบสี่” ซึ่งกล่าวไดว้่าเป็นจารีตปฏิบัติท่ีสืบต่อกันมาระหว่างผูค้นทั้งสองฝ่ังโขง โดย
ส่วนมากจะเก่ียวขอ้งกับประเพณีทางพระพุทธศาสนา และการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ จะเห็นไดว้่า
เป้าหมายส าคญัของการก าหนดแบบแผนปฏิบตัิทางประเพณีเป็นการสรา้งระเบียบในเครือข่าย



 17 
 

 
 

ของกลุ่มท่ียึดถือความเช่ือเดียวกัน อีกทั้งการก าหนดใหต้อ้งมีการรวมตวัของเครือญาติในการ
แสดงออกของแตล่ะประเพณีปฏิบตัิ ยงัเป็นวิธีการท่ีด ารงรกัษาใหโ้ครงสรา้งความสมัพนัธข์องผูค้น
ในทอ้งถ่ิน ยดึโยงกนัไวอ้ยา่งใกลชิ้ดไดใ้นระยะยาวอีกดว้ย   

อย่างไรก็ตามความสมัพนัธท์างวฒันธรรมและพระพุทธศาสนท่ียึดโยงใหผู้ค้นของ
ไทยและสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความใกลชิ้ดกนัทางความสมัพนัธแ์ละประเพณี
ทอ้งถ่ิน ก็ไม่อาจตอ่รองกบัอ านาจทางการเมืองท่ีตอ้งการขีดเสน้พรมแดนและก าหนดขอบเขตของ
ความเป็นชาติของตนเองใหช้ดัเจน เพื่อแสดงออกใหเ้ห็นบูรณภาพทางอ านาจของแต่ละรฐัฃาติท่ี
ก าหนดขึน้อย่างชัดเจนหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2  ดังจะเห็นได้จากข้อสรุปของ (ดารารัตน ์ 
เมตตาการกิานนท ์(2548) ) ไดช้่วยใหเ้ห็นภาพการเปลี่ยนแปลงประเทศลาวไปสู่การเป็นลาวใหม่
อยา่งชดัเจน การศกึษาเอกสารต าราประวตัิศาสตรใ์นชัน้เรยีนของลาว พบวา่พรรคประชาชนปฏิวตัิ
ลาวไดเ้ปลี่ยนแปลงสญัลกัษณห์ลายประการ อาทิ การเปลี่ยนแปลงเนือ้รอ้งเพลงชาติใหส้ะทอ้น
ความเสมอภาคของชนชาติพนัธุต์่าง ๆ ในสงัคมโลก ขณะเดียวกนัก็หา้มปรามไม่ใหมี้ระบบชนชัน้
หรอืกลุม่คนท่ีไม่หวงัดีตอ่ประเทศเขา้มายุ่งเก่ียวได ้ส  าหรบัแบบเรยีนประวตัิศาสตรล์าว ไดส้ะทอ้น
การรบัอิทธิพลฝ่ายซา้ยจากกลุ่มประเทศท่ีสนบัสนนุอย่างชดัเจน มีการเปลี่ยนแปลงการเรียกขาน
ต าราเอกสารเก่ียวกบัอดีตของประเทศจาก “พงศาวดาร” มาสู่ “ประวตัิศาสตร”์ ท่ีเนน้ใหเ้ห็นการ
ตอ่สูข้องบรรพบรุุษ และการตอ่สูด้งักลา่วไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ผ่านทัง้การขดูรดีของชนชัน้น าเดิม การ
เอารดัเอาเปรยีบของนายทนุ ตลอดจนกลุม่ประเทศจกัรวรรดนิิยมอีกดว้ย    

จากข้อเสนอข้างต้น จะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาเถรวาทเข้ามามีอิทธิพลต่อ  
ความเช่ือ วิถีชีวิต และเป็นรากฐานของวัฒนธรรมลาวมาอย่างยาวนาน นอกจากนีพ้ิธีกรรมท่ี
แสดงออกถึงการใหค้วามเคารพตอ่วิญญาณบรรพบรุุษท่ีมีอิทธิพลฮินดรูว่มดว้ย มกัมีพระสงฆเ์ป็น
สื่อกลางในพิธีกรรมท่ีสื่อสารกบัเทวดาบนสวรรค ์ความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพทุธศาสนาเถรวาท
จึงเป็นสายใยส าคญัประการหนึ่งท่ีรอ้ยรดัความแตกต่างชาติพนัธุข์องสงัคมลาวเขา้ไวด้ว้ยกนั เม่ือ
มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2518 การสถาปนาจินตนาการของการเป็นลาวใหม่ จ าเป็นท่ี
จะตอ้งจ ากัดบทบาทของคณะสงฆล์าวใหล้ดลง ทัง้นีเ้พื่อเปิดพืน้ท่ีใหพ้รรคประชาชนปฏิวตัิลาว 
สามารถสถาปนาอดุมการณต์ามลทัธิสงัคมนิยมท่ีมุ่งเนน้ความเท่าเทียมกนัของชนชัน้ใหไ้ดร้บัการ
ขยายอิทธิพลทางความคิดไปในสงัคมลาว ดงันัน้ความสมัพนัธร์ะหว่างคณะสงฆล์าวกับผูค้นใน
สงัคมที่เคยปฏิสมัพนัธท์างพิธีกรรมกนัอย่างใกลชิ้ด ไดถ้กูจบัตามองและเนน้การตีความใหม่ใหอ้ยู่
ร่วมกับอุดมการณ์ของลัทธิสังคมนิยมท่ีเขา้มาแทนท่ีการปกครองแบบเดิม การเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวถือเป็นช่วงเวลาท่ีสง่ผลใหเ้กิดเครือข่ายพระสงฆข์า้มพรมแดนพรอ้ม ๆ กบัการอพยพของ
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ชุมชนคนลาวจ านวนมาก ซึ่งในการศึกษาครัง้นีจ้ะไดท้  าความเขา้ใจกระบวนการสรา้งชุมชนของ
เครือข่ายพระสงฆ์ลาวข้ามพรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีเข้ามาในสังคมไทยว่ามีพลวัต
เปลี่ยนแปลงแตกต่างจากปัจจัยในอดีต รวมทั้งมีพัฒนาเครือข่ายเพื่อสรา้งความเป็นชุมชนขึน้
อยา่งไร 

2.2 แนวคดิเครือข่ายทางสังคม 
ส าหรบัแนวคิดเครือข่ายทางสังคมเป็นแนวคิดท่ีท าความเข้าใจกระบวนการสรา้ง

ความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม รวมทั้งช่วยอธิบายให้เห็นถึงรูปแบบการรวมตัวและ
ปฏิสมัพนัธท่ี์สง่เสรมิใหเ้กิดการยดึถือระบบคณุคา่ของความเป็นกลุม่รว่มกนั ทัง้นีแ้นวคิดเครอืข่าย
ทางสงัคมจะครอบคลุมการท าความเขา้ใจความหมาย ลกัษณะ ตลอดจนรูปแบบของการสรา้ง
เครือข่ายทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนั กล่าวส าหรบัเครือข่ายพระสงฆล์าว การท าความเขา้ใจ
เครือข่ายจะช่วยใหเ้ห็นแนวทางการรวมกลุ่มว่ามีเป้าหมาย รวมทัง้ปฏิสมัพนัธท่ี์เป็นองคป์ระกอบ
ของการรวมกลุม่ท่ีเกิดขึน้ โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดการศกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดเครอืข่ายทางสงัคม
ดงัตอ่ไปนี ้

2.2.1 ความหมายของเครือข่ายทางสังคม 
เครือข่ายทางสงัคมเป็นแนวคิดทางสงัคมวิทยาท่ีพยายามชีใ้หเ้ห็นความส าคญัของ

การรวมตวัเป็นสมาชิกของกลุ่ม รูปแบบ องคป์ระกอบ รวมทัง้พฤติกรรมท่ีสง่ผลต่อการสรา้งระบบ
เครอืข่ายของสมาชิก มีวิวฒันาการท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า ปัจเจกเห็นถึงประโยชนข์องการรวมกลุ่มเป็น
สมาชิกร่วมกันอย่างมาก การท าความเข้าใจความหมายของเครือข่ายทางสังคมของกลุ่ม
นกัวิชาการไทย สามารถเริ่มตน้พิจารณาจากงานของ พระมหาสทุิตย ์อาภากโร (อบอุ่น) (2548)  
ท่ีอธิบายเก่ียวกบัเครือข่ายว่าคือการเช่ือมโยงความสมัพนัธใ์นลกัษณะหลากหลายมิติ โดยมีการ
สรา้งความรว่มมือเพื่อใหเ้กิดปฏิบตัิการท่ีน าไปสู่การบรรลวุตัถปุระสงค ์อีกทัง้เป้าหมายท่ีก าหนด
ไวข้องกลุ่มทางสังคมร่วมกัน โดยความร่วมมือท่ีจะพัฒนาขึน้มาส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้การระดม
ทรพัยากร องคค์วามรู ้และกลไกทางสังคม เพื่อใหส้ามารถเขา้มาเสริมพลังใหก้ารท างานของ
เครอืข่าย และไดร้บัโอกาสท่ีจะประสบความส าเรจ็อยา่งราบรืน่ยิ่งขึน้ 

ส าหรบั เสร ีพงศพ์ิศ (2548) เสนอใหพ้ิจารณาเครอืข่ายว่าเป็นขบวนการทางสงัคมท่ี
ประกอบสรา้งขึน้ เพื่อใหเ้กิดพืน้ท่ีรองรบัความสมัพันธ์ของสมาชิกหรือกลุ่มบุคคลท่ีเขา้มาเป็น
สมาชิก ทั้งนีเ้ครือข่ายทางสังคมจะมีเป้าหมายการด าเนินงานของเครือข่าย วัตถุประสงคข์อง
เครอืข่าย รวมทัง้รูปแบบกิจกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงทิศทางเปา้หมายรว่มกนัของสมาชิกภายในกลุม่ 
อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้มีความแตกต่างออกจากข้อเสนอเก่ียวกับเครือข่ายทางสังคมอ่ืน ๆ 
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เน่ืองจากเป็นขอ้เสนอท่ีเห็นว่าสมาชิกท่ีเขา้มารว่มเครือข่ายทางสงัคม ยงัคงมีความเป็นปัจเจกใน
การด าเนินกิจกรรมภายใตก้ารเป็นสมาชิกของเครือข่าย ไม่จ าเป็นว่าตอ้งเห็นร่วมกับมติของ
เครือข่ายในทุกประเด็น อาจมีขอ้เสนอท่ีขดัแยง้กับเครือข่ายท่ีตนเองสงักัดอยู่ แต่จะมีการเลือก
พฤตกิรรมการแสดงออกเพื่อด ารงสถานะสมาชิกของเครอืข่ายทางสงัคมไว ้

ชินสคัค สวุรรณอจัฉรยิ (2549) พยายามอธิบายความหมายของเครือข่ายทางสงัคม 
โดยการแสดงใหเ้ห็นว่าการนิยามความหมายท่ีแตกต่างกนัของเครอืข่ายทางสงัคม อาจขึน้อยู่กบั
มุมมองท่ีผูศ้ึกษาก าหนดการคน้ควา้เพื่อพยายามท าความเขา้ใจเครือข่าย อย่างไรก็ตามเม่ือ
พิจารณาแลว้จะเห็นไดว้่าเครือข่ายทางสงัคม เป็นแนวทางของการรวมกลุ่มคนท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกัน เพื่อสรา้งและยกระดับความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในกลุ่มให้เกื ้อกูลกันได้มากขึน้  
โดยขอ้เสนอส่วนนีไ้ดน้  ามาสู่การแสดงความส าคญัของการท าความเขา้ใจเครือข่ายทางสงัคมว่า 
จะช่วยใหเ้ขา้ใจระบบความสมัพนัธแ์ละเปา้หมายการรวมตวัของกลุ่มทางสงัคม อีกทัง้การตีความ
ระบบการใหคุ้ณค่าต่อประเพณี วฒันธรรม ท่ีน ามาสู่การแสดงออกและสรา้งทุนทางสงัคมของ
สมาชิกภายในเครอืข่ายขึน้ 

ขณะท่ี สนธยา พลศรี (2550) อธิบายภาพรวมของความหมายเก่ียวกับเครือข่ายท่ี
เนน้ไปสู่การเป็นเครือข่ายการเรียนรูว้่า เป็นชดุของความสัมพนัธท่ี์มีการเช่ือมโยง ทัง้ระหว่างกลุ่ม
สมาชิกภายในและกลุ่มบุคคลภายนอกกลุ่ม การรวมตัวของเครือข่ายจะมีลักษณะของการมี
เปา้หมายรว่มกนั การสรา้งเครอืข่ายใหเ้กิดขึน้จึงเป็นมากกว่าเฉพาะการรวมกลุม่ทางสงัคม แตจ่ะ
มีการจดัระบบใหส้มาชิกสามารถท ากิจกรรมเพื่อบรรลเุปา้หมายรว่มกนัได ้ขอ้เสนอท่ีน่าสนใจและ
แสดงใหเ้ห็นอีกมิติของการอธิบายเก่ียวกบัเครอืข่ายคือ การใหค้วามหมายว่าเครือข่ายทางสงัคม
อาจมีเป้าหมายท่ีไม่ใช่ลกัษณะถาวร แต่เป็นการท ากิจกรรมใหบ้รรลเุป้าหมายระยะสัน้รว่มกนัได ้
ดงันัน้สมาชิกจึงมีอิสระในการตดัสินใจบนเง่ือนไขของการท ากิจกรรมท่ีสมาชิกภายในกลุ่มตอ้งได้
ผลประโยชนอ์ยา่งเท่าเทียมกนั 

วีระศกัดิ์ เครือเทพ (2550) ไดน้ิยามความหมายของเครือข่ายในมิติของการบริหาร
องคก์รภาครฐัว่า เครือข่ายหมายถึงการจัดรูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสรา้งของการท างาน
ระหวา่งองคก์รท่ีเขา้มามีสว่นเก่ียวขอ้งกบัระบบงาน ทัง้นีห้น่วยงานภาครฐัมกัจะเป็นแกนกลางของ
การประสานงานและก าหนดนโยบายของเครือข่าย โดยมีองคก์รไม่แสวงหาก าไร องคก์รพฒันา
เอกชน ตลอดจนกลุ่มอาสาสมคัรภาคประชาชน เขา้มารว่มเป็นองคป์ระกอบการด าเนินกิจกรรม 
ทัง้นีค้วามสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกภายในเครอืข่ายจะเนน้การพึง่พาอาศยักนั อีกทัง้ยงัเป็นลกัษณะ
ท่ีเป็นไดท้ัง้แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยจะมีเป้าหมายส าคญัของการสรา้งเครือข่าย 
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เพื่อการผลักดันเป้าหมายร่วมของเครือข่ายท่ีจัดตั้งขึน้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงจะเห็นได้ว่า
เครอืข่ายท่ีสามารถด าเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งยั่งยืน เป็นเครอืข่ายท่ีด าเนินกิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง และ
มีผลส าเรจ็ของการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม 

Katherine Giuffre (2013) ศาสตราจารยด์า้นสังคมวิทยาแห่งวิทยาลัยโคโรลาโด 
(Colorado College, USA) ท่ีใหค้วามสนใจเก่ียวกับการศึกษาเครือข่ายทางสงัคม ไดอ้ธิบายว่า
เครือข่ายทางสังคมคือชุดของความสัมพันธ์ท่ีเป็นทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ โดยภายใตร้ะบบ
ความสัมพันธ์ของเครือข่ายทางสังคมจะมีผู้กระท าการ (Actor) และ ระบบความสัมพันธ ์
(Relation) เป็นกลไกการขบัเคลื่อนเครือข่าย ทัง้นีไ้ม่จ  าเป็นว่าสมาชิกทุกคนจะตอ้งคุน้เคยหรือมี
ความสมัพนัธก์ันอย่างใกลชิ้ด แต่กลไกของระบบความสมัพนัธจ์ะช่วยเช่ือมโยงใหป้ฏิบตัิการของ
แตล่ะบคุคลมาสอดประสานเป็นเครอืข่ายทางสงัคมรว่มกนัได ้  

นอกจากการอธิบายทางสังคมวิทยาดังกล่าว  Ritzer and Stepnisky (2018)  
มีขอ้เสนอให้มองการสรา้งเครือข่ายทางสงัคมว่าเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสงัคมของแต่ละ
ระบบวฒันธรรม ท่ีพยายามผลกัดนัใหค้นเขา้ใจบรรทัดฐานและระบบคุณค่าของสงัคมร่วมกัน 
โดยทั่วไปสิ่งส  าคญัท่ีดึงดดูใหผู้ค้นสามคัคีหรือเป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่การเขา้มาเป็นเครือข่ายรว่มกนั 
จะมีบทบาทต่อการชีน้  าวตัถุประสงคข์องการรวมกลุ่มใหเ้กิดเครือข่ายขึน้  ขณะท่ี Scott (2013)  
นกัสงัคมวิทยาท่ีใหค้วามสนใจกับสงัคมวิทยาเศรษฐกิจและการเมือง ถือเป็นศาสตราจารยด์า้น
สงัคมวิทยาท่ีมีผลงานเก่ียวกับการวิเคราะหเ์ครือข่ายทางสงัคมท่ีส าคญัหลายผลงาน ไดแ้สดง
พัฒนาการทางความคิดเก่ียวกับเครือข่ายทางสังคมว่า การวิเคราะห์เพื่อท าความเข้าใจนัย
ความหมายของเครอืข่ายทางสงัคมระยะแรก มีความสนใจท่ีประเด็นเครอืญาติและโครงสรา้งของ
ชุมชนเป็นหลกั แต่เม่ือสงัคมมีพลวตัเปลี่ยนแปลงไป แนวคิดเครือข่ายทางสงัคมไดพ้ัฒนาเป็น
รูปแบบท่ีบูรณาการกับศาสตรอ่ื์น ๆ เพื่อท าความเขา้ใจกลุ่มทางสงัคม รวมทัง้ไดพ้ฒันารูปแบบ
เครอืข่ายเชิงทฤษฎี เพื่ออธิบายการกระท าของการรวมกลุม่เป็นสงัคมรว่มดว้ย  

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีพลังทางนวัตกรรมสมัยใหม ่  
ช่วยผลกัดนัใหว้ิทยาการกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเรว็ มีสว่นสง่เสรมิใหน้กัสงัคมวิทยาใหค้วามสนใจกบั
การศึกษาเครือข่ายทางสังคม ท่ีเช่ือมโยงกับขอ้มูลสารสนเทศและสื่อเทคโนโลยีมากขึน้ Dijk 
(2012) ศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาและการสื่อสารแห่งมหาวิทยาลัยทเวนเต้ (University  
of Twente, Netherland) ได้นิยามความหมายของเครือข่ายทางสังคมท่ีแตกต่างออกไปจาก
ขอ้เสนอขา้งตน้ เน่ืองจากเขาเห็นว่าโครงข่ายสาธารณูปการขัน้พืน้ฐาน และความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยีมีบทบาทเขา้มาช่วยสนับสนุนใหเ้กิดการสรา้งเครือข่ายทางสังคมในปัจจุบัน ดังนั้น
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เครอืข่ายทางสงัคมในมิตินีค้ือรูปแบบทางสงัคมสมยัใหม่ท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์รทางสงัคมทกุระดบั
ความสมัพันธ์ ตัง้แต่ปัจเจก กลุ่มทางสังคม องค์กรและสงัคมขนาดใหญ่ โดยในสงัคมประเทศ
ตะวนัตกเครอืข่ายทางสงัคมประกอบสรา้งจากปัจเจกบุคคล พฒันาความสมัพนัธก์ลายเป็นกลุ่ม
ของเครือข่ายทางสงัคม ขณะท่ีสงัคมประเทศตะวนัออกแตกต่างออกไป เน่ืองจากเครือข่ายทาง
สงัคมมกัประกอบสรา้งจากกลุม่ของครอบครวั ชมุชน หรอืกลุม่ท่ีท างานเป็นหลกั 

เม่ือพิจารณาจากความหมายของเครอืข่ายทางสงัคม จะเห็นพฒันาการทางความคิด
วา่เครอืข่ายทางสงัคมถกูนิยามความหมายใหเ้ห็นธรรมชาติและความส าคญัของการรวมกลุม่ทาง
สงัคม ทัง้นีเ้ครือข่ายทางสงัคมพืน้ฐานในอดีตเกิดขึน้จากความสมัพนัธซ์ึ่งหนา้ (Face to Face) 
เป็นหลกั ขณะท่ีเม่ือความเจรญิทางนวตักรรมและเทคโนโลยีแพรข่ยายมากขึน้ เครอืข่ายทางสงัคม
ไดร้บัอิทธิพลจากความเจริญกา้วหนา้ดงักล่าวช่วยผลกัดนัใหรู้ปแบบของเครือข่ายทางสงัคมมี
ความซบัซอ้น และประกอบสรา้งขึน้จากระยะทางและพืน้ท่ีท่ีแตกต่างกันก็ได ้โดยอาศยัรูปแบบ
พืน้ท่ีทางออนไลน์ (Online Platform) เขา้มาช่วยผลักดันให้เกิดการขยายจ านวนสมาชิกและ
รวมตวักนัเป็นเครือข่ายทางสงัคมไดส้  าเรจ็มากขึน้ ส  าหรบัการพิจารณาการเกิดขึน้ของเครือข่าย
ทางสงัคม จะเห็นไดว้่ามีมมุมองท่ีแตกต่างระหว่างการประกอบสรา้งของสงัคมประเทศตะวนัตก
และสงัคมประเทศตะวนัออก โดยพิจารณาจากการใหคุ้ณค่าต่อความเป็นปัจเจกชน จึงมีขอ้เสนอ
ท่ีพยายามเช่ือมโยงว่าการเกิดขึน้ของเครือข่ายทางสงัคมของประเทศตะวนัตกจะถกูสรา้งไดง้่าย
กว่า เพราะเกิดขึน้จากการตดัสินใจเขา้รว่มของสมาชิกท่ีเป็นเอกเทศ ไม่ไดส้นใจความเห็นหรืออีก
นยัหนึ่งคือไม่จ าเป็นตอ้งพึ่งพาคนรอบขา้ง ในการสนับสนนุการตดัสินใจมากเท่าสงัคมตะวนัออก 
อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ไดส้ะท้อนให้เห็นการประกอบสรา้ง
เครอืข่ายทางสงัคมในปัจจบุนัว่า แนวโนม้ของการเขา้เป็นสมาชิกเครือข่ายทางสงัคมจะถกูตดัสิน
โดยปัจเจกชนมากขึน้ เน่ืองจากผู้คนสามารถเข้าถึงขอ้มูลสารสนเทศสะดวกยิ่งขึน้ ส่งผลให้
สามารถตดัสินใจเขา้มาเป็นสมาชิกของเครือข่ายทางสงัคม จึงถูกก าหนดโดยความคิดเห็นของ
ตนเองไดส้ะดวกยิ่งขึน้ตามไปดว้ย  

กล่าวโดยสรุป เครือข่ายทางสงัคมคือการรวมตวัของกลุ่มทางสงัคมท่ีมีลกัษณะเป็น
ชุดของความสัมพันธ์ ทั้งในลักษณะสายสัมพันธ์เส้นตรง และสายสัมพันธ์ท่ีมีความซับซ้อน  
โดยเครอืข่ายทางสงัคมจะมีปฏิสมัพนัธท์ัง้ภายในและภายนอกเครือข่ายสมาชิก ซึ่งจะมีเปา้หมาย
ของการด าเนินกิจกรรมใหบ้รรลวุตัถปุระสงคร์ว่ม ส าหรบัวตัถปุระสงคข์องเครอืข่ายทางสงัคมอาจ
แสดงออกได้เป็นระยะสั้นเฉพาะตามประเด็น หรืออาจเป็นระยะยาวท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
พยายามในการเปลี่ยนแปลงหรือพฒันาสงัคมระยะยาวก็ได ้อย่างไรก็ตามเครือข่ายทางสงัคมมี
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พลวตัตามกระแสการเปลี่ยนแปลงในสงัคมปัจจุบนั ดงันั้นปัจจุบนัเครือข่ายทางสงัคมจึงมีการ
รวมตัวผ่านความสัมพันธ์แบบซึ่งหน้า (Face to Face) และบนรูปแบบออนไลน์ก็ได้ ทั้งนี ้มิติ
ความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกกบัเครอืข่ายทางสงัคม จะมีทัง้เครอืข่ายทางสงัคมท่ีเนน้ใหส้มาชิกท่ี
เขา้รว่มปฏิบตัิตามระเบียบของเครอืข่ายอย่างเครง่ครดั และเครอืข่ายทางสงัคมท่ีเนน้ใหส้มาชิกท า
กิจกรรมรว่มกนัอยา่งเฉพาะกิจ เพื่อใหเ้กิดความอิสระตอ่การรวมเป็นสมาชิกของเครอืข่ายมากขึน้  

2.2.2 ประเภทของเครือข่ายทางสังคม 
ส าหรบัการท าความเขา้ใจประเภทของเครอืข่ายทางสงัคม จะช่วยใหส้ามารถจ าแนก

ลักษณะส าคัญ ท่ีแบ่งเครือข่ายทางสังคมออกเป็นประเภทต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถเห็น
ความสมัพนัธแ์ละเป้าหมายท่ีแต่ละประเภทเครือข่ายทางสงัคมมุ่งเนน้สรา้งปฏิบตัิการรว่มกนัอีก
ดว้ย ส าหรบั พระมหาสุทิตย ์อาภากโร (2548) ไดแ้บ่งประเภทของเครือข่ายตามลักษณะของ
กิจกรรมท่ีด าเนินการเป็นหลกัออกเป็น 3 ประเภทคือ 

1) เครอืข่ายเชิงพืน้ท่ี หมายถึงการรวมตวักนัของกลุม่ทางสงัคม องคก์รทางสงัคม 
รวมทัง้เครือข่ายทางสงัคมในพืน้ท่ีเป้าหมายการท างาน ทัง้ท่ีเป็นหน่วยระดบัหมู่บา้น ชุมชนและ
สงัคมร่วมกัน โดยมีปัจจัยเป้าหมายส าคญัของการรวมกลุ่มเป็นการท างานเพื่อพืน้ท่ีเป้าหมาย
รว่มกนั ทัง้นีเ้ครือข่ายเชิงพืน้ท่ีจะด าเนินกิจกรรมแบบองคร์วม ภายใตพ้ืน้ท่ีเป้าหมายท่ีเครือข่าย
ทางสงัคมถกูจดัตัง้ขึน้ 

2) เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม หมายถึงเครือข่ายท่ีรวมตวักันโดยมีเป้าหมาย
การท างานเป็นปัจจัยดึงดูดส าคัญ ดังนั้นประเด็นหรือกิจกรรมท่ีเครือข่ายทางสังคมมุ่งเน้นจะ
ด าเนินการ ถือเป็นศนูยก์ลางของการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกท่ีเขา้รว่มเครือข่ายแห่ งนี ้
เครือข่ายประเภทนีจ้ึงด าเนินกิจกรรมขา้มพืน้ท่ี รวมทัง้พยายามขยายแนวรว่มการท างาน เพื่อให้
สามารถสรา้งฐานการท างานใหก้บัเครอืข่ายอ่ืน ๆ หรอืกลุม่ทางสงัคมอ่ืน ๆ ท่ีใหค้วามสนใจกบัการ
เคลื่อนไหวเชิงประเด็นกิจกรรมรว่มกนัในอนาคต 

3) เครือข่ายเชิงโครงสรา้งหน้าท่ี หมายถึงเครือข่ายทางสังคมท่ีท าหน้าท่ี
เฉพาะเจาะจงในการเคลื่อนไหวกิจกรรมใหบ้รรลเุป้าหมาย โดยท่ีเครือข่ายประเภทนีจ้ะมีองคก์ร
อย่างเป็นทางการทัง้ท่ีเป็นภาครฐั ภาคประชาสงัคม และภาคธุรกิจใหก้ารสนบัสนนุอยู่แลว้ ดงันัน้
เครือข่ายเชิงโครงสรา้งหน้าท่ีจะท าหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและพันธกิจท่ีเล็กลงกว่า
เปา้หมายหลกัขององคก์ร ขณะเดียวกนัเปา้หมายและพนัธกิจท่ีด าเนินการก็สอดคลอ้งกบัแนวทาง
หลกัขององคก์ร ท่ีเครอืข่ายทางสงัคมประเภทนีไ้ดร้บัการสนบัสนนุอยู่ 
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เสรี พงศ์พิศ (2548) เสนอเง่ือนไขส าคัญท่ีเป็นลักษณะพืน้ฐานของเครือข่ายว่า 
ลกัษณะทั่วไปของเครอืข่ายสว่นใหญ่มกัเป็นการรวมตวักนัของกลุม่หรอืองคก์ร ท่ีมีความสนใจท่ีจะ
ด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคร์่วมกัน มีการสรา้งพืน้ท่ีใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้รวมทั้งมี
กิจกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาความร่วมมือให้เครือข่ายด าเนินกิจกรรมไดใ้นระยะยาว ขณะท่ี
ความรูส้ึกถึงความเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกันถือเป็นกลไกพืน้ฐาน ท่ีถูกพัฒนาขึน้เพื่อสรา้งใหเ้กิด
ความรบัผิดชอบตอ่เครอืข่ายรว่มกนั ทัง้นีส้ามารถแบง่ประเภทเครอืข่ายทางสงัคมไดด้งัตอ่ไปนี ้

ประเภทท่ี 1 เครอืข่ายท่ีกระท าการแนวราบ มีลกัษณะเป็นเครอืข่ายท่ีด าเนินการ
กิจกรรมกบัคนท่ีมีฐานะทางชนชัน้ รวมทัง้บทบาทหนา้ท่ีทางสงัคมท่ีใกลเ้คียงกนั การรวมตวัเพื่อ
ท ากิจกรรมของเครือข่ายประเภทนีพ้บมากในกลุ่มเครือข่ายสาขาอาชีพ เครือข่ายการวิจยั และ
เครอืข่ายการพฒันา เป็นตน้  

ประเภทท่ี 2 เครือข่ายท่ีกระท าการแนวตัง้ มีลกัษณะเป็นเครือข่ายท่ีเกิดจากการ
รวมตวัของกลุม่คนท่ีมีสาขาอาชีพ รวมทัง้บทบาทหนา้ท่ีทางสงัคมตา่งกนัเขา้มารวมตวัท ากิจกรรม
ร่วมกัน ในมิติความร่วมมือและการสื่อสารให้เครือข่ายด าเนินกิจกรรมไดอ้ย่างประสิทธิภาพ 
เครือข่ายประเภทนีจ้ะแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร เพื่อแบ่งหนา้ท่ีใหส้มาชิก ท่ีมีความหลากหลาย 
กระจายกนัด าเนินกิจกรรมตามท่ีไดร้บัมอบหมาย และจะสรา้งใหเ้กิดประโยชนก์บัเครอืข่ายตอ่ไป   

ขอ้เสนอของ ชินสคัค สวุรรณอจัฉรยิ (2549) ไดว้ิเคราะหป์ระเภทเครอืข่ายทางสงัคม
จากประสบการณภ์าคสนามท่ีลงพืน้ท่ี โดยใชก้ระบวนการทางมานษุยวิทยาในสงัคมชนบทไทยได้
ดงันี ้

1) เครือข่ายคนบา้นเดียวกัน เกิดขึน้จากคนท่ีมีความสมัพนัธร์ว่มกันในทอ้งถ่ิน
หรือชุมชน จนเกิดเป็นระบบสงัคมและวฒันธรรม ท่ีมีการท ากิจกรรมระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม
ร่วมกัน ส่งผลให้มีความเข้าใจระบบวัฒนธรรม การให้คุณค่า ตลอดจนระบบสัญลักษณ์สื่อ
ความหมายตรงกัน ซึ่งส่วนใหญ่เครือข่ายทางสังคมประเภทนีจ้ะพบระหว่างคนท่ีเป็นสมาชิก
ทอ้งถ่ินเดียวกนั จนสามารถมารวมตวักนัแมว้า่จะพลดัพรากออกจากทอ้งถ่ินตน้ก าเนิดแลว้ก็ตาม 

2) เครอืข่ายอพยพ เกิดขึน้จากผูอ้พยพท่ีเขา้มาเป็นแรงงานเพื่อยกระดบัคณุภาพ
ทางเศรษฐกิจและสงัคมใหก้บัตนเอง ดงันัน้ประเด็นการพฒันาและความตอ้งการแรงงาน ถือเป็น
ปัจจยัส่งเสรมิท่ีสรา้งใหเ้กิดการพฒันาเครือข่ายอพยพกลุ่มชาติพนัธุ ์นอกจากนีย้งัมีประเด็นทาง
วฒันธรรมท่ีช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการขยายจ านวนเครอืข่ายอพยพกลุม่ชาติพนัธุ ์เน่ืองจากหากมีกลุม่
ทางสังคมท่ีมีระบบภาษาและการให้ระบบคุณค่าร่วมกัน จะช่วยให้เกิดแรงดึงดูดในกลุ่มคน 
ชาตพินัธุเ์ดียวกนัใหเ้ขา้มารว่มก่อตัง้ หรอืเป็นสมาชิกของเครอืข่ายทางสงัคมเพิ่มได ้
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3) เครือข่ายผู้ประกอบการ เกิดขึน้จากกลุ่มผู้อพยพกลุ่มหนึ่งท่ีเดินทางจาก  
ถ่ินฐานเดิมไปสู่ประเทศใหม่ จนสามารถพัฒนาฐานะทางเศรษฐ กิจให้เลื่อนชนชั้นสูงขึน้  
การผลักดันให้เกิดเครือข่ายทางสังคมลักษณะผู้ประกอบการมีรูปแบบ ทั้งจากประเด็นทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และความขดัแยง้ทางวฒันธรรม ผลของการรวมตวัใหส้รา้งเครอืข่ายทางสงัคม
ไดน้ัน้ อาศยัการยอมรบัวฒันธรรมใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใหค้วามส าคญักับนวตักรรมและ
เทคโนโลยี ตลอดจนเขา้ใจความแตกต่างทางวฒันธรรมจนอยู่ร่วมกับสภาพแวดลอ้มทางสงัคม
ใหมไ่ด ้

4) เครือข่ายระหว่างครวัเรือน เกิดขึน้จากการแลกเปลี่ยนทางความสมัพนัธแ์ละ
การขดัเกลาทางสงัคม ภายในชมุชนขนาดเล็ก เป้าหมายส าคญัของการรวมตวัของเครือข่ายทาง
สงัคมประเภทนี ้เพราะตอ้งการอ านาจต่อรองทางสงัคมและวฒันธรรมจากจ านวนสมาชิกท่ีเพิ่ม
มากขึน้ เพื่อสรา้งผลประโยชนร์่วมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่สมาชิกจะอยู่ใน
รูปแบบกลุม่คนท่ีมีความสนิมสนมกนัอยูแ่ตเ่ดิมแลว้ 

5) เครือข่ายอินเตอรเ์น็ต เกิดขึน้จากความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี รวมทัง้
กระบวนการทางเศรษฐกิจท่ีไดร้บัผลประโยชนจ์ากการขยายตวัของขอ้มลูข่าวสารผ่านเครือข่าย
ประเภทนี ้ปัจจบุนัเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ตมีโครงข่ายความส าคญัท่ีกวา้งไกลและทรงพลงัเป็นอย่าง
มาก อีกทั้งยังครอบคลุมประเด็นสาธารณะ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปะ นวัตกรรม  
เป็นตน้ 

6) เครอืข่ายการเมือง เกิดขึน้จากความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแทนกลุม่ผลประโยชน์
กับกลุ่มทางสังคม โดยมีเป้าหมายของการรวมตัว เพื่อสรา้งฐานมวลชน เพื่อสนับสนุนการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มผลประโยชน ์ความสมัพนัธข์องพฤติกรรมและเครือข่ายทางสงัคมประเภทนี ้
มุ่งเนน้ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงเชิงอ านาจ และการสรา้งความสนใจในวาระทางสงัคมต่าง ๆ เพื่อ
พฒันาใหส้งัคมมีคณุภาพดีขึน้  

การแบง่ประเภทของเครอืข่ายทางสงัคมตามท่ีไดก้ลา่วมาในขา้งตน้ สะทอ้นมมุมองท่ี
ขยายจากการพิจารณาเชิงพืน้ท่ีและประเด็นการท างาน มาสู่การใชเ้กณฑก์ารแบ่งคน ท่ีเขา้รว่ม 
เป็นแนวทางการก าหนดประเภทของเครือข่ายทางสังคม งานของสนธยา พลศรี (2550)  
ใหค้วามส าคญักับหลกัเกณฑข์องการแบ่งประเภทของเครือข่าย เน่ืองจากหลกัเกณฑจ์ะช่วยให้
เห็นท่ีมาของการก าหนดประเภทไดอ้ย่างชัดเจน ทั้งนีเ้ม่ือพิจารณาจากหลักเกณฑ์ท่ีน ามาใช ้  
จะประกอบดว้ย (1) ความซบัซอ้นของกลไกการท างานของเครือข่าย (2) สถานภาพและบทบาท
ของสมาชิก (3) ระดบัการรวมตวัของสมาชิก (4) ลกัษณะการเป็นศนูยก์ลางของสมาชิก (5) ระดบั
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ความสมัพนัธก์บัศนูยก์ลาง (6) ขนาดของเครอืข่าย (7) แหลง่ก าเนิดของเครอืข่าย (8) ลกัษณะของ
สมาชิกเครือข่าย (9) ความสมัพนัธก์บัรฐับาล (10) ลกัษณะของงาน (11) ลกัษณะตามกฎหมาย 
(12) รูปแบบของความร่วมมือระหว่างสมาชิก (13) คุณสมบัติของเครือข่าย (14) ลักษณะของ
เครอืข่าย (15) วิชาชีพของสมาชิก และ (16) ลกัษณะกิจกรรมของเครอืข่าย  

เม่ือพิจารณาการแบ่งประเภทแหล่งก าเนิดของเครือข่าย และการแบ่งประเภท
เครือข่ายตามลักษณะงาน ถือไดว้่ามีความเหมาะสมท่ีควรน ามาเป็นตน้แบบส าหรบัการช่วย
พิจารณาและวิเคราะหป์รากฏการณท่ี์ท าการศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี โดย สนธยา พลศรี (2550) ได้
สรุปประเภทของเครือข่ายตามเกณฑ์การแบ่งท่ีไดเ้ลือกดังกล่าวว่าประกอบดว้ย (1) เครือข่าย
ธรรมชาติ คือเครอืข่ายท่ีเกิดขึน้ตามระบบความสมัพนัธห์รอืปฏิสมัพนัธใ์นโครงสรา้งทางสงัคมและ
วฒันธรรม อาทิ เครอืข่ายญาติพ่ีนอ้ง เครอืข่ายศาสนิกชนเดียวกนั เป็นตน้ และ (2) เครอืข่ายจดัตัง้ 
คือเครือข่ายท่ีเกิดขึน้จากการระดมมวลชน เพื่อใหเ้ขา้มารว่มเป็นพลงัการต่อรองในการขบัเคลื่อน
ประเด็นสาธารณะรว่มกนั และเครอืข่ายประเภทจดัตัง้มกัจะมีเปา้หมายการด าเนินกิจกรรมท่ีจดัตัง้
ขึน้มา เป็นปัจจัยดึงดูดให้เกิดการขยายจ านวนของสมาชิก อาทิ เครือข่ายแรงงาน เครือข่าย
เกษตรกร เครอืข่ายผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการด าเนินนโยบายสาธารณะของภาครัฐ เป็นตน้ ขณะท่ี
หากใชเ้กณฑก์ารแบง่ตามลกัษณะของงานจะมีประเภทเครอืข่ายท่ีส าคญัไดแ้ก่ (1) เครอืข่ายพืน้ท่ี 
คือเป็นเครอืข่ายท่ีด าเนินการอยู่ในพืน้ท่ีใกลเ้คียงหรือพืน้ท่ีเดียวกนั แตรู่ปแบบการด าเนินกิจกรรม 
ครอบคลมุมิติประเด็นอย่างหลากหลาย และ (2) เครือข่ายกิจกรรม คือเป็นเครือข่ายท่ีมกัด าเนิน
กิจกรรมในประเด็นท่ีมีความใกลเ้คียงกนั อีกทัง้ยงัมีลกัษณะกิจกรรมที่สอดคลอ้งกบัเปา้หมายของ
การรวมตัวเป็นเครือข่ายการท างานร่วมกัน ในส่วนของพืน้ท่ีการด าเนินงานภายใตค้วามเป็น
เครอืข่ายกิจกรรม จะมีพืน้ท่ีการท างานท่ีไม่จ ากดัเพียงเฉพาะพื ้นท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่ง แต่เป็นการมุ่งเนน้
ใหค้วามส าคญักบัประเด็นการท างานเป็นส าคญั 

กล่าวโดยสรุป ประเภทของเครือข่ายทางสงัคมมีความหลากหลายและเกณฑก์าร
คดัเลือกเขา้มาเป็นปัจจยัการก าหนดประเภทของเครือข่ายทางสงัคม ทัง้นีเ้ครือข่ายทางสงัคมท่ีมี
ความจ าเป็นตอ้งใช้เป็นประเภทอ้างอิงพืน้ฐานท่ีส าคัญอาจมีได ้3 ประเภทท่ีส าคัญกล่าวคือ 
เครือข่ายท่ี 1 เครือข่ายสังคมออนไลน์ กล่าวคือเครือข่ายท่ีมีความสัมพันธ์อยู่บนรูปแบบพืน้ท่ี
เสมือนจริง (Online Platform) การรวบรวมและระดมสมาชิกตัง้อยู่ในมิติของความพึงพอใจต่อ
ประเด็นทางสงัคม วฒันธรรม และการเมืองท่ีสมาชิกเห็นพอ้งตอ้งการ จนถึงขัน้ท่ีตอ้งการเขา้มามี
ปฏิสมัพนัธร์ว่มกนั ส่วนใหญ่เครือข่ายสงัคมออนไลนจ์ะใหค้วามส าคญักบัการแลกเปลี่ยนขอ้มลู
ข่าวสาร โดยมีกลไกทางเทคโนโลยีท่ีเจรญิกา้วหนา้เขา้มาช่วยส่งเสรมิใหข้ยายตวัไดม้ากยิ่งขึน้ใน
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สงัคมปัจจบุนั ทัง้นีเ้ครือข่ายทางสงัคมประเภทนีย้งัไม่มีโครงสรา้งองคก์รท่ีชดัเจน จึงตอ้งการการ
พฒันาระบบบรหิาร การจดัการโครงสรา้งเครือข่าย รวมทัง้กลไกท่ีเขา้มาช่วยสนบัสนุนใหส้มาชิก
ด าเนินการตามระเบียบของสงัคมและกฎหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม  

เครือข่ายท่ี 2 เครือข่ายสงัคมเชิงประเด็นการท างาน กล่าวคือเครือข่ายท่ีสมาชิกเขา้
มารวมตวัด าเนินกิจกรรม เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายในประเด็นการท างานรว่มกนั ความสมัพนัธข์อง
สมาชิกมีทั้งท่ีเป็นแบบสายการบังคับบัญชาและเพื่อนร่วมอุดมการณ์ การด าเนินกิจกรรมของ
เครือข่ายจะมีลกัษณะเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร ใหส้ามารถผลกัดนั
ประเด็นการท างานใหป้ระสบความส าเรจ็ได ้โดยพืน้ท่ีการท างานจะไม่จ ากดัเฉพาะพืน้ท่ีใดพืน้ท่ี
หนึ่ง แตมุ่ง่ใหค้วามสนใจกบัการลงลกึในประเดน็การท างานท่ีสนใจเป็นหลกั  

เครอืข่ายท่ี 3 เครอืข่ายสงัคมเชิงพืน้ท่ี กลา่วคือเครอืข่ายท่ีสมาชิกสว่นใหญ่เขา้มาท า
กิจกรรมเพราะมีเป้าหมายเพื่อพฒันา แกไ้ขหรือสรา้งสรรคกิ์จกรรมเพื่อพืน้ท่ีเปา้หมายการท างาน
เดียวกนั ขนาดของพืน้ท่ีเป้าหมายการท างานจึงอาจครอบคลมุระดบัหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ หรือ
กวา้งขวางกว่านั้น ขึน้อยู่กับศักยภาพของการขยายองค์กรของแต่ละเครือข่าย โดยการด าเนิน
กิจกรรมจะเนน้ศนูยก์ลางเป็นพืน้ท่ีเป้าหมาย ดงันัน้รูปแบบของประเด็นการด าเนินกิจกรรมอาจ
สะทอ้นความหลากหลายตามแตบ่รบิททางสงัคมและวฒันธรรมของแตล่ะพืน้ท่ี 

2.2.3 ความส าคัญและประโยชนข์องเครือข่ายทางสังคม 
การศึกษาเพื่อท าความเขา้ใจความส าคัญของเครือข่ายทางสังคม จะช่วยใหเ้ห็น

บทบาทของเครือข่ายทางสงัคมกบัการสรา้งกิจกรรมท่ีสมาชิกของเครือข่ายด าเนินการ รวมทัง้ยงั
สามารถอธิบายแนวโนม้ของการขบัเคลื่อนเครอืข่ายทางสงัคมตอ่ไปในอนาคตอีกดว้ย งานของเสร ี
พงศพ์ิศ (2548) เสนอใหเ้ห็นว่าเครอืข่ายทางสงัคมมีประโยชนท่ี์ส าคญัตอ่การเป็นเครือ่งมือท างาน
กบัชุมชน โดยสรุปไดค้ือเครือข่ายจะช่วยระดมกลไกและสรา้งเครื่องมือการท างานท่ีหลากหลาย 
เม่ือตอ้งเผชิญกับปัญหาท่ีมีความซับซอ้นการประสานงานเชิงเครือข่าย จะช่วยประสานพลัง 
(Synergy) ใหเ้กิดอิทธิพลต่อสงัคมเป็นระดบักวา้ง อีกทั้งการระดมองคค์วามรูจ้ากเครือข่ายเองก็
สามารถช่วยใหเ้ห็นภาพของสถานการณไ์ดอ้ย่างหลากหลาย ลุ่มลกึ และชดัเจนยิ่งขึน้  นอกจากนี้
การด าเนินกิจกรรมท่ีท างานเป็นเครอืข่าย ยงัช่วยสง่เสรมิใหล้ดการท างานท่ีซ า้ซอ้น และสิน้เปลือง
ทรพัยากรขององคก์รแตล่ะเครอืข่ายอีกดว้ย 

ส าหรบั อนุรกัษ์ ปัญญานุวฒัน ์(2548) เสนอใหพ้ิจารณาความส าคญัของเครือข่าย
ทางสงัคมใน 3 มิติส  าคญักลา่วคือ มิติท่ีหนึ่งคือ การเช่ือมโยงแนวคิดและบทเรยีนเพ่ือการจดัชมุชน 
ทรพัยากร และสิ่งแวดลอ้ม โดยอาศยัความรูแ้ละประสบการณเ์ดิมกบัความรูใ้หม่ท่ีมีลกัษณะเป็น
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กระบวนการ และเป็นระบบมากขึน้ มิติท่ีสองคือ การจัดการเรียนรูข้องผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย โดย
ระบบเครือข่ายตอ้งมีการใชว้ิธีการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเป็นส่วน
ใหญ่ ภายใตม้ิติของการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวิตโดยมีการก าหนดเปา้หมายของการเรยีนรู ้
ไวช้ดัเจน และสามารถจ าแนกองคป์ระกอบ เป็นเนือ้หาแห่งการเรียนรู ้ผูใ้หแ้ละผูร้บัผิดชอบ และ
มิติ ท่ีสามคือ การก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบการจัดการเรียนรู ้การถ่ายทอดและ
ปรบัเปลี่ยน รวมทั้งจะตอ้งมีการก าหนดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเพื่อใหก้ระบวนการปฏิสัมพันธ ์
ของเครือข่าย ช่วยสามารถสะทอ้นกลไกการมีส่วนร่วมท่ีจะช่วยยกระดบัเป้าหมายของสมาชิก
ภายในเครือข่าย ให้เกิดได้แบ่งปันเป้าหมายของการเข้าร่วม เป็นสมาชิก ตลอดจนจัดสรร
ผลประโยชนต์อ่กลุม่เครอืข่ายและสงัคมอยา่งเหมาะสม 

ขณะท่ี ชินสรรค สุวรรณอัจฉริย (2549) ไดอ้ธิบายความส าคัญของเครือข่ายทาง
สังคม โดยพยายามมุ่งเน้นไปท่ีมิติขององคค์วามรูว้่า เม่ือเครือข่ายทางสังคมด าเนินการแลว้ 
สามารถสะทอ้นคุณค่าความส าคญัของเครือข่ายทางสงัคมไดท้ัง้สิน้อย่างนอ้ย 6 ประการไดแ้ก่ 
ประการท่ี 1 การใชท้รพัยากรอย่างสมเหตสุมผล กลา่วคือการท่ีเครอืข่ายทางสงัคมเป็นการด าเนิน
กิจกรรมรว่มกนัของสมาชิก จะช่วยใหเ้กิดการตอ่รองใหเ้กิดการใชท้รพัยากรรว่มกนั สามารถขยาย
การแบง่ปันทรพัยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัรว่มกนัได ้

ประการท่ี 2 การขยายองคค์วามรู ้กล่าวคือการท่ีเครือข่ายทางสงัคมเป็นหน่วยทาง
สังคมท่ีรวบรวมบุคคล และกลุ่มทางสังคมใหเ้ขา้มาปฏิสัมพันธ์ภายในเครือข่ายร่วมกัน เม่ือมี
กิจกรรมเกิดขึน้จึงถือเป็นโอกาสท่ีจะแพรก่ระจายรูปแบบกิจกรรม องคค์วามรู ้และถอดบทเรียน
ขอ้ดีขอ้เสียของการด าเนินกิจกรรม ถ่ายทอดในลกัษณะการเรียนรูไ้ปยงัพืน้ท่ีหรือเครือข่ายทาง
สงัคมอ่ืน ๆ ไดต้อ่ไป 

ประการท่ี 3 การสรา้งความเช่ือถือ กล่าวคือการสรา้งเครอืข่ายทางสงัคม ไดส้รา้งให้
เกิดกลไกท่ียึดเหน่ียวผูค้นไวใ้นโครงสรา้งร่วมกัน กลไกท่ีท าหนา้ท่ียึดเหน่ียวอาจเป็นกฎระเบียบ 
ระบอบการปกครอง หรือองคก์รอย่างเป็นทางการท่ีสนบัสนุนงบประมาณใหด้ าเนินกิจกรรม ซึ่ง
กลไกท่ีเป็นศูนยก์ลางเหล่านัน้จะช่วยใหเ้กิดการยอมรบัและสรา้งความเช่ือถือระหว่างกลุ่มทาง
สงัคมท่ีเขา้มารว่มกนัเป็นเครอืข่าย 

ประการท่ี 4 การระดมทรพัยากร กล่าวคือการสรา้งเครือข่ายทางสงัคม ไดเ้ปิดพืน้ท่ี
ใหมี้กลุม่ทางสงัคมเขา้มารว่มพฒันากิจกรรม ระบบรหิารและการสรา้งสายใยความสมัพนัธอ์อกไป
อย่างต่อเน่ือง หากเครือข่ายทางสังคมท่ีมีความมั่นคง จนสามารถใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีหรือ
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ประเด็นการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มกัประสบความส าเรจ็ในการดงึดดูปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
ตลอดจนทรพัยากรตา่ง ๆ เขา้มาสนบัสนนุการท างานใหก้บัเครอืข่ายทางสงัคมได ้

ประการท่ี 5 การมีอ านาจต่อรอง กล่าวคือการท่ีเครือข่ายทางสงัคมมีการรวบรวม
กลุม่ทางสงัคม ท่ีมีเปา้หมายการท ากิจกรรมลกัษณะเดียวกนัเขา้ไวด้ว้ยกนั จึงถือเป็นกลุม่ท่ีมีฐาน
สมาชิกในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งรวมอยู่จ  านวนหนึ่ง การร่วมกันยื่นขอ้เสนอหรือสรา้งทิศทางต่อ
ประเด็นสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการพฒันา การสาธารณสขุ หรือเศรษฐกิจรว่มกนั มกัมีโอกาสท่ีคู่
เจรจาจะใหค้วามส าคญัมากกว่าการต่อรองกับปัจเจกชนทั่วไป เพราะมีฐานของสมาชิกใหก้าร
สนบัสนนุการเคลื่อนไหวอยูโ่ดยตลอด 

ประการท่ี 6 เกิดการเรียนรูใ้หม่ กล่าวคือเครือข่ายทางสังคมมักเกิดจากความ
ตอ้งการท่ีจะขบัเคลื่อนประเด็นการท างานท่ีหน่วยงานภาครฐัปรกติไม่สามารถด าเนินการไดส้  าเรจ็ 
หรืออีกนัยหนึ่งคือการมีกลุ่มทางสงัคม หรือองคก์รอย่างเป็นทางการองคก์รเดียวด าเนินการไม่
ส  าเรจ็ การรวมตวัเป็นเครอืข่ายในประเภทตา่ง ๆ เพื่อด าเนินการจึงถือเป็นเครอืข่ายการเรยีนรูใ้หม ่
ท่ีจะช่วยกนัพิจารณาปัญหาหรือประเด็นท่ีตอ้งการด าเนินกิจกรรมในมิติท่ีหลากหลาย และอาศยั
ประสบการณ์ของผูค้นท่ีจ านวนมากขึน้ จึงมีโอกาสท่ีจะพัฒนาแนวทางการจัดการใหม่และมี
ประสิทธิภาพมากกวา่ 

แนวทางการศกึษาและวิเคราะหเ์ก่ียวกบัเครอืข่ายทางสงัคม จงึถกูน ามาใชป้ระโยชน์
เพื่อการวางแผนนโยบาย รวมทัง้ท าความเขา้ใจความสมัพนัธข์องกลุ่มทางสงัคมท่ีซบัซอ้นไดอี้ก
ดว้ย ขอ้เสนอจากงานของ ศิรพิงศ ์ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา (2553) พยายามเช่ือมโยงความส าคญั
จากการใชแ้นวคิดเครอืข่ายทางสงัคมเป็นเครือ่งมือวิเคราะหส์งัคมวา่ ช่วยใหเ้ห็นลกัษณะโครงข่าย
การรวมตวัของชุมชน รวมทั้งการพึ่งพาและอ านาจท่ีอยู่เบือ้งหลงัการผลกัดันใหเ้กิดความเป็น
ชุมชนขึน้ ท้ายท่ีสุดองค์ความรูจ้ากการศึกษาเครือข่ายทางสังคมไดส้รา้งให้เกิดความเข้าใจ
เก่ียวกบัแบบแผนพฤติกรรม การจดัระเบียบทางสงัคม และเป้าหมายท่ีแต่ละเครือข่ายทางสงัคม
พยายามผลักดันใหบ้รรลุเป้าหมาย เม่ือพิจารณางานวิชาการท่ีช่วยให้เขา้ใจความส าคัญและ
ประโยชนข์องแนวคิดเครือข่ายทางสงัคม งานของ Arenas, Danon, Diaz-Guilera, Gleiser and 
Guimera (2004) ท่ีช่ือว่า “Community Analysis in Social Networks” ไดใ้ชก้รอบการวิเคราะห์
เครือข่ายทางสงัคม ท าความเขา้ใจโครงข่ายของพืน้ท่ีเฉพาะ (topology) ท่ีมีความซบัซอ้น เพื่อให้
เห็นแบบแผนการด าเนินกิจกรรมทัง้ท่ีเป็นแบบรวมศนูยก์ลางกิจกรรม และแยกศนูยกิ์จกรรม เพื่อ
ท าความเข้าใจชุมชนท่ีเป็นพืน้ท่ีศึกษา จากการศึกษาครัง้นีแ้สดงให้เห็นประโยชน์ว่าแนวคิด
เครอืข่ายทางสงัคม ไดช้่วยท าความเขา้ใจกระบวนการของการกระจายทางพฤติกรรมเก่ียวกบัการ
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ด าเนินชีวิตของผูค้นในชุมชน นอกจากนีย้งัมีส่วนยกระดบัใหเ้ห็นความส าคญัของบทบาทหนา้ท่ี
ของการเป็นสมาชิกของเครอืข่ายดว้ย 

ส าหรบั พชัรนิทร ์สิรสนุทร (2550) อธิบายเช่ือมโยงความส าคญัและการใชป้ระโยชน์
ของการศึกษาทางเครือข่ายทางสังคมกับการจัดท าปฏิบัติการเรียนรูภ้ายในชุมชน โดยเฉพาะ
นกัวิชาการท่ีตอ้งการท ากิจกรรมพฒันาสงัคม การวิเคราะหเ์ครอืข่ายทางสงัคมเพื่อท าความเขา้ใจ
ระบบความสัมพันธ์ของผูค้นในชุมชน จากจุดเริ่มตน้ของบุคคลท่ีเป็นศูนยก์ลางความสัมพันธ ์
(Egocentric) จะช่วยให้สามารถจินตนาการโครงข่ายความสัมพันธ์ท่ีขยายออกไปได้ ทั้งนี ้
เครือข่ายความสมัพันธ์ท่ีมักคน้เจอจากการท างานภาคสนาม อาจเป็นไดท้ั้งลกัษณะเครือข่าย
ขอบเขตจ ากัดกล่าวคือมีลักษณะของความสัมพันธ์ท่ีไม่มากนัก ความทับซอ้นของมิติท่ีโยงใย
เครอืข่ายไวเ้ป็นเฉพาะประเด็น เช่น เครอืข่ายเครอืญาติ เครอืข่ายบคุลากรดา้นการศกึษาในชมุชน 
เป็นตน้ หรืออีกลกัษณะหนึ่งคือเครือข่ายมีขอบเขตไม่จ ากัดกล่าวคือมีลกัษณะความสมัพันธ์ท่ี
ซับซอ้น สามารถโยงใยความสัมพันธ์ขา้มพรมแดนพืน้ท่ีออกไป เช่น เครือข่ายธุรกิจชายแดน  
เป็นตน้   

ขณะท่ี ปรีชา วงศท์ิพย ์(2555) เสนอว่าเครอืข่ายทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั ทัง้ท่ี
เป็นเครือข่ายทางสงัคมท่ีมีพืน้ท่ีทางกายภาพอย่างชดัเจนหรือเครือข่ายสงัคมออนไลนก็์ตาม ถือ
เป็นพืน้ท่ีของความสมัพนัธท่ี์จะสรา้งใหส้มาชิกสามารถแบ่งปันและอาศยัความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันได ้อีกทัง้การท่ีสมาชิกมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเน่ืองจะเกิดระบบการจดัการกลไก
โครงสรา้งของความสมัพนัธร์ะหว่างกนั โดยมีเปา้หมายส าคญัเพื่อการพฒันาและสรา้งประโยชน์
ตอ่สว่นรวมใหก้บักลุม่เครอืข่าย ดงันัน้การเกิดเครอืข่ายจงึมีความส าคญัอย่างยิ่งตอ่การตอบสนอง
ความตอ้งการท่ีจะผลกัดนัผลประโยชนใ์หก้บัสมาชิกท่ีสงักดัอยูใ่นเครอืข่ายความสมัพนัธ์ ซึง่น ามา
สู่การสรา้งใหเ้กิดความเป็นเครือข่ายสงัคม ท่ีช่วยยกระดบักระบวนการเรียนรูข้องปัจเจกท่ีเขา้มา
เป็นสมาชิก ให้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดจนแสวงหาความรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ท่ีเป็น
ประโยชนต์่อการด าเนินงานได ้รวมทัง้ยงัเป็นช่องทางของการเพิ่มโอกาสใหเ้กิดการประสานความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรท่ีเข้ามาเป็นสมาชิกของเครือข่าย จึงมีแนวโน้มท่ีจะบริหารจัดการกับ
สถานการณปั์ญหาท่ีเกิดขึน้ใหก้บัสมาชิกภายในเครอืข่ายไดด้ียิ่งขึน้ตามไปดว้ย 

นอกจากนี ้ณรงค ์ศรีสวสัดิ์ (2555) ไดอ้ธิบายความส าคญัและประโยชนข์องการท า
ความเขา้ใจเครอืข่ายในมิติทางสงัคมวิทยาว่า นกัสงัคมวิทยาจะใชก้ารพิจารณาเครอืข่ายเพื่อมอง
โครงสรา้งความสมัพนัธข์องผูค้น ท่ีมีกระบวนการสื่อสารและพฤติกรรมของการรวมกลุ่มกนั ทัง้นี ้
เพื่อท าความเขา้ใจลกัษณะของความซบัซอ้นท่ีเกิดขึน้จากการขยายจ านวนสมาชิกของเครอืข่ายท่ี
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เพิ่มมากขึน้ นอกจากนีเ้ครอืข่ายทางสงัคมยงัมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการแพรก่ระจายนวตักรรม
และพฤติกรรมทางสงัคม โดยเฉพาะในกลุ่มคนท่ีมีสาขาอาชีพเดียวกัน จะสามารถแพร่กระจาย
ความคิดและพฤติกรรมแก่กนัไดม้ากยิ่งขึน้ เช่น กลุ่มโรงอตุสาหกรรมมกัตอบสนองอย่างรวดเร็ว
อย่างมาก หากรูว้่าคู่แข่งมีแหล่งวตัถดุิบหรอืสินคา้ใหม่ จะเกิดการแพรก่ระจายทางนวตักรรมและ
พฤตกิรรมการผลิตใหข้ยายไปในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนัตอ่ไป เป็นตน้   

จึงจะเห็นได้ว่า แนวคิดเครือข่ายทางสังคมช่วยให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับการ
ขบัเคลื่อนกิจกรรมในลกัษณะเครือข่าย ซึ่งถือไดว้่ามีความส าคญัต่อการขบัเคลื่อนประเด็นทาง
สงัคมเป็นอย่างยิ่ง เพราะเครอืข่ายจะเป็นการรวบรวมองคค์วามรู ้ฐานทรพัยากรของกลุ่มสมาชิก 
ตลอดจนขยายพืน้ท่ีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้หมี้ปรมิณฑลกวา้งขวางมากยิ่งขึน้ จึงเป็นโอกาสท่ีจะ
สรา้งให้เกิดการผลักดันประเด็นสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสรา้งอ านาจต่อรองท่ี
ถูกต้องตามกฎหมายและจารีตทางสังคม รวมทั้งยังสามารถระดมทรัพยากรให้เข้ามาร่วม
สนับสนุนการท างาน ภายใตก้ารเป็นโครงสรา้งองคก์รร่วมกันไดโ้ดยรกัษาความสมัพันธท่ี์เสมอ
ภาคอีกดว้ย  

2.2.4 รูปแบบของเครือข่ายทางสังคม 
การศกึษารูปแบบเครอืข่ายทางสงัคม จะแสดงใหเ้ห็นลกัษณะเกณฑแ์ละรูปแบบของ

ความสมัพนัธภ์ายในเครือข่ายทางสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสนอโครงข่ายความสมัพันธ์ท่ี
เช่ือมประสานให้เครือข่ายทางสังคม สามารถสรา้งปฏิบัติการร่วมกันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
ชินสรรค สวุรรณอจัฉรยิ (2549) เสนอว่ารูปแบบเครือข่ายทางสงัคม เป็นแบบแผนของพฤติกรรม
ในวิถีชีวิตประจ าวนั ซึ่งสะทอ้นปัจจัยทางสงัคมและเศรษฐกิจท่ีเขา้มาก าหนดวิถีการปฏิบตัิของ
ผูค้น โดยแบ่งรูปแบบเครือข่ายทางสงัคมออกเป็น 3 รูปแบบประกอบดว้ย รูปแบบท่ี 1 รูปแบบ
ความสัมพันธ์ท่ีแข็งแกร่งคือกลุ่มทางสังคมท่ีมีระบบวัฒนธรรม ประเพณี และความแนบแน่น
ระหวา่งสมาชิกภายในกลุม่ ช่วยใหเ้กิดการช่วยเหลือเกือ้กลูกนัภายในกลุม่สมาชิกไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง
และมั่นคง รูปแบบท่ี 2 รูปแบบความสมัพนัธใ์นการงานคือ การติดตอ่สื่อสารท่ีช่วยใหเ้กิดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งในระบบความสมัพนัธจ์ะมีทัง้ท่ีเป็นผลดีส่งเสริมเกือ้กูล มีความเป็นกลาง และ
อาจเป็นผลเสียต่อการเจรจาความกา้วหนา้ในบางสถานการณ์เช่นกัน ทา้ยท่ีสุดคือรูปแบบท่ี 3 
รูปแบบความสัมพันธ์ท่ีอ่อนแอคือ ระบบความสัมพันธ์ท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีไม่ มั่นคง  
การติดต่อสื่อสารจะมีลกัษณะไม่เสมอภาคระหว่างคนทั่วไปท่ีติดต่อสื่อสารกบัสถาบนัทางสงัคม
อยา่งเป็นทางการ สง่ผลใหมี้ความสมัพนัธท่ี์ไม่ไดก้่อใหเ้กิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเสมอภาคขึน้ 
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จะเห็นได้ว่าปัจจัยท่ีใช้มาเป็นเง่ือนไขของการแบ่งเครือข่ายทางสังคม จะเน้น  
ไปท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทัง้พฤตกิรรมทางเศรษฐกิจในระบบความสมัพนัธต์า่ง ๆ เพื่อใหเ้ห็น
เง่ือนไขของการก าหนดรูปแบบของเครอืข่ายทางสงัคมขา้งตน้อย่างชดัเจน จงึสามารถขยายปัจจยั
ทางเศรษฐกิจท่ีเขา้มามีบทบาทต่อการก าหนดรูปแบบไดอี้ก 3 มิติกล่าวคือ มิติท่ี 1 ไดเ้สนอให้
พิจารณาว่าเครอืข่ายทางสงัคมถกูสรา้งขึน้จากความสมัพนัธพ์ืน้ฐานของสมาชิกภายในเครือข่าย 
มิติท่ี 2 ได้เสนอให้เห็นว่าเครือข่ายทางสังคมเป็นความสัมพันธ์ จากกิจกรรมการท างานซึ่ง
จ าเป็นตอ้งอาศยักลยทุธท่ี์พึ่งพาอาศยักนัระหว่างสมาชิกในเครือข่าย และมิติท่ี 3 ไดเ้สนอใหเ้ห็น
ว่าเครือข่ายทางสงัคมจะมีระดบัของความสมัพันธ์ทัง้ท่ีเป็นฝ่ายท่ีไดเ้ปรียบและเสียเปรียบ จาก
สถานะและบทบาททางสังคมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีความพยายามเลื่อนชั้นทางสังคม  
เพื่อสรา้งใหเ้กิดสถานะและบทบาทภายในเครอืข่ายท่ีมีความมั่นคงมากขึน้ 

ขณะท่ี สนธยา พลศรี (2550) มีมุมมองท่ีแตกต่างกัน โดยได้เสนอรูปแบบของ
เครอืข่ายทางสงัคม ผ่านการใชค้วามสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกในเครือข่ายเป็นเกณฑก์ารพิจารณา
แบง่รูปแบบดงักลา่ว จงึไดเ้สนอไวท้ัง้สิน้ 3 รูปแบบไดแ้ก่  

1) รูปแบบความสมัพนัธห์ลากแบบ หมายถึงเครือข่ายท่ีสมาชิกจะมีปฏิสมัพนัธ์
กันในลกัษณะหลากหลาย ซึ่งเครือข่ายรูปแบบนีจ้ะประกอบดว้ยรูปแบบย่อยคือ (1) เครือข่ายคู ่
คือเครอืข่ายท่ีมีบคุคลหรอืกลุม่ทางสงัคมท่ีเป็นแกนกลางของความสมัพนัธ ์คอยเช่ือมโยงประสาน
ใหส้มาชิกแต่ละคนเขา้มาติดต่อประสานงานแต่เพียงส่วนเดียว (2) เครือข่ายแวดลอ้มระหว่าง
บุคคล คือเครือข่ายท่ีมีบุคคลหรือกลุ่มทางสงัคมเป็นแกนกลางกันสองชัน้ ท าหนา้ท่ีเป็นแม่ข่าย
รองรบัการประสานงานใหก้บัเครือข่ายท่ีเป็นศนูยก์ลางความสมัพนัธ ์และ (3) เครือข่ายแวดลอ้ม
ขยาย คือเครือข่ายท่ีขยายจ านวนและอิทธิพลจากศนูยก์ลางความสมัพันธอ์อกไป ดงันัน้จึงเกิด
โครงข่ายความสมัพนัธท่ี์มากขึน้ อย่างไรก็ตามในสายความสมัพนัธท่ี์ห่างไกลออกจากศนูยก์ลาง 
จะไดร้บัอิทธิพลหรอืความใกลชิ้ดจากศนูยก์ลางของเครอืข่ายท่ีนอ้ยลงตามไปดว้ย 

2) รูปแบบความสมัพนัธท่ี์มีศนูยก์ลางความสมัพนัธ ์หมายถึงเครอืข่ายท่ีมีองคก์ร
ส าคญัเป็นแกนหลกัของโครงข่ายความสมัพนัธ ์เพื่อท าหนา้ท่ีกระจายทรพัยากรใหก้บัสมาชิกท่ีอยู่
ภายใต้ระบบความสัมพันธ์เดียวกัน ซึ่งเครือข่ายรูปแบบนี้จะประกอบด้วยรูปแบบย่อยคือ  
(1) เครอืข่ายรวมศนูย ์คือเครือข่ายท่ีองคก์รแกนกลางของเครอืข่าย มีความส าคญัต่อการก าหนด
ทิศทางกิจกรรมของเครือข่ายอย่างยิ่ง องคก์รท่ีเป็นแกนหลกัของโครงข่ายจึงมีอิทธิพลต่อการท า
หน้าท่ียึดโยงความสัมพันธ์ในระบบเครือข่ายนี ้(2) เครือข่ายกระจาย คือเครือข่ายท่ีมีองคก์ร
แกนกลางของเครือข่าย คอยท าหนา้ท่ีเสริมพลงัและสนับสนุนใหเ้กิดการกระจายความสมัพนัธ์
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ระหว่างสมาชิกออกไป แกนกลางของเครือข่ายจะเพียงประสานงานหรอืใหท้ิศทางท่ีส าคญัภายใน
ระบบเครือข่าย ในส่วนของการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกจะเปิดอิสระใหแ้ต่ละเครือข่าย
สามารถมีความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ และ (3) เครือข่ายกระจายเชิงซ้อน คือเครือข่ายท่ีมี
ความสัมพันธ์และสายใยโครงข่ายเป็นจ านวนมาก ดังนั้นลักษณะขององคก์รแกนกลางของ
เครือข่ายจะมีจ านวนมาก อีกทั้งยังเปิดพืน้ท่ีให้มีการสรา้งระบบเครือข่ายและความสัมพันธ ์
กระจายขอบเขตออกไปมากยิ่งขึน้ 

3) รูปแบบความสมัพนัธต์ามกิจกรรม หมายถึงเครอืข่ายท่ีพิจารณาเปา้หมายการ
รวมตวัของสมาชิกท่ีเขา้มาด าเนินกิจกรรมร่วมกัน จึงสามารถแบ่งออกไดอี้ก 2 รูปแบบย่อยคือ  
(1) เครือข่ายกิจกรรมเดียวกนั คือเครอืข่ายท่ีเกิดจากการรวมตวัของกลุ่มองคก์รท่ีมีเปา้หมายการ
ด าเนินกิจกรรมรว่มกนั โดยสาเหตขุองการรวมกนัเป็นเครอืข่าย เพื่อสรา้งใหเ้กิดอ านาจต่อรองต่อ
การด าเนินกิจกรรม รวมทั้งยังสามารถสรา้งพืน้ท่ีของการแลกเปลี่ยนองคค์วามรูร้่วมกันได ้เช่น 
เครือข่ายสหกรณ์ออมทรพัย ์เครือข่ายประมงพืน้บา้น เป็นตน้(2) เครือข่ายกิจกรรมต่างกัน คือ
เครือข่ายท่ีเกิดจากการรวมตวัของกลุ่มองคก์รท่ีมีประเภทของลกัษณะองคก์รต่างกนั แต่ตอ้งการ
ประสานความรว่มมือใหเ้กิดการด าเนินกิจกรรม ตลอดจนยกระดบัความสมัพนัธใ์หส้ามารถเกิด
การแลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสาร เพื่อใหเ้ครือข่ายท่ีจดัตัง้ขึน้ด  าเนินการกิจกรรมสนบัสนุนเป้าหมาย
การรวมตวัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น เครอืข่ายฟ้ืนฟทูรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เป็นตน้ 

ส าหรบั พระมหาสุทิตย ์อาภากโร และคนอ่ืน ๆ (2556) ด าเนินการศึกษาท่ีส าคัญ
เก่ียวขอ้งกับการเกิดขึน้ของเครือข่ายพระสงฆใ์นสงัคมไทย โดยจากการศึกษาเรื่อง “การพฒันา
ระบบการบริหารจัดการและการสรา้งเครือข่ายองคก์รพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ” ซึ่งเป็น
การศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ งสองแห่งคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลยั ภายใตก้ารสนบัสนนุของส านกัสนบัสนนุสขุภาวะองคก์ร ส านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสรา้งเสรมิสขุภาพ และมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั ไดข้อ้สรุปท่ีชดัเจนว่าปัจจบุนัคณะ
สงฆไ์ทยมีรูปแบบการบรหิารจดัการเครอืข่ายทัง้สิน้ 5 รูปแบบ  

แบบท่ี 1 เครือข่ายพระสงฆท่ี์เนน้การเผยแผ่พุทธธรรมในแนวปฏิบตัิ กล่าวคือ 
เครอืข่ายพระสงฆท่ี์มุง่เนน้การจดักิจกรรมฝึกสมาธิ เนน้การปฏิบตัิเจรญิวิปัสสนากรรมฐาน รวมทัง้
ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านกิจกรรมพัฒนาปัญญาและจิตใจ เช่น สถาบันพลัง 
จิตตานภุาพ เป็นตน้ 

แบบท่ี 2 เครือข่ายพระสังฆพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม กล่าวคือ เครือข่าย
พระสงฆท่ี์มีเป้าหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสงัคม การอนุรกัษ์
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ทรพัยากรธรรมชาติ การจัดสวสัดิการสจัจะสะสมทรพัย ์ตลอดจนการประยุกตอ์งคค์วามรูท้าง
พระพทุธศาสนาเพื่อสรา้งเครอืข่ายการดแูลสขุภาวะองคร์วม เช่น เครือข่ายสจัจะสะสมทรพัยข์อง
คณะสงฆจ์งัหวดัจนัทบรุ ีเครอืข่าย าพระคลิานธรรม เป็นตน้ 

แบบท่ี 3 เครือข่ายพระสงฆ์เน้นรูปแบบการสื่อสารสังคมแบบใหม่ กล่าวคือ 
เครอืข่ายพระสงฆท่ี์มีเปา้หมายเผยแผ่หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาดว้ยเครอืข่ายสงัคมออนไลน ์
ตลอดจนการสรา้งพืน้ท่ีการเรียนรูท่ี้สอดคลอ้งกับวิถีชีวิตของคนในสงัคมเมืองและชนชั้นกลาง  
จะเห็นได้ว่า เครือข่ายพระสงฆ์กลุ่มนี ้สามารถประยุกต์ภูมิ ปัญญาสากล อาทิ  สันติภาพ 
เศรษฐศาสตร์ มาใช้ประยุกต์อธิบายกับสถานการณ์ทางสังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดี   
เช่น มหาวิชชาลยัพทุธเศรษฐศาสตรท่ี์มีพระเมธีวชิโรดม (ว. วชิรเมธี) เป็นผูน้  า เป็นตน้ 

แบบท่ี 4 เครอืข่ายพระสงฆด์า้นการจดัการศกึษา กลา่วคือ เครอืข่ายพระสงฆท่ี์มี
บทบาทส าคญัอยู่ในองคก์รจดัการคณะสงฆอ์ย่างเป็นทางการ โดยมีเปา้หมายส าคญัเพื่อส่งเสรมิ
การศกึษาปรยิตัิบาลี-นกัธรรม ใหก้บัศาสนทายาทรุน่ตอ่ไป เช่น มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลยั ส  านกังานแมก่องบาลีสนามหลวง เป็นตน้ 

แบบท่ี 5 เครือข่ายพระสงฆด์า้นการปกครอง กล่าวคือ เครือข่ายพระสงฆ์ท่ีมี
บทบาทส าคญัอยู่ในองคก์รจดัการคณะสงฆอ์ย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายส าคญัเพื่อบรหิาร
จดัการเครือข่ายปกครองคณะสงฆใ์หเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งตามพระราชบญัญัติคณะสงฆก์ าหนด 
รวมทัง้ยงัตอ้งค านึงถึงหลกัพระธรรมวินยัซึ่งมีความส าคญัต่อการปกครองกิจการคณะสงฆร์่วม
ดว้ย เช่น มหาเถรสมาคม ส านักงานเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ส านักงานเจา้คณะจังหวัดต่าง ๆ  
เป็นตน้ 

เม่ือพิจารณารูปแบบของเครือข่ายทางสังคมท่ีศึกษามาข้างตน้ จึงพบไดว้่าการ
ก าหนดรูปแบบของเครือข่ายทางสังคมมีเกณฑ์ส าคัญท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ประการท่ีหนึ่ง  
การพิจารณาตามเกณฑเ์ศรษฐกิจ และ ประการท่ีสอง การพิจารณาตามเกณฑค์วามสมัพนัธท์าง
สงัคม ดงันัน้การจะเขา้ใจรูปแบบของเครือข่ายทางสงัคมไดอ้ย่างครอบคลมุ จ าเป็นตอ้งพิจารณา
ปัจจยัท่ีผลกัดนัใหเ้กิดการแบง่รูปแบบดงักลา่ว โดยจากการศกึษาครัง้นี ้สามารถสรุปไดว้า่รูปแบบ
ของเครือข่ายทางสงัคมมี 3 รูปแบบท่ีส าคญักล่าว รูปแบบท่ี 1 เครอืข่ายทางสงัคมแนวบรูณาการ 
กล่าวคือเครือข่ายทางสงัคมท่ีมีกิจกรรมความสมัพันธ์ภายในครอบคลุมเป็นประเด็นทางสงัคม 
เศรษฐกิจ และวฒันธรรม การเป็นสมาชิกของเครือข่ายถือไดว้่าเป็นการแสดงออกถึงความสนใจ
หรือตอ้งการเขา้รว่มกิจกรรมท่ีหลากหลาย ขอบเขตพืน้ท่ีปฏิบตัิการกิจกรรมของเครือข่ายมีระยะ
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กวา้งขวาง อาจอาศัยเทคโนโลยีเขา้มาสนับสนุนกระบวนการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายได ้  
เช่น เครอืข่ายพรรคการเมือง เครอืข่ายภาคประชาสงัคมเพื่อผูบ้รโิภค เป็นตน้  

รูปแบบท่ี 2 เครือข่ายทางสงัคมแนวเศรษฐกิจ กล่าวคือเครือข่ายท่ีมีกิจกรรมมุ่งเนน้
การปกปอ้งและด าเนินการอยู่บนพืน้ฐานของเศรษฐกิจ การคา้และการลงทนุ การเป็นสมาชิกของ
เครือข่ายจึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการท่ีเนน้ผลประโยชนข์องเครือข่ายหรือกลุ่มเป็น
ส าคัญ อย่างไรก็ดีอาจมีการสรา้งกิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพื่อสรา้งสมดุลและรกัษา
ภาพลกัษณข์องกลุ่มได ้เช่น สมาคมธนาคาร เครือข่ายผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม เป็นตน้ และ
ทา้ยท่ีสุดรูปแบบท่ี 3 เครือข่ายทางสังคมแนววัฒนธรรม กล่าวคือเครือข่ายท่ีมีกิจกรรมมุ่งเน้น  
การสรา้งความสมัพนัธ ์และพฒันาระบบคณุคา่ ศิลปะ ประเพณีท่ีกลุม่ทางสงัคมยดึถือ หรอืเห็นวา่
เป็นประโยชนต์อ่สงัคม การรวมตวัของสมาชิกเป็นการแสดงออกตอ่การยดึถือระบบคณุคา่รว่มกนั 
โดยเป้าหมายเชิงพืน้ท่ีของเครือข่ายทางสงัคมแนววฒันธรรม จะเริ่มตน้จ ากัดตามศกัยภาพของ
สมาชิกภายใน หากสามารถระดมทุนหรือขยายศักยภาพโดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาสนับสนุนได ้  
ก็อาจเกิดการรวมตัวท่ีมากขึ ้นจนขับเคลื่อนกิจกรรมได้อย่างต่อเน่ืองและขยายพื ้น ท่ีได ้ 
เช่น เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน เครือข่ายผูป้ระกอบการผา้ไทยทอมือ เครือข่ายเยาวชนผูน้  า
โรงเรยีน เป็นตน้ 

2.2.5 วงจรเครือข่ายทางสังคม 
ส าหรบัการพิจารณาวงจรและศักยภาพของเครือข่ายทางสังคม เป็นข้อเสนอท่ี

เก่ียวขอ้งกับการพิจารณาเครือข่ายทางสังคมในฐานะชุดของโครงข่ายความสัมพันธ์ ท่ีมีการ
ประกอบสรา้งให้เกิดขึน้ มาสู่การติดต่อสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกโครงข่ายของตนเอง 
ทา้ยท่ีสดุอาจน าไปสูก่ารขยายเครอืข่ายใหก้วา้งขวางเชิงพืน้ท่ีหรอืประเดน็การด าเนินกิจกรรม หรอื
อาจเป็นชดุของความสมัพนัธท่ี์จบลงภายใตเ้ง่ือนไขขอ้จ ากดับางประการ เช่น ประเด็นการท างาน
ของเครอืข่ายทางสงัคมไม่มีความส าคญัต่อผูค้นอีกตอ่ไป พืน้ท่ีการท างานของเครอืข่ายทางสงัคม
ไม่มีความตอ้งการเครือข่ายอีกต่อไปแลว้ รวมทัง้มีเครือข่ายทางสงัคมออนไลนเ์ขา้มาขบัเคลื่อน
กิจกรรมแทนเครอืข่ายทางสงัคมแบบเดมิ เป็นตน้ การสรา้งความเขา้ใจใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวงจรของ
เครือข่ายทางสงัคม ท่ีจะช่วยสะทอ้นศกัยภาพของเครือข่ายทางสงัคมในประเด็นท่ีจะขบัเคลื่อน
กิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมไดต้่อไป จึงมีความส าคญัต่อการพัฒนากรอบคิดของการน าแนวคิด
เครือข่ายทางสังคมไปใชป้ระโยชนใ์นการวิจัยต่อไป การอธิบายของพระมหาสุทิตย ์อาภากโร 
(2548) เนน้สะทอ้นใหเ้ห็นว่าเครอืข่ายเป็นลกัษณะหนึ่งของกลไกธรรมชาติแห่งสรรพสิ่ง เครอืข่าย
จงึมีวงจรชีวิตแบง่ออกเป็น 4 ขัน้แห่งกระบวนการดงัน าเสนอไดต้อ่ไปนี ้
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1) ขัน้การตระหนักรูแ้ละก่อตวัของเครือข่าย หมายถึงจุดเริ่มตน้ของพฒันาการ
ภายในระบบความสัมพันธ์ของสมาชิก ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพ
ปฏิสัมพันธ์ภายใน หากสามารถบริหารจัดการเครือข่าย โดยการจัดวางเป้าหมาย โครงสรา้ง
ความสมัพนัธ ์และการด าเนินกิจกรรมไดอ้ย่างเป็นระบบ จะช่วยสง่เสรมิการขับเคลื่อนเครอืข่ายใน
อนาคต ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเตรียมการใหก้ับการก่อตวัของเครือข่ายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการศึกษาขอ้มลูพืน้ฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาเครือข่าย การก าหนดระบบ
คณุค่ารว่มเพื่อสรา้งการตระหนกัถึงเป้าหมายรว่มกันทัง้เครือข่าย ตลอดจนการจดัวางกลไกและ
เครือ่งมือท่ีจะช่วยใหก้ารเลือกด าเนินกิจกรรมของเครอืข่ายบรรลวุตัถปุระสงคไ์ดด้ียิ่งขึน้ 

2) ขัน้การสรา้งขอ้ตกลงและบริหารจัดการเครือข่าย หมายถึงการสรา้งใหเ้กิด
ความร่วมมือของสมาชิกท่ีเขา้ร่วมเครือข่าย รวมถึงการออกแบบระเบียบ จัดวางแนวทางการ
บรหิารความสมัพนัธภ์ายในของสมาชิก ตลอดจนการพฒันาแนวทางท่ีจะปอ้งกนัความขดัแยง้ของ
เครือข่าย ทัง้นีเ้พื่อใหก้ารด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย ไดร้บัการตอบรบัสนบัสนุนจากกลุ่มคนท่ี
เก่ียวขอ้งกับเครือข่ายใหม้ากท่ีสดุ ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดวตัถุประสงคข์องการ
ด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายให้ชัดเจน อีกทั้งยังควรพัฒนาแนวปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
สมาชิก ขณะท่ีกลุ่มผู้น  าเครือข่ายต้องก าหนดให้มีการพัฒนาองค์ความรูก้ารบริหารจัดการ  
การสื่อสารสาธารณะ และเสรมิสรา้งภาวะผูน้  าใหมี้แนวคดิทนัสมยัอยา่งตอ่เน่ือง  

3) ขัน้ตอนการพฒันาความสมัพนัธแ์ละการใชป้ระโยชน ์หมายถึงกระบวนการท่ี
ช่วยยกระดบัความสมัพนัธข์องสมาชิกภายในเครือข่ายใหด้ีขึน้ อีกทัง้ยงัผลกัดนัใหเ้กิดการรกัษา
คณุภาพภายในความสมัพนัธข์องสมาชิกไดใ้นระยะยาวอีกดว้ย โดยวิธีการท่ีส าคญัประกอบดว้ย
การจดัใหมี้พืน้ท่ีทบทวน สรุปองคค์วามรู ้ตลอดจนเปิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรูภ้ายในเครือข่าย
อย่างเสมอภาค อีกทัง้ตอ้งใหค้วามส าคญักับการเปิดโอกาสใหก้ับการเรียนรูใ้หม่ ๆ ของสมาชิก
ภายในเครอืข่าย จึงสามารถสรา้งเครอืข่ายท่ีมีวฒันธรรมการยอมรบัอย่างเปิดกวา้งและเสมอภาค 
ซึ่งจะน ามาสู่การมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการเครือข่ายและส านักของความเป็นเจ้าของ
เครอืข่ายรว่มกนั  

4) ขัน้ตอนการรกัษาความสมัพนัธแ์ละสรา้งความต่อเน่ือง หมายถึงการผลกัดนั
ให้เครือข่ายสามารถด ารงสถานะของการด าเนินกิจกรรมไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง ทั้งนีก้ารด าเนิน
เครอืข่ายระยะยาวเผชิญปัญหาความตีบตนัของประเด็นการท างาน มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสรา้ง
กระบวนการยกระดบัความสมัพนัธข์องสมาชิกภายในเครอืข่ายขึน้มาใหม่ เพื่อพฒันาแรงจงูใจให้
สมาชิกเครือข่ายตระหนักถึงการมีส่วนร่วม จนกลับมาด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองไดอี้กครัง้ 
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รวมทัง้ยงัควรเปิดโอกาสใหก้บัคนรุน่ใหม่ หรอืกลุม่ทางสงัคมท่ีมีนวตักรรมใหม่ไดเ้ขา้มารว่มเรยีนรู ้
เพื่อพัฒนากิจกรรมให้เกิดการใช้วิธีคิดท่ีแตกต่างออกไป เพื่อเป็นการกระตุ้นการยกระดับ
มาตรฐานใหก้บัเครอืข่ายอีกดว้ย 

จึงจะเห็นไดว้่าการเสนอวงจรของเครือข่ายขา้งตน้ ไดพ้ิจารณาเครือข่ายทางสงัคม
บนพืน้ฐานของสรรพสิ่งท่ีเป็นธรรมชาติ ดงันัน้การมองวงจรของเครอืข่ายจึงสะทอ้นภาพความเป็น
ธรรมดาของชีวิต ท่ีอาจมีเกิดขึน้ ด  ารงอยู่และจบบทบาทลง ซึ่งถือเป็นมมุมองทางสงัคมวิทยาและ
พทุธศาสนาท่ีน่าสนใจอยา่งหนึ่ง ขณะท่ีขอ้เสนอท่ีใชม้ิติจากงานพฒันาชมุชนและสงัคมเขา้มารว่ม
พิจารณามากขึน้ น าเสนอโดยสนธยา พลศร ี(2550) ซึง่เห็นวา่เมื่อทบทวนองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัวงจร
ชีวิตของเครือข่ายทางสงัคม โดยนกัวิชาการในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มนกัวิชาการท่ีมีความ
สนใจประเด็นเครอืข่าย สามารถสงัเคราะหเ์ป็นวงจรแห่งเครอืข่ายได ้3 ขัน้ตอนกลา่วคือ 

1) ขั้นตอนการเกิดเครือข่าย หมายถึงการท าความเขา้ใจสาเหตุของการเกิด
เครือข่ายว่าเป็นการรวมตวัเพื่อจดัตัง้กลุ่มของความสมัพนัธ ์ท่ีมีโครงสรา้งและการบรหิารจดัการ
สมาชิกไวอ้ย่างเป็นโครงข่าย ยิ่งโครงข่ายความสมัพนัธมี์ขนาดใหญ่และซบัซอ้นขึน้ ยิ่งจ าเป็นตอ้ง
อาศยักลไกและเครื่องมือเขา้มาประสานประโยชนร์ว่มกันของสมาชิกใหม้ากขึน้ โดยสาเหตขุอง
การเกิดเครือข่ายครอบคลุม ทัง้การเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ เกิดขึน้จากวิกฤตหรือสถานการณ์
เฉพาะหนา้ทางสงัคม การเกิดขึน้ตามวิวฒันาการของสมาชิกท่ีมารวมตวักนั และการเกิดขึน้โดย
การจดัตัง้ของสมาชิกเครือข่าย เม่ือพิจารณาปัจจัยท่ีช่วยสนับสนุนใหเ้กิดเครือข่ายจะเห็นไดว้่า
สมาชิกท่ีมารวมตวักนั จะมีความเห็นพอ้งรว่มกนัในวิสยัทศันห์รืออดุมการณข์องเครือข่าย อีกทัง้
ยงัจะเขา้ใจวตัถปุระสงคห์รือเป้าประสงคข์องเครือข่ายท่ีตนเองเขา้เป็นสมาชิก ทัง้นีเ้ม่ือสมาชิกมี
ส านึกถึงการเป็นสมาชิกของเครอืข่ายอย่างแนบแน่นแลว้ จะสามารถสนบัสนนุใหเ้ครอืข่ายด าเนิน
กิจกรรมไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพยิ่งขึน้  ส  าหรบัองคป์ระกอบท่ีดีตอ่การเกิดเครอืข่ายจะตอ้งอาศยัการ
แสวงหาเปา้หมายรว่มของสมาชิก รวมทัง้สรา้งแกนน าท่ีมีความน่าเช่ือถือมาด าเนินกิจกรรมใหก้บั
เครอืข่าย จงึจะสามารถสรา้งแนวรว่มท่ีพรอ้มทุ่มเทการด าเนินงานใหก้บัเครอืข่ายอยา่งยั่งยืนได ้

2) ขัน้ตอนการเจรญิเติบโต หมายถึงการท าความเขา้ใจปัจจยัสนบัสนนุท่ีผลกัดนั
ใหเ้ครือข่ายมีความเจริญกา้วหนา้มากขึน้ ทั้งนีเ้ม่ือพิจารณาจะเห็นไดว้่าเครือข่ายท่ีมีการขยาย
เติบโต เน่ืองจากสามารถสรา้งกระบวนการท างานท่ีประสานระหว่างสมาชิกกับศูนยก์ลางของ
ความสมัพนัธไ์ด ้จะเห็นไดว้่าการประสบความส าเร็จในการประสานความสมัพนัธ ์เกิดจากการ
ด าเนินกิจกรรมโดยเขา้ใจฐานคิดความตอ้งการดัง้เดิมของการรวมตวัเป็นสมาชิก อีกทัง้ยงัคอย
คน้หาองคค์วามรูแ้ละภาคีเครอืข่ายการท างานใหม่ ๆ เขา้มาร่วมพฒันาภารกิจการด าเนินกิจกรรม
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ใหก้บัเครือข่ายอย่างตอ่เน่ือง การจะสามารถขบัเคลื่อนใหเ้ครอืข่ายรกัษาสมดลุของความตอ่เน่ือง
ในการเจรญิเติบโตได ้ผูน้  าเครอืข่ายตอ้งค านึงถึงขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันากิจกรรมใหท้นัยคุ
สมัยอยู่เป็นประจ า นอกจากนี้การพัฒนาแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกของเครือข่าย ถือเป็น
เครื่องมือท่ีส  าคัญท่ีจะสรา้งให้เกิดจินตนาการร่วมกันของสมาชิก ถึงผลสัมฤทธ์ิท่ีจะตามมา
ภายหลงัการผลกัดนัใหเ้ป้าหมายของเครือข่ายส าเรจ็ลลุ่วงได ้ทา้ยท่ีสดุการท างานของเครือข่าย
จ าเป็นตอ้งรูจ้กัปรบัตวัใหเ้หมาะสมกับสถานการณท์างสงัคม กล่าวคือเขา้ใจบริบทของประเด็น
และพืน้ท่ีการด าเนินกิจกรรม เพื่อใหส้ามารถก าหนดทิศทางใหเ้หมาะสมกบัสถานการณไ์ดด้ีอย่าง
ตอ่เน่ือง 

3) ขัน้ตอนผลสมัฤทธ์ิของเครอืขา่ย หมายถึงการท าความเขา้ใจปัจจยัสนบัสนนุท่ี
ผลกัดนัใหเ้ครอืข่าย สามารถด าเนินกิจกรรมไดบ้รรลตุามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้จะเห็นไดว้า่เครอืข่าย
ท่ีมีแนวโนม้จะด าเนินกิจกรรมไดส้  าเรจ็ ตอ้งค านึงถึงการมีผูน้  าและสมาชิกท่ีเขม้แข็ง รวมทัง้เป็น
เครือข่ายท่ีมีความพรอ้มดา้นองคค์วามรูห้รือภูมิปัญญาท่ีสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมอย่าง
เขม้แข็ง ขณะเดียวกนัควรเปิดพืน้ท่ีใหก้บัการรกัษาความสมัพนัธข์องสมาชิก มีระบบการสื่อสารท่ี
ช่วยยกระดบัการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างสมาชิก เพื่อน าไปสู่การระดมสมอง แบ่งปันทรพัยากร
รว่มกนั จนสามารถพฒันานวตักรรมทางความคิดใหมส่นบัสนนุการด าเนินกิจกรรมใหก้บัเครอืข่าย
ของสมาชิกทกุคนได ้

แมว้่าการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย จะช่วยยกระดบัใหภ้ารกิจต่าง ๆ มีจ านวน
สมาชิกและความเขม้แข็งในการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย แต่หากผู้น  าของเครือข่ายไม่ได้
ติดตามและประเมินผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เครือข่ายก็อาจเผชิญกับ
ปัญหาจากการด าเนินกิจกรรมได ้วีระศกัดิ์ เครือเทพ (2550) สรุปใหเ้ห็นอุปสรรคของการท างาน
เชิงระบบเครือข่ายว่า ประเด็นส าคัญท่ีต้องค านึงถึงประการแรกคือเครือข่ายคือการรวมชุด
ความสมัพันธ์ หรือกลุ่มทางสงัคมเขา้ร่วมกัน ดงันั้นหากไม่สามารถประสานผลประโยชน ์และ
ความสอดคลอ้งเชิงอดุมการณใ์หก้ับสมาชิกไดอ้ย่างเป็นท่ีพอใจ อาจเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการ
ยกระดบัการท างานของเครือข่ายได ้นอกจากนีปั้ญหาท่ีเกิดจากการสื่อสารมกัเป็นอีกอปุสรรคท่ี
ส าคญัต่อการประสานและแลกเปลี่ยนขอ้มลูระหว่างสมาชิก ดงัจะเห็นไดว้่าเครือข่ายท่ีประกอบ
สรา้งขึน้ดว้ยกลุ่มทางสงัคมท่ีหลากหลาย จะมีระบบวฒันธรรมและรูปแบบการสื่อสารท่ีแตกต่าง
กนับา้ง การจดัระบบการสื่อสารใหส้ามารถสะทอ้นความตอ้งการรว่มกนัได ้จะช่วยลดปัญหาการ
ท างานทบัซอ้นและสิน้เปลืองทรพัยากรของเครอืข่ายลดได ้  



 38 
 

 
 

กล่าวโดยสรุปแนวคิดเครือข่ายทางสงัคม ไดช้่วยใหเ้ขา้ใจภมูิหลงัเชิงทฤษฎีของการ
รวมตวัจากปัจเจกสู่ความเป็นระบบสมาชิกของเครือข่าย ท่ีมีอุดมการณ์หรือเป้าหมายของกลุ่ม
รว่มกนั นอกจากนีย้งัช่วยใหส้ามารถพิจารณาความสมัพนัธท่ี์ซบัซอ้นของสมาชิกวา่ เกิดจากความ
ตอ้งการระบบความสมัพนัธท่ี์จะสามารถเขา้มาช่วยสนบัสนนุ ใหก้ารด าเนินกิจกรรมกา้วหนา้อยา่ง
เป็นรูปธรรมมากขึน้ ทั้งนีจ้ากการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าเครือข่ายทางสังคม มีวงจรของการ
เคลื่อนไหวท่ีเป็นพลวัตสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นหากต้องการให้
เครือข่ายทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ สามารถขบัเคลื่อนกิจกรรมการท างานไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง จ าเป็นท่ี
จะตอ้งปรบักระบวนการด าเนินกิจกรรม ระบบความสมัพันธข์องเครือข่าย รวมทัง้รูปแบบกิจกรรม
ใหเ้ท่าตอ่สถานการณก์ารเปลี่ยนแปลง เม่ือพิจารณาจากสถานการณส์งัคมปัจจบุนั เครอืข่ายทาง
สังคมท่ีจะสามารถด าเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงคไ์ด ้ตอ้งค านึงถึงการใชน้วัตกรรมการ
สื่อสารและเทคโนโลยีเขา้มารว่มบูรณาการการท างานกบัองคค์วามรูล้กัษณะเดิม เพื่อขยายช่อง
ทางการแลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสารทัง้ภายในและภายนอกเครอืข่าย อีกทัง้ยงัตอ้งพฒันาองคค์วามรู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นและพืน้ท่ีการท างานอย่างต่อเน่ือง จึงจะสามารถขยายการเจรญิเติบโตของ
เครอืข่ายไปไดอ้ยา่งยั่งยืน  
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  แนวคิดเครอืข่ายทางสงัคม 

เป็นกรอบในการอธิบาย รูปแบบ เปา้หมาย และ

ลกัษณะการรวมกลุม่เครอืข่ายทางสงัคม 

ลกัษณะความสมัพนัธท่ี์ส  าคญัใน

เครือข่ายทางสงัคม 2 รูปแบบ 

ความสมัพนัธเ์ชิง

เสน้ตรง 

ความสมัพนัธเ์ชิง

ซบัซอ้น 

สามารถพิจารณา

เครือข่ายพระสงฆล์าว

ไดด้งันี ้

เครือข่ายทางสงัคม

ออนไลน ์

เครือข่ายทางสงัคมเชิง

ประเดน็การท างาน 

เครือข่ายทางสงัคมเชิง

พืน้ท่ี 

ภาพประกอบ 2 ความเช่ือมโยงแนวคดิเครอืข่ายทางสงัคม 
กบัการศกึษาเครอืขา่ยพระสงฆล์าว 
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2.3 แนวคดิว่าดว้ยชุมชน  
การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูเ้ก่ียวกับแนวคิดว่าดว้ยชุมชน มีความส าคญัต่อการท าความ

เขา้ใจปรากฏการณก์ารสรา้งเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย เพราะจะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจ
ในมิติการรวมกลุ่มและความส าคัญของการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มทางสงัคม ส าหรบัการรวบรวม  
องคค์วามรูพ้ืน้ฐานของแนวคิดว่าดว้ยชมุชน จะมุง่เนน้ใหท้ราบความหมาย ความส าคญั ตลอดจน
เครื่องมือเก่ียวกบัการศกึษาชมุชน รวมทัง้จะเช่ือมโยงองคค์วามรูไ้ปสู่การประยกุตแ์นวคิดว่าดว้ย
ชมุชนกบัประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม เพื่ออธิบายพลวตัของความเป็นชมุชน
ท่ีเคลื่อนไหวตามความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีรว่มดว้ย ทา้ยท่ีสดุจะไดน้ าเสนอการสงัเคราะหอ์งค์
ความรูเ้ก่ียวกบัการสรา้งชมุชนทางศาสนารว่มดว้ย ทัง้นีภ้ายใตก้ารศกึษาเก่ียวกบัแนวคิดว่าดว้ย
ชมุชนจะสามารถน าเสนอความคิดส าคญัไดด้งัตอ่ไปนี ้

2.3.1 ความหมายของชุมชน 
การอธิบายความหมายของชุมชนมีการอธิบายท่ีหลากหลายตามลกัษณะขององค์

ความรูแ้ละประเด็นมุ่งเน้นเฉพาะท่ีนักวิชาการแต่ละคนมีความเช่ียวชาญ การสังเคราะห์
ความหมายในการศึกษาครัง้นีจ้ึงพยายามสะทอ้นประสบการณเ์ชิงภมูิหลงัท่ีน ามาสู่การใหน้ิยาม
ของค าว่า “ชมุชน” รว่มดว้ย เพื่อใหส้ามารถสะทอ้นทัง้ความหมายรว่มและความหมายท่ีแตกต่าง
กนัจากมมุมองรอบดา้นดงักล่าว ปาริชาติ วลยัเสถียร (2546) นิยามความหมายของค าว่าชุมชน
ผ่านการวิเคราะห์รากศัพท์ของค าว่า Community โดยพยายามชีใ้ห้เห็นนัยส าคัญของความ
หมายถึงการรวมกลุ่มของปัจเจก ท่ีมีเป้าหมายของการด าเนินกิจกรรมร่วมกันไป  (Together) 
รวมทัง้อธิบายท่ีมาของการใชค้  าว่า “ชุมชน” ของสงัคมไทยว่าเกิดขึน้จากกลุ่มนักวิชาการสาขา
สงัคมวิทยา มานษุยวิทยา และการพฒันาชนบท ไดร้บัทุนจากองคก์รพฒันาระหว่างประเทศแห่ง
สหรฐัอเมริกาท าการศึกษาพืน้ท่ีชนบทรว่มกับนักวิชาการต่างประเทศ เพื่อท าความเขา้ใจสภาพ
หมู่บา้นชนบทในสงัคมไทย ถือเป็นแรงผลกัดนัหนึ่งท่ีส่งผลใหห้น่วยงานภาครฐัใหไ้ทยใหค้วาม
สนใจที่จะพฒันาชมุชนชนบท จนมีการจดัตัง้กรมการพฒันาชมุชน ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2505 การใชค้  า
วา่ชมุชนจงึแพรห่ลายในวงวิชาการหลายมิติมากขึน้  

การศกึษาวิเคราะหข์อง ปรชีา วงษท์ิพย ์(2555) ไดอ้ธิบายความหมายของชมุชนบน
พืน้ฐานของมมุมองทางวิชาการ 3 ศาสตรด์ว้ยกนั ประการท่ี 1 ความหมายของชมุชนตามแนวคิด
ทางสังคมวิทยา คือกลุ่มทางสังคมท่ีมีลักษณะทางกายภาพร่วมกัน โดยหน่วยทางกายภาพท่ี
แสดงออกถึงความเป็นชมุชนจะเป็นไดท้ัง้ระดบัหมู่บา้น ระดบัชมุชน ระดบัอ าเภอ และระดบัเมือง 
ทัง้นีม้มุมองทางสงัคมวิทยาพยายามชีใ้หเ้ห็นว่าชมุชนเป็นทัง้หน่วยทางสงัคมและหน่วยทางการ
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ปกครอง ซึ่งถูกก าหนดขึน้จากสถาบนัท่ีถือครองอ านาจทางกฎหมายในสงัคม ดงันัน้ชุมชนจึงมี
แหลง่ท่ีตัง้ท่ีชดัเจนสามารถบอกพืน้ท่ีไดต้ามหลกัภมูิศาสตร ์ขณะเดียวกนัหลกัภมูิศาสตรก็์มีผลตอ่
พัฒ น าก า รค ว าม เจ ริญ ก้ า วห น้ า ข อ งชุ ม ช น  เพ รา ะแห ล่ งท รัพ ย าก รธ รรม ช าติ ท่ี 
อดุมสมบูรณ ์จะช่วยส่งเสริมใหชุ้มชนไดร้บัประโยชนท์างเศรษฐกิจหรือกลายเป็นศนูยก์ลางทาง
สงัคมและวฒันธรรมได ้นอกจากนีม้ิติความสมัพนัธข์องผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในชมุชนเดียวกนั สามารถ
แสดงใหเ้ห็นผ่านระบบวฒันธรรมท่ียึดถือรว่มกนั มีความเข้าใจรว่มกนัเก่ียวกบัการแสดงออกเชิง
ศิลปะ ประเพณี ภาษา ระบบความเช่ือ และระบบสญัลกัษณ ์ท่ีสามารถบ่งบอกไดถ้ึงเอกลกัษณ์
รว่มกนัของคนในชมุชน  

ประการท่ี 2 ความหมายของชมุชนตามแนวคิดมานษุยวิทยา คือการอธิบายว่าความ
เป็นกลุ่มทางสงัคมท่ีเกิดขึน้จากความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษยร์ว่มกนั การติดต่อสื่อสารของ
สมาชิกภายในชมุชน จะอยู่บนพืน้ฐานของกลุ่มคนท่ีมีวฒันธรรมรว่มกนั ซึ่งไดก้่อใหเ้กิดมิตรภาพ 
ความไวว้างใจและการช่วยเหลือซึ่งกนัและกันในกลุ่มสมาชิกของชุมชน อย่างไรก็ตามการนิยาม
ความหมายของชุมชนตามแนวนี ้ตอ้งเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมท่ีชุมชนมีสภาพจาก
ชนบทสู่การกลายเป็นเมือง ส่งผลใหเ้กิดการขยายตวัของประชากรและระบบทุนนิยม จนมีการ
ยอมรบัว่าความสมัพนัธข์องผูค้นในชุมชนเดียวกนัไดเ้ปลี่ยนแปลงไป เกิดสภาวะของความแปลก
แยกระหว่างปัจเจกกบัพืน้ท่ีทางภมูิศาสตรท่ี์อาศยัอยู่ เช่น กลุม่คนท่ีอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีราบลุม่แม่น า้
ไม่ไดท้  าอาชีพเกษตรกรรม กลุม่คนท่ีอาศยัอยูบ่นพืน้ท่ีสงูไมไ่ดท้  าไรน่าสวนผสม แตไ่ดเ้ปลี่ยนแปลง
ระบบการยงัชีพและการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัเศรษฐกิจทุนนิยม เป็นตน้ ซึ่งแตกต่างจากในอดีตท่ี
การอธิบายความหมายของชุมชนในแนวทางมานุษยวิทยา พยายามชี้ว่าชุมชนเป็นหน่วยทาง
สงัคมพืน้ฐานท่ีพึ่งพาตนเองได ้มีการใชป้ระโยชนจ์ากพืน้ท่ีเพื่อกิจกรรมท่ีตอบสนองการด ารงชีวิต 
รวมทัง้มีระบบเครอืญาติเป็นศนูยก์ลางของความสมัพนัธร์ะหวา่งผูค้นในชมุชน 

ประการท่ี 3 ความหมายของชมุชนตามแนวคิดชมุชนเสมือนจรงิ คือกลุม่ทางสงัคมท่ี
มีเครือข่ายความสมัพนัธผ์่านกลไกความเจรญิกา้วหนา้ของเทคโนโลยี กลุ่มทางสงัคมลกัษณะนี้
เกิดขึน้ระยะแรกเพื่อการแบ่งปันขอ้มลูข่าวสารระหว่างกลุ่มคนท่ีมีความสนใจรว่มกนั จนภายหลงั
การพัฒนาโครงข่ายดังกล่าวมีความก้าวหน้าอย่างมาก ส่งผลให้ชุมชนเสมือนจริงมีการขยาย
ความสมัพนัธแ์ละรูปแบบของกิจกรรมมากยิ่งขึน้เต็มไปดว้ย เช่น ชุมชนแฟนคลบัของศิลปินจะมี
กิจกรรมทัง้การแลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสาร กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้เชิงสญัลกัษณ ์
ตลอดจนการขยายความสมัพนัธเ์ป็นแบบซึ่งกันและกันเองดว้ย เป็นตน้ ทัง้นีชุ้มชนเสมือนจริงมี
แนวโนม้ขยายตวัมากยิ่งขึน้ เน่ืองจากองคก์รภาคธุรกิจเห็นประโยชนข์องการเขา้มามีบทบาทใน
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พืน้ท่ีชุมชนเสมือนจรงิ อย่างไรก็ดีหากจะสามารถสรา้งใหช้มุชนเสมือนจรงิสามารถมีปฏิสมัพนัธ์
ภายในกลุ่มสมาชิกไดอ้ย่างยั่งยืน มีความจ าเป็นท่ีกลุ่มสมาชิกของชุมชนตอ้งพัฒนาหลักการ
รว่มกนัของคนในชมุชน รวมทัง้ช่องทางการแลกเปลี่ยนขอ้มลูท่ีสามารถอ านวยความสะดวกใหก้บั
สมาชิกภายในชมุชน ไดพ้ฒันาจดุมุง่หมายท่ีเป็นประโยชนร์ว่มกนั  

ส าหรบั ด ารงศกัดิ ์แกว้เพ็ง (2556) ใหค้วามหมายว่าชมุชนเป็นการรวมตวัของกลุม่ท่ี
มีความสมัพนัธแ์บบใหก้ารยอมรบัระบบค่านิยมของสงัคมรว่มกนั ความสมัพนัธข์องกลุ่มท่ีอยู่ใน
ชุมชนดว้ยกันอาจเป็นลักษณะใกลชิ้ดแบบเครือข่ายหรือมีระบบคุณค่า ภาษา และประโยชน์
รว่มกนับางประการยดึโยงใหอ้ยู่ในชมุชนเดียวกนัก็ได ้นอกจากนีช้มุชนยงัเกิดจากการก าหนดเขต
พืน้ท่ีขึน้ตามการแบง่การปกครอง เช่น ระดบัหมู่บา้น ระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ เป็นตน้ นอกจากนี้
ความเป็นชุมชนจะเกิดขึน้และมีความมั่นคงบนพืน้ฐานของการมีวตัถุประสงคข์องกลุ่มร่วมกัน 
เพราะจะน ามาสู่การติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มสมาชิก เพื่อก าหนดแนวทางการท ากิจกรรมหรือ
แบ่งหนา้ท่ีตามโครงสรา้งความสมัพนัธข์องชุมชน โดยมีเป้าหมายอยู่ ท่ีการประกอบกิจกรรมให้
บรรลวุตัถปุระสงคต์ามท่ีตัง้ไว ้

การพิจารณาความหมายของค าว่าชุมชนของ ณรชัชอ์ร ศรีทอง (2558) อธิบายให้
เห็นว่าการใหค้วามหมายเก่ียวกบัชมุชนมีการแบง่ออกเป็น 2 ประเภทกลา่วคือ ประเภทท่ี 1 ชมุชน
เป็นพืน้ท่ีรวมของคนจ านวนหนึ่งเขา้มาอาศยัรว่มกนั เม่ือเกิดการรวมตวัแลว้จึงพฒันาระบบความ
เช่ือ กิจกรรมและผลประโยชนร์ว่มของกลุ่มสมาชิกภายในกลุ่ม ผลของการอยู่รว่มกนัท่ีส  าคญัคือ
จะสรา้งใหเ้กิดความผูกพนัเชิงเครือญาติ ซึ่งก่อใหเ้กิดระบบสญัลกัษณแ์ละการสื่อสารท่ีมีความ
เขา้ใจคลา้ยคลงึกนัได ้ตอ่มาคือประเภทท่ี 2 ชมุชนสมยัใหม่เป็นชมุชนท่ีเกิดขึน้จากความกา้วหนา้
ของวิทยากรทางเทคโนโลยี เครอืข่ายความสมัพนัธข์องชมุชนประเภทนีจ้ึงไม่จ าเป็นตอ้งพบปะกนั
ซึ่งหนา้ แต่สามารถอยู่บนพืน้ท่ีออนไลนโ์ดยใชโ้ครงข่ายของอินเทอรเ์น็ตเป็นสื่อกลางการสรา้ง
ชมุชนขึน้ โดยประโยชนข์องชมุชนสมยัใหม่คือสามารถสรา้งกิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสาร
ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังมีส่วนช่วยขยายความสัมพันธ์ของผู้คนให้สะดวกต่อการสรา้ง
ความสมัพนัธร์ว่มกนัไดร้วดเรว็ขึน้ดว้ย 

ขณะท่ี อทุยั ปรญิญาสทุธินนัท ์(2561) ไดร้วบรวมการใหค้วามหมายของชมุชน และ
วิเคราะหเ์พื่อแสดงใหเ้ห็นวา่กรอบการพิจารณาความหมายของค าว่าชมุชน มีความลื่นไหลไดต้าม
ประสบการณค์วามรูข้องผูท่ี้ใหค้วามหมาย ทัง้นีส้ว่นใหญ่จะขึน้อยูก่บัวา่จะพิจารณาชมุชนเป็นการ
รวมกลุ่มของความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิก โดยมีหน่วยพืน้ท่ีทางกายภาพคอยท าหนา้ท่ีควบคุม
ขอบเขตของความเป็นชุมชนไว ้หรืออีกการอธิบายหนึ่งไดเ้สนอว่า ความเป็นชมุชนอาจจะละเลย
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หน่วยพืน้ท่ีทางกายภาพท่ีเป็นขอบเขตของความเป็นชมุชน แตใ่หค้วามส าคญัเฉพาะความสมัพนัธ์
ของสมาชิกท่ีมีความเขา้ใจและแสดงออกถึงการมีเปา้หมายรว่มกนัวา่เป็นชมุชนประเภทหนึ่งแลว้  

ขอ้เสนอของ ธีระภทัรา เอกผาชยัสวสัดิ ์(2553) เก่ียวกบัความหมายของชมุชน แสดง
ใหเ้ห็นว่าการนิยามความหมายของค าว่าชุมชนในอดีต มุ่งเนน้ความส าคญัไปท่ีการมีพืน้ท่ีทาง
กายภาพ ซึ่งสามารถอ้างอิงกับแหล่งท่ีตั้งทางภูมิศาสตรข์องรฐัได้อย่างชัดเจน ในส่วนของ
ความสัมพันธ์ภายในชุมชนเม่ืออาศัยอยู่ร่วมกัน จะสร้างใหเ้กิดปฏิสัมพันธ์จนกลายเป็นความ
ผกูพนัและมีกิจกรรมท่ีสนบัสนนุการด ารงชีวิตรว่มกนัได ้ขณะท่ีปัจจบุนัการใหค้วามหมายเก่ียวกบั
ชุมชนไม่ไดย้ึดตามพืน้ท่ีทางกายภาพเป็นส าคัญ แต่มาเนน้ใหค้วามส าคัญกับความสัมพันธ์ท่ี
ประกอบสรา้งขึน้จากความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั (Unity) ดงันัน้ชมุชนจึงหมายถึงพืน้ท่ีรวมของ
ความสมัพนัธท่ี์มีการปรบัตวัตามสถานการณ ์ซึ่งครอบคลมุตัง้แต่ระดบัครอบครวั ชุมชนหมู่บา้น
และเครอืข่ายท่ีมีขนาดใหญ่กวา่นีก็้ได ้ 

ส าหรบั นฤพนธ์ ดว้งวิเศษ (2562) ไดอ้ธิบายชุมชนโดยมุ่งเนน้ไปท่ีการเกิดชุมชน
เสมือนจริง (Virtual Community) ว่าชุมชนเสมือนจริงเป็นพัฒนาการของกลุ่มรวมตวักลุ่มคน ท่ี
เกิดขึน้ภายหลงัการเจรญิเติบโตของอินเตอรเ์น็ต เม่ือมีการกา้วผ่านชมุชนแบบดัง้เดิมท่ีเป็นชมุชน
แบบสมบูรณแ์บบหรือชมุชนแบบจารีตประเพณี ซึ่งมีพืน้ท่ีทางกายภาพและการพบปะสื่อสารกนั
ซึ่งหนา้ ทัง้นีอ้าจมีความสมัพนัธท่ี์ใกลชิ้ดมากหรือนอ้ยขึน้อยู่กับเง่ือนไขของพืน้ท่ีและกิจกรรมท่ี
เกิดขึน้ แตปั่จจบุนัชมุชนเสมือนจรงิท่ีตัง้อยู่บนพืน้ท่ีไซเบอรไ์ดเ้ขา้มามีบทบาทมากขึน้ โดยรูปแบบ
กิจกรรมก็สะท้อนให้เห็นความหลากหลายตามยุคสมัย อาทิ  การติดต่อสื่อสารเพื่อธุรกิจ  
การแลกเปลี่ยนขอ้มูลองคค์วามรู ้การหาคู่ การท างานศิลปะ หรือการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นตน้ 
ทัง้นีก้ระบวนการท่ีไดส้รา้งใหชุ้มชนเสมือนจรงิเกิดขึน้คือการผสมผสานระหว่างระบบเทคโนโลยี
สมยัใหม่กบัค่านิยมของการอยู่เป็นกลุ่มของมนษุย ์และการตอ้งการสรา้งกลุม่ทางสงัคมท่ีมีความ
สนใจเฉพาะเรือ่งขึน้มารว่มกนั   

กล่าวโดยสรุป กลุม่นกัวิชาการชาวไทยไดแ้สดงใหเ้ห็นพฒันาการของค าว่า “ชมุชน” 
ท่ีเป็นผลของการศึกษาภาคสนามเพื่อท าความเขา้ใจหมู่บา้นชนบทในอดีต จนเกิดการผลิตค าว่า
ชมุชนซึง่สามารถสรุปปัจจยัท่ีเขา้มาเก่ียวกบักบัการสรา้งความเป็นชมุชนใหเ้กิดขึ ้น ตามลกัษณะท่ี
ส าคญั 3 ประการกล่าวคือ ลกัษณะของความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกภายในชุมชน ลกัษณะของ
พืน้ท่ีการรวมกลุ่มสมาชิก และลกัษณะของช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะชุมชนท่ีอาศัย
เทคโนโลยีเขา้มารว่มสรา้งมากขึน้ในปัจจบุนั ดงันัน้ชมุชนจงึหมายถึงการรวมกลุม่คนท่ีมีเปา้หมาย
รว่มกนัใหเ้ขา้มามีปฏิสมัพนัธต์อ่กนั ทัง้นีรู้ปแบบการติดตอ่สื่อสารอาจใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยตาม
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ยุคสมัยของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการได ้แต่จะมีส่วนต่อความสัมพันธ์ภายในชุมชน  
นั้น ๆ มากหรือนอ้ยขึน้อยู่กับขอ้ตกลงร่วมกันของสมาชิก โดยท่ีแต่ละชุมชนจะมีเป้ าหมายและ
ประโยชนท่ี์ยดึถือรว่มกนัตามท่ีสมาชิกเห็นพอ้งเป็นฉนัทามติของกลุม่ อีกทัง้การติดตอ่สมัพนัธอ์าจ
ปรากฏความขดัแยง้บา้ง ซึ่งหากสามารถปรบัตวัเขา้หากนัได ้ก็จะสรา้งใหชุ้มชนรกัษาสถานภาพ
ของความเป็นกลุม่รว่มกนัตอ่ไป  

นอกจากนีก้ารใหค้วามหมายเก่ียวกบัชมุชนกลุม่นักวิชาการชาวไทย ยงัมีนกัวิชาการ
ต่างประเทศท่ีท าการศึกษาวิจยัภาคสนามในประเทศไทยอย่าง Reynolds (2009) ศาสตราจารย์
ดา้นประวตัิศาสตรช์าวออสเตรเลียไดเ้สนอว่าชุมชนแต่เดิมหมายถึงการรวมกันของผูค้น ต่อมา
ภายหลงัชุมชนเป็นค าท่ีรฐัราชการของไทยนิยมใชอ้ย่างมากในช่วงตัง้แต่ทศวรรษ 1950 โดยมี 
นัยยะสื่อถึงการวางแผนเพื่อการพัฒนาทอ้งถ่ินชนบท ในความหมายดงักล่าวชุมชนอยู่ภายใต้
กรอบของความตอ้งการพฒันาเศรษฐกิจและความกา้วหนา้ทางวฒันธรรมใหเ้กิดขึน้ การช่วยเหลือ
จากสหรฐัอเมริกาเป็นปัจจัยกระตุน้ใหห้น่วยงานภาครฐัของไทยพัฒนาโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ชนบท อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจชนบท การศึกษา และการสาธารณสุข เป็นตน้ โดยเป้าหมาย
ส าคญัทางยทุธศาสตรค์วามมั่นคงควบคูก่บัการพฒันาสงัคมรว่มดว้ย 

ขณะท่ี แอนดรู วอลค์เกอร ์(2559) ศาสตราจารยด์า้นมานุษยวิทยาท่ีมหาวิทยาลยั
แห่งชาติออสเตรเลีย (Australia National University, Australia) พยายามชีใ้หเ้ห็นว่าชุมชนเป็น
ความสมัพนัธท่ี์ซบัซอ้นและผลิตระบบสญัลกัษณเ์พื่อแสดงออกความเป็นคนในใหก้บัสมาชิก การ
เขา้ใจว่ากลุ่มทางสงัคมท่ีมีปฏิสมัพันธ์ซึ่งหนา้ต่อกันจะพัฒนาไปสู่ความเป็นชุมชนได ้อาจเป็น
ความเขา้ใจท่ีคลาดเคลื่อน เน่ืองจากความเป็นชุมชนจะแสดงออกผ่านระบบสญัลกัษณท่ี์ผูค้นใน
ชมุชนเขา้ใจรว่มกนั ทัง้นีส้ญัลกัษณท่ี์จะมีประสิทธิภาพควรมีลกัษณะไม่ซบัซอ้น และสามารถแฝง
เขา้สู่กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนได ้จากประสบการณก์ารศกึษาเชิงมานุษยวิทยาในภาคเหนือของ
ไทย การสรา้งความเป็นชมุชนถกูผลิตผ่านชดุวาทกรรมของรฐัว่าดว้ยเรื่องประโยชนส์่วนรวม (For 
the Common Good) การกระท ากิจกรรมเพื่อประโยชนข์องส่วนรวมถือว่าสอดคลอ้งกับระบบ
คณุธรรมดีงามของสงัคมไทย อีกทัง้ยงัไม่ปรากฏชดัเจนว่ามีรูปธรรมท่ีพึ่งด าเนินตามอย่างชดัเจน 
ดังนั้นกิจกรรมท่ีผู้น  าหรือสมาชิกของชุมชมร่วมลงฉันทามติว่าเป็นไปเพื่อส่วนร่วม จึงถือเป็น
สญัลกัษณท่ี์ระดมมวลชน ตลอดจนสรา้งความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัใหเ้กิดขึน้ได ้

ส าหรบั Delanty (2003) เห็นว่าแนวโนม้ของชุมชนในปัจจบุนัไดเ้คลื่อนไปสู่การเป็น
ชุมชนหลงัสมัยใหม่ (Postmodern Community) ซึ่งมีลกัษณะของการเกิดขึน้อย่างไรเ้ขตแดนท่ี
ชัดเจน ความเป็นชุมชนมีความลื่นไหลตามความตอ้งการของกลุ่มสมาชิก ให้ความส าคัญกับ
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อารมณค์วามรูส้ึกของสมาชิก รวมทัง้เป็นพืน้ท่ีของการสื่อสารขอ้มลูข่าวสารมากกว่าจะเป็นพืน้ท่ี
ของการสรา้งความสมัพนัธท่ี์ตอ้งการความไวว้างใจระหว่างกลุ่มสมาชิกเช่นในอดีต ดงันัน้ชมุชน
หลงัสมยัใหม่จึงเต็มไปดว้ยปฏิบตัิการเพื่อตอบสนองสนุทรียศาสตรข์องผูค้นท่ีเป็นสมาชิก โดยมี
วัฒนธรรมสมัยนิยมท่ีแพร่หลายไปกับการเจริญทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเขา้มาเป็นกลไก
สนบัสนนุ  

เม่ือพิจารณาข้อเสนอของนักวิชาการต่างประเทศ จะเห็นข้อแตกต่างเรื่อง
ความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจและการวิพากษ์บทบาทของสถาบนัทางสงัคมกับการเกิดขึน้ของชุมชน
รว่มดว้ย ในมิตินีชุ้มชนจึงเกิดจากแรงผลกัดนัของศูนยก์ลางอ านาจของสถาบนัทางการเมืองใน
สงัคม โดยมีเปา้หมายส าคญัเพื่อการจดัระเบียบทางสงัคม (Social Organization) ประเด็นส าคญั
ท่ียึดโยงใหผู้ค้นรูส้ึกถึงความเป็นชมุชนรว่มกนัคือผลประโยชนข์องส่วนรวม ซึ่งถือเป็นสญัลกัษณ์
ของการสรา้งชมุชนและรกัษาชมุชนไว ้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม ได้
ปรบัเปลี่ยนรูปแบบของชุมชนใหมี้ลกัษณะขา้มพรมแดนและตอบสนองต่อความตอ้งการเฉพาะ
กลุ่มของสมาชิกมากขึน้ ชุมชนลกัษณะหลงัท่ีเกิดขึน้จึงสะทอ้นความตอ้งการเชิงรสนิยมของการ
เขา้มารวมตวัเป็นชมุชนในสมยัปัจจบุนัมากยิ่งขึน้ ตวัอย่างของการเกิดชมุชนประเภทนี ้เช่น ชมุชน
เพศวิถี ชมุชนทางศลิปะและนนัทนาการ ชมุชนกีฬา เป็นตน้ 

2.3.2 ความส าคัญของชุมชน 
การเกิดขึน้และด ารงสถานะความเป็นชุมชนแต่ละแห่ง ถือเป็นรากฐานของการ

พฒันาความสมัพนัธท่ี์ซบัซอ้นและขา้มพรมแดนทางภมูิศาสตรม์ากขึน้ ดงันัน้การท าความเขา้ใจ
ความส าคญัของชมุชน จะช่วยใหส้ามารถวิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงหรอืพลวตัของแตล่ะกลุม่ทาง
สงัคมไดอ้ยา่งรอบดา้นมากขึน้ เน่ืองจากชมุชนแตล่ะแห่งยอ่มมีขอบเขตทางวฒันธรรมและรูปแบบ
การปฏิสัมพันธ์ภายในท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตน การพยายามเข้าใจวิถีแห่งชุมชนท่ีแตกต่าง
หลากหลาย เป็นช่องทางส าคญัท่ีจะช่วยยกระดบัความเขา้ใจกลุ่มทางสงัคมท่ีเกิดขึน้มากขึน้ใน
สงัคมปัจจบุนั จะเห็นไดว้่าแมแ้ตเ่ครอืข่ายชมุชนทางศาสนาซึง่มีประวตัิศาสตรก์ารเกิดขึน้มาอย่าง
ยาวนาน ก็มีการเปลี่ยนรูปแบบความสมัพนัธไ์ปในลกัษณะทัง้ขยายจ านวนมากขึน้ ลดจ านวนลง 
หรอืแปรเปลี่ยนรูปแบบของการจดัตัง้ชมุชนใหแ้ตกตา่งจากอดีตออกไป เช่น การเกิดขึน้ของชมุชน
พระสงฆข์า้มพรมแดน การเกิดขึน้และขยายองคก์รของมิชชั่นนารีในประเทศไทย เป็นตน้ ดงันัน้
การวิเคราะหภ์าพรวมความส าคญัของชมุชน จะไดช้่วยใหเ้ห็นการเคลื่อนไหวเพื่อการรกัษาสถานะ
ความเป็นชมุชนและเอกลกัษณข์องแตล่ะชมุชนตอ่ไป 
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อคิน รพีพฒัน ์(2542) นกัมานษุยวิทยาท่ีใหค้วามส าคญักบัการศกึษาวฒันธรรมกบั
การพัฒนามาอย่างยาวนาน ไดอ้ธิบายความส าคัญเชิงวิชาการของแนวคิดเก่ียวกับชุมชนว่า 
การศึกษาชมุชนมีความส าคญัต่อการวิเคราะหส์งัคมอยู่ 2 ประการกล่าวคือการใหค้วามสนใจใน
คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน และ การให้ความสนใจหน่วยพืน้ท่ีการวิเคราะห์ท่ีมี
ขอบเขตชัดเจน งานทางสังคมศาสตรร์ะยะเริ่มตน้ เช่น งานของ Ferdinand Tonnies จึงสนใจ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงจากชุมชน (Community) ไปเป็นสังคม (Society) โดยแสดงให้เห็น
ความสมัพนัธท่ี์เปลี่ยนแปลงจากการยึดถือระบบความเช่ือเป็นพืน้ฐานหลกั ไปสู่การยึดถือหลกั
เหตุผลทางวิทยาศาสตรเ์ป็นหลัก ต่อมา Emile Durkheim จึงมาสนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ท่ีเปลี่ยนแปลงจากลักษณะความปึกแผ่นเชิงกลไก (Mechanical Solidarity)  
มาเป็นลกัษณะความปึกแผ่นเชิงอินทรยี ์(Organic Solidarity) ซึง่หมายถึงการยดึถือคา่ระบบและ
บรรทัดฐานของสังคมท่ีจากเดิมเป็นรูปแบบความเช่ือ ระเบียบตามประเพณี โดยเฉพาะตาม
วฒันธรรมแบบการเกษตรในชมุชน มาสูก่ารยึดเหน่ียวกนัไวด้ว้ยระบบการผลิตท่ีเป็นผลประโยชน์
ระหว่างกัน สมาชิกในชุมชนหรือสังคมต่างท างานท่ีตนเองถนัดดว้ยกลไกการแบ่งงานกันท า 
(Division of Labor) จงึไมไ่ดท้  างานเฉพาะในภาคเกษตรกรรมเช่นเดมิ  

งานของ อานนัท ์กาญจนพนัธุ ์(2544) ไดอ้ภิปรายประเด็นของความส าคญัในการ
ท าความเขา้ใจหน่วยของความเป็นชุมชนว่า ความเขา้ใจท่ีเสนอให้พิจารณาชุมชนเป็นพืน้ท่ีเชิง
กายภาพท่ียึดติดอยู่กับหมู่บ้าน  ไม่สะท้อนความสัมพันธ์ของพืน้ท่ีทางสังคม วัฒนธรรมและ
อดุมการณร์ว่มดว้ย ยิ่งเม่ือความสมัพนัธภ์ายในชมุชนไม่ไดจ้  ากดัอยู่เฉพาะความสมัพนัธท่ี์เกือ้กลู
กนั แต่อาจมีความสมัพนัธท่ี์ช่วงชิงการใหค้วามหมายหรือการแสดงออกถึงบทบาทน าของแต่ละ
กลุ่มความคิดท่ีอยู่ในชุมชนดว้ยกัน ชุมชนจึงมีลกัษณะของความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจอยู่ในระบบ
ความสัมพันธ์ดว้ย ทั้งนีชุ้มชนจึงมีความส าคญัในมิติของการแสดงใหเ้ห็นความเขา้ใจของการ
เคลื่อนไหวของความสมัพนัธภ์ายในกลุม่ทางสงัคม นอกจากนีจ้ะเห็นไดว้่าในหลายกรณีชมุชนยงัมี
ความส าคญั ในฐานะท่ีเป็นพืน้ท่ีของการขยายใหเ้กิดชมุชนแห่งใหม่เพิ่มขึน้ จากการมีปฏิสมัพนัธ์
ของผูค้นจนสามารถแยกย่อยหน่วยทางสงัคมใหเ้กิดชมุชนท่ีเขา้มาตอบสนองความตอ้งการในมิติ
ท่ีแตกตา่งจากชมุชนเดมิ หรอืยกระดบัการจดัการภายในชมุชนใหด้ีกวา่เดิมอีกดว้ย 

ส าหรบั ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ (2548) มีขอ้เสนอท่ีแตกต่างนอกเหนือการ
พิจารณาชุมชนในลักษณะระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม แต่เนน้ใหเ้ห็นว่าการ
กระตุน้ใหเ้ห็นว่าชมุชนเห็นพืน้ท่ีของการเรยีนรูใ้นงานต่าง ๆ ท่ีเป็นพืน้ฐานท าความเขา้ใจภาพรวม
ทัง้สงัคม ทัง้นีเ้พราะชมุชนเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความสมัพนัธท์ัง้ทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 
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ตลอดจนกิจกรรมทางสงัคมท่ีแสดงใหเ้ห็นความหลากหลายของแต่ละพืน้ท่ี นอกจากนีก้ารท่ีผูค้น
มารวมกันเป็นชุมชน จนน ามาสู่การเกิดกิจกรรมการพัฒนา การประเมินศักยภาพของชุมชน 
รวมทัง้การสานพลงัระหว่างผูค้นท่ีเป็นสมาชิกในชมุชน จะก่อเป็นการกระตุน้จิตส านึกแห่งการเป็น
เจา้ของรว่มกนั ทา้ยท่ีสดุชมุชนจะสรา้งกลไกการมีสว่นรว่มขึน้มาปกปอ้งฐานทรพัยากรชมุชน และ
ทนุทางวฒันธรรมเพื่อใหช้มุชนสามารถเป็นพืน้ท่ีใชป้ระโยชนร์ว่มกนั ทัง้ทางเศรษฐกิจ วฒันธรรม
และการเมืองของผูค้นในชมุชนไดต้อ่ไป 

ขณะท่ี ณรชัชอ์ร ศรีทอง (2558) พิจารณาความส าคญัของชุมชนโดยเช่ือมโยงกับ
ระบบคณุธรรมของสงัคมรว่มดว้ย ดงันัน้ชมุชนจึงมีความส าคญัในฐานะของอาณาบรเิวณท่ีหลอม
รวมคนต่างเชือ้ชาติ ศาสนา วฒันธรรมท่ีอาศยัอยู่รว่มกนั การท่ีปัจเจกบคุคลมารวมกนัเป็นชมุชน
ไดน้ัน้แต่ละบุคคลตอ้งใหค้วามส าคญักับคณุธรรมและบรรทดัฐานของสงัคม ทัง้นีเ้พื่อใหก้ารอยู่
รว่มกันเป็นชุมชนคงความสงบเรียบรอ้ย และแสดงออกถึงการใหค้วามส าคญัต่อทรพัยากรของ
ส่วนรวม จึงจะสรา้งใหเ้กิดชมุชนท่ีสมาชิกมีความเอือ้อาทรและเห็นคณุค่าของการอยู่รวมกนัเป็น
กลุม่ทางสงัคม 

ขอ้สรุปจากงานของ นภาภรณ์ หะวานนท ์และคนอ่ืน ๆ (2550) เสนอว่าชุมชนท่ีมี
ระบบความสมัพนัธแ์ละสรา้งบรรทดัฐานท่ีมาจากการไวว้างใจรว่มกนั จะก่อใหเ้กิดความสมัพนัธท่ี์
มีการแลกเปลี่ยนแบบเท่าเทียมกัน ซึ่งเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดพ้ึ่งพาอาศัยกันและกันได ้กา รท่ี
ชุมชนมีบรรทดัฐานแห่งการพึ่งพาอาศยักัน จะช่วยป้องกันไม่ใหเ้กิดการฉวยโอกาสหาประโยชน์
ส่วนตนขึน้ภายในชุมชน นอกจากนีก้ารอยู่รวมกันเป็นชุมชนท่ีมีความสมัพนัธท่ี์ไวว้างใจ ไดช้่วย
สง่เสรมิใหเ้กิดความเป็นปึกแผ่นขึน้ในชมุชน น ามาสูก่ารสรา้งขอ้ตกลงภายในชมุชนท่ีมีสว่นตอ่การ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได ้อีกทัง้ยงัช่วยสรา้งความรว่มมือระหว่างสมาชิกภายในชุมชน ซึ่งมีผลต่อ
การก าหนดทิศทางการพัฒนาให้เกิดขึน้ได้อย่างเป็นรูปธรรมส าหรบัการสรา้งกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชนต์อ่ชมุชนตอ่ไป 

 โกวิทย ์พวงงาม (2562) ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัชุมชนท่ีผนวกรวมกบัค าว่าทอ้งถ่ินว่า 
ชมุชนทอ้งถ่ินเปรียบเสมือนหน่วยทางสงัคมท่ีมีความสมัพนัธค์่อนขา้งเป็นทางการท่ีมีขนาดตัง้แต่
ขนาดเลก็ในสงัคม เช่น หมูบ่า้น ต าบล เป็นตน้ ชมุชนทอ้งถ่ินจงึมีความส าคญักบัวิถีชีวิตของผูค้นท่ี
ส าคญัสรุปไดด้งันี ้

1) ชมุชนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีช่วยขดัเกลาทางสงัคมใหก้บัสมาชิกท่ีสงักดัอยู่ โดยการ
ท่ีชุมชนมีปฏิสัมพันธ์จนน าไปสู่การสรา้งระบบความเช่ือ บรรทัดฐานและค่านิยมภายในกลุ่ม
สมาชิก การอยูก่นัภายในพืน้ท่ีแห่งนีจ้งึมีสว่นตอ่การสรา้งพฤตกิรรมของสมาชิกในชมุชนดว้ย 
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2) ชุมชนทอ้งถ่ินบางแห่งมีหนา้ท่ีในฐานะหน่วยการปกครองทางสงัคมรว่มดว้ย 
ชมุชนบางสว่นนีจ้งึมีความส าคญัตอ่การรบัฟังการแสดงออกทางความคดิของสมาชิกท่ีสงักดัอยูใ่น
ชุมชน และหากชุมชนสามารถท าหน้าท่ีประสานความคิดเห็นของสมาชิกภายในสังกัดไปยัง
สถาบนัท่ีมีอ านาจและเก่ียวขอ้ง จะสามารถยกระดบัความตอ้งการของสมาชิกภายในชุมชนได้
อยา่งเกิดประโยชนม์ากขึน้ 

3) ชมุชนทอ้งถ่ินเป็นพืน้ท่ีรวบรวมกลุ่มคนท่ีมีเปา้หมายและผลประโยชนร์ว่มกนั 
ดงันัน้การแสดงออกถึงเป้าหมายของสมาชิกมีความชดัเจนและเป็นธรรมกบัคู่เจรจาต่อรอง กลุ่ม  
ผู้มีอ  านาจก็จะสามารถเข้ามาท าการติดต่อสื่ อสารกับชุมชนได้ตามหมวดหมู่ท่ีชุมชนต่าง ๆ  
มีประเด็นท่ีสนใจได ้เช่น ชุมชนกลุ่มเกษตรกร ชุมชนกลุ่มผูป้ระกอบการประมง ชุมชนผูอ้นุรกัษ์
ศิลปกรรมทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

4) ชมุชนทอ้งถ่ินถือเป็นหน่วยทางสงัคมที่มีความสมัพนัธอ์ย่างใกลชิ้ดกบัสมาชิก
ในสงักดั ดงันัน้หากชมุชนสามารถพฒันากลไกและเครื่องมือในการบรรเทาความเดือดรอ้นใหก้บั
สมาชิกได ้จะช่วยแกไ้ขสถานการณปั์ญหาไดอ้ยา่งรวดเรว็ยิ่งขึน้ เช่น การมีเจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุท่ี
สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินกบัการแกไ้ขปัญหาสขุภาพขัน้พืน้ฐานในหมูบ่า้น เป็นตน้ 

5) ชมุชนทอ้งถ่ินช่วยฝึกฝนใหส้มาชิกภายในชุมชนเขา้ใจระบบการปกครองของ
สงัคม เน่ืองจากกิจกรรมทางการเมืองและการใชส้ิทธิตามรฐัธรรมนูญภายในชุมชน ประกอบไป
ดว้ยการใชส้ิทธิเลือกตัง้และสิทธิขัน้พืน้ฐานอ่ืน ๆ ของประชาชน ดังนั้นการเขา้ร่วมกิจกรรมใน
ชมุชนจึงมีส่วนต่อการยกระดบัความเขา้ใจและการมีส่วนรว่มต่อการก าหนดทิศทางทางการเมือง
ของประเทศรว่มดว้ย 

ณรงค ์ศรีสวสัดิ์ (2555) พยายามชีใ้หเ้ห็นขอ้เสนอท่ีแตกต่างโดยยึดความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมารวมกลุ่มเป็นชมุชนว่า การเกิดขึน้ของชมุชนเน่ืองจากสมาชิกตอ้งการองคก์รท่ี
ช่วยตอบสนองความตอ้งการและแกไ้ขปัญหาพืน้ฐาน รวมทัง้ยกระดบัคณุภาพชีวิตใหด้ีขึน้ ชมุชน
จึงเป็นการผสมผสานของหน่วยทางสงัคมกับสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อยกระดบัความตอ้งการของ
สมาชิกภายในพืน้ท่ีแห่งนี ้ทั้งนีชุ้มชนจึงตอ้งท าหนา้ท่ีดา้นเศรษฐกิจทั้งการผลิต แจกจ่าย และ
บริโภคเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีใหก้ับสมาชิก นอกจากนีชุ้มชนยงัมีบทบาทดา้นการควบคุม
ทางสงัคม (Social Control) เพื่อเฝา้ระวงัพฤติกรรมของสมาชิกใหอ้ยู่ในกรอบของวฒันธรรมและ
คา่นิยมของชมุชน ทา้ยท่ีสดุกลไกภายในชมุชนช่วยท าหนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือกบัสมาชิกแบบซึ่ง
กันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น สถานการณ์ภยัพิบตัิ สถานการณ์ท่ีมี
อบุตัิเหต ุเป็นตน้ อย่างไรก็ตามปัจจบุนับทบาทของชมุชนเปลี่ยนแปลงไป โดยมีสถาบนัทางสงัคม



 49 
 

 
 

ท่ีท าหน้าท่ีเฉพาะในดา้นต่าง ๆ เขา้มาท าหน้าท่ีแทน เช่น รา้นสะดวกซือ้ สถานีอนามัยชุมชน 
โรงเรียน เป็นต้น ดังนั้นการคงสถานะความสัมพันธ์ของชุมชนจ าเป็นท่ีผู้น  าชุมชนต้องสรา้ง
เครือ่งมือและกลไกท่ีจะช่วยใหส้มาชิกภายในชมุชนเห็นความส าคญัของการมีอยูร่ว่มกนัตอ่ไป  

จึงจะเห็นไดว้่า ชุมชนจึงมีความส าคญัต่อการขบัเคลื่อนเป้าหมายของกลุ่มใหบ้รรลุ
วัตถุประสงคไ์ด ้โดยกลไกท่ีจะช่วยให้ชุมชนสามารถด าเนินกิจกรรมจนบรรลุวัตถุประสงคค์ือ
ความสมัพนัธภ์ายในชมุชน หากสมาชิกสามารถสรา้งระบบคา่นิยมหรอืบรรทดัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็น
ถึงความไวว้างใจต่อกนั รวมทัง้การใหค้วามส าคญักบัการปกป้องรกัษาผลประโยชนส์่วนรวม จะ
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสรมิใหช้มุชนสามารถขบัเคลื่อนกิจกรรมอย่างมีเอกภาพ จนสามารถระดม
สมาชิกใหเ้ขา้มารว่มสนบัสนนุกิจกรรมไดม้ากขึน้ จะเห็นไดว้่าชมุชนท่ีอาศยัความสมัพนัธข์องเป็น
เครือญาติ หรือชุมชนทางศาสนาท่ีมีอุดมการณ์แห่งการเห็นประโยชนส์่วนรวมเป็นส าคญั จะมี
ความเขม้แข็งในการผลกัดนัเป้าหมายของชุมชนใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดยไม่จ าเป็นตอ้งอาศยั
ผลตอบแทนมากนกั แตกตา่งจากชมุชนทางเศรษฐกิจท่ีการสรา้งความเป็นปึกแผ่นทางสงัคมผ่าน
การสรา้งเง่ือนไขของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ จึงจะเห็นไดว้่าชุมชนท่ีอาศยัการมี
ระบบคณุคา่ท่ียดึถือรว่มกนั สามารถด ารงสถานความเป็นกลุม่ไปไดร้ะยะยาวมากกวา่ 

2.3.3 เคร่ืองมือการศึกษาชุมชน  
ส าหรบัการท าความเขา้ใจเครื่องมือการศึกษาชุมชน จะช่วยใหส้ามารถสงัเคราะห์

องคค์วามรูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการท าความเขา้ใจชุมชน ไปใชใ้นการศึกษาภาคสนามเพื่อเก็บและ
รวบรวมขอ้มลูจากการลงพืน้ท่ี เน่ืองจากเครื่องมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาชมุชนมีหลายประเภท 
การท าความเขา้ใจความหมาย ความส าคัญและแนวทางการใชป้ระโยชน์ของเครื่องมือแต่ละ
ประเภท จะช่วยใหผู้ว้ิจยัสามารถคดัเลือกเครื่องมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษาชมุชนใหเ้กิดประโยชน์
กับปรากฏการณ์ท่ีท าการศึกษาไดด้ีท่ีสุด  ทั้งนีเ้ครื่องมือและเทคนิคเก่ียวกับการศึกษาชุมชน  
มีเป้าหมายของการน ามาใชต้ามแต่ละเป้าหมายของแขนงองคค์วามรู ้ในกลุ่มของการศึกษา
เก่ียวกบัการพฒันาสงัคมอาจน าเครื่องมือและเทคนิคการศกึษาชมุชน มากระตุน้ใหเ้กิดการมีสว่น
รว่มตอ่การก าหนดทิศทางการพฒันาของชมุชน ขณะท่ีการศกึษาทางประวตัิศาสตรจ์ะใชเ้ครือ่งมือ
การศกึษาชมุชน มารว่มแสวงองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัประวตัิศาสตรแ์ละคติชนพืน้บา้น เพื่อเป็นขอ้มลู
ต่อการท าความเข้าใจประวัติศาสตรฉ์บับทางการของรัฐร่วมด้วย ส าหรับการศึกษาทาง
ศิลปวัฒนธรรมและสังคมวิทยา เครื่องมือการศึกษาชุมชนจะช่วยท าความเขา้ใจภูมิหลังทาง
ความคิดของชมุชน รวมทัง้ระบบความสมัพนัธท่ี์มีอยู่ในชมุชนแตล่ะแห่งดว้ยสอดคลอ้งกบัมมุมอง
ของ โกมาตร จึงเถียรทรพัย ์และคณะ (2556) ท่ีเสนอวา่การพฒันาเครือ่งมือศกึษาชมุชนจะช่วยให้
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เกิดความสะดวกกับการลงพื ้นท่ี รวมทั้งยังเพิ่มโอกาสท่ีจะได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของ
การศกึษาอีกดว้ย  

เม่ือพิจารณางานทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกับเครื่องมือการศึกษาชุมชน จะพบไดว้่า
งานของการถอดบทเรียนจากประสบการณ์การท างานภาคสนามแนวมานุษยวิทยา โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนและการพฒันาระบบสขุภาพ การสรุปเครือ่งมือการศกึษาชมุชน
โดย โกมาตร จึงเสถียรทรพัย์ (2556) ได้น าเสนอเครื่องมือการศึกษาชุมชน 7 เครื่องมือ ท่ีจะ
สามารถช่วยยกระดบัการเรียนรูแ้ละการท างานภาคสนามใหเ้ขา้มิติทางสงัคมและวฒันธรรมของ
พืน้ท่ีท่ีท าการศกึษาไดด้ียิ่งขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

1) แผนท่ีเดินดิน คือการเขียนแผนท่ีขึน้จากการเดินส ารวจพืน้ท่ีกายภาพในชมุชน
ท่ีท าการศกึษา โดยเครือ่งมือของการพฒันาแผนท่ีเดินดินคือการเดินส ารวจและการจดบนัทกึอยา่ง
เป็นระบบ การจดัท าแผนท่ีเดินดินจะช่วยใหเ้ห็นลกัษณะทางกายภาพของชมุชนอย่างครบถว้น ไม่
จ ากัดอยู่เฉพาะบา้นของผูน้  าชุมชนหรือกลุ่มคนท่ีมีบทบาทอยู่ในความสนใจของนักวิจยัเท่านั้น 
เป้าหมายส าคญัของการจัดท าแผนท่ีเดินดินคือสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกับชุมชนท่ีท าการศึกษา
อย่างครบถว้น อีกทัง้เป็นการตรวจสอบแผนท่ีตัง้โต๊ะซึ่งส่วนใหญ่ด าเนินการจดัท าโดยหน่วยงาน
ราชการ ซึง่จะช่วยใหส้ามารถไดร้บัขอ้มลูจากการลงภาคสนามของนกัวิจยัเอง 

2) แผนผงัเครือญาติ คือการจัดท าแผนผงัความสมัพนัธภ์ายในระบบครอบครวั 
การท าความเขา้ใจความสมัพนัธท์างเครอืญาติของสมาชิกในชมุชน จะช่วยใหเ้ห็นความสมัพนัธท่ี์
เป็นรากฐานในระบบสงัคมและวฒันธรรมไทย เน่ืองจากการสรา้งเครือข่ายและการสนบัสนุนเชิง
ระบบอปุถมัภภ์ายในชมุชนขนาดเล็ก จะมีความสมัพนัธภ์ายในครอบครวัเป็นปัจจยัส าคญัในการ
สนบัสนนุใหเ้กิดขึน้ เปา้หมายส าคญัของการจดัท าแผนผงัเครอืญาติคือการท าความเขา้ใจสถาบนั
ครอบครวัและสายสมัพันธใ์นชุมชนท่ีท าการศึกษา รวมทัง้การขยายพืน้ท่ีในการท าความเขา้ใจ
กลุม่ตวัอยา่งในชมุชนท่ีศกึษาอยูใ่หเ้พิ่มมากขึน้ 

3) โครงสรา้งองคก์รชุมชน คือการศึกษาความสมัพนัธท์างสงัคม เศรษฐกิจและ
การเมืองในระดับชุมชน การพัฒนาโครงสรา้งองคก์รชุมชนจะแตกต่างจากโครงสรา้งองคก์รท่ี
ภาครฐัจัดท าตรงท่ี การจัดท าความสมัพันธล์กัษณะนี ้จะใหค้วามสนใจกับสถาบนั องคก์รและ
สมาชิกในชมุชนทัง้ท่ีเกิดขึน้อยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ เพื่อใหเ้ห็นสามารถเขา้ใจบทบาท
ของกลุม่ตา่ง ๆ ในชมุชนไดอ้ยา่งรอบดา้น โดยเฉพาะมิตวิฒันธรรมชมุชน เปา้หมายส าคญัของการ
จดัท าโครงสรา้งองคก์รชุมชนคือการท าความเขา้ใจการติดต่อสมัพนัธแ์ละบทบาทของกลุ่มทาง
สงัคม ทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการในชมุชนท่ีท าการศกึษา 
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4) ระบบสุขภาพชุมชน คือการจัดท ารายงานความเขา้ใจของผูค้นในชุมชนต่อ
รูปแบบการรกัษา กระบวนการเยียวยา รวมทัง้ทศันคติของสมาชิกในชุมชนต่อการเจ็บป่วย ทัง้นี ้
เพื่อสามารถเขา้ใจภูมิหลังทางวัฒนธรรมท่ีส่งผลต่อการพัฒนาระบบสุขภาพต่อไปในอนาคต 
เป้าหมายส าคญัของการจดัท าระบบสขุภาพชุมชนคือเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูท่ีสะทอ้นระบบการแพทยท่ี์
หลากหลายในชมุชน ตลอดจนไดข้อ้มลูในการตดัสินใจเลือกวิธีการมาประยกุตเ์พื่อการบรกิารดา้น
สาธารณสขุใหก้บัสมาชิกในชมุชน 

5) ปฏิทินชมุชน คือการท าความเขา้ใจประสบการณชี์วิตของสมาชิกในชมุชนว่า
ในระยะเวลาหนึ่งปี โดยสนใจทัง้กิจกรรมท่ีส่งผลต่อวงจรการคา้และเศรษฐกิจ กิจกรรมท่ีเก่ียวกบั
การด ารงชีพ กิจกรรมทางศาสนา ระบบความเช่ือและวฒันธรรม ทัง้นีเ้พื่อใหส้ามารถเรยีนรูว้ิถีชีวิต
ของผูค้นในสงัคมตามช่วงระยะเวลาท่ีครอบคลมุการวิเคราะหป์รากฏการณ์ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ใน
ชุมชนได้ รายละเอียดของชุมชนท่ีได้จากการจัดท าปฏิทินชุมชนยังสะท้อนรูปแบบของ
ความสมัพนัธท์างสงัคม วฒันธรรมและเศรษฐกิจท่ีหลากหลายในชมุชนไดอี้กดว้ย ส าหรบัปฏิทิน
ชมุชนสามารถจดัท าแยกยอ่ยตามประเด็นท่ีสนใจได ้เช่น ปฏิทินเศรษฐกิจชมุชน ปฏิทินวฒันธรรม
ชุมชน ปฏิทินสงัคมชุมชน เป็นตน้ เป้าหมายส าคญัของการท าปฏิทินชุมชนภาพรวมคือการท า
ความเขา้ใจช่วงเวลาท่ีเหมาะสมตอ่การท าการศกึษาชมุชน ซึง่จะช่วยสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีในการ
ท ากิจกรรมศึกษาวิจยัภายชมุชน รวมทัง้ยงัเป็นเครื่องมือใหเ้ขา้ใจรายละเอียดวิถีชีวิตของสมาชิก
ในชมุชนอีกดว้ย 

6) ประวตัิศาสตรช์ุมชน คือการศึกษาความเป็นมาทัง้ทางดา้นสงัคม วฒันธรรม 
เศรษฐกิจและการเมืองของชมุชน การท าความเขา้ใจประวตัิศาสตรช์มุชนจะช่วยใหเ้ห็นพฒันาการ
เชิงสถาบันและวัฒนธรรมชุมชนในมิติตามระดับช่วงเวลา โดยเฉพาะการเห็นสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนจากการติดต่อสมัพนัธก์บัสงัคมภายนอก เป้าหมายส าคญัของการจดัท า
ประวตัิศาสตรช์มุชนคือการลดช่องวา่งระหวา่งนกัวิจยักบักลุม่ตวัอยา่งภายในชมุชน รวมทัง้การลด
อคตทิางความคิดท่ีอาจตดิอยูก่บักรอบของการศกึษาก่อนลงท าการศกึษาภาคสนามจรงิ 

7) ประวตัิชีวิต คือการท าความเขา้ใจเรื่องราวชีวิตของผูค้นในชุมชน จะช่วยให้
เราสามารถเขา้ใจวิธีคิดของผูค้นในชุมชนท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะการมีบรรทดั
ฐานและค่านิยมท่ีแตกต่างจากนกัวิจยั เปา้หมายส าคญัของการจดัท าประวตัิชีวิตคือเพื่อลดอคติ
จากมุมมองท่ีแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างนักวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง ขณะเดียวกันก็สามารถ
ยกระดบัความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัวิจยักบัสมาชิกในชมุชนไดอี้กดว้ย 
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ขณะท่ี พชัรนิทร ์สิรสนุทร (2550) ไดเ้สนอเครื่องมือการศึกษาชุมชนในมิติของสรา้ง
ปฏิบตัิการเรยีนรูข้ึน้ในพืน้ท่ี โดยพยายามบรูณาการเครือ่งมือการท างานชมุชน ทัง้ท่ีเป็นเครือ่งมือท่ี
มีฐานแนวคดิดา้นสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา แนวคดิดา้นจิตวิทยา รวมทัง้ดา้นการวางแผนและ
กลยทุธก์ารพฒันาชมุชน เพื่อใหเ้ป็นเครื่องมือใหเ้กิดการสรา้งการเรียนรูภ้ายในชมุชน จนน ามาสู่
การก าหนดแนวทางการพฒันาสงัคมได ้โดยเครื่องมือการศกึษาชมุชนท่ีจะช่วยยกระดบัการสรา้ง
ปฏิบตัิการเรียนรูใ้หเ้กิดขึน้ จะเนน้การเก็บและรวบรวมขอ้มูลใหเ้ห็นเขา้ใจผูก้ระท าการ (Social 
Actor) ต่าง ๆ ท่ีมีบทบาทอยู่ในชุมชนแห่งนัน้  จึงจะเห็นไดว้่าเครื่องมือการศึกษาชุมชนท่ีมีความ
แตกต่างจากขอ้เสนออ่ืนขา้งตน้ จะเป็นการลงรายละเอียดใหช้ดัเจนมากขึน้ เช่น การจดัท าแผนท่ี
ชุมชน (Community Map) ให้ครอบคลุมทั้งแผนท่ีกายภาพ  (Physical Map) แผนท่ีทางสังคม 
(Social Map) และแผนท่ีทางวฒันธรรม (Cultural Map) เป็นตน้   

จะเห็นไดว้า่เครือ่งมือการศกึษาชมุชนท่ีกลา่วมาในขา้งตน้ เป็นองคค์วามรูท่ี้พยายาม
มุ่งเนน้ใหก้ลุ่มนกัวิชาการท่ีเขา้ไปท างานภาคสนาม ไดเ้ริ่มตน้ใหค้วามสนใจกับการลดอคติทาง
ความคิดกับผูค้นในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกับองคค์วามรูแ้ละวิถีชีวิตในการดูแล
สขุภาพของตนเอง การท าความเขา้ใจลกัษณะของสงัคมและวฒันธรรมจะช่วยใหผู้เ้ขา้ไปศึกษา
ชุมชน สามารถเช่ือมโยงระบบความเช่ือท่ีเป็นรากฐานทางความคิดของผูค้นในชุมชนกับปะทะ
สงัสรรคก์บัองคค์วามรูส้มยัใหมไ่ดด้ีขึน้ ดงันัน้หากการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่เพื่อยกระดบัมาตรฐาน
คณุภาพชีวิตของผูค้นในชมุชน อาจจะตอ้งเผชิญกบัแรงปะทะทางความคิดท่ีแตกตา่งกนั เครือ่งมือ
การศกึษาชมุชนท่ีจะไดจ้ดัท าขึน้ จะเป็นขอ้มลูส าคญัต่อการปอ้งกนั เฝา้ระวงัและช่วยใหล้ดความ
ขดัแยง้ท่ีอาจเกิดขึน้จากการเขา้ไปท าการศกึษาภาคสนามได ้

ส าหรบั อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ (2561) เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า  เครื่องมือ
การศกึษาชมุชนถือเป็นตวัช่วยในการท าความเขา้ใจความแตกต่างหลากหลายตามภมูิวฒันธรรม
ของชุมชนแต่ละแห่ง ทัง้นีเ้ป้าหมายส าคญัของการพฒันาเครื่องมือการศึกษาชุมชน เพื่อช่วยลด
ช่องว่างทางความคิดท่ีติดมาจากประสบการณภ์มูิหลงัของผูว้ิจยั และอาจส่งผลต่อการวิเคราะห์
ชุมชนท่ีเขา้ไปศึกษา อย่างไรก็ดีการศึกษาชุมชนจ าเป็นตอ้งอาศัยการท างานภาคสนามอย่าง
ต่อเน่ือง เห็นความส าคัญของการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติในพืน้ท่ี รวมทั้งการให้ความเคารพต่อ
ความสมัพนัธแ์ละศกัยภาพของสมาชิกในชมุชน 

ขณะท่ี งามพิศ สตัยส์งวน (2551) ไดน้  าเสนอเครื่องมือการศึกษาชุมชนในมิติของ
การวิจัยเชิงมานุษยวิทยา โดยแบ่งรูปแบบของเครื่องมือการศึกษาชุมชนออกเป็น 2 ประเภท
กลา่วคือ เทคนิคการศกึษาชมุชนกบัคนจ านวนนอ้ย และเทคนิคการศกึษาชมุชนกบัคนจ านวนมาก 
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โดยสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปนี ้ประเภทท่ีหนึ่งเครื่องมือการศกึษาชมุชนกบัคนจ านวน
น้อย เป็นรูปแบบของการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก มีความเหมาะสมกับชุมชนท่ีมี
เอกลกัษณท์างวฒันธรรมและการศึกษาชุมชนตอ้งอาศยัระยะยาวในการศึกษาขอ้มูล เพื่อสรา้ง
ความเขา้ใจใหส้ามารถวิเคราะหผ์ลการศึกษาไดต้ามมมุมองของผูค้นในชมุชน โดยเครื่องมือของ
การศกึษาชมุชนกบัคนจ านวนนอ้ยประกอบไปดว้ย 

1) การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการศึกษาชุมชนดว้ย
เครื่องมือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ตอ้งอาศัยความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนักวิจัยกับสมาชิกใน
ชมุชน เพราะจ าเป็นตอ้งอาศยัความไวว้างใจในการแลกเปลี่ยนขอ้มลูท่ีสามารถบอกไดถ้ึงทศันคติ
ของผูใ้หข้อ้มลูกบันกัวิจยัตอ้งการไดข้อ้มลู  

2) ประวตัิชีวิต (The Life History) เป็นการศึกษาชุมชนโดยการท าความเขา้ใจ
เรื่องราวของปัจเจกท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน การท าความเขา้ใจประวตัิชีวิต ถือเป็นรูปแบบการศึกษา
ทางมานุษยวิทยาเพื่อเขา้ใจระบบเครือญาติ ทศันคติของผูใ้หข้อ้มลูเก่ียวกับการเมือง เศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงส าคญัภายในชุมชน โดยการกระตุน้ใหผู้ใ้หข้อ้มูล รูส้ึกภูมิใจในคุณค่าตาม
ช่วงเวลาของชีวิตจะช่วยให้ไดข้อ้มูลมากขึน้ นักวิจัยมีความจ าเป็นตอ้งระวังท่ีจะไม่ถอดรหัส
ความหมายชีวิตโดยใส่อคติของตนเองลงไป เพื่อใหป้ระวตัิชีวิตสะทอ้นมมุมองของผูค้นในชุมชน
ตามช่วงเวลาส าคญัท่ีไดใ้หข้อ้มูลมา ทั้งนีก้ลุ่มคนท่ีจะใหข้อ้มูลเก่ียวกับประวตัิชีวิตไดต้อ้งเป็น
สมาชิกในชมุชนท่ีเสียสละเวลาใหก้บัการศกึษาได ้เช่น นกัธุรกิจในชมุชนอาจเป็นกลุม่อาชีพท่ีไม่มี
เวลามากพอกบัการใหส้มัภาษณป์ระวตัิชีวิต เป็นตน้ 

3) วิทยาศาสตรเ์ชิงชาติพันธุ์ (Ethnoscience) เป็นการจัดท าชุดกฎเกณฑ์ทาง
พฤติกรรมของผูค้นในชุมชน โดยอาศยัการแสดงออกต่อระบบวฒันธรรมของผูค้นในชุมชนเป็น
ขอ้มลูส าคญัในการตีความ โดยเปา้หมายส าคญัของการจดัท าวิทยาศาสตรเ์ชิงชาติพนัธุค์ือการจดั
ประเภทของเรื่องท่ีผูว้ิจัยสนใจตามหมวดหมู่ทางวฒันธรรมท่ีก าหนดขึน้ เช่น อาหารในชุมชนมี
จ านวนหลายรายการ ผูว้ิจยัอาจก าหนดเฉพาะตม้ ผกั แกง ทอด เพื่อท าความเขา้ใจรูปแบบอาหาร
ท่ีผูค้นในชมุชนมีความเช่ียวชาญในการประกอบขึน้และบรโิภคมากท่ีสดุ เป็นตน้ 

ส าหรบัประเภทท่ี 2 เทคนิคการศึกษาชุมชนกบัคนจ านวนมาก เป็นรูปแบบการเก็บ
ขอ้มูลภาคสนามเพื่อศึกษาขอ้มูลภาพรวมของชุมชน เช่น การส ารวจประชากร การเก็บขอ้มูล
ระบบเครอืญาติทัง้ชมุชน เป็นตน้ ทัง้นีเ้ปา้หมายส าคญัของการศกึษาชมุชนกบัคนจ านวนมากคือ
การท าความเขา้ใจลกัษณะทางประชากร รวมทัง้การใหไ้ดข้อ้มลูเชิงปรมิาณท่ีสามารถสะทอ้นการ
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เป็นตัวแทนท่ีเช่ือถือไดข้องขอ้มูลของชุมชนท่ีท าการศึกษา โดยเทคนิคการศึกษาชุมชนกับคน
จ านวนมาก ประกอบดว้ย 

1) การสงัเกตอย่างเป็นระบบ (Systematic Observation) เป็นการศึกษาชุมชน
โดยใชก้ารสงัเกตการณ์พฤติกรรมของผูค้นในชุมชน ทั้งนีก้ารสงัเกตอย่างเป็นระบบจ าเป็นตอ้ง
จ าแนกหมวดหมู่ของหัวขอ้เรื่องท่ีตอ้งการเรียนรูจ้ากผูค้นในชุมชน รวมทั้งควรด าเนินการอย่าง
ตอ่เน่ือง เพื่อใหเ้ห็นพฒันาการของประเด็นท่ีใหค้วามสนใจ รวมทัง้เปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลง
จากปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การพฤตกิรรมภายในชมุชนดว้ย 

2) การสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ (Systematic Interviewing) เป็นการศึกษา
ชุมชนดว้ยการรวบรวมขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนจ์ากการรบัฟังและเขา้รว่มการสนทนากบัสมาชิกใน
ชุมชน ทั้งนีก้ารสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการถือเป็นเทคนิควิธีท่ีนักมานุษยวิทยามักน ามาใช ้
เพราะเช่ือมั่นว่าสามารถกระตุน้ใหไ้ดค้  าตอบมากกว่าการจดัสภาพแวดลอ้มแบบเป็นทางการ การ
สัมภาษณ์อย่างเป็นระบบยังช่วยให้ไดข้อ้มูลมาสนับสนุนผลการศึกษาจากการเก็บขอ้มูลเชิง
ส ารวจอีกด้วย จึงถือว่าเป็นเครื่องมือการศึกษาชุมชนท่ีช่วยให้กระบวนการศึกษาจาก
แบบสอบถามมีประสทิธิภาพเพิ่มมากขึน้ 

3) แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นการศึกษาชุมชนท่ีเหมาะสมกับความ
ตอ้งการขอ้มลูจ านวนมาก โดยประโยชนส์  าคญัของใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือศกึษาชมุชนคือ
การไดข้อ้มูลท่ีเป็นสถิติหรือค่าตวัเลขท่ีมีผลต่อการพิจารณาประเด็นทางสงัคมและวฒันธรรมท่ี
น่าสนใจ ซึ่งอาจเป็นพืน้ฐานของการวิเคราะห์เชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรมหรือระบบคุณค่าทาง
วฒันธรรมของสมาชิกในชมุชนไดต้อ่ไป 

4) การทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Tests) เป็นการศึกษาชุมชนท่ีให้
ความสนใจกบัพฤติกรรมและบคุลิกภาพ เน่ืองจากกลุม่นกัมานษุยวิทยาท่ีใชว้ิธีการนีใ้นการศกึษา
ชุมชนเห็นว่า บุคลิกภาพเป็นผลของการรบัรูแ้ละซึมซบัทางวฒันธรรม การเรียนรูจ้ากบุคลิกภาพ
ของผูค้นในชมุชนจะช่วยใหเ้ขา้ใจพืน้ฐานทางวฒันธรรม รวมทัง้ศกึษาภูมิหลงัของการขดัเกลาทาง
การศกึษาหรือจากระบบความเช่ือ ท่ีส่งผลต่อการใหค้วามส าคญัต่อระบบคณุค่าต่าง ๆ ในสงัคม
ไดด้ียิ่งขึน้  

กล่าวโดยสรุปเครื่องมือการศึกษาชุมชน เป็นวิธีการท่ีช่วยใหเ้ขา้ถึงแหล่งขอ้มลูของ
การศึกษาไดด้ียิ่งขึน้ โดยนกัวิจยัตอ้งค านึงถึงขอ้จ ากดัทางวฒันธรรม และพืน้ฐานความรูข้องการ
น าเครื่องมือไปใชป้ระโยชนใ์หเ้หมาะสมกบัปรากฏการณท่ี์ก าลงัศกึษาอยู่ จากการสงัเคราะหอ์งค์
ความรูจ้ะเห็นไดว้่าเครื่องมือการศกึษาชมุชนมุ่งเนน้ใหล้ดอคติจากภมูิหลงัทางการศกึษาและการ
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ขดัเกลาทางสงัคมของผูว้ิจยัลง ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสกดัมาจากเครื่องมือต่าง ๆ จะช่วยสะทอ้นให้
เห็นลักษณะท่ีแท้จริงทางสังคมและวัฒนธรรมของประเด็นท่ีก าลังศึกษาอยู่ได ้โดยเครื่องมือ
การศกึษาชมุชนท่ีจะช่วยท าความเขา้ใจการศกึษาเพื่อท าความเขา้ใจประเด็นทางศิลปวฒันธรรม 
และสงัคมวิทยาจะประกอบดว้ย แบบสอบถาม การสมัภาษณ ์การสงัเกตการณอ์ย่างเป็นระบบ 
การจดัท าประวตัิชีวิต การจดัท าประวตัิศาสตรช์มุชน การจดัท าปฏิทินชมุชน การจดัท าโครงสรา้ง
องคก์รชมุชน เป็นตน้  นอกจากนีก้ารเห็นเปา้หมายของแต่ละเครื่องมือการศกึษาชมุชน ยงัช่วยให้
สามารถประยกุตน์ าแนวคิดเก่ียวกบัระบบการศกึษาระบบความสมัพนัธข์องผู้คนในชมุชน มารว่ม
ท าความเขา้ใจการเกิดเครอืข่ายทางพระพทุธศาสนา ซึง่ประเด็นส าคญัของการศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ด้
อีกดว้ย 

2.3.4 ชุมชนทางศาสนา 
การเกิดขึน้ของชุมชนมักเป็นการรวมตวัของกลุ่มคนท่ีมีการเขา้ใจระบบความเช่ือ

รว่มกนั โดยการแสดงออกถึงความเป็นคนในชมุชนเดียวกนั จะมีภาษา ระบบสญัลกัษณห์รอืความ
เช่ือบางประการ ท่ีสรา้งใหเ้กิดความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของสมาชิก ชุมชนทางศาสนาเป็นผล
อย่างเป็นรูปธรรมประการหนึ่งของการสรา้งชุมชนท่ีมีพฒันาการของการก าหนดพิธีกรรม ระบบ
การสื่อสารและการแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกนัของสมาชิก ทัง้นีร้ะดบัความเขม้ขน้ของการ
แสดงออกถึงความเป็นสมาชิกของชุมชนทางศาสนา จะขึน้อยู่กับการขัดเกลาทางสังคมหรือ
สภาพแวดลอ้มท่ีมีสว่นก าหนดรูปแบบวิถีชีวิตใหก้บัผูค้นในสงัคมนัน้ ดงันัน้การท าความเขา้ใจการ
อยู่รว่มเป็นชมุชนทางศาสนา จะช่วยใหเ้ห็นตัง้แต่ขอ้ถกเถียงเชิงทฤษฎีจนถึงรูปแบบของการสรา้ง
ชมุชนทางศาสนาขึน้ในพืน้ท่ีตา่ง ๆ 

งานของ ขวัญ ชีวัน  บัวแดง (2560) ท่ี ศึกษาการสร้างชุมชนและเครือข่าย
พระพุทธศาสนา แนวเขตชายแดนไทยและเมียนมาร ์ได้แสดงให้เห็นว่าชุมชนและเครือข่าย
พระพทุธศาสนาท่ีเกิดขึน้ มีลกัษณะของการเคลื่อนท่ีและปรบัเปลี่ยนได ้(Flow) โดยมีองคป์ระกอบ
ท่ีสรา้งความเป็นชุมชนท่ีส าคัญ ไดแ้ก่ การมีผูน้  าทางศาสนาท่ีมีบารมี พิธีกรรมเชิงสัญลักษณ ์  
ศาสนิกชน รวมทัง้พลงัศรทัธาของพทุธศาสนิกชน ซึ่งในกรณีของชมุชนเครอืข่ายพระพทุธศาสนา
ชายแดนไทยและเมียนมารนี์ ้เกิดขึน้จากการท่ีผูน้  าบารมีไดส้รา้งพุทธศาสนาสถานในลกัษณะ
เจดียเ์ป็นพทุธบชูา ซึง่ตรงกบัอดุมคตทิางความเช่ือของพทุธศาสนิกชนชาวเมียนมารเ์ป็นอยา่งมาก 
ในมิติของการรวมตวัเพื่อสรา้งชุมชนทางศาสนาแห่งนี ้ชุมชนศาสนาขา้มพรมแดนหรือศาสนาใน
กลุ่มผูย้า้ยถ่ินจึงเป็นการบรรจบกัน (Confluences) ของวัฒนธรรมและผูค้น ท่ีมีความยินดีต่อ
สญัลกัษณแ์ละการไดร้ว่มเป็นชมุชนท่ีแสดงออกถึงความศรทัธาทางศาสนา แมจ้ะตอ้งพลดัพราก
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ออกมาจากดินแดนบา้นเกิดก็ตาม ประเด็นการวิเคราะหด์งักลา่วสอดคลอ้งกบัมมุมองของ Walker 
(2012) ท่ีชีใ้หผ้่านแนวคิดของ Emile Durkheim นกัสงัคมวิทยาคนส าคญัจะมีสว่นตอ่การท าความ
เข้าใจการรวมกลุ่มและแสดงออกถึงการเป็นชุมชนลักษณะนี้ โดยแนวคิดดังกล่าวเสนอให้
พิจารณาปฏิบตักิารของพิธีกรรมทางศาสนาเป็นสิ่งท่ีมีความศกัดิส์ทิธ์ิ (Sacred) จนสามารถดงึดดู
ผูค้นใหม้าท ากิจกรรมรว่มกนั มิใช่เพียงเพราะพิธีกรรมเป็นสิ่งท่ีมีความศรทัธาหรอืเป็นสิ่งท่ีน่าบชูา 
แตเ่ป็นเพราะพิธีกรรมทางศาสนาเหลา่นัน้ไดมี้สว่นเช่ือมโยงวิถีชีวิตของผูค้นเขา้กบัความศกัดิส์ิทธ์ิ
ตามความเช่ือ หรอืกลา่วอีกนยัหนึ่งคือการเขา้รว่มพิธีกรรมไดช้่วยใหห้ลดุพน้ออกจากวิถีชีวิตแบบ
สามญัทั่วไป (Profane) ในช่วงเวลาของการระหวา่งการเขา้รว่มกิจกรรมนัน้ 

งานของ จิราภา วรเสียงสุข (2558) ช่วยตอกย ้าแนวคิดของ Emile Durkheim 
เก่ียวกบัภาวะของความเป็นศาสนามีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการประกอบดว้ย 1) การปรากฏ
ขึน้และความเช่ือท่ีมีต่อความศกัดิ์สิทธ์ิ 2) การสรา้งสญัลกัษณ์ท่ีมีนัยของความศกัดิ์สิทธ์ิแฝงอยู ่
และ 3) การจดัระเบียบหรอืโครงสรา้งของกลุม่คนท่ีมีความเช่ือรว่มกนั เม่ือมีการสรา้งสญัลกัษณท่ี์
สามารถเช่ือมโยงความนบัถือและบชูารว่มกนัระหว่างชมุชนทางศาสนาเดียวกนั สญัลกัษณน์ัน้ถกู
เรียกว่า “โทเท็ม” (Totem) โดยคุณลกัษณะของโทเท็มท่ีส าคญัคือเป็นสญัลกัษณ์ร่วมของชุมชน
ทางศาสนา สามารถสรา้งจิตส านึกรว่ม (Collective Consciousness) ในกลุ่มชุมชนทางศาสนา
หรือเครือญาติท่ีมีความใกลชิ้ดกนัใหเ้ห็นถึงความศรทัธาต่อสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิรว่มกนัได ้เช่น การสกัรูป
สญัลกัษณห์รอืศาสดาท่ีแสดงใหเ้ห็นนยัความหมายของการเคารพบชูาไวบ้นรา่งกาย เป็นตน้ 

หากพิจารณาตามการวิเคราะหข์อง อานนัท ์กาญจนพนัธุ ์(2555) ชมุชนทางศาสนา
ขา้งตน้ สามารถพิจารณาเชิงขอ้ถกเถียงทางทฤษฎีเก่ียวกบัชมุชนไดว้่าเป็น ชุมชนเชิงอดุมการณ์
พืน้ฐานและชมุชนเชิงสถาบนักลา่วคือ ประการหนึ่งชมุชนเชิงอดุมการณมี์รากฐานความคดิมาจาก
อดุมคติท่ีว่าชมุชนคือศนูยร์วมของเจตจ านงทั่วไป (General Will) และพฒันามาสูช่มุชนท่ีพลเมือง
มารวมตวัเพื่อเป็นหน่วยทางสงัคมโดยสมคัรใจ ทัง้นีด้เูหมือนวา่รฐัจะสญูเสียอ านาจในการควบคมุ
ชมุชนลกัษณะนี ้อยา่งไรก็ตามการฟ้ืนฟศูาสนาเพ่ือใหเ้ขา้มามีบทบาทควบคมุพฤติกรรม สนบัสนนุ
การสรา้งศีลธรรมอนัดีภายในชมุชน เป็นกลไกท่ีสามารถรือ้ฟ้ืนอ านาจของรฐัขึน้มาในชมุชนท่ีเป็น
อิสระไดอี้กครัง้หนึ่ง ส  าหรบัประการท่ีสองขอ้ถกเถียงใหพ้ิจารณาชมุชนเชิงสถาบนั คือ การเสนอให้
เห็นว่าชุมชนเชิงสถาบนัเป็นชุมชนตามจารีตพืน้ฐาน เกิดขึน้เพื่อระดมพลงัความร่วมมือภายใน
สงัคม ขณะเดียวกนัก็มีโครงสรา้งขององคก์รท่ีคอยกระตุน้ใหส้มาชิกในชมุชนต่อตา้นหรือยอมรบั
การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยนิยมท่ีเขา้มาเผชิญกับวิถีชีวิต จึงจะเห็นไดว้่าชุมชนเชิงสถาบันมี
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ระบบเครือญาติ ความปึกแผ่นทางสังคม ระบบการสื่อสารภายในเป็นสายสัมพันธ์ท่ีเช่ือมโยง
ผลประโยชนข์องคนในชมุชนเขา้ไวด้ว้ยกนั 

สอดคลอ้งกับ ชลวิทย ์เจียรจิตต ์(2560) ท่ีอธิบายว่าศาสนาเป็นระบบความคิดท่ี
สนบัสนนุใหเ้กิดความมั่นคงทางจิตวิญญาณ อีกทัง้เป็นกลไกท่ีช่วยสนบัสนนุกบัการสรา้งระเบียบ
ภายในทางสงัคม ชุมชนศาสนาจึงมีปฏิบตัิการของการน าหลกัธรรมค าสอนผ่านการเผยแผ่ของ
ตวัแทนทางศาสนา เพื่อขยายชมุชนและจ านวนสมาชิกทางศาสนาใหเ้พิ่มมากขึน้ นอกจากนีช้มุชน
ทางศาสนาท่ีจะคงด ารงบทบาทและรกัษาความศรทัธาของศาสนาไวอ้ย่างมั่นคงได ้จ าเป็นท่ีตอ้ง
ใหค้วามส าคญักบัการปรบัตวัเขา้กบัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม โดยอาจมุง่เนน้การ
สรา้งกิจกรรมท่ีช่วยใหเ้กิดการพฒันาสงัคม หรือการยกระดบัคณุภาพชีวิตใหก้ับชุมชนท่ีศาสนา
ตอ้งการเขา้ไปมีบทบาทรว่มดว้ย  

ยศ สนัตสมบตัิ (2556) เสนอมุมมองท่ีแตกต่างเก่ียวกับอิทธิพลของศาสนาต่อการ
ปกป้องการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้กับชุมชนว่า ชุมชนท่ีมีพลงัทางศาสนาท่ีเขม้แข็งมกัใชค้วาม
ศรัทธาหรือพลังของเครือข่ายทางศาสนา เป็นเครื่องมือในการชะลอการรุกรานของความ
เจรญิกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจทนุนิยมท่ีเขา้มาในชมุชนอย่างรวดเรว็  ตวัอย่างท่ีถกูน าเสนอคือการท่ี
ชาวปกากะญอ หรือกะเหรี่ยงสกอวท์างภาคเหนือของประเทศไทย ไดใ้ชศ้าสนาเป็นยุทธวิธีการ
ปรบัตวัทางวฒันธรรม โดยการประสานความเช่ือและประเพณีดัง้เดิมของชุมชน จะเห็นไดว้่าเม่ือ
ตอ้งเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อรูปแบบการผลิต เพื่อใหส้ามารถตอบสนองกับ
ระบบตลาด การเพาะปลกูเกษตรกรรมเชิงพาณิชย ์ไดส้่งผลใหก้ารใชป้ระโยชนจ์ากท่ีดินมีจ านวน
มากขึน้ อีกทั้งอ านาจและการจัดล าดับชั้นทางสังคม ยังสรา้งใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงจากการ  
สืบทอดตามสายตระกูลทางเครือญาติมาสู่การใชส้ถานภาพทางเศรษฐกิจและเกียรติยศเป็น
ส าคญั ดงันัน้ชาวปกากะญอในพืน้ท่ีดงักล่าว จะเริ่มรบัเอาศาสนาอย่างเป็นทางการท่ีรัฐใหก้าร
ยอมรบัคือศาสนาพุทธหรือศาสนาคริสต์ เข้ามาเป็นความเช่ือและเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมให้
สอดคลอ้งกับศาสนาท่ีรบัมาใหม่ ทัง้นีเ้พื่อแสดงใหผู้ท่ี้มาติดต่อจากสงัคมภายนอก เห็นถึงการมี
วฒันธรรมและการแสดงออกถึงภาพลกัษณข์องเป็นชุมชน ท่ีมีระดบัของศีลธรรมท่ีไม่ไดแ้ตกต่าง
จากชมุชนภายนอกแตอ่ยา่งใด 

นอกจากชมุชนทางศาสนาพทุธท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทย การสรา้งชมุชนของศาสนาอ่ืนก็
ปรากฏและน่าสนใจ โดยเฉพาะในมิติของการประกอบสรา้งความเป็นชมุชนขึน้ งานของ ประสิทธ์ิ 
ลีปรีชา (2559) ไดศ้ึกษาการเผยแพรศ่าสนาของศาสนาคริสตน์ิกายโปรเตสแตนต ์โดยเฉพาะใน
กลุ่มมง้ชาวเขาของประเทศไทย พบว่ากลุ่มมิชชั่นนารีกลุ่มแรกท่ีเริ่มตน้เขา้มาก่อตัง้ชมุชนมง้ชาว
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ครสิตใ์นประเทศไทย เกิดขึน้ราว ค.ศ. 1950 ภายหลงัผลกระทบของการท่ีประเทศจีนเปลี่ยนแปลง
การปกครอง มาเป็นระบอบสงัคมนิยมประชาธิปไตยเม่ือปี ค.ศ. 1949  การพยายามเขา้มาเผยแผ่
ศาสนาของกลุม่มิชชั่นนารดีงักลา่ว ขยายตวัอยู่บนเขตพืน้ท่ีสงูบนเขาในประเทศไทย ตัง้แตจ่งัหวดั
แม่ฮ่องสอน จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัพะเยา จงัหวดัน่าน จงัหวดัเชียงราย และจงัหวดัเพชรบูรณ ์
เป็นตน้ โดยปัจจยัท่ีท าใหก้ลุม่มิชชั่นนารสีามารถก่อตัง้ชมุชนทางศาสนากบักลุม่ชาวมง้ในประเทศ
ไทยได ้มาจากการท่ีศาสนาครสิตไ์ดป้ระกาศศาสนาพรอ้มกบัความกา้วหนา้ทางอารยธรรมท่ีกลุ่ม
ชาวมง้ไม่ไดเ้คยไดร้บัจากรฐัไทยในขณะนัน้มาก่อนหลายประการ อาทิ ระบบการเรยีนรูอ้กัษรและ
ภาษาสมัยใหม่ โอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงความรูท้างการสาธารณสุข เป็นต้น ดังนั้ น
พัฒนาการของการสรา้งชุมชนผูน้ับถือศาสนาคริสตใ์นกลุ่มชาวมง้ในไทย รวมทั้งสภาวะความ
ทนัสมยั (Modernity) จงึเป็นปัจจยัส าคญัของการก่อรา่งสรา้งชมุชนขึน้  

หากพิจารณาชุมชนทางศาสนาท่ีมีการเคลื่อนยา้ยเชิงพืน้ท่ีและบทบาททางสงัคม 
สามารถพิจารณาแนวคิดการเคลื่อนยา้ยศึกษา (Mobility Studies) ท่ีประเสริฐ แรงกลา้ (2561) 
อธิบายการเคลื่อนย้ายในสังคมสมัยใหม่ว่า กรอบความคิดเรื่องการเคลื่อนย้าย (Mobility)  
ถูกน าเสนอโดย Vincent Kaufmann  เพื่อแสดงใหเ้ห็นการใชป้ระโยชนจ์ากการเคลื่อนยา้ยพืน้ท่ี 
มาสู่การสรา้งฐานะทางชนชัน้ การพฒันาทกัษะใหม่ รวมทัง้การพฒันาเครือข่ายความสมัพนัธท่ี์
ดีกว่าการอยู่ ท่ี เดิมได้ด้วย ในทางทฤษฎีการเคลื่อนย้ายมีความแตกต่างจากการเคลื่อนท่ี 
(Movement) เน่ืองจากการเคลื่อนท่ีจะเนน้ใหเ้ห็นการเปลี่ยนแปลงภายใตเ้ง่ือนไขทางภูมิศาสตร์
กายภาพ หรือการเคลื่อนจากจุดเริ่มตน้ไปยงัอีกท่ีหนึ่ง จึงมีคนส่วนหนึ่งท่ีมีพฤติกรรมเคลื่อนท่ีแต่
ไม่เคลื่อนยา้ย (Moving Without Being Mobile) เช่น กลุ่มนักธุรกิจหรือสาขาอาชีพท่ีเดินทางไป
ประชุมต่างประเทศเป็นประจ าไม่ไดส้รา้งใหเ้กิดการเป็นสมาชิกชุมชนถาวรในพืน้ท่ีกายภาพอ่ืน 
เป็นตน้ ขณะเดียวกนัก็มีกลุ่มคนท่ีเคลื่อนยา้ยโดยไม่ตอ้งเคลื่อนท่ี (Mobile Without Moving) เช่น 
กลุม่คนท่ีใชอ้ินเตอรเ์น็ตสรา้งชมุชนและประสานงานการท าธุรกิจ เป็นตน้ 

ดงันัน้ ชมุชนทางศาสนาท่ีมีการเคลื่อนท่ีขา้มพรมแดนจึงเป็นลกัษณะของปฏิบตัิการ
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นของการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม วฒันธรรมและเทคโนโลยีเขา้มามีอิทธิพลมาก
ขึน้ จึงกลา่วโดยสรุปไดว้่า ชมุชนทางศาสนามีลกัษณะท่ีเกิดขึน้จากการรวมตวัของกลุ่มท่ีมีศรทัธา
และมีเปา้หมายท่ีจะสืบทอดศาสนาของตนเองใหม้าอยู่รวมกนั ชมุชนทางศาสนาเกิดขึน้ไดท้ัง้จาก
การเป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีมีรากฐานทางศาสนาตั้งอยู่มากับประวัติศาสตรท์้องถ่ิน หรือการ
แพรก่ระจายแนวคิดทางศาสนามากบัความสมัพนัธท์างการคา้และการปกครอง นอกจากนีก้ารเขา้
สูส่งัคมท่ีมีความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ชมุชนส่วนหนึ่งท่ีประชากรภายในชมุชนยงัไม่ไดร้บั
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การพฒันาจากรฐัอย่างทั่วถึงนัก การรบัเอาศาสนาท่ีรฐัใหก้ารยอมรบัมาเป็นความเช่ือหลกัของ
กลุ่มชาติพนัธุ ์กลายเป็นเครื่องมือในการสรา้งความเป็นคนในใหก้บัชมุชนท่ีเคยถกูรฐัมองขา้มมา
ก่อน ทัง้นีชุ้มชนทางศาสนาจะมีระบบภาษา สญัลกัษณแ์ละพิธีกรรมท่ีช่วยส่งเสรมิศรทัธาใหก้ับ
ผูค้นภายในชมุชน โดยสญัลกัษณห์รอืพิธีกรรมท่ีสะทอ้นความศกัดิส์ิทธ์ิ เป็นกลไกท่ีไดแ้บง่แยกวิถี
ชีวิตของคนเช่ือมโยงกบัศาสนา ซึง่แตกตา่งจากกิจกรรมปรกตใินวิถีชีวิตสามญัทั่วไป  

2.4 แนวคดิทนุทางสังคม 
ส าหรบัการศึกษาเก่ียวกับแนวคิดทุนทางสังคมในการศึกษาครัง้นี ้เป็นการพิจารณา

ความหมาย องคป์ระกอบ ความส าคญั ตลอดจนการเช่ือมโยงใหเ้ห็นการน าแนวคิดเก่ียวกับทุน
ทางสงัคมมาใชว้ิเคราะหเ์ครอืข่ายพระสงฆห์รอืเครอืข่ายทางศาสนา เพื่อสงัเคราะหใ์หเ้ห็นรูปแบบ
การใชป้ระโยชนจ์ากแนวคิดดงักล่าวในมิติการวิจยั ส  าหรบัการนิยามความหมายเก่ียวกบัทนุทาง
สงัคม จะเห็นไดว้่าทุนทางสงัคมถูกน ามาใชอ้ย่างกวา้งขวางทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติ
การวิเคราะหท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันา เพื่อแสดงใหเ้ห็นบทบาทของโครงสรา้งหรือเครือข่ายทาง
สงัคมท่ีสามารถสนบัสนนุ ใหเ้กิดการยกระดบัคณุภาพการพฒันาสงัคมใหด้ีขึน้ได ้บทบาทท่ีส าคญั
ของการน าแนวคิดเก่ียวกบัทนุทางสงัคมมาใชร้ะยะหลงั เป็นการสะทอ้นความพยายามสรา้งกลไก
การพฒันาอย่างยั่งยืน ท่ีระดมความรว่มมือและศกัยภาพของแต่ละชมุชนเขา้มาเป็นองคป์ระกอบ
ของกระบวนการพฒันาเชิงพืน้ท่ี ส  าหรบัการศึกษาครัง้นีแ้นวคิดทุนทางสงัคมจะมุ่งเนน้ท าความ
เขา้ใจการรวมตวัและการสรา้งศกัยภาพของเครอืข่ายพระสงฆ ์ท่ีน ามาสูก่ารแสดงออกเชิงบทบาท
ทางกิจกรรมใหก้บัเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ตลอดจนการพฒันากิจกรรมหรอืปฏิบตัิการ
ทางพระพุทธศาสนาให้เกิดในขึน้สังคมลาวร่วมด้วย โดยสามารถแบ่งหัวข้อการน าเสนอได้
ดงัตอ่ไปนี ้

2.4.1 ความหมายของทุนทางสังคม 
ส าหรบัการเริ่มตน้ใชค้  าว่า “ทุนทางสังคม” วรวุฒิ โรมรตันพันธุ์ (2548) อธิบายว่า

ปรากฏขึ ้นครั้งแรกในการอภิปรายของ Lyda Hanifan ในหนังสือ ท่ี ช่ือว่า  “Rural School 
Community Centres” ท่ีเนน้ใหเ้ห็นว่าการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดี การสรา้งสายสมัพนัธท่ี์สื่อใหเ้ห็น
ถึงการมีมิตรภาพ และความเห็นอกเห็นใจ เป็นรูปแบบการติดตอ่สมัพนัธท่ี์ช่วยใหเ้กิดทนุทางสงัคม
ระหว่างปัจเจกหรือองคก์รขึน้ได ้ทุนทางสงัคมมีบทบาทในการช่วยใหปั้จเจกบุคคลบรรลุความ
ต้องการทางสังคมท่ีปรารถนาได้ ขณะเดียวกันก็มีส่วนสนับสนุนให้เกิดศักยภาพในการ
ประสานงานและท ากิจกรรมใหบ้รรลเุปา้หมายใหด้ีขึน้ได ้ขอ้เสนอดงักลา่วเห็นวา่หากองคก์รชมุชน
ท่ีมีทนุทางสงัคมอยูม่าก จะช่วยยกระดบัคณุภาพการดแูลสมาชิกภายในชมุชนใหด้ีขึน้ไดด้ว้ย  
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หากพิจารณาจากจุดเริ่มตน้ของการนิยามค าว่าทุนทางสงัคมในทางสงัคมศาสตร์  
ชนิดา เสง่ียมไพศาลสขุ (2550) สรุปไวว้่า Robert Putnum นกัรฐัศาสตรช์าวสหรฐัอเมรกิาถือเป็น
ผูท้รงอิทธิพลต่อการเริ่มตน้นิยามความหมายของค าว่าทุนทางสงัคม โดยเขาไดเ้สนอว่าทุนทาง
สงัคมเป็นเหมือนความสมัพนัธเ์ชิงเครือข่ายท่ีจะมีบทบาทช่วยส่งเสริมใหป้ระเทศหรือสงัคมท่ีให้
ความส าคัญกับการใชน้  าทุนทางสังคมไปใชป้ระโยชน์ มีความก้าวหนา้ทางเศรษฐกิจและการ
พฒันาในมิติตา่ง ๆ ควบคูไ่ปกบัการพฒันาเศรษฐกิจ ระบบการศกึษา หรอืนโยบายดา้นท่ีเก่ียวกบั
สาธารณะ กระบวนการพฒันาท่ีมีทนุทางสงัคมเขา้มาเก่ียวขอ้ง จงึเป็นการรวมกนัทัง้ของเครอืข่าย
ทางเศรษฐกิจและสงัคม โครงสรา้งสงัคมท่ีช่วยก าหนดบรรทดัฐานทางแบบแผนพฤติกรรม รวมทัง้
ความไวว้างใจรว่มกันของแต่ละสงัคม มาเป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยยึดโยงใหเ้กิดความเหนียวแน่น
ของความสมัพันธ์ระหว่างสมาชิกในสงัคม จนน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจพัฒนาสงัคมใหไ้ปใน
ทิศทางเปา้หมายรว่มกนัของทัง้สงัคมได ้ 

ส าหรบั ยงยทุธ ขจรธรรม (2547) ไดใ้หค้วามหมายของทุนทางสังคมในมิติของการ
พัฒนา ใหเ้ห็นเป็นแนวทางและกระบวนการท่ีชัดเจนมากขึน้ว่า ทุนสังคมไดถู้กอธิบายและให้
ความหมายมากมายโดยบุคคลและองค์กรพัฒนา เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทท่ีจะน าไปใช้
ประโยชน ์แต่โดยหลกัแลว้ทุนทางสงัคมไม่ใช่คนหรือสถาบนัท่ีจบัตอ้งไดใ้นเชิงกายภาพ แต่เป็น
ระบบระบบความสมัพันธท่ี์มีการสะสมในลกัษณะเครือข่าย เพื่อเนน้การสรา้งบรรทัดฐาน แนว
ปฏิบตัิ การใหค้ณุค่าและความเขา้ใจรว่มกนั จนสามารถสรา้งผลตอบแทนและการพฒันาใหก้ับ
สมาชิกไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

นอกจากนี ้ยงัมีการพยายามนิยามทนุทางสงัคมท่ีเช่ือมโยงกบัตวัชีว้ดัของสภาพทาง
สงัคม โดยงานของ ณรงค ์ศรสีวสัดิ ์(2555) ไดพ้ยายามสรุปใหเ้ห็นว่าบคุคลหรอืกลุม่ทางสงัคมที่มี
ทนุทางสงัคม จนสามารถสง่เสรมิใหเ้กิดความมั่นคงและกา้วหนา้ทางสงัคมได ้สามารถแยกหน่วย
การวิเคราะหล์กัษณะดงักล่าวออกไดเ้ป็น 4 ระดบักล่าวคือ บคุคล ครอบครวั ชมุชนและภาค โดย
บุคคลท่ีมีภูมิหลังทางสังคม ภูมิหลังทางการศึกษาและความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับ
ครอบครวัท่ีมีความมั่นคง ถือไดว้่าเป็นกลุ่มทางสังคมท่ีผ่านการสะสมทุนทางสังคมมาอย่าง
ต่อเน่ือง จึงมีโอกาสท่ีจะไดร้บัการยอมรบัและใชป้ระโยชนจ์ากทนุทางสงัคมดงักล่าวก่อนกลุ่มอ่ืน
ในสังคมเดียวกัน  ทั้ง นี ้เป้าหมายส่วนใหญ่ ของการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมคือ  
เพื่อความกา้วหนา้ของตนเองหรือกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกไดม้ากกว่าคนทั่วไป ขณะท่ีการพิจารณาเชิง
หน่วยการวิเคราะหร์ะดบัองคก์รหรือพืน้ท่ีทางกายภาพ ก็ไปเป็นในมิติเดียวกันโดยภูมิภาคหรือ
ชมุชนท่ีมีความพรอ้มทางเศรษฐกิจ มีช่ือเสียงทางท่ีดีท่ีสั่งสมมาอย่างยาวนาน จะมีเป็นสถานท่ีท่ีมี
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ความน่าเช่ือถือในสงัคม สามารถช่วยผลกัดนัใหส้มาชิกของชุมชนใชป้ระโยชนจ์ากทุนทางสงัคม
ดงักลา่ว เพื่อสรา้งใหเ้กิดความกา้วหนา้หรอืยกระดบัคณุภาพทางเศรษฐกิจใหก้บัพืน้ท่ีได ้

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ทุนทางสงัคมเป็นการสรา้งความสมัพนัธภ์ายใน
เครือข่าย ท่ีมีการใชท้รพัยากรทั้งท่ีเป็นรูปธรรม อาทิ ทรพัยส์ินมีค่า ท่ีดิน และเงิ นตรา เป็นตน้ 
รวมทั้งท่ีเป็นนามธรรม อาทิ เกียรติยศของครอบครวั ฐานันดรศักดิ์ รวมทั้งช่ือเสียงท่ีไดร้บัการ
ยอมรบัจากสงัคม สถาบนัการศกึษาท่ีจบการศกึษา เป็นตน้ ดงันัน้ทนุทางสงัคมจึงเป็นผลจากการ
รวมกลุม่ของสมาชิกภายในกลุม่เดียวกนั ผ่านกระบวนการท่ีพยายามสรา้งกิจกรรมภายในกลุม่ ให้
สามารถส่งเสริมคณุค่าใหก้ับสมาชิกได ้ทัง้นีก้ระบวนการของการสะสมทรพัยากรจนเกิดเป็นทุน
ทางสงัคม จะยิ่งมีคณุภาพมากขึน้หากเป็นกิจกรรมท่ีช่วยยกระดบัใหท้นุทางสงัคมมีคณุคา่มากขึน้
อย่างรวดเร็ว ตวัอย่างเช่น การพฒันาใหส้ถาบนัการศึกษาไดร้บัการจดัอนัดบัท่ีดี การพฒันาให้
หลกัสตูรอบรมมีสมาชิกท่ีเป็นผูน้  าองคก์รส าคญั ๆ เขา้มาศกึษา เป็นตน้   

ส าหรบั วรวฒุิ โรมรตันพนัธุ ์(2548) ไดป้ระมวลและสงัเคราะหค์วามหมายเก่ียวกบั
ทนุทางสงัคม โดยมุ่งเนน้การท าความเขา้ใจท่ีเช่ือมโยงการสรา้งความสมัพนัธก์บัระบบคณุคา่และ
ระบบคุณธรรมของแต่ละสงัคม จนสรุปว่าเครือข่ายทางสงัคมคือชุดของความสมัพันธ์ท่ีอยู่บน
พืน้ฐานของความไวว้างใจ รวมทั้งตัง้มั่นอยู่บนการยอมรบัค่านิยมและวฒันธรรมภายในสงัคม
รว่มกนั ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาความหมายกวา้งท่ีครอบคลมุองคก์ร สถาบนั และชมุชน จะเห็นไดว้า่ทนุ
ทางสังคมเป็นความไว้วางใจหรือความเข้าใจอันดี  (Understanding) ระหว่างองค์กรท่ี มี
ความสมัพนัธร์ว่มกนั การสรา้งใหเ้กิดระบบการสื่อสารหรอืความสมัพนัธท่ี์ดี จึงมาจากยอมรบัให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างกนั จนสามารถยกระดบัคณุภาพความสมัพนัธไ์ด ้นอกจากนีท้นุ
ทางสงัคมยังตอ้งสอดคลอ้งกับระบบศีลธรรมอันดีท่ีไดร้บัจากการยอมรบัของคนในสงัคม เพื่อ
มุง่เนน้ใหเ้กิดการช่วยเหลือระหว่างเครอืข่ายความสมัพนัธท่ี์จะสรา้งประโยชนต์อ่สว่นรวมใหส้  าเรจ็
ลลุ่วงได ้หากกิจกรรมท่ีปัจเจกบุคคลน าไปใชไ้ม่ไดต้ัง้อยู่บนระบบศีลธรรม ก็ไม่สามารถเรียกชุด
ของความสมัพนัธท่ี์สนบัสนนุเบือ้งหลงัไดว้า่ทนุทางสงัคม 

การท่ีทุนทางสังคมเป็นเรื่องเฉพาะของระบบค่านิยมและบรรทัดฐานของผูค้นใน
สงัคมเดียวกนั จงึจะเห็นไดว้า่การใหค้วามหมายของนกัวิชาการไทยสว่นหนึ่ง จะพยายามยกระดบั
ใหทุ้นทางสังคมมีความสอดคลอ้งหรือไปในทิศทางค านึงถึงระบบคุณธรรมท่ีจะต้องท าใหเ้กิด
ประโยชนก์ับสงัคมส่วนรวม นอกจากนีย้งัจะเห็นไดว้่าความหมายท่ีกลุ่มนักวิชาการชาวไทยให้
ความสนใจ ยงัขาดการเปรียบเทียบหรือวิพากษ์ถึงความเช่ือมโยงของการมีทุนทางสงัคมกบัการ
สง่เสรมิทนุทางเศรษฐกิจ ใหก้บักลุม่ทางสงัคมที่สามารถสะสมทนุทางสงัคมไวไ้ดจ้  านวนมาก ทัง้นี ้
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เพื่อใหเ้กิดการท าความเขา้ใจในมิติท่ีหลากหลายและสะทอ้นมมุมองของสงัคมท่ีแตกต่างออกไป 
จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาขอ้วิพากษ์ รวมทั้งการน าเสนอเก่ียวกับการโตแ้ยง้ของการให้
ความหมายท่ีครอบคลมุทนุทางสงัคมกบัการสรา้งฐานอิทธิพลจากนกัวิชาการตา่งประเทศ เพื่อท า
ความเขา้ใจใหค้รอบคลมุถึงมมุมองท่ีมีฐานคิดแตกตา่งกนัออกไป  

ขอ้เสนอท่ีส าคญัอย่างมากของ Bourdieu and Wacquant (1992) เก่ียวกับแนวคิด
ทุนทางสงัคมซึ่งแพรห่ลายอย่างยิ่งในมิติการศึกษาทางสงัคมวิทยา แสดงใหเ้ห็นว่าทุนทางสงัคม
เป็นความพยายามท าความเขา้ใจประโยชนข์องการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือการรวมตวัเป็นเครือข่าย 
ท่ีจะสามารถช่วยยกระดับให้ปัจเจกบุคคล สามารถเขา้ถึงทรพัยากรท่ีตอ้งการไดด้ียิ่งขึน้ โดย 
Pierre Bourdieu นกัสงัคมวิทยาชาวฝรั่งเศสถือเป็นนกัคิดคนส าคญัท่ีพยายามนิยามความหมาย
ของค าว่าทุนทางสังคม โดยเขาไดเ้สนอว่าทุนทางสังคมเปรียบเสมือน เครือข่ายความสมัพันธ์
ระหวา่งบคุคลท่ีสามารถสรา้งใหเ้กิดมลูคา่ และแปรเปลี่ยนเป็นผลประโยชนไ์ด ้โดยท่ีทนุทางสงัคม
สามารถท าใหเ้กิดกระบวนการผลติซ า้ (Reproduction) ของชดุความเช่ือและรูปแบบพฤติกรรมใน
ฐานะหนึ่ง ท่ีจะท าใหร้กัษาและเพิ่มผลประโยชนใ์นหน่วยการวิเคราะห์ระดบัต่าง ๆ ตัง้แต่ระดบั
ปัจเจกบุคคล ระดับครอบครวั ไปสู่ระดับสงัคม ดังนั้นการเขา้เป็นสมาชิกของเครือข่ายท่ีมีการ
สะสมของทรพัยากรทางเศรษฐกิจ ช่ือเสียงและบรรทดัฐานทางวฒันธรรมมาอยา่งยาวนาน ไดช้่วย
ใหส้มาชิกท่ีเขา้มารว่มกลุม่ สามารถไดร้บัประโยชนส์  าหรบัการใชเ้ขา้ถึงทรพัยากรอื่น ๆ ในสงัคมท่ี
สงักดัอยูต่อ่ไป  

ส าหรบั Francis Fukuyama ศาสตราจารยด์า้นรฐัศาสตรแ์ห่งมหาวิทยาลยัจอห์น 
ฮอปกิน้ส ์(Johns Hopkins University, USA) ถือเป็นนักวิชาการดา้นประชาธิปไตยและประชา
สงัคมศึกษาคนส าคญัท่ีใหค้วามสนใจเก่ียวกับทุนทางสงัคม ในผลงานท่ีช่ือว่า “Social Capital 
and Civil Society” ไดท้บทวนเก่ียวกับความหมายของทุนทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เช่ือมโยงใหเ้ห็นว่าทุนทางสงัคมเป็นการยอมรบัค่านิยมท่ีตอ้งสอดรบัการคณุค่าทางศีลธรรม ถือ
เป็นผลงานท่ีช่วยตอกย า้ใหเ้ห็นมมุมองของ Fukuyama เก่ียวกบัทุนทางสงัคมท่ีเขาไดน้ าเสนอใน
ผลงานวิชาการมาอย่างต่อเน่ือง ทัง้นีค้วามหมายท่ีสรุปไดจ้ากผลงานดงักล่าว ชีว้่าทุนทางสงัคม
คือทรพัยากรท่ีเกิดจากความไวว้างใจ บรรทดัฐานและระบบวฒันธรรมรว่มกนั ความสมัพนัธท่ี์เกิด
จากการมีทุนทางสังคมจะน าไปสู่การสรา้งความช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันภายใน
เครือข่ายความสมัพนัธ ์นอกจากนีค้วามสมัพนัธท่ี์จะถกูเรียกไดว้่าทุนทางสงัคม จ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ถกูตอ้งตามหลกับรรทดัฐานของสงัคม ทัง้นีส้ถาบนัครอบครวัจึงเป็นกลุ่มทางสงัคมพืน้ฐานท่ีช่วย
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ประกอบสรา้ง และขยายการเกิดทุนทางสงัคมใหก้ระจายไปไดก้วา้งขวางมากขึน้ (Fukuyama, 
2000: 1-5) 

ขณะท่ี ป่ินแกว้ เหลืองอรา่มศร ี(2554) อภิปรายความหมายเก่ียวกบัทนุทางสงัคมใน
มโนทศันก์ารด ารงชีพ (Livelihoods) อยา่งยั่งยืนวา่ ทนุทางสงัคมคือทรพัยากรท่ีมีอยูใ่นสงัคม และ
สามารถหยิบมาใชเ้พื่อสรา้งความมั่นคงในชีวิต อาทิ เครือข่ายความสมัพนัธ ์บรรทดัฐาน พนัธะ
สญัญา หรือระเบียบกฎเกณฑ ์เป็นตน้ ส าหรบัความสามารถท่ีจะดึงเอาทรพัยากรมาช่วยใหก้ับ
ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มทางสงัคม ขึน้อยู่กบัระดบัความความสมัพนัธแ์ละความไวว้างใจท่ีมีต่อกนั 
ในส่วนของระดับความรวดเร็วท่ีทุนทางสังคมจะเข้ามาช่วยเหลือผู้ท่ีครอบครองนั้น มีความ
เก่ียวขอ้งกับสถานการณ์ของพืน้ท่ีและเวลา ซึ่งบางครัง้เป็นตวัแปรท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เช่น 
เครอืข่ายความสมัพนัธท่ี์เคยมีประสิทธิภาพในการใหค้วามช่วยเหลือ อาจลดความสามารถลงใน
สถานการณภ์ยัพิบตัิหรอืในช่วงมีวิกฤตทางเศรษฐกิจ เป็นตน้     

สุภางค ์จันทวานิช (2559) ไดส้รุปความหมายของทุนทางสังคมว่า เกิดจากการ
ประกอบสรา้งของชดุความสมัพนัธใ์หเ้ป็นทนุทางสงัคม ขึน้อยู่กบับรบิทของโครงสรา้งอ านาจของ
สิ่ งแต่ละสังคม ว่าจะสร้างปฏิบัติการให้เกิดสถาบันทางสังคมท่ีสามารถผลิตเครือข่าย
ความสมัพนัธท่ี์สง่เสรมิใหเ้กิดการขยายทนุได ้นอกจากนีข้อ้เสนอนีย้งัวิพากษว์า่ทนุทางสงัคม เป็น
ปฏิบัติการภายใตชุ้ดความสัมพันธ์ของท่ีไม่ไดเ้ป็นไปในลักษณะความสัมพันธ์ตามธรรมชาติ 
ในทางกลับกันทุนทางสังคมเป็นการพยายามของสถาบัน หรือองค์กรท่ีมีอ านาจในสังคม ท่ี
พยายามยกระดบัความสมัพนัธข์องเครอืข่าย ใหมี้ความเขม้แข็งและสามารถสะทอ้นความส าคญั
เชิงบทบาทของเครือข่ายนั้น ๆ ให้ได้มากขึน้ โดยท้ายท่ีสุดทุนทางสังคมสัมพันธ์กับทุนทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะมิติของการท่ีทนุทางเศรษฐกิจช่วยใหก้ลุ่มคนหรือปัจเจกท่ีเป็นสมาชิก ไดร้บั
โอกาสสรา้งทนุทางสงัคมไดส้ะดวกยิ่งขึน้ อยา่งไรก็ตามสิ่งท่ีจ าเป็นตอ้งตระหนกัอีกประการหนึ่งคือ
ทุนทางสงัคม จะมีคณุค่าในโครงสรา้งทางสงัคมและวฒันธรรมในฐานะคณุค่าและช่ือเสียงของ
ปัจเจกบคุคลหรอืองคก์ร แตไ่ม่สามารถลดทอนใหเ้หลือเป็นเพียงทนุทางเศรษฐกิจไดโ้ดยง่าย  

ส าห รับการอ ธิบายของนัก วิ ชาการต่ างป ระ เทศ  Alejandro Protes (1998) 
ศาสตราจารยด์า้นสงัคมวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัพริน้สตนั (Princeton University, USA) ถือเป็น
การอธิบายเก่ียวกบัทนุทางสงัคมท่ีครอบคลมุอย่างมาก เน่ืองจาก Protes ไดศ้กึษาทบทวนการให้
ความหมายเก่ียวกบัทนุทางสงัคม จากนกัคิดท่ีมีความส าคญัตอ่การอธิบายทนุทางสงัคมหลายคน 
ทั้ง Bourdieu, Loury และ Coleman แลว้จึงสรุปว่า ทุนทางสังคมคือทรพัยากรท่ีปัจเจกบุคคล
ไดร้บัอย่างเจาะจงจากโครงสรา้งทางสงัคม ท่ีเป็นสมาชิกหรือเขา้รว่มท ากิจกรรมอยู่ ทัง้นีปั้จเจก
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บคุคลจะน าทนุทางสงัคมดงักลา่วไปใชเ้พื่อช่วยเหลือกิจกรรมท่ีตนเองใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ เช่น 
ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการศกึษา เป็นตน้ ซึ่งโอกาสท่ีจะไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากทนุทางสงัคม มกัเกิดจาก
ความสัมพันธ์ท่ี ใกล้ชิดของเครือข่าย ท่ี เป็นส่วนหนึ่ งของเครือข่ายความสัมพันธ์พิ เศษ  
อย่างไรก็ตามมีขอ้เสนอท่ีพยายามโตแ้ยง้ใหเ้ห็นมิติตรงขา้มและขอ้ระวงัของการสนบัสนนุเก่ียวกบั
การสะสมทนุทางสงัคม ใหก้บักลุม่คนท่ีมีอภิสิทธ์ิเหนือกว่าคนสว่นมากของสงัคม ว่าการพิจารณา
ทุนทางสงัคมในมิติของการจัดระเบียบทางสงัคม (Social Control) แสดงใหเ้ห็นว่าการสรา้งให้
กลุ่มทางสงัคมหรอืการเป็นสมาชิกของครอบครวัท่ีมีการสั่งสมทนุทางสงัคมมาอย่างยาวนาน  จน
ได้รบัอภิสิทธ์ิเฉพาะทางสังคมบางประการ จากการเกิดหรือเข้าเป็นสมาชิกของชุมชนชั้นน า
ดงักล่าว อาจน ามาสู่การสรา้งผลรา้ยต่อสงัคมสงัคมส่วนรวม เช่น การเกิดครอบครวัผูมี้อิทธิพล 
(Mafia) ท่ีมกัเก่ียวขอ้งกบัวงจรการพนนั การขายบรกิารทางเพศอยา่งผิดกฎหมาย และการตัง้กลุม่
อนัธพาลเรยีกรบัผลประโยชน ์เป็นตน้  

นอกจากนี ้Graeff (2009) เสนอขอ้โตแ้ยง้ท่ีส  าคญัเก่ียวกบัดา้นมืดของทนุทางสงัคม  
(Dark Side of Social Capital) การอธิบายท่ีส าคัญ ชิ ้น นี ้โต้แย้งว่าทุนทางสังคมเป็นสิ่ ง ท่ี
แลกเปลี่ยนได้ ส่งผลให้ทุนทางสังคมอาจเป็นปัจจัยท่ีสรา้งองค์กรพันธมิตรหรือเครือข่าย
ความสมัพนัธท่ี์มีความไวว้างใจและผลประโยชนร์ว่มกัน สามารถก าหนดบรรทัดฐานของสงัคม
ขึน้มาใหม่ เพื่อท่ีจะเอือ้ผลประโยชน์ให้กับเครือข่ายของตนเอง ในมิตินีบ้รรทัดฐานท่ีบิดเบีย้ว 
(Corruption Norm) เป็นผลท่ีตามมาของการท่ีเครือข่ายความสัมพันธ์ท่ี เข้มแข็งสามารถ
ครอบครองทุนทางสงัคมและมีอ านาจมากพอจนผลิตแนวปฏิบตัิใหก้บัผูค้นในสงัคมได ้หากไม่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับให้สังคมลดค่านิยมท่ียอมรับการเอาเปรียบจากเครือข่าย
ความสมัพนัธท่ี์เขม้แข็ง อาจส่งผลระยะยาวต่อการด ารงชีวิตและวิถีทางเศรษฐกิจ โดยมีแนวโนม้
วา่ผูค้นในสงัคมจะยอมปรบัวิถีชีวิต ใหส้ามารถอยูร่ว่มกบับรรทดัฐานท่ีบดิเบีย้วตอ่ไปได ้  

เม่ือกล่าวโดยสรุป ทุนทางสงัคมเป็นผลของความสมัพนัธท่ี์ช่วยเพิ่มศกัยภาพ และ
การเขา้ถึงทรพัยากรในระบบสงัคมใหก้บัผูท่ี้สั่งสมไวไ้ด ้ทัง้นีก้ารพฒันาทนุทางสงัคมจะเกิดขึน้จาก
กลุ่มคนท่ีมีการสรา้งความสัมพันธ์ รวมทั้งมีความเขา้ใจต่อบรรทัดฐานของสังคมร่วมกัน การ
สามารถสรา้งความสมัพนัธภ์ายใตค้วามเป็นชมุชนเดียวกนั น ามาสูส่ายสมัพนัธท่ี์มีความไวใ้จและ
แสดงออกโดยการใหค้วามช่วยเหลือเกือ้กลู ซึง่ลกัษณะของความช่วยเหลือเกือ้กลูบนพืน้ฐานของ
ความสัมพันธ์แบบทุนทางสังคม จ าเป็นต้องสอดคล้องกับค่านิยมท่ีดีของระบบสังคมและ
วฒันธรรมท่ีสงักัดอยู่ อย่างไรก็ตามท่ามกลางความกา้วหนา้ของสงัคมปัจจุบนั ความสมัพนัธ์ท่ี
น ามาสู่ความไวใ้จและส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มเขา้ถึงทรพัยากรอ่ืน ๆ ในสังคมได ้อาจเป็น
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ลกัษณะสายสมัพนัธข์า้มพรมแดนก็ได ้เน่ืองจากความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีไดช้่วยใหเ้กิด
กลุม่ทางสงัคมท่ีสามารถกระชบัความสมัพนัธไ์ดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งพบหนา้กนัก็ได ้นอกจากนีก้ลุม่
ผูค้นท่ีขา้มพรมแดนไปจดัตัง้จนเกิดชุมชนท่ีมีวฒันธรรมเฉพาะนอกประเทศบา้นเกิด อาจทยอย
สรา้งความรว่มมือและสะสมทรพัยากรทางเศรษฐกิจ โดยค านึงถึงการผสมผสานกบัค่านิยมของ
วฒันธรรมหลกั จนสามารถพฒันาเป็นทนุทางสงัคมใหก้บักลุม่คนตนเองไดใ้นท่ีสดุ 

2.4.2 ทีม่าและองคป์ระกอบของทุนทางสังคม 
การศึกษาท่ีมาและองค์ประกอบของทุนทางสังคม จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ

ความสัมพันธ์ของการประกอบสรา้ง ให้เกิดเครือข่ายแห่งความไวว้างใจท่ีตั้งอยู่บนพืน้ฐานท่ี
สอดคลอ้งกบับรรทดัฐานและค่านิยมของสงัคม นอกจากนีย้งัช่วยอธิบายใหเ้ห็นองคป์ระกอบท่ีมี
ความส าคญัต่อการสรา้งทุนทางสังคม ทั้งท่ีเป็นองคป์ระกอบเชิงรูปธรรมและนามธรรม วรวุฒิ  
โรมรตันพันธุ์ (2548) ไดน้  าเสนอเกณฑ์การพิจารณาองคป์ระกอบของทุนทางสงัคม 2 ประการ 
ดงัตอ่ไปนี ้

ประการท่ี 1 การใช้มุมมองเชิงโครงสรา้งหน้าท่ี (Structural and Functional 
Based)  กล่าวคือการพิจารณาท่ีมาขององคป์ระกอบแห่งทุนทางสงัคมว่าเก่ียวขอ้งกบัโครงสรา้ง
ทางสงัคม 2 ระดบั (1) ระดบัมหภาค จะเห็นว่าทุนทางสงัคมมีท่ีมาจากความสมัพนัธภ์ายใตก้าร
ติดต่อสื่อสารขององคก์รหรือสถาบนัทางสงัคมท่ีส าคญั ก่อใหเ้กิดรูปแบบของอ านาจอย่างเป็น
ทางการท่ีครอบคลมุแนวปฏิบตัิของผูค้นท่ีสงักัดอยู่ในสงัคม โดยรูปแบบของทุนทางสงัคมระดบั  
มหภาค จะปรากฏอย่างเป็นทางการหลายช่องทาง อาทิ การตรากฎหมาย ระบบความคิดท่ีขดั
เกลาทางสงัคมผ่านสถาบนัการศกึษา รูปแบบและแนวทางการกระจายอ านาจ เป็นตน้ จะเห็นได้
วา่ องคป์ระกอบของทนุทางสงัคมระดบัมหภาคจะเป็นองคก์รหรอืสถาบนัทางสงัคมท่ีส าคญั ท่ีตอ้ง
อาศยัความรว่มมือและการรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีรว่มกนั เพื่อใหส้ามารถผลกัดนันโยบายหรือ
ระเบียบท่ีช่วยท าหนา้ท่ีสรา้งความมั่นคง ตลอดจนสง่เสรมิระบบควบคมุสั่งการเชิงโครงสรา้งหนา้ท่ี
กับองคก์รหลกัของสงัคมต่อไป (2) ระดบัจุลภาคจะเห็นไดว้่ามีท่ีมาจากการรวมตวัของกลุ่มทาง
สงัคมท่ีเห็นถึงศกัยภาพของการท ากิจกรรมเป็นเครอืข่าย องคป์ระกอบของทนุทางสงัคมลกัษณะ
จลุภาค จะตอ้งอาศยัการจดัสรรผลประโยชนห์รือการพึ่งพาอาศยักนั (Reciprocity) ท่ีสรา้งความ
พอใจรว่มกนั นอกจากนีก้ระบวนการท ากิจกรรมภายในกลุ่ม จ าเป็นท่ีจะตอ้งผลกัดนัใหเ้กิดความ
สามัคคีและความเช่ือต่อเป้าหมายการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสรา้งการ มีส่วนร่วมท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดความทุ่มเทในการด าเนินกิจกรรมของเครอืข่ายรว่มกนัตอ่ไปในอนาคต 
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ประการท่ี 2 การใช้มุมมองเชิงบูรณาการ (Integration Based) กล่าวคือการ
พิจารณาท่ีมาขององคป์ระกอบแห่งทนุทางสงัคมว่า เป็นผลของการผสมผสานอย่างลงตวัของการ
ท ากิจกรรมภายใตค้วามเป็นกลุ่มทางสงัคม ตัง้แต่ระดบัชมุชน เครอืข่ายจนถึงสถาบนัทางสงัคมท่ี
ส าคัญ ดังนั้นองคป์ระกอบท่ีสรา้งใหเ้กิดทุนทางสังคมจึงมีความหลากหลายภายใตบ้ริบทของ
สงัคมและวฒันธรรม ท่ีพยายามน าทนุทางสงัคมไปใชป้ระโยชน ์ทัง้นีก้ารพิจารณาดว้ยมมุมองเชิง
บูรณาการเป็นการพิจารณาองค์ประกอบของทุนทางสังคม ท่ีสามารถสรา้งผลลัพธ์เชิงการ
เปลี่ยนแปลงจากประเด็นท่ีด าเนินกิจกรรมมาแลว้ โดยสามารถสรุปองคป์ระกอบท่ีสรา้งใหท้นุทาง
สงัคม สามารถน าไปใชแ้ละเกิดประโยชนไ์ดด้งันี ้ 

1) ระบบความเช่ือและหลักค าสอนทางศาสนา กล่าวคือหลักค าสอนทาง
ศาสนามุ่งเนน้ใหผู้ค้นในสงัคมสรา้งความดีและระลกึถึงประโยชนข์องความเสียสละ เม่ือผูค้นเห็น
ถึงความส าคญัของการอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นอย่างไม่เบียดเบียน สามารถน ามาสู่การสรา้งความเป็น
ปึกแผ่นทางสงัคม (Social Solidarity) ท่ีจะท างานรว่มกันใหบ้รรลวุตัถุประสงค ์รวมทัง้การสรา้ง
ทรพัยากรใหก้บัการด าเนินกิจกรรมไดด้ีขึน้ 

2) ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน กลา่วคือการใชอ้งคค์วามรูท่ี้ชมุชนสั่งสมและผลิตสรา้ง
ขึน้มาบนฐานทรพัยากรภายในทอ้งถ่ิน เพื่อการจดัการปัญหาหรือยกระดบัคณุภาพชีวิตของผูค้น
ในชุมชนทอ้งถ่ิน เช่น การเก็บและรกัษาอาหาร งานหตัถกรรม การจดัการท่ีอยู่อาศยับนพืน้ฐาน
ของการอยู่รว่มกบัระบบนิเวศ การจดัการความขดัแยง้ของชุมชนบนฐานความเช่ือ เป็นตน้ ทัง้นี ้
เม่ือภมูิปัญญาทอ้งถ่ินสามารถเป็นเครือ่งมือของการสรา้งกลไกการมีสว่นรว่มเพื่อการพฒันาชมุชน
ได ้จึงถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีน ามาสู่ความเป็นปึกแผ่นของสงัคม และกลายเป็นแนวทางการ
ระดมทรพัยากรภายในทอ้งถ่ินไดเ้ช่นกนั 

3) ผูน้  าชมุชน กลา่วคือผูน้  าทางความคิดหรอืจิตวิญญาณ สว่นใหญ่ผูน้  าตาม
ประเพณีจะถือวา่มีความส าคญัตอ่การก าหนดความคิดใหก้บัชมุชนมากกวา่ผูน้  าอยา่งเป็นทางการ
ของรฐั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบความสัมพันธ์ทางสังคมระดับหมู่บา้น พระสงฆ์ ผู้น  าทาง
ศาสนาและจิตวิญญาณในกรณีของศาสนาอิสลามและคริสต์ ปราชญ์ชาวบ้าน ตลอดจน
ขา้ราชการครูอาวโุส มกัไดร้บัการยอมรบันบัถือในฐานะผูน้  าทางความคิดมาโดยตลอด ดงันัน้ผูน้  า
ชมุชนจึงถือเป็นอีกหนึ่งศนูยก์ลางการสรา้งความสมัพันธท่ี์ดีภายในชมุชน หากสามารถรกัษาธรรม
เนียมปฏิบตัิของการเห็นผลประโยชนส์่วนรวมภายในชุมชน จะส่งผลใหทุ้นทางสงัคมของชุมชน
หรอืทอ้งถ่ินมีความเขม้แข็งยิ่งขึน้ 
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4) ระบบความสมัพนัธภ์ายใน กล่าวคือการใชค้วามสมัพนัธข์องผูค้นภายใน
ชุมชนเป็นพืน้ฐานของการสรา้งเครือข่ายท่ีเขม้แข็งร่วมกัน ทั้งนีร้ะบบความสัมพันธ์ท่ีถือเป็น
พืน้ฐานของการยกระดบัทุนทางสงัคมภายในชุมชน ไดแ้ก่ ความสมัพนัธร์ะดบัครอบครวั ระบบ
อาวุโสภายในชุมชน ตลอดจนความสมัพันธ์ระหว่างกลุ่มสตรี กลุ่มสหกรณ์อาชีพ รวมทั้งกลุ่ม
ประเพณีความเช่ือ เป็นตน้ หากระบบความสมัพนัธภ์ายในชมุชนมีความเขม้แข็งจะช่วยใหเ้กิดการ
พฒันาภายในอยา่งมีความเป็นปึกแผ่นรว่มกนั 

5) ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กล่าวคือทรพัยากรถือว่ามีคณุค่าต่อ
การพฒันาอย่างยิ่งภายในชมุชน เน่ืองจากความมั่งคั่งของฐานทรพัยากร เช่น ป่าไม ้แรธ่าต ุทะเล 
ภูเขา เป็นตน้ ถือเป็นคุณค่าท่ีสามารถช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผูค้นในชุมชนได ้หากมีการ
จดัการท่ีค าถึงความสมดลุตามหลกันิเวศวิทยาวฒันธรรม ชมุชนก็จะสามารถใชท้รพัยากรเป็นทนุ
ทางสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยั่งยืนได ้

6) วิถีและอตัลกัษณท์างศิลปวฒันธรรม กล่าวคือการส่งเสรมิและเปิดพืน้ท่ี
ให้กับความหลากหลายของวิถีวัฒนธรรมภายในชุมชนกับการจัดการตนเอง การท่ีชุมชนมี
กระบวนการอนรุกัษ์และใชป้ระโยชนจ์ากวิถีและอตัลกัษณท์างศิลปวฒันธรรม ใหส้ามารถปรบัตวั
รว่มกบัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมไดอ้ย่างเหมาะสมและค านึงถึงความยั่งยืนรว่ม
ดว้ย เช่น การสรา้งกิจกรรมการท่องเท่ียวชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน การจัดการความรู ้
ลกัษณะวิจัยพืน้บา้น เป็นตน้ จึงถือเป็นกระบวนการท่ีพัฒนาต่อยอดใหว้ิถีและอัตลักษณ์ทาง
ศิลปวฒันธรรม เป็นองคป์ระกอบของการพฒันาใหช้มุชนมีทนุทางสงัคมท่ีเขม้แข็งมากขึน้ 

7) กลุม่ประชาสงัคม กลา่วคือการท่ีการรวมกลุม่ของเครอืข่ายภาคประชาชน
มีความเขม้แข็ง น ามาสู่การปกป้องทรพัยากรและผลประโยชนร์ว่มของหน่วยทางสงัคมท่ีตนเอง
สงักดัอยู่ ถือเป็นเครื่องมือท่ีสรา้งใหเ้กิดความเขม้แข็งและสามารถต่อรองกบักลุ่มผลประโยชนท์ัง้
กลุ่มการเมืองและกลุ่มธุรกิจภายนอกได ้จะช่วยใหเ้กิดการปกปอ้งทรพัยากรภายในชมุชน รวมทัง้
เป็นกลไกการพฒันาจิตส านกึตอ่ความเป็นเจา้ของ (Sense of Belonging) ภายในชมุชนอีกดว้ย 

ขณะท่ี ส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2548) ได้
ท าการศึกษาเก่ียวกับการก าหนดดชันีเก่ียวกับทุนทางสงัคมในสงัคมไทย และสรุปองคป์ระกอบ
เก่ียวกบัทนุทางสงัคมไดท้ัง้สิน้ 6 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 

องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นกลุ่มและเครือข่าย (Groups and Networks) มุ่งเนน้การ
สรา้งกลุม่สมาชิกและจ านวนของผูท่ี้เขา้รว่มเป็นสมาชิกภายในชมุชน อาทิ กลุม่สหกรณอ์อมทรพัย ์
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กลุ่มกองทุนหมู่บา้น กลุ่มอาชีพ และกลุ่มผูสู้งอายุ เป็นตน้ นอกจากนีย้ังใหค้วามสนใจกับการ
ขอรบัและไดร้บัความช่วยเหลือจากกลุม่ท่ีสมาชิกในชมุชนเขา้เป็นสมาชิกของกลุม่ดว้ย 

องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นความไวว้างใจและความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน (Trust 
and Solidarity) มุ่งเนน้การใหค้วามส าคญักับความไวว้างใจระหว่างชุมชน ความไวว้างใจของ
สมาชิกในชุมชนท่ีมีต่อหน่วยงานภาครฐั ตลอดจนความรว่มมือในการเสียสละเวลาและแรงงาน
สว่นตวัใหก้บัการด าเนินกิจกรรมของชมุชน 

องคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นกิจกรรมร่วมและความร่วมมือ (Collective Action and 
Coperation) มุ่งเนน้การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณเก่ียวกับจ านวนครัง้ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน 
รวมทัง้การแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการสรา้งความรว่มมือแกไ้ขปัญหาในชมุชน 

อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ท่ี  4 ด้ า น ข่ า ว ส า ร แ ล ะ ก า รสื่ อ ส า ร  ( Information and 
Communication) มุ่งเนน้การรบัรูข้อ้มลูข่าวสารในสื่อสาธารณะของชมุชน อาทิ วิทยกุระจายเสียง
ของชุมชน สื่อวิทย ุและสื่อหนงัสือพิมพ์ เป็นตน้ รวมทัง้การวิเคราะหค์วามเห็นเก่ียวกบัน่าเช่ือถือ
จากขา่วสารท่ีไดร้บัจากช่องทางการสื่อสารประเภทตา่ง ๆ ดว้ย 

องค์ประกอบท่ี 5 ดา้นการรวมกลุ่มทางสังคมและการผนวกเข้าร่วม (Social 
Cohesion and Inclusion) มุ่งเนน้การศึกษาวิเคราะหค์วามเหลื่อมล า้ทางสงัคม สิ่งอ านวยความ
สะดวกขั้นพืน้ฐาน ตลอดจนความคิดเห็นท่ีเป็นปัจจัยของความสามัคคีและความขัดแยง้ทาง
ความคดิในชมุชน  

องคป์ระกอบท่ี 6 ดา้นการมีอ านาจและกิจกรรมทางการเมือง (Empowerment 
and Political Action) มุ่งเนน้การศึกษาเก่ียวกบัทศันคติทางการเมือง ความตอ้งการเก่ียวกบัการ
พฒันาและปรบัปรุงชมุชน รวมทัง้แรงจงูใจเก่ียวกบัการใชส้ทิธิเลือกตัง้ของคนในชมุชน 

เม่ือพิจารณาท่ีมาและองคป์ระกอบของทุนทางสังคม จะเห็นไดว้่าการสงัเคราะห์ 
องคค์วามรูด้งัท่ีกล่าวมาเก่ียวกบัการสรา้งทนุทางสงัคมขา้งตน้ ไดใ้ชป้ระสบการณแ์ละบรบิททาง
สงัคมและวฒันธรรมของสงัคมไทย เน่ืองจากมุ่งเนน้ใหเ้ห็นถึงคุณค่าท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของระบบ
โครงสรา้งทางสงัคม อาทิ ภาษาและวรรณกรรมทอ้งถ่ิน ระบบครอบครวั ระบบอาวโุส และระบบ
ศาสนา เป็นตน้ นอกจากนีย้งัพยายามเช่ือมโยงใหเ้ห็นบทบาทของศิลปวฒันธรรมต่อการรกัษา
ความสมัพนัธภ์ายในชมุชน การพฒันาใหค้ณุค่าของอตัลกัษณท์างศิลปวฒันธรรม สามารถสรา้ง
มลูค่าท่ีน ามาสู่การพฒันาอย่างยั่งยืนและเสมอภาคภายในชมุชนได ้ถือเป็นกระบวนการท่ีส าคญั
อีกประการหนึ่งของการสรา้งใหท้นุทางสงัคม น ามาสู่การยกระดบัคณุภาพชีวิตและความสมัพนัธ์
ของผูค้นภายในหน่วยทางสงัคมท่ีตนเองสงักดัอยูต่อ่ไป  
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ขณะท่ี ป่ินแก้ว เหลืองอร่ามศรี (2554) เน้นย า้ให้เห็นว่าองคป์ระกอบท่ีเป็นหัวใจ
ส าคญัของทุนทางสงัคมประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 1) ความสมัพันธ์ท่ีประกอบไปดว้ย
ความไวว้างใจและมีการแลกเปลี่ยนตา่งตอบแทน 2) สถาบนัหรอืกลุม่ทางสงัคมท่ีครอบคลมุหน่วย
การรวมกลุม่ทางสงัคมตัง้แตร่ะดบัชมุชนจนถึงระดบัสงัคม และ 3) บรรทดัฐานและระบบคา่นิยมท่ี
คนในสงัคมใหก้ารยอมรบัรว่มกนัเสมอมา บางครัง้ระบบค่านิยมของสงัคม อาจหมายรวมถึงการ
แทรกแซงตามประเพณีการปกครอง ซึ่งผูค้นในสงัคมเห็นว่าเป็นประโยชนต์่อส่วนรวมดว้ย ทัง้นี ้
ระบบความเช่ือของสงัคมและวฒันธรรมแต่ละแห่งมีผลต่อการควบคมุและกีดกนัความเสมอภาค
ในการสรา้งทุนทางสังคมร่วมดว้ย ตัวอย่างเช่น เครือข่ายสตรีอาจไม่ไดร้บัการยอมรบัให้สรา้ง
เครอืข่ายท่ีสามารถเขา้มาตอ่รองอ านาจดา้นการปกครองในทอ้งถ่ินไดม้ากนกั เป็นตน้ 

สภุางค ์จนัทานิช (2559) ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความแตกตา่งจากการพิจารณาท่ีมาของ
ทนุทางสงัคมแตเ่พียงคณุคา่และเป็นผลลพัธจ์ากความส าเรจ็ท่ีเกิดภายในชมุชน โดยไดอ้ธิบายให้
เห็นว่าการพิจารณาท่ีมาและองคป์ระกอบของทุนทางสงัคม จ าเป็นตอ้งใชปั้จจยัทางสงัคมและ
วฒันธรรมผนวกกับความพยายามชีใ้หเ้ห็นปัจจัยเชิงอ านาจของระบบสญัลกัษณ์ อาทิ ภาษา 
วฒันธรรม กลุ่มทางสงัคมและระบบความเช่ือ เป็นตน้ ซึ่งช่วยพฒันาตวัตนของทุนทางสงัคมใน
พืน้ท่ีต่าง ๆ ดงันั้นในขอ้เสนอนีทุ้นทางสังคมจึงเกิดจากโครงสรา้งความสมัพันธ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรม 2 ประการส าคัญกล่าวคือ ประการแรกเครือข่ายทางสังคมเกิดจากความตอ้งการ
พัฒนาบทบาทความส าคัญของกลุ่มตนเอง การสร้างทรัพยากรท่ี เกิดขึ ้นจากเครือข่าย
ความสัมพันธ์ มาจากการระดมความร่วมมือของสมาชิกภายในเครือข่าย ทั้งนีคุ้ณภาพของ
เครอืข่ายทางสงัคมเป็นผลรวมการติดตอ่สมัพนัธร์ะหวา่งสมาชิกรว่มกนั ประการสองเครอืข่ายทาง
สงัคมเกิดจากการสรา้งการรบัรูแ้ละการยอมรบั (Cognition and Recognition) ระหว่างสมาชิก
ภายในเครอืข่ายความสมัพนัธ ์จะเห็นไดว้่าการยอมรบับางประการน ามาสูก่ารสรา้งสญัลกัษณท่ี์มี
ความหมายทางสังคมต่อสมาชิกร่วมกัน หากสัญลักษณ์ดังกล่าวถูกท าให้มีพลังในมิติความ
ซื่อสตัยห์รอืเป็นคณุคา่รว่มระหว่างสมาชิกภายในกลุม่ อาจพิจารณาไดว้่าทนุทางสงัคมไดส้รา้งให้
เกิดทนุทางสญัลกัษณ ์(Symbolic Capital) ขึน้มารว่มดว้ย 

การศึกษาเก่ียวกับทุนทางสังคมของ Portes (1998) ในบทความท่ีช่ือว่า “Social 
Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology” ถื อ เป็ นผลงาน ท่ี ได้ส รุปย่ อ
ความคิดเก่ียวกบัทนุทางสงัคม โดยการพฒันาต่อเน่ืองจากงานของนกัสงัคมวิทยาคนส าคญัก่อน
หนา้ ขอ้เสนอของ Portes วางอยู่บนพืน้ฐานของการเนน้ย า้ใหเ้ห็นว่าทุนทางสงัคมเป็นบทบาทเชิง
นามธรรมของความสมัพนัธร์ะหว่างผูค้น ซึง่แตกตา่งจากทนุทางเศรษฐกิจท่ีอาจพิจารณาไดอ้ย่าง
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ชดัเจนจากจ านวนเงินในบญัชีธนาคารหรือทรพัยส์ินท่ีสามารถตีมลูค่าไดจ้ากการท่ีถือครองของ
เจา้ของ ขณะท่ีทนุทางสงัคมจะมีองคป์ระกอบของการแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะบรรทดัฐานและ
ระบบคณุค่าของสงัคมท่ีสงักดัอยู่ ทัง้นีจ้ากความพยายามโตเ้ถียงและเช่ือมโยงทางทฤษฎี Portes 
ได้เสนอองค์ประกอบเชิงท่ีมาของทุนทางสังคม  (Sources of Social Capital) ว่ามีอยู่  4 
องค์ประกอบส าคัญได้แก่ (1) บรรทัดฐานและแบบแผนการลงโทษทางสังคม (2) การเข้าใจ
พฤติกรรมและระบบคณุค่าท่ีสงัคมยอมรบั (3) ความสมัพนัธเ์ชิงแลกเปลี่ยนและการพึ่งพาอาศยั
กนั และ (4) ระบบพิธีกรรมทางสงัคม จากการศกึษาดงักลา่วจะเห็นไดว้่า แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบั
การสรา้งทุนทางสงัคม มักจะอยู่ท่ีการเขา้ใจแบบแผนพฤติกรรมท่ีสังคมใหก้ารยอมรบั แลว้จึง
ออกแบบกิจกรรมหรอืเลือกการเขา้รว่มกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต์่อการสรา้งการยอมรบัหรือความ
ไวว้างใจจากสงัคมท่ีสงักดัอยู ่ถือเป็นเครือ่งมือท่ีส  าคญัของการสรา้งทนุทางสงัคมใหเ้กิดขึน้ได ้

กล่าวโดยสรุป ทุนทางสงัคมมีท่ีมาและองคป์ระกอบท่ีแตกต่างกันตามเกณฑก์าร
พิจารณาท่ีผูใ้หค้  านิยามไดศ้กึษาจากขอ้มลูเชิงประจกัษม์า รวมทัง้บรบิททางสงัคมและวฒันธรรม
ยงัมีส่วนอย่างยิ่งต่อการท าความเขา้ใจองคป์ระกอบท่ีสรา้งทุนทางสงัคมขึน้ ทั้งนีเ้ม่ือพิจารณา
ประเด็นท่ีมาของทุนทางสังคมจะพบว่า ทุนทางสังคมมีท่ีมาจากการศึกษาและถอดบทเรียน
ผลลัพธ์ของการท าความเข้าใจพัฒนาการของกลุ่มทางสังคม ทั้งท่ีเป็นภาคประชาสังคมใน
ต่างประเทศ เครือข่ายการพัฒนาสังคมในประเทศไทย ตลอดจนกลุ่มทางสังคมท่ีมีเครือข่าย
ความสัมพันธ์ท่ีสามารถช่วยยกระดับความร่วมมือให้ประสบความส าเร็จยิ่งขึน้ได้ ทั้งนี ้ใน
สงัคมไทยท่ีมาของทุนทางสงัคมจะมีลกัษณะเฉพาะตามบริบทของสงัคมและวฒันธรรม ดงันั้น  
อัตลกัษณ์ของชุมชนทอ้งถ่ิน เช่น ภาษา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือ เครือข่ายของ
ระบบอาวโุส ตลอดจนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ถือเป็นปัจจยัท่ีสามารถสรา้งใหท้นุทาง
สงัคมเกิดขึน้จนถึงขัน้มีความเขม้แข็งได ้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม
ผนวกกบัความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ไดส้รา้งใหท้นุทางสงัคมระดบัชมุชนทอ้งถ่ินถกูทา้ทาย
เป็นอย่างยิ่ง ระบบครอบครวัเครือญาติและความเช่ือดัง้เดิมซึ่งเป็นรากฐานทางวฒันธรรม เผชิญ
กบัความเช่ือท่ีเป็นเหตเุป็นผลทางวิทยาศาสตรม์ากขึน้ ดงันัน้การพิจารณาท่ีมาของทุนสงัคมใน
ปัจจบุนัจงึจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักบัสภาพสงัคมและวฒันธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงรว่มดว้ย  

ขณะท่ีประเด็นองค์ประกอบของทุนทางสังคมจะเห็นได้ว่า ทุนทางสังคมมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการไดแ้ก่ ประการท่ี 1 จิตส านึกรว่ม หมายถึงการท่ีชุมชนหรือกลุ่ม
ทางสงัคมตอ้งมีระบบสญัลกัษณห์รอืความเช่ือพืน้ฐานรว่มกนั โดยจิตส านกึรว่มท่ีก่อใหเ้กิดทนุทาง
สงัคมจะเกิดขึน้จากรูปแบบการขดัเกลาทางสงัคมของแตล่ะพืน้ท่ี ซึง่จะคอ่ย ๆ สรา้งความสมัพนัธ์
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ใหส้มาชิกท่ีอยูใ่นชมุชนหรอืกลุม่ทางสงัคมมีความเขา้ใจระบบคณุคา่จนสามารถตีความวฒันธรรม
ของกลุม่รว่มกนัได ้นอกจากนีจิ้ตส านึกรว่มยงัแสดงออกผา่นระบบความเช่ือทางศาสนารว่มกนัอีก
ดว้ย การท่ีสมาชิกของชมุชนหรือกลุ่มทางสงัคมมีการแสดงท่ีเขา้ใจจิตส านึกของชมุชนรว่มกนั จะ
สรา้งใหเ้กิดบรูณาภาพหรอืความเป็นปึกแผ่นทางสงัคมขึน้ การด าเนินกิจกรรมหรือความรว่มมือท่ี
จะน ามาสูก่ารใหค้วามช่วยเหลือระหว่างสมาชิก จึงมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเรจ็ไดเ้ป็นอย่างดี 
อย่างไรก็ตามจิตส านึกรว่มจะท างานไดด้ีในชุมชนท่ีมีความไวว้างใจ (Trust) ต่อกัน ดงันัน้ชุมชน
เมืองหรือชุมชนท่ีมีเจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน รูปแบบของความสัมพันธ์ได้ลดโอกาสในการ
ติดต่อสื่อสารแบบซึ่งหนา้ลง ส่งผลใหร้ะบบเครือข่ายท่ีเขม้แข็งซึ่งเป็นองคป์ระกอบของทุนทาง
สงัคมในสงัคมไทย ไดถ้กูลดทอนลงในพืน้ท่ีท่ีมีการกลายเป็นชมุชนมากขึน้เช่นกนั 

ส าหรบัประการท่ี 2 อตัลกัษณท์างวฒันธรรม หมายท่ีการท่ีชมุชนแตล่ะแห่งสามารถ
ใชอ้ตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะ อาทิ ประวตัิศาสตรท์อ้งถ่ิน งานศิลปกรรม งาน
หตัถกรรม ตลอดจนประเพณีความเช่ือ เป็นตน้ มาช่วยยกระดบัการสรา้งเครือข่ายทางสงัคมให้
เกิดขึน้ภายในชมุชน ทัง้นีอ้ตัลกัษณท์างวฒันธรรมสว่นใหญ่จะสรา้งใหเ้กิดทนุทางเศรษฐกิจหรอืมี
สว่นตอ่การยกระดบัรายไดใ้หก้บัสมาชิกในชมุชน เม่ือสมาชิกของชมุชนมีทนุทางเศรษฐกิจท่ีมั่นคง
ก็สามารถแปรเปลี่ยนเป็นทนุทางสงัคมใหก้บัการด าเนินชีวิตตอ่ไปได ้ทา้ยท่ีสดุประการท่ี 3 ระบบ
การสื่อสาร หมายถึงช่องทางท่ีช่วยยกระดบัความสมัพันธ์ใหก้ับสมาชิกภายในชุมชน สามารถ
ปฏิสมัพนัธแ์ละแลกเปลี่ยนขอ้มลูระหวา่งกนั ทัง้นีช้่องทางการติดตอ่สื่อสารท่ีมีประสทิธิภาพมีสว่น
ส าคญัต่อการยกระดบัความไวว้างใจระหว่างกัน เน่ืองจากเป็นกระบวนการพืน้ฐานท่ีท าใหผู้ค้น
สามารถสง่ตอ่และรบัรูข้อ้มลูระหวา่งกนัได ้ดงันัน้การใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหมเ่ขา้มาช่วยใหร้ะบบการ
สื่อสารภายในเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึน้ ถือเป็นโอกาสจากความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะสนบัสนนุใหท้นุทางสงัคมของแตล่ะชมุชนมีความเขม้แข็ง 

2.4.3 ความส าคัญและการใช้ประโยชนจ์ากทุนทางสังคม 
ส าหรบัการศึกษาความส าคญัและการใชป้ระโยชนจ์ากทุนทางสงัคม จะช่วยใหเ้ห็น

ผลลพัธข์องการท่ีปัจเจกบคุคล กลุม่ทางสงัคมหรอืเครอืข่ายทางสงัคมไดค้รอบครองทนุทางสงัคม
ว่า สามารถน าไปแปรเปลี่ยนเป็นทรพัยากรหรือสรา้งให้กลุ่มทางสังคมท่ีตนเองสังกัดอยู่ไดร้บั
ประโยชนม์ากขึน้ งานของ ชินสรรค สวุรรณอจัฉรยิ (2549) เสนอใหเ้ห็นถึงการใชป้ระโยชนข์องทนุ
ทางสงัคมโดยมุ่งเนน้เช่ือมโยงกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจเป็นหลกั งานดงักล่าวไดชี้ใ้หเ้ห็นว่าทุนทาง
สงัคมถือเป็นตน้ทุนในระบบกลไกตลาดอย่างหนึ่ง การท่ีสถาบันหรือองคก์รธุรกิจสรา้งช่ือเสียง 
เกียรติยศ การถือครองบุคลากรท่ีมีความสามารถ ตลอดจนมีเครือข่ายกับกลุ่มผลประโยชนท่ี์มี
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อ านาจทางการเมือง เป็นโอกาสส าคญัท่ีช่วยลดตน้ทนุการผลิตใหก้บัสินคา้และบรกิารขององคก์ร
ได ้นอกจากนีก้ารเขา้ถึงทรพัยากรท่ีจ าเป็นตอ้งอาศยัการแย่งชิงและอาจเผชิญกบัอปุสรรคของผูมี้
อ  านาจในสงัคมก็จะลดลงตามไปดว้ย ดงันัน้องคก์รภาคธุรกิจจึงใหเ้ห็นความส าคญัอย่างมากับ
การสรา้งภาพลกัษณใ์หก้บัองคก์รใหมี้ความน่าเช่ือถือ เพราะภาพลกัษณถื์อเป็นภาพแทนของการ
สรา้งความไว้วางใจ การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนความภักดีของผู้บริโภคต่อองค์กรธุรกิจ 
กระบวนการสรา้งภาพลกัษณจ์งึถือเป็นทนุทางสงัคมท่ีส าคญัอีกประการหนึ่ง โดยสรุปองคก์รธุรกิจ
จึงให้ความส าคัญกับการสรา้งเครือข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ท่ีดีอย่างยิ่ง เน่ืองจาก
องคป์ระกอบดังกล่าวเป็นทุนทางสังคมท่ีสามารถสรา้งใหอ้งคก์รธุรกิจไดร้บัความนิยมและลด
ตน้ทนุการผลิตลงไปไดอ้ยา่งมาก 

งานของ วรวฒุิ โรมรตันพนัธ ์(2548) ไดร้วบรวมและสงัเคราะหป์ระโยชนข์องทนุทาง
สงัคม โดยพยายามเช่ือมโยงกบัมิติท่ีน ามาสรา้งคณุปูการสงัคมไทย จงึสรุปวา่ทนุทางสงัคมเป็นผล
ของกระบวนการท่ีเกิดขึน้จากติดต่อสื่อสารของเครือข่ายความสมัพันธ์ โดยเม่ือมีการขบัเคลื่อน
กิจกรรมและสามารถน าทนุทางสงัคมมาใชป้ระโยชนไ์ด ้การด าเนินกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพและ
ไดร้บัความรว่มมือจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมากขึน้ ดงันัน้หากสามารถสนับสนุนใหชุ้มชนทอ้งถ่ิน
ต่าง ๆ พฒันาทุนทางสงัคมท่ีเหมาะสมกบับรบิททางสงัคมและวฒันธรรมของตนเอง จะสามารถ
สง่เสรมิใหเ้กิดการพฒันาชมุชนใหมี้ความเขม้แข็ง ตลอดจนสรา้งเครอืข่ายความสมัพนัธท่ี์สืบทอด
ประเพณี ระบบคณุค่า ตลอดจนรากฐานทางวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง ใหค้งอยู่ใน
สงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได ้

ส าหรบัอานันท ์กาญจนพนัธุ ์(2562) ไดเ้สนอความส าคญัของการด ารงอยู่ของทุน
ทางสงัคมในมิติของสงัคมและวฒันธรรมวา่ กลุม่คนท่ีมีทนุทางสงัคมและทนุทางวฒันธรรม ในมิติ
ของการน าเสนอนีค้ือชดุของความสมัพนัธแ์ละเครอืข่ายองคค์วามรู ้ท่ีช่วยยกระดบัใหก้ลุม่คนหรอื
กลุ่มสาขาอาชีพหนึ่ง มีอิทธิพลทางความคิดต่อการสรา้งวาทกรรมทางสงัคมได ้เช่น กรณีของ
แพทยท่ี์มีทนุทางสงัคมในการเสนอแนะขอ้วินิจฉยัต่อการเจ็บป่วย และการตดัสินใจต่อด าเนินการ
กับร่างกายของผูค้น เป็นตน้ เป็นการสะทอ้นนัยของความส าคญัของการสรา้งทุนทางสงัคมใน
ระดับสถาบันอย่างเห็นได้ชัด เพราะการท่ีสถาบันหรือองค์กรหนึ่งสามารถสะสมช่ือเสียง  
องคค์วามรู ้และการยอมรบัในโครงสรา้งทางสงัคมได ้เป็นกระบวนการท่ีน าไปสู่การครอบครอง
อ านาจในการใหค้วามหมาย หรอืเสนอแนะแนวทางตอ่ประเด็นทางสงัคมได ้
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จึงจะเห็นไดว้่าการท่ีกลุ่มเครอืข่ายหรอืบคุคลครอบครองทนุทางสงัคม มีประโยชนท่ี์
ส าคญัแบ่งออกไดเ้ป็น 2 มิติท่ีส  าคญั ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 ดา้นสงัคมและวฒันธรรม กล่าวคือทุนทาง
สงัคมเป็นพืน้ท่ีรวมความรว่มมือและความสมัพนัธข์องผูค้นในชมุชนหนึ่ง การสรา้งใหเ้กิดกิจกรรม
ท่ีสามารถแลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสาร องคค์วามรู ้ตลอดจนการพฒันาเป้าหมายของชุมชนรว่มกนั 
จะช่วยกระชบัความสมัพนัธใ์หก้ับสมาชิกไดด้ียิ่งขึน้ ดงันัน้สมาชิกของชุมชนท่ีมีรากฐานของทุน
ทางสงัคมท่ีเขม้แข็ง จงึสามารถรกัษาประเพณีความเช่ือ ตลอดจนตอ่ยอดมรดกทางวฒันธรรมของ
ชมุชนตนเอง ใหไ้ดร้บัการยอมรบัและเกิดประโยชนจ์ากสงัคมภายนอกไดม้ากขึน้ดว้ย มิติท่ี 2 ดา้น
เศรษฐกิจ กล่าวคือทุนทางสงัคมเป็นการสรา้งความสมัพันธ์บนพืน้ฐานของการไวว้างใจต่อกัน 
กลุม่เครอืข่ายท่ีมีความสมัพนัธแ์บบไวว้างใจจึงมกัแลกเปลี่ยนผลประโยชนท์างเศรษฐกิจตอ่กนัได้
มากกว่าเครือข่ายท่ีไม่มีความสมัพนัธ ์ดงันัน้ภายในเครือข่ายของความสมัพนัธท่ี์มีทุนทางสงัคม
รว่มกนั จึงสามารถขยายการแลกเปลี่ยนปัจจยัทางเศรษฐกิจ รวมทัง้สนบัสนุนการผลกัดนัใหเ้กิด
การเขา้ถึงทรพัยากรในสงัคม เพื่อประโยชนข์องเครือข่ายรว่มกันได ้เม่ือพิจารณาจากประโยชน์
ดงัท่ีกลา่วมา บรรทดัฐานทางสงัคมจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งตอ่การใชป้ระโยชนจ์ากทนุทางสงัคม 
โดยเฉพาะฉันทามติร่วมกันของสังคมเห็นว่าบรรทัดฐานทางสังคมท่ีดีควรมุ่ งเน้นเพื่อการท า
ประโยชนต์่อส่วนรว่ม ทา้ยท่ีสดุจะเห็นไดว้่าเครือข่ายทางสงัคมท่ีมีทุนทางสงัคมทุกระดบั จะให้
ความรว่มมือทัง้ทางตรงและทางออ้มเพื่อรกัษาสถานภาพใหก้ับกลุ่มของตนเอง เพื่อใหส้ามารถ
ปกปอ้งและขยายความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเครอืข่ายอ่ืนตอ่ไป 

2.4.4 ทุนทางสังคมกับเครือข่ายพระสงฆ ์ 
หากพิจารณาการศกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทเครอืข่ายพระสงฆก์บัการพฒันาใหเ้กิด

ทุนทางสังคมถือเป็นการท าความเข้าใจแนวทางท่ีเครือข่ายพระสงฆ์ สามารถสรา้งระบบ
ความสมัพนัธก์บัในกลุ่มสมาชิกทัง้ท่ีเป็นพระสงฆแ์ละประชาชนทั่วไป จนน าไปสู่การเกิดกิจกรรม 
บรรทดัฐานของกลุม่ และการใหค้วามช่วยเหลือซึง่กนัและกนัระหวา่งสมาชิกหรอืขยายออกสูส่งัคม 
ดงันัน้ในหลายกรณีเราจะเห็นถึงบทบาทของเครอืข่ายพระสงฆก์บัการน าทนุทางสงัคมขององคก์ร 
ไปใหค้วามช่วยเหลือหรือพัฒนาใหเ้กิดประโยชนก์ับสังคมได ้ดงันั้นผูว้ิจัยจึงไดส้งัเคราะหอ์งค์
ความรูท้ัง้ไทยและต่างประเทศเก่ียวกบัการสรา้งทุนทางสงัคมของเครือข่ายพระสงฆใ์นมิติต่าง ๆ 
เพื่อความเข้าใจเข้าใจรูปแบบการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับทุนทางสังคมและเครือข่าย
พระสงฆ ์ 
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ประเวศ วะสี (2559) ไดพ้ฒันาเอกสารทางวิชาการท่ีบูรณาการหลกัคิดเก่ียวกบัทุน
ทางสงัคม พระพุทธศาสนาและโครงสรา้งการพฒันาในสงัคมไทย ท่ีช่ือว่า “พระพทุธศาสนา: ทุน
อนัยิ่งใหญ่เพื่อพฒันาประเทศไทย” โดยสรุปว่าองคก์รพระพทุธศาสนาถือเป็นสถาบนัทางสงัคมท่ี
เป็นทุนทางสงัคมและทุนทางทรพัยากรท่ีส าคญัมากของสงัคมไทย หากสังคมไทยสามารถเปิด
โอกาสใหมี้การน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาจากกลุ่มเครือข่ายพระสงฆท่ี์ส าคญัปัจจุบนัคือ 
เครือข่ายพระสงฆเ์ชิงวฒันธรรมแบบชาวบา้น เครือข่ายพระสงฆว์ิปัสสนากรรมฐาน เครือข่าย
พระสงฆน์ักวิชาการและนักพฒันา และเครือข่ายพระสงฆท์รงสมณศกัดิ์ มาสรา้งกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชนใ์นสงัคมไทย จะสามารถยกระดบัการเรยีนรูแ้ละเป็นเครอืข่ายการพฒันาท่ีช่วยยกระดบั
คณุภาพชีวิตของคนไทยทัง้สงัคมใหด้ียิ่งขึน้ได ้

การศึกษาวิจยัเชิงปฏิบตัิการของ พระสธีุรตันบณัฑิต และคนอ่ืน ๆ (2560) ไดศ้ึกษา
และลงพืน้ท่ีภาคสนาม เพื่อท าความเขา้ใจบทบาทท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งของเครือข่ายคณะสงฆท่ี์
รวมตวักนัในฐานะกลุม่พระสงฆเ์พื่อการดแูลผูป่้วยแบบประคบัประคอง จนสามารถสรา้งเครอืข่าย
การท างานโดยมีพระสงฆเ์ป็นแกนกลาง รว่มกับเครือข่ายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เครือข่าย
สาธารณสุขระดบัพืน้ท่ี รวมทัง้สถาบนัการศึกษาของคณะสงฆ ์ถือเป็นตน้แบบส าคญัของการท่ี
เครอืข่ายพระสงฆส์รา้งการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายการท างาน ทัง้นีก้ารศึกษาวิจยัเชิงองคค์วามรูท่ี้
เหมาะสมกบัการสาธารณสขุตามแนวพระพทุธศาสนา รว่มกบัการผลกัดนัใหส้มาชิกภายในกลุ่ม
ลงพืน้ท่ี โดยใชค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งพระสงัฆาธิการ พระสงฆท์ั่วไปและประชาชนท่ีเป็นสมาชิก ได้
สรา้งระบบการติดต่อสื่อสารรว่มกบัหน่วยงานสาธารณสขุ จนเกิดกิจกรรมการบรรยายธรรม การ
ดูแลผูป่้วยท่ีโรงพยาบาลและขา้งเตียง รวมถึงการผลกัดนันโยบายใหเ้กิดกลุ่มพระสงฆท่ี์มีองค์
ความรูเ้ก่ียวกับสุขภาพขัน้พืน้ฐานขึน้ จนสามารถพัฒนา “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ”์ ท่ีจะเป็น
กลไกการสนบัสนุนใหเ้กิดสขุภาวะท่ีดีโดยพระสงฆร์ว่มสนบัสนนุดว้ย ถือเป็นการใชทุ้นทางสงัคม
ของเครอืข่ายพระสงฆท่ี์น่าสนใจอยา่งยิ่ง  

งานของ สายชล ปัญญชิต และ พฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศริ ิ(2562)  ศกึษาเก่ียวกบัเครอืข่าย
พระพทุธศาสนาท่ีด าเนินกิจกรรมการพฒันาอยา่งยั่งยืน โดยมุง่เนน้การสรา้งการเรยีนรูเ้พื่อปกปอ้ง
ทรพัยากรชุมชน จะเห็นไดว้่าเครือข่ายพระสงฆท่ี์สามารถใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน ประยกุตก์บัหลกั
ความเช่ือทางศาสนาอย่างเป็นระบบ สามารถอธิบายกระบวนการด าเนินกิจกรรมท่ีเนน้ใหเ้กิด
ประโยชนต์อ่สิ่งแวดลอ้มและสงัคมสว่นรวม เป็นการสรา้งนวตักรรมทางสงัคมและทนุทางสงัคมให้
เกิดขึน้กับเครือข่ายพระสงฆ์ท่ีท างาน ความส าเร็จไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี ้จากการด าเนิน
กิจกรรมดงักลา่ว สง่ผลใหพ้ระสงฆท่ี์ท ากิจกรรมดา้นนี ้ไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงานภาครฐัและ
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สมาชิกในชมุชนทอ้งถ่ิน สามารถยกระดับความสมัพนัธแ์ละบทบาทเชิงความศรทัธาท่ีมีต่อชมุชน
ได ้ดังนั้นการด าเนินกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน อีกทั้งมีการอาศัยองคค์วามรู ้
สมยัใหม่ท่ีสอดคลอ้งกับหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา มีโอกาสท่ีจะสรา้งใหค้ณะสงฆส์ามารถ
สรา้งทนุทางสงัคมขึน้มาไดม้ากยิ่งขึน้ 

ส าหรบั พินิจ ลาภธนานนท์ (2562) ไดพ้ยายามเปิดมุมมองเก่ียวกับบทบาทของ
เครอืข่ายพระสงฆก์บัถือครองทนุทางสงัคมในสงัคมไทย โดยชีใ้หเ้ห็นว่าการท่ีคณะสงฆไ์ดร้บัความ
ศรทัธาและเป็นท่ีคาดหวงัเก่ียวกบัการปฏิบตัิท่ีดีในสงัคม ส่งผลต่อเครือข่ายพระสงฆ ์2 ประการท่ี
ส าคญักลา่วคือ ประการท่ีหนึ่งทนุทางสงัคมดงักลา่วน ามาซึง่ความคาดหวงัเก่ียวกบัวตัรปฏิบตัิของ
เครือข่ายพระสงฆ ์การด ารงศรทัธาใหพุ้ทธศาสนิกชนยึดมั่นและเห็นประโยชนข์องศาสนาพุทธ
ต่อไป พระสงฆจ์ าเป็นตอ้งท ากิจกรรมท่ีสรา้งประโยชนท์ัง้ทางโลกและทางธรรม เช่น การเจริญ
ศรทัธาปฏิบตัิภาวนา การนิพนธห์นงัสือหรือเอกสารทางพระพทุธศาสนา การสงเคราะหใ์หค้วาม
ช่วยเหลือประชาชนท่ีเดือดรอ้นโดยสอดคล้องกับพระธรรมวินัย การพัฒนาพระอารามให้มี
ความสปัปายะ เป็นตน้ ประการท่ีสองทุนทางสงัคมน ามาซึ่งการสนบัสนุนจากองคก์รและผูค้นใน
สงัคมเพื่อสง่เสรมิใหเ้ครอืข่ายพระสงฆ ์สามารถท ากิจกรรมสาธารณสงเคราะหใ์หก้บัประชาชนได ้
ปัจจบุนัการท่ีมหาเถรสมาคมไดมี้มติใหจ้ดัตัง้ฝ่ายสาธารณสงเคราะห ์ของมหาเถรสมาคมสง่ผลให้
เกิดการขบัเคลื่อนกิจกรรมสาธารณสงเคราะหจิ์ตอาสา ครอบคลมุการด าเนินกิจกรรมใหช้่วยความ
เหลือประชาชนท่ีไดร้บัความจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ จนถึงการสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้ง
เครอืข่ายระหวา่งพระสงฆก์บัหน่วยงานภาครฐั เพื่อการยกระดบัการพฒันาสงัคมอยา่งยั่งยืนหลาย
ประการ อาทิ การจดัท าธรรมนญูสขุภาวะพระสงฆแ์ละชมุชน การท ากิจกรรมสาธารณสงเคราะห์
เพื่อสงัคม เป็นตน้ 

จึงจะเห็นไดว้่าในสงัคมไทย คณะสงฆถื์อเป็นองคก์รท่ีไดร้บัการยอมรบัจากผูค้นใน
สงัคม ทั้งการสนับสนุนดา้นการบริจาค ความศรทัธาท่ีมีต่อองคก์รและพระสงฆ ์ตลอดจนการ
แสดงออกถึงความพรอ้มท่ีจะให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกับองคก์รคณะสงฆ์ ส่งผลให้
สงัคมไทยมีความคาดหวงัต่อการด าเนินกิจกรรมทั้งต่อองคก์รและพระสงฆท่ี์เป็นปัจเจก การท่ี
เครือข่ายพระสงฆใ์นปัจจุบันเริ่มให้ความสนใจกับการท ากิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ ถือเป็น
บทบาทส าคัญของการพยายามรกัษาทุนทางสังคมให้คงอยู่กับองค์กรคณะสงฆ์ไทยต่อไป 
เน่ืองจากปัจจุบันหากองคก์รคณะสงฆ์อาศัยเฉพาะความศรทัธาและวัตรปฏิบัติท่ีไม่ค  านึงถึง
กิจกรรมการพฒันาสงัคม อาจสง่ผลใหอ้งคก์รคณะสงฆส์ญูเสียความเช่ือมั่นและเผชิญกบัความทา้
ทายเชิงอุดมการณ์ต่อการเป็นสถาบันท่ีมีความส าคัญต่อสังคมก็เป็นได ้ดังนั้นการท่ีเครือข่าย
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พระสงฆป์รบับทบาทใหค้วามส าคญักบัการท ากิจกรรมสาธารณสงเคราะหเ์พื่อสงัคมมากขึน้ ถือ
เป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีจะช่วยยกระดบัการเรียนรูเ้ก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมพระพุทธศาสนาเพื่อ
สงัคม (Socially Engaged Buddhist) ตลอดจนการสรา้งเครอืข่ายความสมัพนัธก์บัองคก์รส าคญั
ทางสงัคมไดต้อ่ไปในอนาคต 

การท าความเข้าใจการสรา้งทุนทางสังคมจนน าไปสู่การช่วยเหลือและให้การ
สนบัสนนุผูค้นท่ีมีความสมัพนัธใ์กลชิ้ดหรอือาจเป็นสมาชิกของเครอืข่ายรว่มกนั สามารถพิจารณา
จากงานศกึษาเก่ียวกบัเครอืข่ายพระสงฆก์บับทบาทสงัคมสงเคราะหแ์ละการด าเนินกิจกรรมการ
พฒันาในต่างประเทศ ท่ีช่วยยืนยนัการสรา้งทุนทางสงัคมท่ีส าคญัของเครือข่ายพระสงฆว์่าเป็น
การสั่งสมคุณงามความดีท่ีไดช้่วยเหลือผูอ้พยพ ร่วมกันความศรทัธามั่นคงของศาสนิกชนใน
ศาสนาพุทธส่งผลใหเ้ครือข่ายทางพระสงฆใ์นต่างประเทศสามารถด าเนินกิจกรรมการพฒันาให้
ก้าวหน้าได้ ผลงานของ Canda and Phaobtong (1992) เสนอให้เห็นว่าองค์กรคณะสงฆ์ได้
สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต์่อสงัคมหลายประการ อาทิ การจดัหาท่ีพกัอาศยัชั่วคราว การ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะให้ผู้อพยพ การจัดกิจกรรมการเรียนรูศ้ิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ตลอดจนการเผยแพรห่ลกัศาสนาใหก้บัเยาวชนท่ีเกิดมาจากครอบครวัผูอ้พยพ เป็นตน้ นอกจากนี้
บทบาทของวดัในต่างประเทศ ยงัท าหนา้ท่ีส  าคญัในการเปิดพืน้ท่ีทางสงัคมและวฒันธรรมใหก้บั
ชมุชนของผูอ้พยพ ส่งผลใหเ้กิดการสรา้งเครือข่ายความสมัพนัธโ์ดยใชพ้ืน้ท่ีวดัเป็นศนูยก์ลางการ
ปฏิสมัพันธ์ รวมทั้งใชเ้ป็นพืน้ท่ีจัดกิจกรรมเพื่อดูแลทางจิตวิญญาณและปัญญา ใหก้ับชุมชนผู้
อพยพท่ีตอ้งการเขา้ถึงหลกัธรรมค าสอนทางพระพทุธศาสนาในสถานการณท่ี์ตอ้งเดินทางออกมา
อยูน่อกประเทศบา้นเกิดอีกดว้ย 

นอกจากนีย้งัมีการศกึษาถึงบทบาทของเครือข่ายพระสงฆใ์นต่างประเทศ จะเห็นได้
วา่การศกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทัง้เครอืข่ายพระสงฆไ์ทยและพระสงฆล์าวในตา่งประเทศ มุ่งเนน้ความ
สนใจไปท่ีการสรา้งพืน้ท่ีทางสงัคมและวฒันธรรม เพื่อสรา้งความสามคัคีและเป็นพืน้ท่ีของการ
รวมตวัก่อตัง้ชมุชนคนต่างแดนขึน้ งานของ Wendy Cadge (Cadge, W. and Sangahanoo, S., 
2005) ศาสตราจารยด์า้นสงัคมวิทยาชาวอเมรกินัแห่ง Brandeis University ไดเ้สนอภาพรวมของ
บทบาทเครือข่ายพระสงฆ์ไทยในสหรฐัอเมริกา โดยชีใ้หเ้ห็นว่าเครือข่ายพระสงฆ์ไทยไดข้ยาย
จ านวนพระสงฆแ์ละองคก์รวดัเพิ่มขึน้มาตลอดตัง้แต่ช่วงยคุก่อตัง้ศนูยศ์กึษาพระพทุธศาสนาครัง้
แรกในปี ค.ศ. 1965 วิวฒันาการต่อมาคือการเป็นศนูยก์ลางชมุชนและการเกิดปฏิสมัพนัธข์องคน
ไทยท่ียา้ยถ่ินฐานเขา้มาอยู่ในสหรฐัอเมรกิา โดยปัจจบุนัวดัไทยในสหรฐัอเมรกิามีกิจกรรมท่ีไดช้่วย
ให้เกิดการร่วมตัวของชุมชนคนไทยหรือในหลายแห่งก็มีคนลาวเข้าร่วมท ากิจกรรมทาง
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พระพทุธศาสนา เรยีนภาษาไทยและหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา ตลอดจนการรว่มงานบญุตาม
ประเพณีและเทศกาลส าคญัของคนไทยพทุธอีกดว้ย 

นอกจากนีง้านของ Janet McLellan and Marybeth White ท่ีช่ือว่า “Social Capital 
and Identity Politics among Asian Buddhists in Toronto” ไดศ้ึกษาบทบาทและความสมัพนัธ์
ของชุมชนคนลาวท่ียา้ยถ่ินฐานเขา้มาอยู่ในแคนาดากับเครือข่ายพระสงฆล์าว ส าหรบัแนวทาง
การศึกษาชิน้นีใ้หส้นใจเก่ียวกับกระบวนการและรูปแบบของงานสงัคมสงเคราะหท่ี์องคก์รทาง
พระพทุธศาสนาไดด้  าเนินการกบักลุม่ผูอ้พยพชาวลาวในประเทศแคนาดา ซึง่จะเห็นไดว้า่เครอืข่าย
พระสงฆล์าวเป็นผูส้นบัสนุนดา้นการเงินในยามจ าเป็นใหก้บัผูอ้พยพ รวมทัง้จดัการความรูค้วาม
เขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายทอ้งถ่ินดว้ย ทัง้นีเ้ม่ือมีการพฒันาและจดัตัง้วดัของเครือข่ายพระสงฆล์าว
ขึน้ได ้ถือเป็นจดุเริ่มตน้ส าคญัของการพฒันาพืน้ท่ีรว่มของชุมชนคนลาวในการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา การด ารงรกัษาวฒันธรรม การสรา้งเครือข่าย รวมทัง้การใหค้วามช่วยเหลือชมุชนคน
ลาวท่ียา้ยถ่ินฐานเขา้มาอยู่ในสังคมแห่งใหม่รว่มกัน (McLellan, J. and White, M., 2005: 241-
243) 

กล่าวโดยสรุป เครือข่ายพระสงฆเ์ป็นสถาบนัท่ีสั่งสมทนุทางสงัคมมาอย่างยาวนาน 
ทุนทางสงัคมส่วนใหญ่เกิดขึน้จากความศรทัธาของพทุธศาสนิกชนท่ีนบัถือศาสนาพทุธ ส่งผลให้
เครอืข่ายพระสงฆไ์ดร้บัการสนบัสนนุผา่นรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ การบรจิาคปัจจยั การบรจิาค
ท่ีดิน การให้การสนับสนุนเชิงความร่วมมือ เป็นตน้ อย่างไรก็ตามการพลวัตของสังคมมีความ
จ าเป็นท่ีองคก์รคณะสงฆต์อ้งปรบับทบาทการด าเนินกิจกรรม ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
ความคาดหวงัของผูค้นในสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป การด ารงวตัรปฏิบตัิท่ีเหมาะสมกบัสถานะและ
บทบาทของพระสงฆเ์ป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่งท่ีจะช่วยลดความเสื่อมเสียเชิงภาพลกัษณต์่อ
องคก์รคณะสงฆไ์ด ้นอกจากนีก้ารท่ีเครือข่ายพระสงฆพ์ฒันากิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต์่อสงัคม
ส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะการสงัคมสงเคราะห ์กิจกรรมเชิงยกระดบัปัญญาและจิตวิญญาณ 
ตลอดจนการพฒันาอย่างยั่งยืน ถือเป็นแนวทางท่ีจะช่วยใหเ้ครือข่ายพระสงฆส์ามารถสั่งสมทุน
ทางสงัคมใหม้ากขึน้ตอ่ไป 
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จิตส านกึรว่ม อตัลกัษณท์าง

วฒันธรรม

ระบบการสื่อสาร 

แนวคิดทุนทางสังคม 

อธิบายถงึการใชป้ระโยชนจ์ากการมีความสมัพนัธ์

ในฐานะสมาชิกของกลุม่ทางสงัคม ทัง้ประโยชนใ์น

ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม โดยพิจารณาจาก 

ภมูิหลงัทางครอบครวั 

ความสมัพนัธเ์ครอืญาติ กลุม่เพ่ือน 

การศกึษา 

ส าหรบัการสรา้งทนุทางสงัคมที่ดีมีองคป์ระกอบดงันี ้

ส าหรบัทนุทางสงัคมของเครอืข่ายพระสงฆเ์กิดจาก 

ความศรทัธาที่เป็นรากฐานทาง

ความเช่ือและวฒันธรรม 

การท างานเพื่อสงัคม การมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบั

หน่วยงานภาครฐั 

ภาพประกอบ 3 ความเช่ือมโยงแนวคิดทนุทางสงัคมกบัเครอืข่ายพระสงฆล์าว 
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2.5 ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 
การท าความเข้าใจเก่ียวกับทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม มีเป้าหมายเพื่อ

สะท้อนอิทธิพลของวัฒนธรรมจากการติดต่อสื่อสาร การอพยพยา้ยถ่ิน ตลอดจนการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบตา่ง ๆ ระหว่างผูค้นในสงัคมท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรม การท่ี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูค้นไดน้ ามาสู่การแลกเปลี่ยนและกระจายวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน จึงมี
ความส าคญัท่ีจะตอ้งพิจารณารูปแบบของการพลวตัทางวฒันธรรม รวมทัง้ขอ้ถกเถียงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัชุมชนขา้มพรมแดน ซึ่งจะช่วยเป็นกรอบความคิดในการท าความเขา้ใจปรากฏการณพ์ระสงฆ์
ลาวท่ีเขา้มามีปฏิบตัิการทางวฒันธรรมในสงัคมไทยต่อไป ทัง้นีใ้นการศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีการ
แพรก่ระจายทางวฒันธรรม ผูว้ิจยัไดก้ าหนดหวัขอ้ยอ่ยของการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

2.5.1 ความหมายของการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 
การท าความเขา้ใจการแพรก่ระจายทางวฒันธรรม จะมีส่วนช่วยใหเ้ห็นทศันคติและ

รูปแบบการพฒันากิจกรรม ทนุทางสงัคมและการระดมศรทัธาใหก้บัเครอืข่ายพระสงฆล์าวทัง้ท่ีมา
จากประชาชนไทยและประชาชนลาว ทั้งนีก้ารท่ีเครือข่ายพระสงฆล์าวไดร้บัการศึกษา ปลูกฝัง
อดุมการณแ์นวคิด ตลอดจนเห็นรูปแบบปฏิบตัิการของเครอืข่ายพระพทุธศาสนาในสงัคมไทยเป็น
ระยะเวลาตอ่เน่ืองยาวนาน จงึมีโอกาสท่ีจะไดร้บัประสบการณแ์ละการแสดงออกทางสงัคมไปจาก
การเรียนรูท้างสงัคมและวฒันธรรมไปเช่นกนั ซึ่งทฤษฎีการแพรก่ระจายทางวฒันธรรมถือเป็นชุด
ของการอธิบายท่ีพยายามท าความเขา้ใจแนวทางการเรยีนรูท้างวฒันธรรม ท่ีน าไปสู่การแสดงออก
และถ่ายทอดสิ่งท่ีตนเองเรยีนรูม้าไปสูอี่กสงัคมหนึ่ง 

อานนัท ์กาญจนพนัธุ ์(2562) อธิบายเก่ียวกบัความส าคญัของมิติวฒันธรรมกบัการ
สรา้งการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมวา่ วฒันธรรมเป็นองคร์วมของระบบคณุคา่และการใหค้วามหมาย
ในสงัคม หากสามารถพิจารณาความหมายของวัฒนธรรมใหเ้ห็นถึงอุดมการณ์ความเช่ือท่ีอยู่
เบือ้งหลงัการสรา้งชดุความหมายขึน้ จะช่วยใหเ้ห็นพลงัขบัเคลื่อนท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการแสดงออกทาง
ศิลปะและวฒันธรรมของผูค้นได ้ดงันั้นวฒันธรรมในฐานะองคร์วมจึงประกอบดว้ยระบบใหญ่
อย่างนอ้ย 3 ระบบไดแ้ก่ 1) ระบบคณุค่า หมายถึงศีลธรรมและจิตวิญญาณของส่วนรวมท่ีมนุษย์
ในสงัคมท่ีสรา้งสรรคข์ึน้ 2) ระบบภูมิปัญญา หมายถึงการจดัการความสมัพนัธร์ะหว่างผูค้นและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความสามารถในการเรียนรูท่ี้จะความสัมพันธ์กับทรพัยากรอย่างสมดุล 
ตลอดจนผลิตและรกัษาภูมิปัญญาท่ีเป็นระบบคุณค่าทางศีลธรรมในสงัคมได ้ทา้ยท่ีสุดคือ 3) 
ระบบอุดมการณ์อ านาจ หมายถึงสิทธิและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์วฒันธรรมในมิตินีช้่วย
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แสดงใหเ้ห็นสิทธิตามธรรมชาติ ท่ีเปิดโอกาสให้คนหรือชุมชนสามารถมีการเรียนรู ้สรา้งสรรค์
กิจกรรม ตลอดจนถ่ายทอดภมูิปัญญาท่ีน ามาสูก่ารพฒันาสงัคมได ้

อมรา พงศาพิชญ ์(2547) เสนอว่าแนวคิดการแพรก่ระจายทางวฒันธรรม (Cultural 
Diffusionism) เป็นระบบความคิดท่ีอยู่ภายใต้ฐานคิดส าคัญของส านักประวัติศาสตรเ์ฉพาะ 
(Historical Particularism) ซี่งมี Franz Boas ศาสตราจารยด์า้นมานษุยวิทยาคนส าคญัอย่างมาก
เป็นผูร้ิเริ่มอธิบายขึน้ ภายใตส้  านักคิดทางมานุษยวิทยาดงักล่าว ไดเ้กิดการแตกแขนงออกเป็น
กลุ่มท่ีสนใจแนวคิดทางวฒันธรรมหรือประวัติศาสตรท์อ้งถ่ิน และกลุ่มท่ีสนใจแนวคิดเก่ียวกับ
ระบบความคิดของมนษุย ์ทัง้นีก้ลุม่ท่ีสนใจแนวคดิทางวฒันธรรมหรอืประวตัิศาสตรท์อ้งถ่ินนีเ้อง ท่ี
เป็นจุดเริ่มตน้ของการสนับสนุนใหเ้กิดการศึกษาและอธิบายวฒันธรรมในนามการแพรก่ระจาย
และสง่ตอ่ สาระส าคญัของการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการแพรก่ระจายทางวฒันธรรม เช่ือวา่สงัคม
แต่ละแห่งมีจุดเริ่มตน้หรือก าเนิดวัฒนธรรมท่ีเป็นอิสระต่อกัน ( Independent Invention) การท่ี
บางสังคมมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันเป็นเพราะการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจากการมี
ปฏิสมัพนัธข์องผูค้นขา้มเขตพรมแดน ไม่ไดเ้ป็นเพราะการมีจุดก าเนิดทางวฒันธรรมเดียวกนั จึง
สะทอ้นใหเ้ห็นว่าแต่ละบรบิทวฒันธรรมมีประวตัิศาสตรท่ี์แสดงใหเ้ห็นอตัลกัษณข์องสงัคมตนเอง 
ดงันัน้การจะศกึษาองคป์ระกอบของแตล่ะวฒันธรรม จ าเป็นตอ้งศกึษาประวตัิศาสตรค์วามเป็นมา
ใหร้อบดา้น (Holistic) เพื่อท าความเขา้ใจประวตัิศาสตรเ์ฉพาะหรอืประวตัิศาสตรท์อ้งถ่ินใหเ้ขา้ใจ
อย่างลกึซึง้ ทัง้นีเ้พื่อใหเ้ขา้ใจรูปแบบของการแพรก่ระจายทางวฒันธรรมกบัความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในสังคมปัจจุบัน มีหลักคิดท่ีส  าคัญ  3 ประการท่ีจะต้องค านึงถึงเก่ียวกับการ
แพรก่ระจายทางวฒันธรรม 

ประการท่ี 1 สงัคมและวฒันธรรมท่ีมีความซบัซอ้น (Culture Complex) จะมีเขต
ศนูยก์ลางท่ีเป็นจดุของการแพรก่ระจายทางวฒันธรรม ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีอิทธิพลและเป็นแก่นกลาง 
(Culture Core) ของการส่งต่อทางวัฒนธรรม จะเห็นไดว้่าในสังคมขนาดใหญ่แก่นกลางทาง
วฒันธรรมมีไดห้ลายแห่ง โดยแตล่ะแห่งสามารถแลกเปลี่ยนและปรบัประยกุตว์ฒันธรรมเขา้กนัได้
อีกดว้ย ทั้งนีมี้โอกาสท่ีแก่นกลางทางวัฒนธรรมจะเสื่อมอิทธิพลลง น ามาสู่การเปลี่ยนแปลง
ศูนยก์ลางทางวฒันธรรมท่ีสามารถส่งต่อวฒันธรรมไดอ้ย่างเขม้ขน้มากขึน้แทนศูนยก์ลางเดิม 
อย่างไรก็ตามในพืน้ท่ีท่ีห่างไกลหรือมีพลงัทางสงัคมดัง้เดิมท่ีเขม้แข็ง จะส่งผลใหเ้กิดการไดร้บั
วัฒนธรรมจากศูนย์กลางไปในระดับท่ีไม่เข้มข้น จนอาจกลายเป็นพื ้นท่ีวัฒนธรรมชายขอบ 
(Marginal Culture) ได ้
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ประการท่ี 2 การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม มีแนวโน้มท่ีจะสรา้งให้เกิดการ
เปรยีบเทียบพฒันาการและคณุคา่ของวฒันธรรมทัง้ช่วงเวลาก่อนการรบัเอาวฒันธรรมใหม่ จนถึง
ช่วงเวลาของการปรบัประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัวฒันธรรมดัง้เดมิในสงัคม จงึจ าเป็นตอ้งเขา้ใจวา่อนั
ท่ีจริงวัฒนธรรมแต่ละชุดมีความหลากหลายและสะท้อนคุณค่าของการด ารงอยู่ตามพืน้ฐาน
ความคิดของผูค้นในแต่ละสงัคม การเปรียบเทียบเชิงคณุค่าหรือการสนใจมิติของการส่งเสริมให้
เกิดความเจรญิกา้วหนา้ทางวตัถ ุถือเป็นลกัษณะของการด าเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ทางวฒันธรรม เน่ืองจากวฒันธรรมมีลกัษณะสมัพัทธ ์(Cultural Relativism) จึงมีความเหมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้มและระบบค่านิยมของแต่ละสงัคม การเกิดขึน้และเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรม
จึงมีรูปแบบเฉพาะ เป็นการยากท่ีจะเปรียบเทียบประเมินคุณค่า เพราะสามารถน าไปสู่ความ
ขดัแยง้ในสงัคม หากประสงคท่ี์จะวิเคราะหเ์ชิงเปรยีบเทียบเพื่อประเมินคณุคา่ทางวฒันธรรม 

ประการท่ี 3 การเรียนรูแ้ละปรบัรบัทางวฒันธรรม เกิดขึน้เม่ือวฒันธรรมมีการ
แพร่กระจายจากศูนย์กลางจนเกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกับวัฒนธรรมข้างเคียงอ่ืน ๆ (Cultural 
Diffusion) ระยะเริ่มตน้การรบัวัฒนธรรมใหม่เขา้มาใชใ้นสังคมอาจเรียกไดว้่าการหยิบยืมทาง
วฒันธรรม (Cultural Borrowing) ต่อมาเม่ือมีการรบัและปรบัประยุกตใ์หเ้หมาะสมกับการอยู่ใน
สงัคมระยะยาว จงึเรยีกวา่ประยกุตร์บัทางวฒันธรรม (Cultural Adoption) ส าหรบัรูปแบบของการ
รบัวฒันธรรมมีหลายลกัษณะ หากวฒันธรรมท่ีปรบัรบัเขา้หากนัมีลกัษณะท่ีไม่แตกตา่งกนัมากนกั 
รูปแบบและกระบวนการท่ีผสานทางวัฒนธรรมจะเป็นไปอย่างสันติ ขณะท่ีการปรบัรบัทาง
วฒันธรรม มีความพยายามครอบง าหรือไม่สามารถต่อรองเชิงอ านาจระหว่างวฒันธรรมท่ีจะตอ้ง
ประสานเขา้กนัอยา่งไมล่งตวั อนัเน่ืองมาจากความแตกตา่งของวฒันธรรมระหวา่งกนัท่ีมีมาก อาจ
เกิดขอ้พิพาทหรือความขดัแยง้ทางวฒันธรรมขึน้ได ้เช่น ความขดัแยง้ทางศาสนาหรือชาติพนัธุท่ี์
เกิดขึน้ในหลายสงัคมจนน ามาสูค่วามรุนแรงหรอืเป็นสงคราม เป็นตน้ 

ขณะท่ี ยศ สนัตสมบตัิ (2556) ไดเ้สนอใหเ้ห็นแนวคิดเริ่มตน้ของเก่ียวกบัทฤษฎีการ
แพร่กระจายทางวฒันธรรมเช่นกัน โดยขอ้เสนอดงักล่าวชีใ้หเ้ห็นว่าในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษ 
ท่ี  19 มีนักมานุษยวิทยา 2 กลุ่มท่ีเน้นอิทธิพลของการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ต่อการ
เปลี่ยนแปลง นักมานุษยวิทยากลุ่มแรกเป็นชาวอังกฤษ น าโดย สมิท (G. Elliot Smith) เพอรร์ ี
(Willam J. Perry) และรเิวอรส ์(W.H.R. Rivers) นกัมานษุยวิทยากลุ่มนีเ้สนอว่า อารยธรรมชัน้สงู
มีจุดก าเนิดในประเทศอียิปต ์เม่ือประเทศอ่ืนเขา้มาติดต่อหรือคา้ขายกับชาวอียิปต ์จึงไดน้  าเอา
ความรูด้า้นเกษตรกรรม การท าภาชนะ การหลอมเหล็ก การทอผา้และการก่อสรา้งไปใช ้สง่ผลให้
ศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ แพรก่ระจายไปยงัส่วนพืน้ท่ีส่วนอ่ืนของโลก ขณะท่ี นักมานุษยวิทยาอีก
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กลุ่มหนึ่งเสนอว่า จดุศนูยก์ลางของวฒันธรรมนัน้มิไดเ้พียงจดุเดียวหากแต่มีหลายจดุ แต่ละจดุก็
แพรก่ระจายวฒันธรรมของตนออกไปรอบ ๆ เป็นวงกลม เรยีกว่า Culture Circle หรือ Kuturkreis 
อย่างไรก็ตามดเูหมือนว่าทฤษฎีการแพรก่ระจายทางวฒันธรรมของนกัมานษุยวิทยา ทัง้สองกลุ่ม
ดังกล่าวจะวางอยู่บนขอ้สมมติฐานว่า มนุษย์ส่วนใหญ่ในสังคมต่าง  ๆ มักไม่ค่อยมีความคิด
สรา้งสรรค ์ไม่รูจ้ักคิดคน้สิ่งใหม่ แต่มักคอยลอกเลียนจากผูอ่ื้นอยู่เสมอ แนวความคิดของนัก
มานุษยวิทยาทัง้สองกลุ่มนี ้ไดร้บัการโจมตีจากนกัมานุษยวิทยาอเมรกิันในเวลาต่อมาและเสื่อม
ความนิยมลง 

นอกจากมิติการอธิบายเก่ียวกบัการแพรก่ระจายวฒันธรรมท่ีอยู่ภายใตส้  านกัคิดทาง
มานุษยวิทยา งานของเชษฐา พวงหัตถ ์(2558) มีขอ้เสนอท่ีแตกต่างเก่ียวกับการรบัและส่งต่อ
แนวคิดระหว่างกัน โดยหากพิจารณาทฤษฎีระบบโลก (World System Theory) เสนอให้มอง
แนวคิดเก่ียวกับอุดมการณ์การพัฒนาว่าสามารถแบ่งกลุ่มเขตพืน้ท่ีท่ีรบัและส่งต่อแนวคิดการ
พฒันา การกระจายสินคา้และบรกิาร ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกได ้3 กลุม่ประกอบดว้ย
กลุม่ประเทศศนูยก์ลาง (Core) กลุ่มประเทศกึ่งชายขอบ (Semi-periphery) และกลุม่ประเทศชาย
ขอบ (Periphery) แนวคิดดงักล่าวมุ่งเนน้แสดงรูปแบบของการปฏิสมัพนัธแ์ละส่งตอ่ทางความคิด
เชิงเศรษฐกิจและการเมือง โดยแสดงให้เห็นว่าสังคมโลกท่ีมีพลวัต การติดต่อสื่อสารและท า
กิจกรรมระหว่างกัน จะมีกลุ่มประเทศท่ีถือครองอ านาจในกระแสการเมืองโลก คอยควบคมุและ
แพรก่ระจายอดุมการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาไปใหป้ระเทศระดบัรองหรือกลุ่มประเทศกึ่งชาย
ขอบ เพื่อท าหนา้ท่ีส่งต่อไปยังกลุ่มประเทศชายชอบอีกต่อหนึ่ง อย่างไรก็ตามการขยายตวัของ
ความกา้วหนา้ในวิทยาการปัจจุบนั ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มประเทศชายขอบไดร้บัอดุมการณก์าร
พฒันาและปรบัรบัวฒันธรรมเขา้สู่สงัคมตนเอง จนสามารถกา้วขึน้สู่การเป็นประเทศกึ่งชายขอบ
หรอืประเทศศนูยก์ลางตอ่ไป เช่น การส่งออกวฒันธรรมบนัเทิงของประเทศเกาหลีใต ้หรอืการเป็น
ศนูยก์ลางทางการเงินของประเทศสงิคโปร ์เป็นตน้ 

ส าหรบั สุพัตรา สุภาพ (2541) อธิบายเก่ียวกับการอิทธิพลและแนวคิดของการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรมว่า การศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมมีความเข้าใจร่วมกันในกลุ่ม
นักวิชาการดา้นนีถ้ึงพลวตัท่ีไม่หยุดนิ่งอยู่กับท่ี ดงันัน้วฒันธรรมทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม
สามารถโยกยา้ย เคลื่อนท่ีไปไดต้ราบเท่าท่ีมีผูค้นในสงัคมยงัมีกิจกรรมเก่ียวกบัการเคลื่อนท่ีและ
ยา้ยถ่ิน เช่น กลุ่มนักท่องเท่ียว กลุ่มนักธุรกิจและนักการคา้ กลุ่มทหาร กลุ่มนักการศาสนาท่ีท า
หนา้ท่ีเผยแผ่ศาสนาขา้มประเทศ กลุม่แรงงานขา้มชาติ เป็นตน้ จึงมีโอกาสท่ีกลุม่คนเหลา่นี ้จะน า
วฒันธรรมท่ีตนเองไดร้บัการขดัเกลาและยดึถือเป็นบรรทดัฐานไปสง่ตอ่เม่ือยา้ยเขา้สูอี่กสงัคมหนึ่ง 
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นอกจากนีเ้ทคโนโลยียังมีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการส่งต่อหรือแพร่กระจายทางวัฒนธรรม  
จะเห็นได้ว่าอิทธิพลของการสื่อสารและการคมนาคม ทั้งการใช้โทรศัพท์ ดาวเทียม รถยนต ์
เครื่องบิน โทรทัศน์ ลว้นเป็นสาเหตุของการรบัและส่งต่อทางวฒันธรรมทัง้สิน้ โดยสรุปแลว้การ
แพรก่ระจายทางวฒันธรรมเป็นการสง่ตอ่ทัง้วฒันธรรมเชิงมโนทศันแ์ละวฒันธรรมวตัถสุิ่งของ ทัง้นี ้
แตล่ะสงัคมจะมีกลไกท่ีคอยช่วยประยกุตห์รอืดดัแปลง ใหก้ารรบัวฒันธรรมอื่นเขา้สูว่ฒันธรรมของ
ตนเองอยา่งเหมาะสม    

สอดคลอ้งกบัค าอธิบายของงามพิศ สตัยส์งวน (2551) ท่ีสรุปใหเ้ห็นในระยะตน้ของ
การอธิบายการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมว่า นักมานุษยวิทยาอังกฤษยังคงสนใจค้นหา
แหล่งก าเนิดของวฒันธรรมต่อไป และพยายามคน้หารูปแบบแรกเริ่มของวฒันธรรม โดยการท า
โครงรา่งของการแพรก่ระจายของสว่นตา่ง ๆ ของวฒันธรรมในสงัคมดัง้เดิม ส่วนของวฒันธรรมใด
ท่ีแพรก่ระจายไปอย่างกวา้งขวาง มกัจะคิดกนัว่าเก่าท่ีสดุ นกัแพรก่ระจายทางวฒันธรรมพยายาม
พิสจูนว์่า วฒันธรรมทัง้หมดของมนุษยชาติมาจากแหล่งก าเนิดแห่งเดียวกันและแพรก่ระจายไป
โดยผ่านการติดต่อทางวฒันธรรม หรือโดยการแพรก่ระจาย เช่น ความเหมือนกนัของพีระมิดของ
อียิปต ์วดัของพวกมายา และหลมุศพของชนดั่งเดมิในอเมรกิา เป็นตน้  

ส าหรบั นิยพรรณ (ผลวฒันะ) วรรณศิริ (2550) เสนอว่าหลกัการท่ีส าคญัเก่ียวกับ
การแพรก่ระจายทางวฒันธรรมขึน้อยู่กบัปัจจยัท่ีส  าคญั 4 ดา้นกล่าวคือ ดา้นท่ี 1 หลกัภมูิศาสตร ์ 
การไม่มีอปุสรรคเชิงแนวพรมแดนทางกายภาพ เช่น ภเูขา หาดทรายหรอืทะเลขนาดใหญ่ เป็นตน้ 
จะช่วยให้เกิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมสามารถกระจายไปยังพืน้ท่ีของอีกสังคมหนึ่งได้
รวดเรว็ขึน้ ดา้นท่ี 2 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ความตอ้งการยกระดบัฐานะทางเศรษฐกิจ รวมทัง้โอกาส
ในการพฒันากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการบรกิาร มีส่วนต่อการสนบัสนนุใหเ้กิดการแลกเปลี่ยน
ทางวฒันธรรมระหว่างกันมากขึน้ ดา้นท่ี 3 ปัจจยัทางสงัคม การท่ีกลุ่มคนในสงัคมมีปฏิสมัพนัธ์
ขา้มพรมแดนทัง้ท่ีเกิดจากอิทธิพลของครอบครวั พิธีกรรมทางศาสนา การเมือง มีส่วนต่อการเปิด
พืน้ท่ีใหมี้การแลกเปลี่ยนทางความคิด และสามารถสง่ตอ่พฤติกรรมความเช่ือทางวฒันธรรมซึง่กนั
และกัน ท้ายท่ีสุดดา้นท่ี 4 การคมนาคม ความเจริญก้าวหน้าของการขนส่งทั้งสินคา้ บริการ  
และผูค้นในสังคม มีส่วนต่อการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมขา้มพรมแดนท่ีน ามาสู่การส่งต่อทาง
วฒันธรรมระหวา่งผูค้นไดอ้ยา่งรวดเรว็ยิ่งขึน้  

นอกจากนี้ นพดล อินทร์จันทร ์(2556) ยังสรุปเก่ียวกับการแพร่กระจายทาง
วฒันธรรมวา่การแพรก่ระจายทางวฒันธรรมและการผสานวฒันธรรมเป็นกระบวนการทางสงัคมท่ี
มีลกัษณะส าคญัของวฒันธรรมหนึ่งแพรก่ระจายไปสู่อีกวฒันธรรมหนึ่ง การท่ีวฒันธรรมเป็นสิ่งท่ี
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ตอ้งถ่ายทอดเพราะสามารถรกัษาความหมายและคณุคา่ไดม้ากกว่าอายคุน การบัวฒันธรรมจึงมี
การปรบัเปลี่ยนใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของวฒันธรรมใหม ่ทัง้นีปั้จจบุนัสถาบนัสื่อสารมวลชนถือว่า
มีบทบาทส าคญั และสามารถเป็นตวัท่ีช่วยในการอธิบายวิธีการ ขัน้ตอน ของการแพร่กระจายทาง
วฒันธรรมจากสงัคมหนึ่งไปสูอี่กสงัคมหนึ่ง เช่น กรณีการแพรก่ระจายวฒันธรรมการชมภาพยนตร์
เกาหลี เป็นตน้ 

โดยสรุป ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเป็นแบบแผนทางความคิด ท่ี
พยายามอธิบายใหเ้ห็นวา่สงัคมแตล่ะแห่งมีการรูปแบบการสรา้งวฒันธรรมแตกตา่งกนั วฒันธรรม
บางอย่างเกิดขึน้จากการติดตอ่สื่อสารภายในสงัคม และผลิตวฒันธรรมเพื่อประโยชนต์อ่การสรา้ง
บรูณภาพภายในสงัคม ขณะท่ีวฒันธรรมบางอย่างเป็นผลของการติดตอ่สื่อสารกบัสงัคมภายนอก 
จนกระทั่งไดป้รบัประยุกตร์บัวฒันธรรมใหม่เขา้มาใหเ้หมาะสมกับแบบแผนทางพฤติกรรมของ
ผูค้นในสงัคม ทัง้นีรู้ปแบบของการประยกุตเ์พื่อรบัวฒันธรรมใหม่ มีทัง้แบบท่ีเกิดจากความไม่เต็ม
ใจกลา่วคือเป็นผลของสงคราม เป็นผลของการเจรจาตอ่รองระหว่างสถาบนัท่ีมีอ านาจ เป็นผลจาก
การต้องจ ายอมเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการด ารงชีพของสมาชิกในสังคม เป็นต้น  
อีกรูปแบบหนึ่งคือการรบัวฒันธรรมโดยเต็มใจกล่าวคือการรบัเอาศาสนาความเช่ือเขา้มาในสงัคม 
การรบัวิทยาการเทคโนโลยีเพื่อความเจริญกา้วหนา้หรือความสะดวกสบายเขา้มาในสงัคม หรือ
การรบัความบนัเทิงเพื่อตอบสนองการพกัผ่อนหย่อนใจ เป็นตน้ ทั้งนีใ้นปัจจบุนัการรบัวฒันธรรมท่ี
เกิดจากการแพร่กระจายของอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากสังคมอ่ืน ยังคงมีอยู่และแปรสภาพ
หลากหลายมากขึน้ มีการปรบัวัฒนธรรมแบบผสมผสานทั้งอาจเต็มใจบางส่วนและไม่เต็มใจ
บางส่วน ขึน้อยู่กับว่าจะสรา้งประโยชนใ์หก้ับผูร้บัมากเพียงใด รวมทั้งอาจขึน้อยู่กับการเจรจา
ตอ่รองของกลุม่อ านาจในสงัคมรว่มดว้ย  

2.5.2 ศาสนากับการแพร่กระจายวัฒนธรรม 
การแพรก่ระจายทางวฒันธรรมเกิดขึน้จากมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูค้นท่ีมีวฒันธรรม

แตกต่างกนั จนน ามาสู่การรบัและปรบัเขา้กบัวฒันธรรมใหม่ ทัง้นีส้าเหตขุองการติดต่อสื่อสารท่ี
เกิดขึน้ตั้งแต่อดีตจะเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการปกครอง การคา้ขายและการศาสนาเป็นหลัก 
อย่างไรก็ตามพฒันาการของสงัคมและวฒันธรรมท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีเขา้มา
เก่ียวขอ้ง วิถีชีวิตของผูค้นมีความซบัซอ้นและตอ้งการสถาบนัทางสงัคมเขา้มาช่วยสรา้งความ
มั่นคงทางจิตใจมากขึน้ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนนัทนาการ อาทิ การท่องเท่ียว การกีฬา ศิลปะ
และดนตร ีเป็นตน้ เป็นสว่นหนึ่งของการสรา้งใหเ้กิดการแพรก่ระจายทางวฒันธรรมมากขึน้ตามไป
ด้วย จึงจะเห็นได้ว่ารูปแบบและสถาบันท่ีเก่ียวข้องกับการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจะมี
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องคป์ระกอบท่ีหลากหลายมากยิ่งขึน้ ในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกับศาสนากับการแพร่กระจายทาง
วฒันธรรมนี ้ผูว้ิจยัจะไดล้  าดบัความคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัการแพรก่ระจายทางวฒันธรรมกบัความ
หลากหลายทางวฒันธรรมในสงัคมปัจจุบนั ล าดบัต่อมาจึงจะแสดงใหเ้ห็นขบวนการศาสนากับ
การแพรก่ระจายทางวฒันธรรมตอ่ไป 

อมรา พงศาพิชญ์ (2547) ไดชี้ใ้หเ้ห็นกรอบการพิจารณาท่ีเก่ียวขอ้งกับปฏิสมัพนัธ์
ทางวัฒนธรรม (Cultural Interaction) ว่าการท ากิจกรรมระหว่างผู้คนในสังคมทั้งท่ีอยู่ ใน
วัฒนธรรมเดียวกัน หรือต่างวัฒนธรรมกัน มีโอกาสทั้งท่ีจะเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกและ
ความสมัพนัธเ์ชิงลบ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรูรู้ปแบบของการปฏิสมัพนัธท์างวฒันธรรมท่ีส าคญั
ดงัตอ่ไปนี ้

1) การปรบัตวั (Adaption) เป็นแนวคิดท่ีอธิบายพฤติกรรมการปรบัตวัของคนใน
สงัคม ทัง้ท่ีเป็นการปรบัตวัทางชีวภาพและการปรบัตวัทางวฒันธรรม โดยการศึกษาเก่ียวกบัการ
ปรบัพฤติกรรมท่ีเป็นผลจากปฏิสัมพนัธท์างวฒันธรรม พยายามพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปรบัตวัทัง้สภาพแวดลอ้ม ท่ีอยู่อาศยั และระบบนิเวศวิทยาท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส าหรบัการปรบัตวั
ทางวฒันธรรมควรพิจารณาทัง้ท่ีเป็นวตัถุและไม่ใช่วตัถุ ดงันัน้องคป์ระกอบดา้นศิลปวฒันธรรม 
เช่น วรรณคดี  ดนตรี การแสดง และศิลปกรรม เป็นต้น ถือเป็นสิ่งท่ีต้องศึกษาว่าถึงการ
เปลี่ยนแปลงร่วมกับวิถีชีวิตของผู้คน  เน่ืองจากวัฒนธรรมมีลักษณะเป็นองค์รวมและระบบ
สญัลกัษณท่ี์ส่งผลถึงกนั การปรบัตวัทางวฒันธรรมจึงมีผลตอ่การสง่ตอ่หรอืการถ่ายทอดไปใหก้บั
คนรุน่ตอ่ไป ทัง้นีก้ารปรบัตวัทางวฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัสงัคมมนษุยม์าโดยตลอด ในอดีตจะ
มีมิติของความอยู่รอดทางชีววิทยาเขา้มาเก่ียวขอ้ง ขณะท่ีปัจจบุนัการปรบัตวัทางวฒันธรรมเนน้
ใหเ้ห็นถึงความยืดหยุน่และยอมรบัความแตกตา่งได ้

2) การผสมผสานทางวัฒนธรรม (Acculturation) และการกลมกลืนทาง
วฒันธรรม (Assimilation) เป็นแนวคิดท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการปะทะกนัของกลุม่คนท่ีมีความแตกตา่ง
ทางวฒันธรรม ส าหรบัระยะเริ่มตน้ของการแพรก่ระจายทางวฒันธรรมในกลุ่มชาติพนัธุท่ี์มีความ
แตกตา่งกนั อาจไมเ่ป็นปัญหามากนกัจากจ านวนประชากรท่ีไม่มากและไม่หลากหลายทางวิถีชีวิต 
แต่เม่ือสงัคมมีพลวตัมากขึน้ การปฏิสมัพันธ์ของคนในสงัคมท่ีมีความแตกต่างกันจะมีพลงัการ
ตอ่รองท่ีตา่งกนัตามไปดว้ย ดงันัน้กลุม่วฒันธรรมท่ีมีพลงัทางสงัคมต ่ากวา่มีแนวโนม้ท่ีจะกลมกลืน
เขา้มาส่วนหนึ่งของกลุ่มวัฒนธรรมใหญ่ เช่น กลุ่มชนเผ่าอินเดียแดงในประเทศสหรฐัอเมริกา  
เป็นตน้ นอกจากนีห้ากกลุม่ทางวฒันธรรมมีการแลกเปลี่ยนซึง่กนัและกนั จะเปิดโอกาสใหเ้กิดการ
รบัวัฒนธรรมของทั้งสองฝ่ายซึ่งกันและกันอย่างปราศจากความพยายามครอบง า ถือเป็น
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กระบวนการท่ีมีการผสมผสานทางวฒันธรรมรว่มกนั เช่น การละเล่นโขนในพืน้ท่ีเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้การจดักิจกรรมละครเวทีท่ีใชบ้ทภาพยนตรไ์ทย เป็นตน้ 

3) การบูรณาการทางวัฒนธรรม (Cultural Integration) เป็นแนวคิดท่ียอมรบั
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท่ีเขา้ไปมีปฏิสัมพันธ์ดว้ย การ
ติดต่อสมัพนัธจ์ะเนน้ใหเ้ห็นความหลากหลายของวฒันธรรมท่ีอยู่รว่มกนั ไม่ไดเ้นน้การครอบง าซึ่ง
กันและกัน ในสงัคมปัจจุบนัการเกิดรฐัชาติท่ีมีการผสมผสานกลุ่มชาติพนัธุต์่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกัน 
หากสามารถสรา้งการยอมรบัความหลากหลายของแตล่ะวฒันธรรมได ้จะถือเป็นการสรา้งการบรู
ณาการทางวัฒนธรรม ซึ่งในหลายประเทศจะประกาศใหเ้ห็นถึงความเป็นสงัคมพหุวฒันธรรม 
(Cultural Pluralism) โดยเนน้การเคารพสิทธิของชนพืน้เมืองและกลุ่มผูอ้พยพเขา้ไปอยู่ใหม่ เช่น 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย และสิงคโปร ์เป็นต้น ทั้งนี ้การยอมรับทาง
วฒันธรรมส่วนใหญ่จะแสดงออกการยอมรบัทางกฎหมาย ท่ีประกาศรบัรองสิทธิของกลุ่มคนท่ีมี
ความแตกตา่งในสงัคมใหเ้ท่าเทียมกนัยิ่งขึน้ 

4) การขัดแยง้ทางวัฒนธรรม (Culture Conflict) เป็นแนวคิดท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า
การแพรก่ระจายทางวฒันธรรม อาจน ามาสูค่วามขดัแยง้ทางวฒันธรรมหรอืความขดัแยง้ในสงัคม
ได ้หากสมาชิกในสงัคมไม่ยอมรบัความแตกต่างระหว่างกนั ทัง้นีใ้นอดีตสาเหตท่ีุก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางวฒันธรรมเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ การท่ีผูอ้พยพยา้ยถ่ินเขา้มาไม่ยอมรบัหรือให้
เกียรติขนบประเพณีเดิมของสงัคม การลา่อาณานิคมของสงัคมตะวนัตกและพยายามปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูค้นใหส้อดคลอ้งกบัอารยธรรมตนเอง รวมทัง้การขยายดินแดนดา้นการปกครองท่ี
พยายามใชก้ าลงัทหารควบคมุสั่งการกลุม่คนในอีกสงัคมหนึ่ง เป็นตน้  

ส าหรบั อานนัท ์กาญจนพนัธุ ์(2555ข) เสนอว่าการศึกษาวฒันธรรมชุมชนคนขา้ม
พรมแดน จะใหค้วามสนใจกบัอตัลกัษณท่ี์ซบัซอ้นและการบรโิภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัความทรงจ าทาง
วฒันธรรมดัง้เดิม ในกรณีนีเ้ราจะเห็นถึงการท่ีชมุชนขา้มพรมแดนมกัใหค้วามส าคญักบักิจกรรมท่ี
สะทอ้นประเพณี ความเช่ือ รวมทัง้ความทรงจ าของความเป็นชาติท่ีพลดัพรากมา ความส าคญัของ
การศกึษาวฒันธรรมขา้มพรมแดนคือ การเปิดพืน้ท่ีทางความรูใ้หเ้ห็นถึงการปะทะสงัสรรคร์ะหวา่ง
วฒันธรรมในพืน้ท่ีใหม่กับความพยายามรกัษาวฒันธรรมดัง้เดิมของกลุ่มไว ้วิธีการท่ีน ามาสู่การ
ประนีประนอมกับอ านาจในสงัคมท่ีชุมชนขา้มพรมแดนตอ้งเผชิญด้วย จึงเป็นความสมัพนัธท์าง
โครงสรา้งอ านาจท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจการตอ่รองความหมายของกลุม่ชมุชนดงักลา่ว  

งานของ ยุกติ มุกดาวิจิตร (2556) ทบทวนให้เห็นความก้าวหน้าของการศึกษา
วฒันธรรมในกรอบทางสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา ท่ีแสดงออกผ่านแนวคิดวฒันธรรมต่อตา้น 
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(Resistance) โดยขอ้เสนอเก่ียวกับการท าความเข้าใจกรอบแนวคิดดังกล่าว ชีว้่าจ าเป็นตอ้ง
พิจารณาวัฒนธรรมในฐานะของการมีพลวัตท่ีสามารถสรา้งปฏิบัติการทางสังคมขึน้ได ้การท่ี
วฒันธรรมเปลี่ยนแปลงไดแ้ละไม่ถกูจ ากดัอยู่ในกรอบของความดีงามตามบรบิททางประเพณีของ
แต่ละสงัคม ช่วยใหก้ารคน้ควา้เพื่อท าความเขา้ใจปฏิบตัิการต่อตา้นทางวฒันธรรมเห็นรอ่งรอย
ชดัเจนมากขึน้ จากการศึกษาพบว่าการต่อตา้นกระท าการผ่านผูก้ระท าการ (Actor) ไดท้ั้งแบบ
เปิดเผยหรือไม่เปิดเผย อย่างจงใจหรือไม่จงใจ รวมทั้งอาจเป็นปฏิบัติการต่อตา้นท่ีหวังผลให้
กลุ่มเป้าหมายรบัรูห้รือไม่รบัรูก็้ เป็นได ้การพยายามชีใ้ห้เห็นว่ามีวัฒนธรรมต่อตา้นปรากฏใน
ชีวิตประจ าวนั สะทอ้นภาพการเคลื่อนไหวของวฒันธรรมระหว่างโครงสรา้งของอ านาจกบัผูก้ระท า
การท่ีเป็นปัจเจกบคุคลทั่วไป และช่วยใหก้ารมองปรากฏการณท์างสงัคมสามารถเห็นผูด้อ้ยโอกาส 
หรือกลุ่มคนท่ีเป็นทางวฒันธรรมขนาดเล็กบนพืน้ท่ีท่ีถูกนิยามตามกลุ่มโครงสรา้งอ านาจขนาด
ใหญ่จ านวนมาก 

เม่ือพิจารณามิติของการปะทะทางวฒันธรรมในสงัคมไทย งานท่ีส าคญัมากท่ีช่วยให้
เห็นการตอ่รองทางวฒันธรรมระหว่างคนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรอืภาคอีสานกบัคนภาคกลาง
คืองานของ ชารล์ส ์เอฟ คายส ์(แปลโดยรตันา โตสกลุ, 2552: 100-104) การบอกเลา่เชิงชาติพนัธุ์
วรรณนาจากการศกึษาไดบ้อกใหเ้ห็นความรูส้กึของความแตกตา่งทางวฒันธรรม โดยเฉพาะภาษา 
อาหารการกิน และดนตร ีดงันัน้ผูอ้พยพจากภาคอีสานสว่นใหญ่จึงรวมตวักนัเป็นชมุชนท่ีสามารถ
ใหค้วามช่วยเหลือและแสดงออกทางวฒันธรรมของตนเองไดอ้ยา่งปราศจากความไมเ่ขา้ใจจากคน
ภาคกลาง  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าปฏิสมัพนัธท์างวฒันธรรมมีทัง้ลกัษณะท่ีเป็นเชิง
สรา้งสรรค ์และลักษณะท่ีไม่สรา้งสรรคข์ึน้อยู่กับการนิยามของกลุ่มท่ีมีอ านาจในสังคม การท่ี
องคก์รหรือเครือข่ายทางศาสนาตอ้งท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการเผยแผ่ทางศาสนา จ าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงกลุ่มองคก์รท่ีมีอ านาจอยู่ในสังคม รวมทั้งควรปรบัรูปแบบการเผยแผ่ทางศาสนาให้
สอดคลอ้งกับกลุ่มพลังทางสงัคมดัง้เดิมร่วมดว้ย เพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดความขัดแยง้และความ
รุนแรงท่ีอาจเกิดขึน้ ทัง้นีเ้ครอืข่ายทางศาสนาใหค้วามส าคญักบัการปฏิสมัพนัธท่ี์พึ่งพาอาศยั และ
ยอมรบัปรบัตวัเขา้กบัวฒันธรรมเดิมในสงัคม จะสามารถสรา้งการผสมผสานท่ีเป็นประโยชนต์่อ
การด าเนินกิจกรรมของเครอืข่ายทางศาสนาในสงัคมท่ีเขา้ไปอยูใ่หมไ่ด ้ 

ส าหรบั อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2551) พยายามชีใ้หเ้ห็นบทบาทของขบวนการทาง
ศาสนากับการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม โดยเสนอว่าขบวนการหรือเครือข่ายทางศาสนามี
แนวทางท่ีสง่ตอ่ความเช่ือ ถ่ายทอดและสรา้งการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม ท่ีแตกตา่ง
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จากสถาบนัทางสงัคมประเภทอีก เน่ืองจากขบวนการทางศาสนามักจงใจท่ีจะสรา้งใหเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชดัเจนในพลงัศรทัธาและความเช่ือมั่นทางศาสนา ซึง่ในสงัคมปัจจบุนัเครอืข่าย
หรือขบวนการทางศาสนาไดเ้กิดขึน้และปรบัรูปแบบใหส้อดคลอ้งกับวิถีชีวิตของผูค้นในสังคม
สมยัใหมม่ากขึน้ จะเห็นไดจ้ากการท่ีเครอืข่ายทางศาสนา เนน้การแพรก่ระจายทางวฒันธรรมแบบ
แสดงใหเ้ห็นถึงการมีอยู่จริงของศาสนาในโลกนี ้(Worldiness) แทนท่ีจะเป็นการหลุดพน้ในโลก
หน้า โดยศาสนาท่ีจะเป็นท่ีนิยมและสามารถแพร่กระจายทางความคิดกับคนรุ่นใหม่ได้ ยัง
จ าเป็นตอ้งเนน้มิติจิตวิญญาณของปัจเจก (Self-spirituality) กล่าวคือการพยายามใหปั้จเจกได้
เรียนรูก้ับการพัฒนาความสุขภายในจิตใจ รวมทั้งการเปิดโอกาสใหล้กัษณะความเช่ือเป็นแบบ 
พหุลกัษณ ์ท่ีสรา้งสรรคเ์สรีภาพในการเรียนรูห้ลกัการของศาสนาต่าง ๆ เพื่อเลือกสรรความเช่ือท่ี
เหมาะสมกับรสนิยมของผูค้น หรือพัฒนากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับศาสนาและเป็นท่ียอมรบัใน  
วิถีชีวิตปัจจบุนั เช่น การเรยีนหลกัธรรมทางศาสนาควบคูก่บัการเรยีนโยคะ การเรยีนหลกัธรรมทาง
ศาสนาควบคูก่บัการนั่งสมาธิ รวมทัง้การประกอบอาหารมงัสวิรตัิเพ่ือสขุภาพ เป็นตน้ 

ขณะท่ี อรญัญา ศิริผล (2562) ศึกษาปฏิบัติการทางศาสนาและวัฒนธรรมของ
โรงเรียนท่ีเป็นองคก์รทางศาสนาขา้มพรมแดน ผ่านสถาบนัทางศาสนาท่ีมีอิทธิพลของความเป็น
จีนในเขตประเทศไทย เห็นไดว้่ายุทธวิธีส  าคัญท่ีสรา้งให้กลุ่มองคก์รทางศาสนาขา้มพรมแดน
ด าเนินกิจกรรมเผยแผ่ศาสนา และจัดการศึกษาได้ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากมีการใช้
องคป์ระกอบของความทนัสมยั เช่น การจดัวางระบบบรหิารจดัการ การใชอ้งคค์วามรูท้างจิตวิทยา 
รวมทัง้การใชส้ื่อสงัคมออนไลน ์เป็นตน้ มาช่วยเป็นเครื่องมือสนบัสนนุกิจกรรมขององคก์ร ส าหรบั
การปฏิสมัพนัธก์บัองคก์รอย่างเป็นทางการในสงัคมไทย องคก์รทางศาสนาขา้มพรมแดนใชว้ิธีการ
ประนีประนอมเพื่อลดการควบคมุสั่งการ หรือความหวาดระแวงไม่ไวว้างใจจากฝ่ายปกครองหรือ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพืน้ท่ี ส  าหรบัการจดัการกบัปฏิสมัพนัธท์างวฒันธรรม จะเห็นไดว้่า
หากมีรูปแบบความเช่ือหรอืระบบวฒันธรรมท่ีคลา้ยคลงึกนั ทางองคก์รศาสนาขา้มพรมแดนจะเขา้
ไปแลกเปลี่ยนกับกลุ่มนกัเรียนอย่างเขม้ขน้ หากมีความแตกต่างในระบบวฒันธรรม เช่น กรณีท่ี
ครอบครวัเป็นชาวพุทธและนักเรียนตอ้งการเปลี่ยนแปลงมาเป็นชาวคริสต ์องคก์รศาสนาขา้ม
พรมแดนจะเนน้การใหก้ารสงเคราะหท์างการศึกษาก่อน ส่วนการเปลี่ยนแปลงความเช่ือท่ีอาจ
สรา้งใหเ้กิดความขดัแยง้ทางวฒันธรรม จะปลอ่ยอิสระใหเ้ป็นเรือ่งของความสมคัรใจเป็นส าคญั  

กล่าวโดยสรุป ศาสนาในปัจจุบันมีการปรบับทบาทหรือแนวทางการเผยแผ่ศาสนา 
ซึ่งเราอาจพิจารณาตามทฤษฎีการแพรก่ระจายทางวฒันธรรม ใหมี้ความยืดหยุ่นกบัรูปแบบการ
ปกครอง และวิถีชีวิตของคนสมยัใหม่ใหม้ากขึน้ ดงันัน้รูปแบบของปฏิบตัิการทางศาสนา จะมีการ
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เปิดพืน้ท่ีใหอ้งคก์รทางศาสนาจะมุ่งเนน้การท ากิจกรรมเพื่อสงัคมและการส่งเสรมิการศึกษารว่ม
ดว้ย ทัง้นีเ้พื่อแสดงใหเ้ห็นความเขา้ใจเก่ียวกบัการผสมผสานทางวฒันธรรมระหว่างความเช่ือใหม่
ใหเ้ขา้กบัพลงัทางสงัคมเดิม หากตอ้งการแพรก่ระจายทางอดุมการณค์วามเช่ือใหเ้กิดขึน้ในระยะ
ยาว มีความจ าเป็นท่ีองคก์รทางศาสนาตอ้งอาศยักิจกรรมเชิงคณุภาพ ท่ีช่วยสนบัสนุนใหผู้ส้นใจ
เขา้มาเป็นสมาชิกทางศาสนาภายหลงั ทั้งนีเ้พื่อใหส้ามารถลดโอกาสท่ีจะเกิดความขัดแยง้กับ
ระบบคณุคา่และวฒันธรรมเดิมในสงัคมได ้
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  แนวคดิการแพร่กระจาย 
ทางวัฒนธรรม 

เป็นกรอบเพ่ืออธิบายการแลกเปลี่ยนวฒันธรรม

จากปรากฏการณข์า้มพรมแดน 

ลกัษณะท่ีส าคญัทางวฒันธรรมคือ การเปลี่ยนแปลง ผสมผสาน 

ครอบง า และเรียนรูท่ี้จะอยูร่ว่มกนั ตามยคุสมยัและสงัคมท่ี

เปลี่ยนแปลง 

ก่อใหเ้กิดการสง่ตอ่ทางวฒันธรรม โดยมีปัจจยัดงันี ้

ภมูิศาสตร ์ เศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลยี 

การขา้มพรมแดนของเครือข่ายพระสงฆล์าว ปรากฏเดน่ชดัภายหลงัการเปลี่ยนแปลง

การปกครองของลาว ซึง่ในปัจจบุนัมีการขา้มพรมแดนมากขึน้ในกลุม่พระสงฆล์าวมาก

ขึน้โดยไดร้บัอิทธิพลทางวฒันธรรมจากการแพรก่ระจายทางวฒันธรรมดงันี ้

ระบบการเรยีนบาลีไดร้บั

อิทธิพลจากไทย 

มีการแลกเปลี่ยนพทุธศิลป์

ระหวา่งกนัมาอยา่งยาวนาน 

ความศรทัธาระหวา่งผูค้นเกิด

กิจกรรมขา้มพรมแดนมากขึน้ 

ภาพประกอบ 4 ความเช่ือมโยงแนวคิดการแพรก่ระจายทางวฒันธรรมกบัเครอืข่ายพระสงฆล์าว 
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2.6 เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวข้อง 
ส าหรบัการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการทบทวนและสงัเคราะหอ์งค์

ความรูจ้ากการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับเรื่อง “เครือข่ายพระสงฆล์าว: กระบวนการสรา้งชุมชนและทุน
ทางสงัคมในสงัคมไทย” เพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หส้ามารถต่อยอด ถกเถียง ตลอดจนขจัดปัญหา
ความซ า้ซอ้นเชิงวิธีวิจยั ท่ีเกิดขึน้กับปรากฏการณท่ี์ศึกษาอยู่ โดยในการสงัเคราะหเ์อกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจัยพยายามสรุปขอ้เสนอท่ีส าคญัของงานท่ีคน้พบ ทั้งในมิติทฤษฎี และ
ประเด็นการศึกษาท่ีจะเป็นประโยชนต์่อการพฒันาการศึกษาวิจยัในระยะต่อไป ทัง้นีเ้พื่อใหก้าร
ด าเนินการดังกล่าวครอบคลุมเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบด้าน จึงแบ่งหัวข้อ
การศกึษาออกเป็นดงัตอ่ไปนี ้

2.6.1 เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องทีเ่ป็นผลงานภาษาอังกฤษ 
งานของ Wendy Cadge (2005) ศาสตราจารยด์า้นสังคมวิทยาชาวอเมริกันแห่ง 

Brandeis University ไดศ้ึกษาภาพรวมของบทบาทเครือข่ายพระสงฆไ์ทยในสหรฐัอเมริกา โดย
ท าการศึกษาบทบาทพระสงฆไ์ทยท่ีไปเป็นพระธรรมทูตอยู่ท่ีประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งการศึกษา
ครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเชิงคณุภาพ มุง่เนน้การสมัภาษณแ์ละการสงัเกตอยา่งมีสว่นรว่มตอ่การด าเนิน
วิถีชีวิตและการสรา้งเครือข่ายของกลุ่มพระสงฆไ์ทย และจากการศึกษาดงักล่าวพบว่า  ประการ
แรก มิติประวตัิศาสตรข์องการเขา้มารว่มกลุม่เป็นชมุชนพระสงฆไ์ทยนัน้ เครอืข่ายพระสงฆไ์ทยได้
ขยายจ านวนพระสงฆแ์ละองคก์รวดัเพิ่มขึน้มาตลอดตัง้แตช่่วงยคุก่อตัง้ศนูยศ์กึษาพระพทุธศาสนา
ครัง้แรกในปี ค.ศ. 1965 และมีวิวฒันาการต่อมาคือการสรา้งบทบาทของวดัไทยใหเ้ป็นศนูยก์ลาง
ชุมชนและการเกิดปฏิสมัพนัธข์องคนไทยท่ียา้ยถ่ินฐานเขา้มาอยู่ในสหรฐัอเมริกาในช่วงเวลานัน้ 
ประการท่ีสอง มิติทางสงัคม ประเพณีและวฒันธรรม พบว่าเครอืข่ายของพระสงฆไ์ทยไดเ้กิดการ
รวมตัวกัน จนเป็นสมัชชาพระสงฆ์ไทยในสหรฐัอเมริกา และก าหนดให้วัดเป็นพืน้ท่ีร่วมตัวท า
กิจกรรมตามประเพณีทางพระพุทธศาสนา และวัดส าคัญของสงัคมไทย อีกทั้งยังสนับสนุนให้
เยาวชนท่ีไม่มีโอกาสไดศ้ึกษาภาษาไทยจากพระสงฆท่ี์ประจ าอยู่ท่ีวัดแห่งนัน้ดว้ย จึงจะเห็นไดว้่า
การท่ีพระสงฆไ์ทยสามารถสรา้งพืน้ท่ีและความเป็นชมุชนในวดัได ้กลายเป็นอีกศนูยก์ลางหนึ่งของ
การท ากิจกรรม ถ่ายทอดและอนรุกัษป์ระเพณี วฒันธรรมไทยในพืน้ท่ีประเทศอ่ืนได ้

งาน ของ  Pattana Kittiarsa (2010) ท่ี ช่ื อ ว่ า  “Missionary Intent and Monastic 
Networks: Thai Buddhism as a Transnationalism Religion” มีขอ้ถกเถียงส าคญัเก่ียวกับการ
พัฒนาเครือข่ายพระพุทธศาสนาขา้มพรมแดนของคณะสงฆ์ไทยในช่วงหลังทศวรรษท่ี 1950  
เป็นตน้มา ว่าเกิดขึน้จากการสนับสนุนขององคก์รปกครองคณะสงฆแ์ละภาครฐัของไทย ยิ่งเม่ือ
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พิจารณาการเติบโตของจ านวนเครือข่ายพระพุทธศาสนาขา้มพรมแดนทัง้วดัไทยในต่างประเทศ 
และพระธรรมทูตท่ีไดร้บัการรบัรองจากคณะสงฆไ์ทยเพื่อไปเผยแผ่พระศาสนาจะพบว่า ปัจจัย
ส าคญั 3 ประการท่ีท าใหค้ณะสงฆไ์ทยสามารถลงหลกัปักฐานสรา้งกระบวนการเผยแผ่ศาสนา
ขา้มพรมแดนไดป้ระกอบดว้ย (1) นโยบายดา้นพระธรรมทตูไทยในตา่งประเทศ ซึง่มหาเถรสมาคม 
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และรฐับาลใหก้ารสนบัสนุน (2) ความเขม้แข็งของชุมชนคน
ไทยในตา่งประเทศท่ียงัมีส  านกึตอ่ความเป็นไทย และ (3) การเตบิโตของพระพทุธศาสนาในกระแส
โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีทวีปออสเตรเลีย ทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือ นอกจากนีก้ารท่ี
ประเพณี การบวชเเละนั่ งสมาธิเป็น ท่ีนิยมอย่างมากในชุมชนชาวต่างชาติ  ยังช่วยให้
พระพทุธศาสนากลายเป็นสนิคา้ทางศาสนารูปแบบใหมด่ว้ย (Religious Commodification)  

การศึกษาครั้งนี ้ยังพยายามชี้ว่า การขยายจ านวนการเติบโตของวัดไทยใน
ต่างประเทศ กลายเป็นความตั้งใจ ท่ีทั้งมหาเถรสมาคมและรัฐบาลไทย ท่ีจะสร้างให้
พระพุทธศาสนาเป็นทางระหว่างเช่ือมชุมชนคนไทยในต่างประเทศกับส านึกความเป็นไทยใหย้งั
คงไวอ้ย่างมั่นคง อย่างไรก็ตามการพฒันาใหเ้ครือข่ายพระพุทธศาสนาสามารถอยู่เป็นพืน้ท่ีทาง
สงัคมท่ีท าหนา้ท่ีทางวฒันธรรมกับชุมชนคนไทยไดอ้ย่างยั่งยืนมีองคป์ระกอบส าคญัอ่ืนเขา้มา
เก่ียวขอ้ง ขอ้เสนอท่ีส าคญัคือการพยายามปรบัตวัเขา้มาชมุชนทอ้งถ่ินดว้ย เน่ืองจากท่ีผา่นมาพระ
ธรรมทูตจากคณะสงฆไ์ทยมักใหค้วามสนใจท่ีรบัใชชุ้มชนคนไทยเป็นส าคญั หากยกระดบัการ
สื่อสารหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา กิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาจิตวิญญาณใหเ้ผยแผ่ไปยงัคน
ในท้องถ่ินไดด้ว้ย จึงจะเป็นผลดีกับเครือข่ายพระพุทธศาสนาในต่างประเทศไดม้ากกว่า ทั้งนี ้
เพื่อใหก้ารเสนอมุมมองเก่ียวกับการท าหนา้ท่ีของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ ไดห้ลุดจาก
กรอบการพิจารณาเฉพาะท่ีจะเน้นให้คนไทยไดป้ระโยชน์ แต่ควรให้ความสนใจกับชุมชนคน
ต่างประเทศท่ีจะเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนทางปัญญากับเครือข่ายพระพุทธศาสนาไทยใน
ตา่งประเทศไดด้ว้ย 

หากพิจารณาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นผลงานภาษาอังกฤษ  
การเกิดขึน้ของเครือข่ายและชุมชนทางพระพุทธศาสนาขา้มพรมแดน มีความเก่ียวขอ้งกับการ
บริหารจัดการชุมชนใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย ระเบียบและขอ้ปฏิบตัิของชุมชนทอ้งถ่ิน ทั้งการ
ปฏิบตัิตามจารตีปฏิบตัิของชมุชนทอ้งถ่ิน รวมทัง้การแสดงออกถึงความเป็นมิตรกบัหลกัความเช่ือ
และวิถีปฏิบตัิของผูอ้ยู่อาศยัเดิม จะช่วยใหก้ารสรา้งความสมัพนัธข์องชุมชนทางพระพทุธศาสนา
ขา้มพรมแดนในฐานะคนแปลกหนา้ ไดร้บัการยอมรบัและความรว่มมือในการพฒันากิจกรรมได้
สะดวกขึน้ ขณะท่ีกระบวนการสรา้งชมุชนและทนุทางสงัคม จะเห็นไดว้า่บทบาทของเครอืข่ายทาง
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พระพุทธศาสนาดา้นการสงัคมสงเคราะหห์รือการเป็นศนูยก์ลางของพืน้ท่ีทางวฒันธรรม มีส่วน
ส าคญัต่อการพฒันาบทบาทใหเ้ครือข่ายพระพุทธศาสนาขา้มพรมแดน สามารถมีแรงดึงดดูท่ีจะ
ระดมใหเ้กิดสมาชิก เพื่อพฒันาเป็นชมุชนท่ีมีพลงัศรทัธารว่มกนัตอ่ไป 

2.6.2 เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องทีเ่ป็นผลงานภาษาไทย  
การศึกษาของ สชุาดา ทวีสิทธ์ิ และสรุสม กฤษณะจูฑะ (2555) ศึกษาเก่ียวกบัชาว

ลาวอพยพในสงัคมไทย โดยใหค้วามสนใจทั้งในมิติกฎหมาย จิตส านึกแห่งความเป็นพลเมือง 
รวมทัง้กระบวนการจดัการระหวา่งรฐัชาติท่ีมีตอ่กลุม่คนอพยพ ทัง้นีใ้หเ้พื่อสรา้งใหเ้กิดความเขา้ใจ
ประสบการณชี์วิตดา้นต่าง ๆ ของกลุ่มผูอ้พยพ ซึ่งมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการเห็นรูปแบบการ
สรา้งการยอมรบัต่อชุมชนท่ีผูอ้พยพเขา้ไปเป็นสมาชิกใหม่ รวมทัง้มิติท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้กฎหมาย
และนโยบายของรฐัท่ีมีตอ่กลุม่คนท่ีตอ้งการเขา้มาเป็นพลเมืองของรฐัไทย พืน้ท่ีของการศกึษาครัง้
นีค้ือบริเวณหมู่บา้นชายแดนใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัอบุลราชธานี จงัหวดัสรุินทร ์และจงัหวดั 
ศรีสะเกษ โดยใช้กระบวนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานครอบคลุมทั้งการวิจัยเชิงปริมาณท่ี
ด าเนินการเก็บขอ้มูลครวัเรือนตวัอย่างในพืน้ท่ีการศึกษากว่า 590 ครัง้เรือน ขณะท่ีการวิจัยเชิง
คณุภาพท่ีด าเนินการสมัภาษณบ์คุคลท่ีอยูใ่นประเทศไทยมามากกวา่ 10 ปี ครวัเรอืนละ 1 คน  

งานเก่ียวกบัสภาวะของกลุ่มผูอ้พยพชาวลาวบรเิวณชายแดนนี ้แสดงใหเ้ห็นว่าพืน้ท่ี
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยมีกลุ่มคนท่ีมีสถานะไรร้ฐัอยู่จริง โดยเสน้ทางของการอพยพมี
ช่วงเวลาทางประวตัิศาสตรท่ี์ส าคญัคือภายหลงัการท่ีลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองช่วงปี พ.ศ. 
2517 ได้มีคนลาวอพยพเข้ามาอยู่ในค่ายผู้ลี ้ภัยท่ีทางส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี ้ภัยแห่ง
สหประชาชาติ (The United Nations High Commission for Refugees) ใหก้ารรบัรองในฝ่ังไทย
กว่าจ านวน 320,155 คน ซึง่ถือเป็นจดุเริม่ตน้ส าคญัของการเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยของคน
ลาว ขณะท่ีปัจจุบนัสภาวะการเป็นพลเมืองไทยตามบทบญัญัติของรฐัดเูหมือนเป็นขอ้ถกเถียงท่ี
ส าคัญมากขึน้ ทั้งนี ้เพราะเก่ียวข้องกับการได้รับการศึกษา สิทธิของการเข้าถึงบริการทา ง
สาธารณสขุ ตลอดจนส านกึถึงเก่ียวขอ้งกบัความภกัดีตอ่รฐัชาต ิงานวิจยัชิน้นีจ้งึมีขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบายใหเ้ร่งด าเนินการตรวจสอบและใหส้ัญชาติกับกลุ่มคนท่ีพิสูจนไ์ดว้่าเกิดท่ีประเทศไทย 
รวมทั้งเปลี่ยนสถานะของผู้ลีภ้ัยท่ีการส ารวจเม่ือปี พ.ศ. 2534 ให้ได้สัญชาติไทย ตลอดจน
พิจารณาใหท้างเลือกกับกลุ่มท่ีลบัลอบเขา้เมืองมาเป็นแรงงานผิดกฎหมายไดเ้ขา้ถึงกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนษุยชน เพื่อใหส้ามารถมีแรงงานท่ีถกูตอ้งและเป็นสว่นหนึ่งของการด าเนินการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมไทยตอ่ไปดว้ย 
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การศึกษาของ ณัฏฐ์ชวลั โภคาพานิชวงษ์ (2556) เป็นการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ขา้มถ่ินกบัชมุชนทางศาสนาของกลุ่มชาวพม่าในจงัหวดัระนอง ซึ่งมีขอ้เสนอท่ีแตกต่างจากกรอบ
มโนทัศนข์องรฐัส่วนกลางเก่ียวกับการอพยพในพืน้ท่ีดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นการผสมผสานทาง
วฒันธรรมอย่างยืดหยุ่นระหว่างคนในพืน้ท่ี หากพิจารณาจากกรอบทางประวตัิศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัความเช่ือทางศาสนา แสดงใหเ้ห็นการแลกเปลี่ยนและการอพยพขา้มแดนท่ีมาอย่างยาวนาน 
ขอ้เท็จจรงิส่วนหนึ่งถกูแสดงผ่านประวตัิศาสตรข์องการสรา้งสิ่งปลกูสรา้งทางพระพทุธศาสนาท่ีมี
ชาวพม่ามาเป็นสนบัสนนุการก่อสรา้ง ขณะเดียวกบัวิวฒันาการของการจดัระเบียบทางสงัคมโดย
รฐัส่วนกลาง ไดส้รา้งขอ้กงัวลเชิงกฎหมาย สาธารณสขุและความมั่นคงขึน้ จากปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัแรงงานตา่งดา้ว ความมั่นคงตามแนวชายแดน ตลอดจนปัญหายาเสพตดิ ดงันัน้การท่ีศกึษาชิน้
นีไ้ดเ้ก็บขอ้มลูดว้ยแนวทางมานษุยวิทยา ครอบคลมุการสมัภาษณเ์ชิงลกึ การสัมภาษณแ์บบบอก
เล่า เรื่องเล่าทางประวตัิศาสตร ์รวมทัง้สนใจการสงัเกตอย่างมีส่วนรว่ม เพื่อสรา้งใหเ้กิดท าความ
เขา้ใจประเพณี พิธีกรรมและความเช่ือทางศาสนาของเครอืข่ายชาวพมา่ในพืน้ท่ีระนอง  

ผลของการศึกษาท่ีส าคัญสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการข้ามพรมแดนของกลุ่ม  
ผูอ้พยพชาวพม่า เป็นผลของโลกาภิวตันแ์ละการย่นย่อพืน้ท่ีท่ีสรา้งใหเ้กิดกิจกรรมขา้มพรมแดน
มากขึน้ อย่างไรก็ตามส าหรบัคนในพืน้ท่ีกระบวนการของการเคลื่อนยา้ยหรอืขา้มพืน้ท่ีระหว่างกนั
เกิดขึน้มาอย่างยาวนานแลว้ หากจะพิจารณาเฉพาะปฏิบตัิการทางศาสนาขา้มพรมแดนในพืน้ท่ี 
จะเห็นไดว้่าทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสตต์่างมีตัวแทนลักษณะองคก์รเขา้ท ากิจกรรมขา้ม
พรมแดนอยา่งเขม้ขน้ ส าหรบัศาสนาครสิตใ์ชรู้ปแบบการเคลื่อนท่ีผา่นกิจกรรมสงเคราะหแ์ละศนูย์
การเรยีนรูเ้ชิงการศกึษา ท าหนา้ท่ีใหก้ารศกึษาควบคูก่บัการเผยแผ่ศาสนาของโบสถค์รสิตใ์นพืน้ท่ี 
ขณะท่ีศาสนาพทุธมีปฏิบตัิการท่ีผกูติดอยูก่บัประเพณีความเช่ือดัง้เดิมของคนในพืน้ท่ีและผูอ้พยพ
ชาวพม่า ดงันัน้กลุ่มคนอพยพท่ีเขา้มาเป็นแรงงานในจงัหวดัระนองจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสรา้ง
และระลกึถึงความเป็นเครอืญาติทางศาสนารว่มกนั สิ่งปลกูสรา้งลกัษณะเจดียม์อญหลายแห่งใน
จงัหวดัระนอง สามารถสืบเรือ่งราวไดว้่ามาจากบรรพบรุุษชาวมอญท่ีขา้มพรมแดนไปมาก่อนมีเขต
รฐัชาติท่ีแน่นอน ชมุชนพทุธศาสนาขา้มพรมแดนบรเิวณนีจ้งึอาศยัวดัหลายแห่งเป็นศนูยก์ลางการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได ้ในมิตท่ีิส  าคญัอย่างมาตอ่การสรา้งความยั่งยืนทางศิลปวฒันธรรม
ในทอ้งถ่ิน การบรหิารจดัการเก่ียวกบัพืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลายทางสงัคมและวฒันธรรม นโยบาย
ท่ีภาครฐัสว่นกลางจะก าหนดใหก้บัจงัหวดัชายแดนควรค านึงถึงประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมของ
ท้องถ่ิน พิจารณาการอยู่ร่วมกันภายใต้พรมแดนแห่งความสงบสุขควบคู่กับความมั่ นคง  
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จะสามารถส่งเสรมิใหเ้มืองชายแดนสามารถรกัษาความสมัพนัธท์ัง้ทางประวตัิศาสตร ์ความเช่ือ
ทางศาสนา และกิจกรรมทางเศรษฐกิจไวไ้ดอ้ยา่งยั่งยืน  

การศึกษาของ จามะรี เชียงทอง (2560) เป็นการศึกษาทางสังคมวิทยาและ
วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับบทบาทของรฐัในการจัดระเบียบพืน้ท่ีแนวชายแดนไทย เน่ืองในอดีต
ความสมัพนัธข์องผูค้นบริเวณชายแดน ท่ีครอบคลุมทัง้ประเด็นการนับถือศาสนาและความเช่ือ 
ระบบเครือญาติ ระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย ์อาจมีความพรา่มวั รวมทัง้ขาดโครงสรา้งการ
บรหิารจดัการพืน้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายจากศนูยก์ลางการบรหิารประเทศอย่างชดัเจน งานชิน้นี ้
จึงพยายามท าความเขา้ใจบทบาทของรฐั บทบาทของคณะพระธรรมจารกิของคณะสงฆไ์ทย และ
กลุม่เผยแผ่ศาสนาชาวครสิตก์บัการเขา้มามีบทบาทในการใหค้วามรูแ้ละสรา้งชมุชนท่ีเป็นไปตาม
แนวปฏิบตัิของแตล่ะกลุม่ในพืน้ท่ีชายแดน พืน้ท่ีของการศกึษาครัง้นีอ้ยูท่ี่อ  าเภอแมส่ะเรยีง จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน โดยใชก้ระบวนการวิจัยทางมานุษยวิทยามุ่งเนน้การสมัภาษณ์และการสงัเกตเป็น
ส าคญั ทัง้นีมี้หน่วยการวิเคราะหท่ี์ส าคญัคือประวตัิศาสตรค์วามทรงจ าของผูค้นในพืน้ท่ี แบบเรยีน
และหลกัสตูรในสถานศกึษา ระบบสญัลกัษณท่ี์เก่ียวขอ้งปฏิบตัิการทางศาสนาในพืน้ท่ีทัง้ของพระ
ธรรมจารกิและชมุชนทางครสิตศ์าสนา 

การท่ีงานศึกษาชิน้นีไ้ดชี้ใ้หเ้ห็นถึงบทบาทเก่ียวกบัเครือข่ายพระธรรมจาริก ซึ่งเป็น
เครอืข่ายทางพระพทุธศาสนาท่ีปฏิบตัิการภาคสนามอยู่ในพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ แสดงใหเ้ห็นว่าการ
ก่อตัง้เครอืข่ายพระธรรมจารกิเมื่อปี พ.ศ. 2508 ภายใตค้วามรว่มมือระหวา่งกรมประชาสงเคราะห์
ในอดีต และเครือข่ายพระสงฆ์ภาคเหนือภายใต้การสนับสนุนของ สมเด็จพระพุทธชินวงศ ์  
(สุวรรณ สุวณฺณโชโต) มีจุดหมายส าคญัคือการเผยแพร่พระพุทธศาสนาใหก้ับชาวเขาบนพืน้ท่ี
ภาคเหนือ อีกทั้งยังด าเนินการสรา้งกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดระเบียบพืน้ท่ีท่ีห่างไกลจาก
ศูนย์กลางการบริหารจัดการของรฐัไทย อาทิ การสอนหนังสือ การจัดอุปสมบท รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรูท้างพระพุทธศาสนา เป็นต้น กระบวนการท่ีเครือข่ายพระธรรมจาริกด าเนิน
กิจกรรมภายใตก้ารเป็นพระนกัพฒันา มีสว่นตอ่การถ่ายทอดอดุมการณค์วามเป็นไทย รวมทัง้การ
จดัระเบียบประเด็นเก่ียวกบัความเช่ือ บรรทดัฐานทางสงัคม รวมทัง้การศึกษาแบบรฐัไทย ดงันัน้
กลุ่มชาวเขาท่ีมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายพระธรรมจาริก จึงมีระบบค่านิยมหรือ
พฤติกรรมท่ีเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิต จากความพยายามสรา้งความเป็นไทยตามแบบแผนท่ีไดมี้
ปฏิสมัพนัธก์บัเครอืข่ายพระธรรมจารกิและเครอืข่ายราชการท่ีด าเนินกิจกรรมรว่มกนัตลอดมา 
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กล่าวโดยสรุปจะเห็นไดว้่า งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาชุมชนทางศาสนาขา้ม
พรมแดน มุ่งเนน้สะทอ้นปฏิบตัิการการเกิดชุมชนทางศาสนา ในฐานะของการสรา้งระเบียบทาง
สงัคม ซึ่งมีส่วนต่อการยกระดบัความมั่นคงและการรกัษาความเช่ือตามประเพณีภายในสงัคมขึน้ 
ดงันัน้ในมิตินีช้มุชนทางศาสนาเป็นกลไกตามโครงสรา้งหนา้ท่ีท่ีช่วยควบคมุพฤติกรรมของผูค้นใน
สงัคมใหอ้ยู่ในกรอบท่ีสงัคมก าหนด นอกจากนีอ้งคก์รทางศาสนาท่ีมีบทบาทอย่างเขม้ขน้มกัเกิด
จากการท าหนา้ท่ีเชิงปฏิบตัิการ ท่ีมุ่งเนน้การพฒันากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของผูค้น การท่ี
สามารถปรบับทบาทใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของผูค้นในสงัคมมากขึน้ ช่วยพฒันาความสมัพนัธใ์ห้
องคก์รทางศาสนายงัมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผูค้น รวมทัง้ชมุชนศาสนาเองจะมีโอกาสไดเ้รียนรูท่ี้
จะปรบัตวัใหเ้ปิดรบัโลกทศันข์องผูค้นในชุมชนสมยัปัจจุบนัท่ีเปลี่ยนแปลงไป จนสามารถพฒันา
องคค์วามรูห้รอืกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของผูค้นไดม้ากขึน้  
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

การศึกษาเรื่อง “เครือข่ายพระสงฆล์าว: กระบวนการสรา้งชุมชนและทุนทางสงัคมใน
สงัคมไทย” เป็นการศกึษาวิจยัแบบผสมผสาน มุง่เนน้การเก็บขอ้มลูทัง้เชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ
รว่มกนั โดยการศกึษาครัง้นีจ้ะท าความเขา้ใจและวิเคราะหใ์หเ้ห็นพฒันาการของการถ่ายทอดทนุ
ทางสงัคมของเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ทัง้นีว้ิธีด  าเนินการวิจยัจะแบ่งล าดบัการศึกษา
เชิงปริมาณ เป็นพืน้ฐานการท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ของกระบวนการก่อตัวของความเป็น
ชมุชนและเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ขณะท่ีการศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพ ถือเป็นแนวทาง
และช่วงระยะเวลาท่ีส าคญัของการเก็บขอ้มลู ใหเ้ห็นผลการวิเคราะหป์ฏิบัติการของกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนากับการถ่ายทอดประเพณี พุทธศิลป์และวฒันธรรมของเครือข่ายพระสงฆล์าว 
รวมทั้งสังเคราะหถ์ึงรูปแบบการสรา้งและถ่ายทอดทุนทางสงัคมของเครือข่ายพระสงฆล์าวใน
สงัคมไทยต่อไป ทัง้นีเ้พื่อใหก้ารอธิบายถึงวิธีด  าเนินการวิจยัมีรูปแบบท่ีชดัเจน จึงขอน าเสนอเป็น
หวัขอ้ดงันี ้

3.1 ระเบียบวิธีวิจยั 
3.1.1 การวิจยัภาคสนาม 
3.1.2 การวิจยัเอกสาร  

3.2 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
3.2.1 พืน้ท่ีการวิจยั 
3.2.2 ประชากรของการวิจยั 
3.2.3 กลุม่ตวัอยา่งของการวิจยั 

3.3 เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.3.1 แบบสอบถามเชิงส ารวจ 
3.3.2 แบบสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
3.3.3 แบบการสนทนากลุม่ 
3.3.4 แบบบนัทกึขอ้มลู 

3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3.4.1 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานเก่ียวกบัเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย  
3.4.2 การจดัท าเครือ่งมือการวิจยัเชิงส  ารวจและทดสอบความเช่ือมั่น  
3.4.3 การจดัท าเครือ่งมือการวิจยัเชิงคณุภาพ  
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3.4.4 การด าเนินการเก็บแบบสอบถามเชิงส ารวจจากกลุม่ตวัอยา่งเชิงปรมิาณ  
3.4.5 การด าเนินการเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพ  
3.4.6 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มลู  
3.4.7 การวิเคราะหข์อ้มลู 

3.5 การวิเคราะหข์อ้มลู 
3.5.1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณ 
3.5.2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ 

3.6 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มลู 
3.6.1 การตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มลู  
3.6.2 การตรวจสอบสามเสา้ดา้นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู  
3.6.3 การตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญประเดน็การวิจยั 

3.7 จรยิธรรมการวิจยัในมนษุย ์  
  3.7.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย  

  3.7.2 การวิเคราะห้ข้อมูล 

3.1 ระเบยีบวิธีวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) กล่าวคือการ

ผสมผสานกระบวนการวิจยัเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพเพื่อใหส้ามารถบรรลจุดุมุ่งหมายของการ
วิจยัได ้ทัง้นี ้J. Schoonenboom and R. B. Johnson (2017) ไดเ้สนอว่าการวิจยัแบบผสมผสาน
เป็นการวิจยัท่ีใชแ้นวทางทัง้การวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ เพื่อใหส้ามารถวิเคราะหข์อ้มูล
และมีเทคนิคการวิเคราะหผ์ลการศกึษาท่ีรอบดา้นมากขึน้ โดยประโยชนท่ี์ส าคญัของการวิเคราะห์
ข้อมูลวิจัยเชิงผสมผสานจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถน าเสนอข้อมูล ทั้งจากการวิเคราะห์ข้อมูล  
ท่ีปราศจากอคติเชิงคุณค่าของผู้วิจัยและการตีความผ่านมุมมองของกรอบทฤษฎีท่ีศึกษา 
นอกจากนีย้ังมีมุมมองท่ีเสนอว่าการวิจัยแบบผสมผสานมีลักษณะเด่นอยู่ท่ีการคัดเลือกและ
วิเคราะหข์อ้มลูท่ีเครง่ครดัทั้งดา้นปริมาณและคณุภาพ เพื่อใหส้ามารถบูรณาการขอ้มลูการวิจยั
ไปสู่การวิเคราะหข์อ้มลูทัง้สองส่วนใหส้ามารถตอบค าถามการวิจยัได ้(Creswell, J., 2015: 2-6) 
ซึง่ส  าหรบัการศกึษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัจะมุ่งเนน้ทัง้การส ารวจมมุมองและความคิดเห็นของพระสงฆล์าว
รว่มกบัการศึกษาภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูและท าความเขา้ใจทศันคติ มมุมอง ตลอดจน
กระบวนการสรา้งเครือข่ายของพระสงฆล์าวท่ีเขา้มาอยู่ในสงัคมไทย นอกจากนีจ้ะศกึษาเอกสาร
ทางประวตัิศาสตรข์องคณะสงฆไ์ทยท่ีสามารถเช่ือมโยงความสมัพันธก์ับคณะสงฆล์าว รวมทั้ง
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ระเบียบหรอืขอ้บงัคบัของหน่วยงานดา้นการศกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระสงฆท์ัง้ระดบัพระปรยิตัิธรรม
ศึกษาและระดับอุดมศึกษาเพื่อใหส้ามารถเขา้ใจการก่อตัวของเครือข่ายพระสงฆล์าวท่ีเขา้มา
ศกึษาในสงัคมไทยมาอยา่งตอ่เน่ืองใหไ้ดม้ากขึน้ โดยสามารถสรุประเบียบวิธีวิจยัท่ีส  าคญัไดด้งันี ้

3.1.1 การวิจัยภาคสนาม (Fieldwork Research) 
(1) การเก็บขอ้มลูแบบส ารวจ (Survey) มุ่งเนน้การเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามจาก

กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณ เก่ียวกับการจัดตั้งชมรม การด าเนินกิจกรรมและเป้าหมาย
ส าคญัของการสรา้งชมุชนพระสงฆล์าวในสงัคมไทย โดยอา้งอิงจ านวนประชากรจากพระสงฆล์าว
ท่ีเขา้มาจ าพรรษาในพืน้ท่ีการวิจยัปัจจบุนัและตอ้งมีอายมุากกว่า 20 ปี ไดจ้  านวน 214 รูป จะได้
กลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 139 รูป อย่างไรก็ตามการลงพืน้ท่ีส  ารวจภาคสนามเพื่อเก็บแบบสอบถามเชิง
ปริมาณเป็นช่วงเวลาท่ีเกิดการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้
พระนิสิตลาวและพระสงฆล์าวท่ีเขา้มาจ าพรรษาอยู่ในประเทศไทย เดินทางกลบัไปยงัภมูิล  าเนา
บา้นเกิด และไม่ไดร้บัอนญุาตใหก้ลบัขา้มพรมแดนมายงัประเทศไทย เม่ือพิจารณาจากขอ้จ ากดัท่ี
เป็นผลจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้โควิด-19 ดงักล่าว การศึกษาวิจยัครัง้นีจ้ึงสามารถเก็บ
แบบสอบถามเชิงปรมิาณจากพระสงฆก์ลุม่ตวัอยา่งที่ตอบขอ้ค าถามครบถว้นไดท้ัง้สิน้ 119 รูป  

(2) การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มุ่งเนน้การสมัภาษณ์เจา้คณะพระ
สังฆาธิการท่ีมีความรูแ้ละมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายพระสงฆล์าวในสังคมไทย เจา้อาวาสท่ี
พระสงฆ์ลาวเข้ามาพ านัก ผู้น  าเครือข่ายพระสงฆ์ลาว ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน
พระพทุธศาสนาแห่งชาติ และนกัวิชาการดา้นพระพทุธศาสนา ตลอดจนพระสงฆล์าวท่ีเขา้มาอยู่
ในสงัคมไทย  

(3) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มุ่งเนน้การท าความเขา้ใจขอ้มูล
เชิงลึกท่ีอาศัยการเสริมพลังผ่านบทสนทนาเพื่อเป็นการทบทวน ตรวจทานและเสริมมิติความ
หลากหลายจากกลุม่ตวัอย่าง ซึง่อาจไม่จ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกนั แตถื่อว่าเป็นประโยชนต์อ่การท า
ความเขา้ใจเครอืข่ายท่ีท าการศกึษา ซึง่จะช่วยใหผู้ว้ิจยัสามารถเขา้ถึงและวิเคราะหข์อ้มลูไดอ้ย่าง
รอบดา้นมากขึน้ โดยในการศกึษาครัง้นีจ้ะด าเนินการสนทนากลุม่ย่อยกบั (1) พระสงัฆาธิการและ
อาจารยท่ี์ปรึกษาเครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทย  (2) พระสังฆาธิการท่ีสนับสนุนเครือข่าย
พระสงฆล์าวท ากิจกรรม (3) ผูน้  าเครอืข่ายพระสงฆล์าว จ านวน 3 กลุม่ 

(4) การสังเกตการณ์วิจัย (Observation) มุ่งเน้นการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อบันทึก
รายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมและผลกระทบจากการเป็นเครือข่าย โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กับศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตทางศาสนา พิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนการให้คุณค่าต่อ
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ความสมัพนัธภ์ายในกลุ่มของเครือข่ายพระสงฆล์าว ทัง้นีก้ารสงัเกตการณจ์ะช่วยใหผู้ว้ิจยัเขา้ใจ
บรบิทการรวมกลุม่ เปา้หมายและรูปแบบกิจกรรมท่ีเครอืข่ายด าเนินการ รวมทัง้การพฒันาบทบาท
ท่ีเก่ียวกบัสรา้งกิจกรรมการพฒันาภายหลงัการเขา้เป็นสมาชิกของเครอืข่ายไดด้ว้ย 

3.1.2 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
มุ่งเน้นการศึกษาเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท า

ความเขา้ใจประวตัิศาสตรเ์ชิงความสมัพันธท่ี์เก่ียวขอ้งกับพระสงฆล์าวในสงัคมไทย รวมทัง้มติ 
ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัสงฆท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสรา้งและควบคมุเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 
ทัง้นีส้ามารถแบง่รูปแบบของเอกสารท่ีสนใจศกึษาออกไดเ้ป็น 

(1) ระเบียบ ขอ้บงัคบัของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาเถรสมาคม 
และมหาวิทยาลัยสงฆ์ท่ีเก่ียวกับเครือข่ายพระสงฆ์ลาวหรือชมรมพระนิสิตลาวในสังคมไทย 
เน่ืองจากเครือข่ายพระสงฆล์าวท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทย มีจุดเริ่มตน้จากการรวมตวัท ากิจกรรมของ
พระนิสิตท่ีสงักัดอยู่ในมหาวิทยาลยัสงฆ ์ดงันั้นการศึกษาระเบียบ ขอ้บังคบัท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
พฒันาชมรมพระนิสิต ตลอดจนรูปแบบกิจกรรมท่ีด าเนินการมาอย่างตอ่เน่ือง จะช่วยใหเ้กิดความ
เขา้ใจการพฒันาเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยไดอ้ยา่งชดัเจนยิ่งขึน้ 

(2) การศกึษาเก่ียวกบัเอกสารงานวิจยัทางประวตัิศาสตรแ์ละความสมัพนัธท์าง
พระพุทธศาสนาระหว่างคณะสงฆ์ไทยและลาว โดยจะมุ่งเน้นค้นคว้าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
ความสมัพนัธแ์ละการก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการเขา้มาศกึษาของพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 

3.2 พืน้ทีก่ารวิจัย ประชากร และกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
ส าหรบัการวิจยัแบบผสมผสานจะไดค้ดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งของการเป็นตวัแทนในการเก็บ

ข้อมูลออกเป็นทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจะคัดเลือก  
 ใพระสงฆล์าวจากพืน้ท่ีการศึกษาวิจัย โดยมีการสุ่มตัวอย่างตามหลักการของ Taro Yamane  
ขณะท่ีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มลูส าคญันัน้ จากการศึกษาดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพผูว้ิจยั
เลือกตวัอยา่งแบบยดึจดุมุ่งหมายเป็นหลกั (Purposive Sampling) โดยวิธีการเช่นนี ้ชาย โพธิสิตา 
(2562) ไดส้รุปว่าคือการท่ีผูว้ิจัยเลือกผูใ้หข้อ้มูลท่ีสามารถใหข้อ้มูลท่ีประโยชนก์ับการวิจัยมาก
ท่ีสดุ ซึ่งจะเรียกกลุ่มตวัอย่างว่าผูใ้หข้อ้มลูส าคญั (Key Informants) โดยการท่ีผูว้ิจยัใชพ้ืน้ท่ีวิจยั
หลายแห่งเพราะจะเป็นการยืนยนัว่าขอ้มลูท่ีไดม้านัน้มีความหลากหลายและเป็นประโยชนต์อ่การ
วิจยัมากท่ีสดุ 
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3.2.1 พืน้ทีก่ารวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยได้ก าหนดพื ้นท่ีการวิจัยโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ซึง่ ชาย โพธิสิตา (2562) ไดอ้ธิบายการเลือกตวัอย่างการวิจยัในมิตินีว้่า เป็นการเลือก
เพื่อไดต้วัอย่างท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีมีความรูห้รือขอ้มูลใหผู้ว้ิจัยไปเรียนรูไ้ด ้ดงันั้น
พืน้ท่ีของการศึกษาวิจยัครัง้นีจ้ึงก าหนดจงัหวดัท่ีมีองคป์ระกอบส าคญัสองประการคือ ประการท่ี
หนึ่ง มีจ านวนพระสงฆ์ลาวอาศัยอยู่จ  านวนมาก และ ประการท่ีสอง มีการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ ไทยอยู่ ด้วย  เป็ นจ านวน  8 จังหวัดดัง นี ้  (1) ก รุงเทพมหานคร (2) 
พระนครศรีอยธุยา (3) หนองคาย (4) ขอนแก่น (5) นครพนม (6) อบุลราชธานี (7) เชียงใหม่ และ 
(8) เชียงราย  

3.2.2 ประชากรของการวิจัย  
ส าหรบัประชากรของการวิจยั มุง่เนน้ศกึษาทัง้พระสงฆแ์ละฆราวาสท่ีมีประสบการณ์

หรือเก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณเ์ครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น 
(1) การเป็นสมาชิกหรือท ากิจกรรมกับเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย (2) มีความรูเ้ก่ียวกับ
ความสมัพนัธห์รอืพระพทุธศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมของคณะสงฆไ์ทยหรอืลาว หรือ (3) การ
เป็นผูร้บัผิดชอบหรอืสนบัสนนุเก่ียวกบัการด าเนินงานของเครอืข่ายพระสงฆล์าว  

3.2.3 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
ส าหรบัการคัดเลือกลุ่มตัวอย่างการวิจัยของการศึกษาครัง้นี ้ สามารถแบ่งกลุ่ม

ตวัอยา่งออกไดเ้ป็น 2 กลุม่ตวัอยา่งดงันี ้
3.2.3.1 กลุ่มพระสงฆ์ ส  าหรบัการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยคัดเลือกจากพระสงฆ์ท่ี  

จ าพรรษาหรือศึกษาอยู่ในพืน้ท่ีการศึกษาของการวิจยั 8 จงัหวดั จึงสามารถก าหนดกลุ่มตวัอย่าง
เชิงปรมิาณได ้139 รูป 

ขนาดของตัวอย่าง 
การก าหนดขนาดของตัวอย่างจากประชากรพระสงฆ์ลาวท่ีเขา้มาจ าพรรษา

จังหวดัท่ีเป็นพืน้ท่ีการวิจัย จ านวนรวมทั้งสิน้ 214 รูป สามารถใชสู้ตรการค านวณหาขนาดของ
ตัวอย่างท่ีเหมาะสมของ Taro Yamane (1973) โดยก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนจากการ
ค านวณรอ้ยละ 5 สามารถค านวณหาขนาดตวัอยา่งไดด้งันี ้ 
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n = 
N

1+Ne2 

 เม่ือ  n = จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

   N = จ านวนรวมประชากรทัง้หมดท่ีใชใ้นการศกึษา 

   e = ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรบัได ้(ก าหนดใหเ้ท่ากบั 0.05) 

เม่ือแทนคา่การค านวณจะไดข้นาดของกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

              n = 
214

1+214 (0.05)2
 

          n = 139 

อย่างไรก็ตาม เม่ือผูว้ิจัยไดล้งพืน้ท่ีศึกษาวิจัยเพื่อท าการเก็บแบบสอบถามเชิง
ปรมิาณไดเ้กิดสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้โควิด-19 สง่ผลใหพ้ระนิสิตนกัศกึษาลาว
และพระสงฆล์าวท่ีเขา้มาศกึษาหรอืจ าพรรษาอยูใ่นประเทศไทยท่ีไดเ้ดินทางกลบัไปยงัสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่ไดร้บัอนุญาตให้กลับขา้มพรมแดนกลับเขา้มาในไทย ซึ่งจาก
ขอ้จ ากัดท่ีเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โควิด-19 จึงส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถเก็บ
แบบสอบถามเชิงปรมิาณจากพระสงฆก์ลุม่ตวัอยา่งที่ตอบขอ้ค าถามครบถว้นไดท้ัง้สิน้ 119 รูป 

3.2.3.2 กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั (Key Informants) ท่ีเป็นกลุม่พระสงฆส์  าหรบัการวิจยั
เชิงคณุภาพ คดัเลือกจากพระสงฆ ์ท่ีมีต าแหน่งเป็นเจา้คณะปกครอง พระสงัฆาธิการท่ีมีความรู ้
และมีความสมัพนัธก์บัเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย เจา้อาวาสท่ีพระสงฆล์าวเขา้มาพ านกั 
และพระสงฆน์กัวิชาการดา้นพระพทุธศาสนาจ านวน 15 รูป อีกทัง้ยงัไดส้มัภาษณพ์ระสงฆล์าวท่ี
เขา้มาจ าพรรษาอยู่ในประเทศไทยไม่ต ่ากว่า 1 พรรษา และมีบทบาทในกลุม่การด าเนินกิจกรรมใน
นามเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย จ านวน 12 รูป รวมเป็น 27 รูป 

3.2.3.3 กลุ่มบุคคลทั่วไปส าหรบัการวิจัยเชิงคุณภาพ คัดเลือกจากบุคคลทั่วไปท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเครอืข่ายพระสงฆล์าวผ่านการเป็นคณาจารยใ์นมหาวิทยาลยัสงฆ ์เป็นเจ้าหนา้ท่ีของ
หน่วยงานภาครฐัท่ีมีประสบการณเ์ก่ียวขอ้งกบัการปฏิสมัพนัธก์บัพระสงฆล์าว หรือมีบทบาทให้
การสนบัสนนุพระสงฆล์าวในสงัคมไทยจ านวน 3 คน 
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3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
ส าหรบัการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบผสมผสาน ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดใหมี้เครื่องมือท่ีใช้

เก็บและรวบรวมขอ้มลูอย่างเป็นระบบครอบคลมุทัง้เชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ โดยสามารถแบ่ง
เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยัได ้4 ประเภทดงันี ้

3.3.1 แบบสอบถามเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดตัง้
เครือข่ายพระสงฆ์ลาว รวมทั้งรูปแบบการตัดสินใจด าเนินกิจกรรมและการพัฒนาเครือข่าย
พระสงฆ์ลาวในสังคมไทย นอกจากนีย้ังจะส ารวจกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
เครือข่ายพระสงฆล์าวและชุมชนคนลาวในสงัคมไทย เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจผลกระทบจากการ
ด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย รวมทัง้การสรา้งและถ่ายทอดทุนทางสงัคมของเครือข่ายพระสงฆ์
ลาวอีกดว้ย โดยสามารถแบง่หวัขอ้ค าถามท่ีส าคญัได ้3 สว่นดงันี ้

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ภมูิล  าเนา สถานศึกษา วดัท่ีสงักัด 
อาย ุจ านวนพรรษาจากการอปุสมบท ผูส้นบัสนนุทุนการศกึษา และวฒุิการศกึษาทางคณะสงฆ ์

ส่วนท่ี 2 ขอ้ค าถามเก่ียวกับการจัดตัง้เครือข่ายพระสงฆล์าวและการพฒันาชุมชน  
คนลาวในสงัคมไทย 

ส่วนท่ี  3 ข้อค าถามเก่ียวกับผลท่ี เกิดจากการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย  
พระสงฆล์าว   

ทัง้นีใ้นส่วนของแบบสอบถามส่วนท่ี 2 และ3 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดมาตรวดัแบบ Likert’s 
scale ซึง่มีระดบัของการวดัผล 5 ระดบัไดแ้ก่  

มากท่ีสดุ      เท่ากบั   5   คะแนน 
มาก         เท่ากบั   4   คะแนน 
ปานกลาง     เท่ากบั   3   คะแนน 
นอ้ย             เท่ากบั   2   คะแนน 
นอ้ยท่ีสดุ  เท่ากบั 1 คะแนน 

โดยมีขัน้ตอนในการสรา้งเครือ่งมือการวิจยัไดแ้ก่  
ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณท่ี์

ศกึษา เพื่อทบทวนองคค์วามรูแ้ละกรอบค าถามท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของ
การวิจยั เพื่อก าหนดใหไ้ดเ้ป็นขอ้ค าถามในสว่นท่ี 2 และ 3 ของแบบสอบถาม 

ขัน้ตอนท่ี 2 น าแบบสอบถามท่ีพฒันาขึน้ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจความเท่ียงตรงของ
แบบสอบถาม เพื่อท าการแก้ไขและปรบัปรุงต่อไป โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญในประเด็นท่ีศึกษาวิจัย
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พิจารณาดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence: IOC) ระหว่างขอ้ค าถามกับ
วตัถปุระสงคข์องการศกึษา  

ขั้นตอนท่ี  3 ปรับปรุงแบบสอบถามตามท่ีผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ เพื่ อให้
คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธใ์หค้วามเห็น หลงัจากนัน้จึงแกไ้ขและน าไปเก็บขอ้มูลเพื่อ
ทดสอบความเช่ือมั่นตอ่ไป 

ส าหรับการทดสอบความเชื่อม่ัน  (Reliability) ของแบบสอบถาม จะเห็นได้
เน่ืองจากขอ้ค าถามมีรูปแบบการวดัแบบ Likert’s scale การตรวจสอบความสอดคลอ้งภายใน จึง
จะใช้วิ ธีการหาค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งมี
ความส าคญัในฐานะท่ีจะแสดงใหเ้ห็นความสอดคลอ้งตอ้งกันของค าถามกับวตัถุประสงคข์อง
การศกึษา (ธีระ สินเดชารกัษ์, 2555: 85) โดยทั่วไปก าหนดคา่ Alpha ใหเ้ท่ากบัหรอืมากกวา่ 0.70 
ซึ่งจะถือว่าขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งภายใน ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาส าคัญของการบรรจุ
แบบสอบถามลงเพื่อเก็บขอ้มลูวิจยัมี 2 ประการไดแ้ก่ 

ประการท่ี  1 ค่า Corrected Item-total Correlation เป็นการพิจารณาว่าข้อ
ค าถามมีความสมัพนัธก์บัคะแนนรวมท่ีผูว้ิจยัจะน ามาวิเคราะห ์

ประการท่ี 2 ค่า Alpha If Item Deleted เป็นการพิจารณาค่าความเท่ียงของ
แบบสอบถาม 

จากผลการทดสอบค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ของแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 การก่อตวัของความเป็นชุมชนและการจัดตัง้เครือข่าย
พระสงฆ์ลาว มีค่าเท่ากับ 0.902 และส่วนท่ี 3 เป้าหมายส าคัญของการสรา้งชุมชนเครือข่าย
พระสงฆล์าวในสงัคมไทย มีคา่เท่ากบั 0.934 ซึง่ถือวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งภายใน 

3.3.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น มุมมองของสมาชิก
เครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย เจา้คณะปกครอง พระสงัฆาธิการ ผูบ้รหิารและคณาจารยใ์น
มหาวิทยาลยัสงฆท่ี์มีบทบาทหรือเคยมีบทบาทสนบัสนุนเครือข่ายพระสงฆล์าว ตลอดจนบุคคล
ทั่วไปท่ีเขา้รว่มกิจกรรมของเครอืข่ายพระสงฆล์าว โดยจะมีประเด็นสมัภาษณเ์ชิงลกึประกอบดว้ย 

(1) การจดัตัง้ การบรหิารจดัการความสมัพนัธ ์ตลอดจนรูปแบบการสรา้งปฏิสมัพนัธ์
ภายในของเครอืข่ายพระสงฆล์าวและชมุชนคนลาวในสงัคมไทย 

(2) แนวทางการพัฒนาความสมัพันธ์กับเจา้คณะปกครองของคณะสงฆไ์ทย เพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาสังคม ตลอดจนการใชพ้ืน้ท่ีเป็นศูนยก์ลางกา ร
ประสานงานของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 
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(3) การสรา้งปฏิสัมพันธ์กับชุมชนคนลาวเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ
เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 

(4) บทบาทของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวกับกระบวนการสรา้งชุมชนและเครือข่าย
พระสงฆล์าวในสงัคมไทย 

(5) บทบาทของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวกับการพัฒนาทุนทางสังคม เพื่อผลักดัน
ประโยชนใ์หเ้กิดขึน้กบัสมาชิกของเครอืข่ายทัง้ในสงัคมไทยและสงัคมลาว 

(6) ปฏิบตัิการของกิจกรรมทางพระพทุธศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมท่ีช่วยส่งเสรมิ
การสรา้งความเป็นชมุชนและถ่ายทอดทนุทางสงัคมของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 

3.3.3 แบบการสนทนาก ลุ่ม  เพื่ อ รวบรวมข้อมูลจากการอภิปราย เก่ียวกับ
กระบวนการพัฒนาเครือข่าย การใชทุ้นทางสงัคมท่ีเกิดจากกิจกรรมของเครือข่าย แนวทางการ
สรา้งความสมัพันธภ์ายในสมาชิกและเจา้คณะปกครองของคณะสงฆร์ะดบัชัน้ต่าง ๆ ตลอดจน
ผลกระทบท่ีเครือข่ายพระสงฆ์ลาวสามารถด าเนินการออกไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งจะประกอบดว้ย 

(1) การสรา้งความร่วมมือ การสรา้งช่องทางปฏิสมัพันธ์และการบริหารเครือข่าย
พระสงฆล์าวในมหาวิทยาลยัสงฆแ์ละสงัคมไทย 

(2) การสรา้งความรว่มมือและส่งเสริมความสมัพนัธเ์จา้คณะปกครอง ส่วนราชการ 
ตลอดจนคนไทย เพื่อพฒันาเป็นทนุทางสงัคมของเครอืข่ายพระสงฆล์าว 

(3) บทบาทของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยกบัการขบัเคลื่อนกิจกรรมและทนุ
ทางสงัคม เพื่อชมุชนคนลาวในสงัคมไทย 

(4) บทบาทของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวกับการพัฒนาทุนทางสังคม เพื่อผลักดัน
ประโยชนใ์หเ้กิดขึน้กบัสมาชิกของเครอืข่ายทัง้ในสงัคมไทยและสงัคมลาว 

(5) นโยบายการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะจากการด าเนินกิจกรรมพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 

3.3.4 แบบบันทึกข้อมูล ส าหรบัแบบบนัทึกขอ้มูลจะมีประโยชนต์่อการจดบนัทึกใน
งานภาคสนามท่ีมีพืน้ท่ีการศกึษาท่ีหลากหลาย เพราะจะสามารถช่วยใหข้อ้มลูการวิจยัถกูแบง่แยก
และมีรายละเอียดครบถ้วน เม่ือเข้าสู่ช่วงท่ีนักวิจัยต้องวิเคราะห์ข้อมูลจะสามารถเรียบเรียง
ผลการวิจยัไดเ้ป็นประโยชนย์ิ่งขึน้ (สุภางค ์จนัทวานิช, 2552: 42-43) ซึ่งในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้
ผู้วิจัยได้บันทึกแนวคิดการท างาน รายละเอียดจากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
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เครือข่ายพระสงฆล์าวไดด้  าเนินการหรือเขา้ร่วมเป็นผูบ้ทบาทในกิจกรรม ตลอดจนการบันทึก
ขอ้เสนอแนะการพฒันานโยบายการพฒันาเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส าหรบัขัน้ตอนการเก็บและรวบรวมขอ้มลูของการศึกษาเรื่อง “เครือข่ายพระสงฆล์าว: 

กระบวนการสรา้งชมุชนและทนุทางสงัคมในสงัคมไทย” เป็นการอธิบายแนวทางการจดัเก็บขอ้มลู
อย่างเป็นระบบและสอดคลอ้งกับระเบียบวิธีวิจยัท่ีก าหนดไวใ้นการศึกษา ซึ่ง โกมาตร จึงเสถียร
ทรพัย ์(2553) ไดอ้ธิบายว่าการเก็บขอ้มูลวิจยัมีความหลากหลายทัง้จากมมุมองผูว้ิจยั ช่วงเวลา
และพืน้ท่ีการศึกษา ดงันั้นการศึกษาท่ีดีควรจัดท าอย่างเป็นระบบ โดยสามารถใชก้ารบันทึกท่ี
ส  าคญั 6 รายการไดแ้ก่ สมุดบนัทึกเพื่อการนัดหมาย แบบบนัทึกสดขณะสมัภาษณ์ แบบบนัทึก
ประจ าวนั แบบบนัทึกรายประเด็น แบบบนัทึกดว้ยการด์ขอ้มลูและแบบบนัทึกดว้ยคอมพิวเตอร ์
ส  าหรบัการการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยไดก้ าหนดใหมี้การใช้แบบบนัทึกสดขณะสมัภาษณ์ แบบบนัทึก
ประจ าวนั แบบบนัทึกรายประเด็น เขา้มาด าเนินการประกอบการศึกษา อย่างไรก็ดีสามารถสรุป
แนวทางการเก็บขอ้มลูไดด้งัตอ่ไปนี ้

3.4.1 การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับเครือข่ายพระสงฆล์าวในสังคมไทย ทัง้มิติ
ของจ านวนการเข้ามาศึกษาอย่างเป็นทางการในมหาวิทยาลัยสงฆ์ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
อนุญาตให้พระสงฆ์ต่างชาติเข้ามาพ านักในพระอาราม และนโยบายการก ากับพระสงฆ์
ตา่งประเทศในสงัคมไทย 

3.4.2 การจัดท าเคร่ืองมือการวิจัยเชิงส ารวจและทดสอบความเชื่อม่ัน โดยศึกษา
ขอ้มลูความเหมาะสมของการพฒันาแบบสอบถามจากเอกสารวิชาการ งานวิจยั ปรญิญานิพนธ ์
ตลอดจนการศกึษาวิจยัทางพระพทุธศาสนา 

3.4.3 การจัดท าเคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการออกแบบแนวค าถามเพื่อการ
สมัภาษณเ์ชิงลกึ และเพื่อการสนทนากลุ่ม โดยจดัใหมี้ผูท้รงคณุวฒุิท่ีประกอบดว้ยคณะกรรมการ
ควบคมุวิทยานิพนธ ์และพระสงฆน์กัวิชาการตรวจสอบความเหมาะสมและความครอบคลมุของ
แนวค าถาม 

3.4.4 การด าเนินการเก็บแบบสอบถามเชิงส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ  
โดยนดัหมายท่ีมหาวิทยาลยัสงฆ ์และวดัท่ีกลุ่มตวัอย่างสงักดัอยู่ โดยเวลาท่ีเหมาะสมตอ่การเก็บ
แบบสอบถามจะเป็นเวลา 09.00 น. และ 13.00 น. ซึ่งเป็นช่วงท่ีพระสงฆ์ไม่มีศาสนกิจและ
สามารถประสานเขา้เก็บขอ้มลูได ้
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3.4.5 การด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ ์การสนทนากลุม่ และ
การสงัเกตการณอ์ย่างมีส่วนรว่มในกิจกรรมส าคญัของเครือข่ายพระสงฆล์าว เช่น งานประเพณี
ทางพระพุทธศาสนาประจ าปี งานประเพณีประจ าวัดท้องถ่ินท่ีเครือข่ายพระสงฆ์ลาวร่วมจัด
กิจกรรม และงานประเพณีของวดัท่ีมีความเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างคณะสงฆไ์ทยและลาว 
เป็นตน้ 

3.4.6 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยใชก้ระบวนการตรวจสอบแบบ
สามเส้า (Triangulation) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลท่ีได้รบัจากการลง
ภาคสนามศกึษาวิจยัครัง้นี ้ 

3.4.7 การวิเคราะหข้์อมูล โดยการรวบรวม เช่ือมโยงและตรวจทานขอ้มลูเชิงปรมิาณ
กบัขอ้มลูเชิงคณุภาพ เพื่ออธิบาย ถกเถียงตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยั และแนวคิด ทฤษฎีท่ีสามารถ
อธิบายปรากฏการณท์างสงัคมท่ีศกึษาอยูไ่ดอ้ยา่งรอบดา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การวิเคราะหข์อ้มลู 

การด าเนินการเก็บแบบสอบถามเชิงส ารวจจากกลุม่ตวัอยา่งเชิงปรมิาณ 

การด าเนินการเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพ 

การคืนขอ้มลูและสมัภาษณเ์ชิงลกึเพื่อตรวจสอบขอ้มลู 

การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานเก่ียวกบัเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 

การจดัท าเครือ่งมือการวิจยัเชิงส ารวจและทดสอบความเช่ือมั่น 

การจดัท าเครือ่งมือการวิจยัเชิงคณุภาพ 

ภาพประกอบ 5 การเก็บและรวบรวมขอ้มลู 
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3.5 การวิเคราะหข้์อมูล 
การวิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานท่ีได้ประยุกต์การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน

ระหว่างขอ้มลูเชิงปรมิาณรว่มกบัเชิงคณุภาพ อย่างไรก็ตามขอ้มลูเชิงปรมิาณของการศกึษาครัง้นี ้
น  าเพียงผลการวิเคราะหค์่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ คะแนนเฉลี่ย  และผลการวิเคราะหส์่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เพื่อประกอบการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ ขณะท่ีทางการวิเคราะหข์อ้มลูเชิง
คณุภาพ สภุางค ์จนัทวานิช (2552) ไดใ้หค้วามเห็นว่าขอ้มลูท่ีน ามาวิเคราะห ์สามารถเก็บตัง้แต่
ช่วงผูว้ิจัยอยู่ในภาคสนามและด าเนินการต่อมาไดเ้รื่อย ๆ รวมทั้งอาจจ าเป็นตอ้งมีสมมติฐาน
ชั่วคราว (Working Hypothesis) จ านวนมากโดยตลอด เพื่อยกระดบัการพฒันาประเด็นและขอ้
ถกเถียงในการวิเคราะหข์อ้มลูตอ่ไป ทัง้นีส้ามารถสรุปการวิเคราะหข์อ้มลูออกเป็น 2 สว่นไดด้งันี ้

3.5.1 การวิเคราะหข้์อมูลเชิงปริมาณ กล่าวคือวิเคราะหค์วามถ่ีเพื่อการหาค่ารอ้ยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบาย
ผลการส ารวจเก่ียวกบัการจดัตัง้ชมรม การด าเนินกิจกรรมและเปา้หมายส าคญัของการสรา้งชมุชน
พระสงฆล์าวในสงัคมไทย โดยแบง่หวัขอ้การวิเคราะหอ์อกเป็น 3 สว่น ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ภมูิล  าเนา สถานศึกษา วดัท่ีสงักัด 
อาย ุจ านวนพรรษาจากการอปุสมบท ผูส้นบัสนุนทุนการศึกษา และวฒุิการศึกษาทางคณะสงฆ ์
โดยใชต้ารางแจกแจงความถ่ี และรอ้ยละ 

สว่นท่ี 2 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัการจดัตัง้ชมุชนเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 
ส่วนท่ี 3 ขอ้ค าถามเก่ียวกับผลท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายพระสงฆ์

ลาว โดยท าการแปลค่าเฉลี่ยระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั โดยการหาค่าความกวา้งของ
อนัตรภาคชัน้ส  าหรบัแปลคา่เฉลี่ยเป็นระดบัของความคดิเห็น ดงันี ้

 

ช่วงกวา้งของอนัตรภาคชัน้  =  
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

    = 
5 - 1

5
 

    = 0.8 
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น ามาหาเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการสรา้งชุมชนและ
ลกัษณะกิจกรรมทางศาสนากบัการถ่ายทอดและเปลี่ยนทางวฒันธรรมของเครอืข่ายพระสงฆล์าว
ในสงัคมไทย ไดด้งันี ้

คา่เฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง  เห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง  เห็นดว้ยระดบัมาก 
คา่เฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง  เห็นดว้ยระดบัปานกลาง 
คา่เฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยระดบัมาก 
คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุ 

3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  กล่าวคือใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก
การศกึษาเอกสารและการลงพืน้ภาคสนาม ซึง่ในการศกึษาวิจยัครัง้นีจ้ะไดแ้บง่การวิเคราะหข์อ้มลู
เชิงคณุภาพออก 2 สว่นคือ  

3.5.2.1 การวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) โดยการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห์
เอกสารการวิจัยและประวตัิศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับความสมัพันธร์ะหว่างคณะสงฆไ์ทยและคณะ
สงฆล์าว โดยเฉพาะประเด็นทางสงัคม ศิลปวฒันธรรมและประเพณีของผูค้นสองฝ่ังโขง เพื่อท า
ความเขา้ใจกระบวนการก่อตวัของความเป็นชุมชนผ่านประวตัิศาสตรท์างพระพุทธศาสนาและ
วฒันธรรมของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย  

3.5.2.2 การวิเคราะหแ์ก่นสาระ (Thematic Analysis) โดยการสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การถอดเทปบทสัมภาษณ์ เชิงลึกและการสนทนากลุ่มจากเจ้าคณะปกครอง เจ้าคณะ 
พระสงัฆาธิการ พระสงฆล์าวไทยท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายพระสงฆล์าว และสมาชิกของ
เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ตลอดจนบุคคลทั่วไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมาชิกเครอืข่ายพระสงฆ์
ลาว โดยไดก้ าหนดประเด็นการวิเคราะหต์ามหวัขอ้ของวตัถปุระสงคข์องการศกึษา อาทิ ประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดตั้งชุมชนและเครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทย  การสรา้งและ
ถ่ายทอดทุนทางสังคมของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทย ตลอดจนการพัฒนาเครือข่าย
พระสงฆล์าวในสงัคมไทย เป็นตน้ 

3.6 การตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของข้อมูล 
ส าหรบัการศึกษาวิจยัครัง้นีไ้ดด้  าเนินการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลการวิจัย

ดว้ยกระบวนการตรวจสอบแบบสามเสา้ (Triangulation) โดยมีเปา้หมายเพื่อพิสจูนค์วามถกูตอ้ง
ของขอ้มูลท่ีไดร้บัจากการลงภาคสนามศึกษาปรากฏการณ์ ทั้งนีห้ากพิจารณาจากขอ้สรุปของ 
บุษกร เช่ียวจินดากานต ์(2561) ไดว้ิเคราะหไ์วอ้ย่างชัดเจนว่ากระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพจะ
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ไดร้บัความน่าเช่ือหากสามารถยืนยนัความถกูตอ้งของขอ้มลูดว้ยมิตท่ีิหลากหลายและครบถว้น ซึง่
กระบวนการตรวจสอบแบบสามเสา้ถือเป็นขั้นตอนการพิสูจน์ขอ้มูลท่ีเหมาะสมกับการศึกษา
เฉพาะกรณีอย่างยิ่ง ดงันัน้ส  าหรบัการศึกษาครัง้นีจ้ึงไดด้  าเนินการตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้
ดว้ยกระบวนการดงันี ้

3.6.1 การตรวจสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบขอ้มูล
โดยการเก็บขอ้มลูการวิจยัมากกวา่หนึง่แหลง่ ทัง้ในมิตขิองกลุม่ตวัอยา่งที่ใหข้อ้มลูคือพระสงฆล์าว 
พระสงฆไ์ทย และฆราวาสท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเครอืข่ายพระสงฆล์าว เพื่อใหไ้ดข้อ้มลู
ท่ีหลากหลายและสามารถตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มลูท่ีไดร้บัควบคู่ดว้ย ขณะท่ีมิติของ
พืน้ท่ีการศึกษาคือการท่ีผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูในพืน้ท่ีท่ีมีพระสงฆล์าวเขา้มาอาศยัอยู่ในหลายจงัหวดั 
เพื่อใหส้ามารถเห็นความแตกตา่งของบรบิทางวฒันธรรมกบัการสรา้งชมุชนพระสงฆล์าวขึน้ได ้

3.6.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological 
Triangulation) เป็นการพยายามใชเ้ทคนิควิธีการเก็บขอ้มลูท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัแต่ละ
วัตถุประสงคข์องการวิจัย ซึ่งส  าหรบัการศึกษาครัง้นีจ้ะใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น การ
สมัภาษณเ์ชิงลกึ การสนทนากลุ่ม การสงัเกตการณ ์และการเก็บแบบสอบถามเชิงส ารวจ เป็นตน้ 
ทัง้นีผู้ว้ิจยัจะไดป้ระโยชนจ์ากการไม่รบีเรง่สรุปขอ้มลูท่ีไดร้บั แตส่ามารถตรวจทานจากขอ้มลูท่ีมาก
จากเครือ่งมือการวิจยัท่ีแตกตา่งกนั เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์อ่การศกึษาวิจยัมากท่ีสดุ 

3.6.3 การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญประเด็นการวิจัย (Peer Debriefing) เป็นการ
ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ี เช่ียวชาญประเด็นการศึกษาเก่ียวกับสังคมวิทยาศาสนา 
พระพทุธศาสนากบัสงัคม และเครอืข่ายพระสงฆล์าว ดว้ยกระบวนการด าเนินการวิจยัท่ีส  าคญัสอง
ส่วนคือ ส่วนท่ีหนึ่งคือการตรวจทานเครื่องมือการวิจยัว่าสามารถน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูใหไ้ด้
ขอ้มูลท่ีครบถว้นตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั และส่วนท่ีสองคือการตรวจสอบผลการบนัทึกขอ้มูล
ภาคสนามว่าเป็นขอ้มูลท่ีตรงกับประเด็นส าคญัของการศึกษา และสอดคลอ้งกับการก่อตวัของ
เครอืข่ายพระสงฆล์าวขึน้ในสงัคมไทย โดยมีพระสงฆน์กัวิชาการและพระสงฆท่ี์เป็นพระราชาคณะ
ท่ีเก่ียวขอ้งกับเครือข่ายพระพุทธศาสนาต่างประเทศในสงัคมไทย พิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะ
ก่อนการด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูการวิจยัตอ่ไป 

3.7 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
ส าหรบัการด าเนินการตามหลกัจรยิธรรมการวิจยัในมนษุย ์ถือเป็นจรรยาบรรณส าคญัท่ี

ผูว้ิจัยด าเนินการตามขั้นตอนท่ีบัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒไดก้ าหนดใหน้ิสติท่ีด  าเนินการพฒันาปรญิญานิพนธต์อ้งด าเนินการ
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ตาม ส าหรบัการศกึษาครัง้นีไ้ดด้  าเนินการขอจรยิธรรมการวิจยัในคนจากคณะกรรมการจรยิธรรม
ส าหรบัการพิจารณาโครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และไดร้บัการ
อนมุตัิใหด้  าเนินการตามเอกสารรหสัโครงการวิจยั SWUEC-G-187/2563X ซึง่เม่ือไดร้บัการอนมุตัิ
ใหด้  าเนินการศกึษาวิจยัภาคสนามแลว้ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขัน้ตอนปฏิบตัิท่ีส  าคญัของการศกึษาวิจยั
ใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินการตามจรรยาบรรณการวิจยัดงันี ้

3.7.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการขอความร่วมมือการวิจัย
จากกลุ่มตวัอย่างการวิจยั โดยการรกัษาความลบัและป้องกนัไม่ใหข้อ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยัส่งผล
กระทบดา้นลบกบักลุม่ตวัอย่างการวิจยัทัง้ทางรา่งกายและจิตใจ ซึง่ในการศกึษาครัง้นีด้  าเนินการ
ท่ีส าคญัสองส่วนคือ ส่วนที่หน่ึง การขอความยินยอมจากผูใ้หข้อ้มลูว่าจะด าเนินการบนัทึกเสียง
และถอดขอ้ความการบนัทึกเสียง เพื่อน ามาเป็นขอ้มลูการวิจยัส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มลู ซึ่งก่อน
การขอสัมภาษณ์เพื่อเก็บขอ้มูลจะมีการแจง้วัตถุประสงคก์ารวิจัย และขอใชช่ื้อสมมติเพื่อเก็บ
ความลบัของกลุม่ตวัอย่างเป็นส าคญั ส่วนที่สอง การปอ้งกนัผลกระทบตอ่กลุม่ตวัอย่าง จะมีการ
น าเสนอขอ้มลูเฉพาะท่ีไม่สรา้งผลกระทบต่อรา่งกายและจิตใจของกลุ่มตวัอย่าง อีกทัง้ยงัเนน้การ
เก็บขอ้มูลท่ีไม่สอบถามเรื่องส่วนตัวท่ีอาจกระทบต่อประเด็นภูมิหลังหรือความเปาะบางทาง
วฒันธรรมของกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระสงฆล์าวท่ีเขา้มาศึกษาหรอือาศยัอยู่ต่อเน่ืองใน
สงัคมไทย 

3.7.2 การวิเคราะหข้์อมูล ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการท่ีหลากหลายในเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันัน้
การวิเคราะหข์อ้มูลจึงสามารน าเสนอขอ้มูลทั้งท่ีเป็นการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ซึง่ขอ้มลูท่ีน าเสนอตอ้งไมส่ามารถเช่ือมโยงไปถึงกลุม่ตวัอยา่งไดท้างตรง เพราะการรกัษาความลบั
ใหก้บักลุม่ตวัอยา่งถือเป็นประเดน็ส าคญัท่ีตอ้งตระหนกัตอ่การศกึษาวิจยั  
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บทที ่4 
ผลการศกึษา: กระบวนการก่อตวัของความเป็นชุมชนและการจัดตัง้เครือข่าย 

พระสงฆล์าวในสังคมไทย 

ส าหรบับทนี ้ผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูทัง้ท่ีเป็นเชิงปรมิาณท่ีผ่านการเก็บ
แบบสอบถามเชิงส ารวจจากกลุม่ตวัอย่างของการวิจยั และขอ้มลูเชิงคณุภาพท่ีผ่านการสมัภาษณ ์
การสนทนากลุ่ม และการสงัเกตจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคญัของการวิจยั โดยในการน าเสนอครัง้นี ้
ผู้วิจัยได้ก าหนดให้เป็นการใช้ข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางวิเคราะห์สถิติทาง
สงัคมศาสตร ์รว่มกบัการวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา เพื่อใหส้ามารถสรุปรูปแบบของการท่ีพระสงฆล์าว
สรา้งความเป็นชุมชน รวมทัง้จดัตัง้เครือข่ายของกลุ่มสมาชิกพระสงฆล์าวขึน้มาในสงัคมไทยได ้
ตลอดจนจะวิเคราะหใ์หเ้ห็นลักษณะกิจกรรมทางศาสนากับการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนทาง
วฒันธรรมของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย โดยจะแบง่การน าเสนอออกเป็นดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ขอ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่งการวิจยั 
4.1.1 ขอ้มลูพืน้ฐานของการกลุม่ตวัอยา่งการวิจยัเชิงปรมิาณ 
4.1.2 ขอ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในการวิจยัเชิงคณุภาพ 

4.2 การวิเคราะห์กระบวนการก่อตัวของความเป็นชุมชนและการจัดตั้งเครือข่าย
พระสงฆล์าวในสงัคมไทย 

4.2.1 การวิเคราะหก์ระบวนการก่อตวัของความเป็นชุมชนของพระสงฆล์าวใน
สงัคมไทย 

4.2.2 การวิเคราะหก์ระบวนการก่อตัวของการจัดตัง้เครือข่ายพระสงฆล์าวใน
สงัคมไทย 

4.3 ลกัษณะกิจกรรมทางศาสนากบัการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมของ
เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 

4.3.1 กิจกรรมทางศาสนาท่ีมีส่วนต่อการสรา้งแบบแผนปฏิบัติของเครือข่าย 
พระสงฆล์าว    

4.3.2 การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวใน
สงัคมไทย 

4.4 รูปแบบของกระบวนการสรา้งและถ่ายทอดทุนทางสงัคมของเครือข่ายพระสงฆ์
ลาวในสงัคมไทย 
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4.1 ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่างการวิจัย 
ในส่วนของขอ้มูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่างการวิจัย ผูว้ิจัยจะน าเสนอขอ้มูลจากการ

แบบสอบถามเชิงส ารวจและการเก็บขอ้มลูแบบสมัภาษณเ์ชิงลกึเฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู
เบือ้งตน้ของกลุ่มตวัอย่าง เพื่อท าความเขา้ใจลกัษณะพืน้ฐานทั่วไปท่ีจะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจ
เก่ียวกบัภมูิหลงัทางความคดิ และความสมัพนัธข์องกลุม่ตวัอยา่งกบัปรากฏการณท่ี์ก าลงัศกึษาอยู่
ครัง้นี ้

4.1.1 ข้อมูลพืน้ฐานของการกลุ่มตวัอย่างการวิจัยเชิงปริมาณ 
ส าหรบัการน าเสนอขอ้มูลพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่างเชิงปริมาณเป็นขอ้มูลท่ีมาจาก

การเก็บแบบสอบถามเชิงส ารวจจากพระสงฆล์าวท่ีเขา้มาอยู่ในสงัคมไทย โดยตอ้งมีอายมุากกว่า 
20 ปีและจ าพรรษาท่ีประเทศไทยมาแลว้ไม่ต  ่ากว่า 1 พรรษา ทั้งนีเ้พื่อใหเ้ป็นผูแ้ทนประชากรท่ี
สามารถใหข้อ้มลูไดอ้ยา่งเป็นประโยชนต์อ่ปรากฏการณก์ารสรา้งชมุชนและเครอืข่ายพระสงฆล์าว
ในสังคมไทย โดยองค์ประกอบของข้อมูลพื ้นฐานของกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณท่ีส าคัญ
ประกอบดว้ยรายละเอียดพืน้ฐานเก่ียวกับขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีไม่กระทบต่อรา่งกายและจิตใจของ
กลุม่ตวัอย่าง ขอ้มลูดา้นการศกึษาทัง้ในอดีตและปัจจบุนัของกลุม่ตวัอย่าง ระยะเวลาและแหลง่ท่ี
พกัอาศยัในปัจจบุนั รวมทัง้ภมูิล  าเนาเดิมในช่วงท่ีอาศยัอยู่ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ส าหรบัเปา้หมายของการน าเสนอขอ้มลูสว่นนีจ้ะอธิบายใหเ้ห็นลกัษณะขอ้มลูและภมูิหลงัของ
กลุ่มตวัอย่างเชิงปริมาณ ซึ่งจะช่วยสะทอ้นความน่าเช่ือถือของขอ้มลูว่ามีความหลากหลายและ
สามารถเป็นผูแ้ทนของการใหข้อ้มลูเพื่อการวิเคราะหข์อ้มลูตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยัตอ่ไป 

ตาราง 1 แสดงขอ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่ง 

รายละเอียดตัวแปร 
จ านวน 
(รูป) 

ร้อยละ 

อายุ (n=119) 
20-24 ปี 
25-29 ปี 
30-34 ปี 
35 ปี ขึน้ไป 
 

 
92 
18 
8 
1 

 
77.3 
15.1 
6.7 
0.8 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

รายละเอียดตัวแปร 
จ านวน 
(รูป) 

ร้อยละ 

ระยะเวลาของการบวชเรียน 
(n=115) 

1-5 ปี 
6-10 ปี 
10-15 ปี 
16 ปีขึน้ไป 

 
 

74 
34 
3 
4 

 
 

64.0 
29.8 
2.6 
3.5 

ระยะเวลาทีอ่ยู่ในประเทศไทย 
(n=119) 

1-5 ปี 
6-10 ปี 
11-15 ปี 
16-20 ปี 

 
 

99 
14 
3 
3 

 
 

83.2 
11.8 
2.5 
2.5 

 
ภมิูล าเนาตามสังกัดคณะสงฆไ์ทย 
(n=119) 

กรุงเทพมหานครและภาคกลาง 
ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
 
 

41 
40 
38 

 
 
 

34.5 
33.6 
31.9 

สถานะระหว่างอยู่ในประเทศไทย  
(n=119) 

พระนิสติ 
พระอาคนัตกุะ 
อ่ืน ๆ  

 
 

117 
1 
1 

 
 

98.3 
0.8 
0.8 
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จากตารางท่ี 1 แสดงขอ้มูลพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่างพบว่า ส าหรบัขอ้มูลดา้นอาย ุ
กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มีอายรุะหว่าง 20 – 24 ปี จ านวน 92 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 77.3 รองลงมา
คือมีอายรุะหว่าง 25 – 29 ปี จ านวน 18 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 15.1 ต่อมามีอายรุะหว่าง 30 – 34 
ปี จ านวน 8 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.7 และนอ้ยท่ีสดุคืออายุ 35 ปีขึน้ไปมีเพียง 1 รูปหรือคิดเป็น
รอ้ยละ 0.8 

ข้อมูลด้านระยะเวลาการบวช กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่บวชเรียนมาแล้ว 1 – 5 ปี 
จ านวน 74 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 64 รองลงมาบวชมาเรียนมาแลว้ 6 – 10 ปี จ านวน 34 รูปหรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 29.8 ต่อมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีบวชเรียนมาแลว้ 16 ปีขึน้ไปมีจ านวน 4 รูปหรือคิด
เป็นรอ้ยละ 3.5 และนอ้ยท่ีสดุคือบวชเรยีนมาแลว้ 10 – 15 ปี จ านวน 3 คนหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 2.9  

ขอ้มูลดา้นระยะเวลาท่ีอยู่ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาพัก
อาศัยอยู่ในประเทศไทยระหว่าง 1 – 5 ปี จ านวน 99 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 83.2 รองลงมามี
ระยะเวลาพกัอาศยัอยู่ในประเทศระหว่าง 6 – 10 ปี จ านวน 14 รูปคิดเป็นรอ้ยละ 11.8 ต่อมาคือ
กลุ่มตวัอย่างท่ีระยะเวลาพกัอาศยัอยู่ในประเทศไทยระหว่าง 11 – 15 ปี และ 16 – 20 ปี กลุ่มละ
จ านวน 3 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 2.5 

ขอ้มูลภูมิล  าเนาตามสังกัดคณะสงฆไ์ทย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภูมิล  าเนาตาม
สงักัดคณะสงฆไ์ทยอยู่ท่ีกรุงเทพมหานครและภาคกลางจ านวน 41 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 34.5 
รองลงมาเป็นภาคเหนือจ านวน 40 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 33.6 รองลงมาคือมีภมูิล  าเนาตามสงักดั
คณะสงฆไ์ทยอยูท่ี่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ านวน 38 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 31.9  

ขอ้มลูสถานะระหวา่งอยูใ่นประเทศไทย กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีสถานะเป็นพระนิสติ
จ านวน 117 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 98.3 รองลงมาคือมีสถานะเป็นพระอาคนัตุกะ และอ่ืน ๆ ซึ่ง
จากการเก็บขอ้มลูภาคสนามพบว่า เป็นพระสงฆท่ี์อาศยัอยู่เพื่อเผยแผ่พระพทุธศาสนาในหมู่บา้น
ชนบทภาคเหนือของสงัคมไทยจ านวน 1 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 0.8   

เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลขา้งตน้ ซึ่งท าการเก็บขอ้มูลเชิงส ารวจกลุ่มพระสงฆ์ลาว  
ท่ีอาศยัอยู่ในสงัคมไทย และมีอายมุากกว่า 20 ปี ทัง้สิน้จ านวน 119 รูป จะเห็นไดว้่าพระสงฆส์ว่น
ใหญ่มีจุดเริ่มต้นของการเดินทางมาอยู่ในประเทศไทยคือการเข้ามาศึกษาระดับปริญญาตร ี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งกระจายวิทยาเขตและ
วิทยาลยัสงฆอ์ยู่ในพืน้ท่ีภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหลายแห่ง ทัง้นีจ้ะเห็นไดว้่ากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีไดเ้ขา้มาศึกษาในประเทศไทยจะเขา้มาตัง้แต่มีอายุยงันอ้ยหรือส่วนหนึ่งยังเป็นเพียง
สามเณรเท่านัน้ การท่ีพระสงฆล์าวจะตอ้งเดินทางขา้มประเทศเขา้มาศกึษาโดยไม่ไดมี้สิ่งอ านวย
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ความสะดวกหรือมีความพรอ้มดา้นเศรษฐกิจมากนกั การเคลื่อนยา้ยขา้มพรมแดนจึงมีขอ้จ ากัด
ดว้ยปัจจยัทางเศรษฐกิจและสงัคมควบคมุอยู่ จึงจะเห็นไดว้่าการกระจายตวัของภมูิภาคจึงมีการ
จ ากดัการอยู่อาศยัใหเ้ป็นกลุ่มสมาชิกเพื่อใหส้ามารถใหค้วามช่วยเหลือเกือ้กลูดา้นต่าง ๆ รว่มกนั
ได ้

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากท่ีเดินทางเข้ามาศึกษามีความหวังร่วมกันว่าจะสามารถ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหส้ามารถพัฒนาตนเองจนเป็นท่ียอมรบัและกลบัไปหางานท าได้
อนาคต ขณะท่ีพระสงฆล์าวอีกส่วนหนึ่งท่ีอาศัยอยู่ในสังคมไทยอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากไดร้บั
โอกาสใหศ้ึกษาต่อหรือมีวดัสงักัดและสามารถพฒันาตนเองใหเ้ป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนคณะสงฆ์
ไทยในพื ้นท่ี จึงเปิดโอกาสให้สามารถยังมีสถานะความเป็นพระนิสิตท่ีจะเล่าเรียนในระดับ
บณัฑิตศึกษาไดต้่อไป โดยปัจจุบนัคณะสงฆไ์ทยก าลงัเผชิญปัญหามีผูบ้วชเรียนในอตัราลดลง 
ส่งผลให้จ านวนพระนิสิตและพระสงฆ์ในระบบการศึกษามีจ านวนน้อยลงตามไปดว้ย การท่ี
พระสงฆล์าวเขา้มาศกึษาจึงเป็นความสมดลุกบัความตอ้งการของคณะสงฆไ์ทยเช่นกนั ทัง้นีก้ารท่ี
พืน้ท่ีภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีพรมแดนประชิดกบัประเทศลาว ไดช้่วยส่งเสรมิให้
การเข้ามาพักอาศัยอยู่ ในสังคมไทยมีความสะดวกมากกว่าภูมิภาค อ่ืน  ขณะท่ีพื ้น ท่ี
กรุงเทพมหานครและภาคกลางจะช่วยใหพ้ระสงฆล์าวสามารถไดร้บัโอกาสทางการศกึษาและการ
เข้าถึงทรพัยากรทางการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ได้ดีขึน้ จึงเป็นสาเหตุให้ส่วนใหญ่
พระสงฆล์าวจะเลือกพืน้ท่ีดงัท่ีกลา่วมาเพื่อเขา้มารบัพกัอาศยัระหว่างอยู่ในสงัคมไทย นอกจากนี้
พระสงฆ์ลาวยังให้ความเห็นว่าการได้อยู่ ในชุมชนหรือพื ้น ท่ี ท่ี มีพุทธศาสนิกชนศรัทธา
พระพุทธศาสนาเหนียวแน่น ถือเป็นโอกาสส าคญัของการไดร้บัการสนับสนุนทัง้ทางดา้นปัจจัย
เศรษฐกิจและความศรทัธาใหส้ามารถใชชี้วิตอยูใ่นสงัคมไทยไดอ้ยา่งมีคณุภาพยิ่งขึน้ 
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ตาราง 2 แสดงขอ้มลูดา้นการศกึษาของกลุม่ตวัอยา่ง 

รายละเอยีดตัวแปร 
จ านวน 
(รูป) 

ร้อยละ 

ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐานและ
อุดมศึกษา (n=118) 

ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี
ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 
ปรญิญาเอก 

 
 

30 
72 
15 
1 

 
 

25.4 
61.0 
12.7 
0.8 

ระดับการศึกษาระดบันักธรรม 
(n=119) 

ไม่ไดศ้กึษา 
นกัธรรมตร ี
นกัธรรมโท 
นกัธรรมเอก 

 
 

27 
35 
24 
33 

 
 

22.7 
29.4 
20.2 
27.7 

ระดับการศึกษาแผนกบาลีศึกษา 
(n=119) 

ไม่มี 
ประโยค 1-2 
เปรยีญธรรม 3 
เปรยีญธรรม 5 
เปรยีญธรรม 6 
เปรยีญธรรม 7 

 
 

103 
7 
5 
2 
1 
1 

 
 

86.6 
5.9 
4.2 
1.7 
0.8 
0.8 

 
จากตารางท่ี 2 แสดงขอ้มลูดา้นการศกึษาของกลุม่ตวัอย่างพบว่า ส  าหรบัขอ้มลูดา้น

การศึกษาระดับขั้นพื ้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ
การศกึษา ระดบัปรญิญาตรจี านวน 72 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 61 รองลงมาคือมีระดบัการศกึษาต ่า
กว่าระดบัปริญญาตรี จ านวน 30 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 25.4 ต่อมาจะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมี
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ระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาโทจ านวน 15 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 12.7 ขณะท่ีระดบัการศึกษาท่ี
กลุม่ตวัอยา่งมีนอ้ยท่ีสดุคือจบการศกึษาปรญิญาเอกจ านวน 1 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 0.8 

ขอ้มูลระดับการศึกษานักธรรมศึกษาท่ีจัดการศึกษาโดยส านักงานแม่กองธรรม
สนามหลวงของคณะสงฆ์ไทย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษานักธรรมอยู่ในระดับ
นกัธรรมตร ีจ านวน 35 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 29.4 ตอ่มาคือมีระดบัการศกึษาอยู่ในระดบันกัธรรม
เอกจ านวน 33 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 27.7 ต่อมาไม่ไดเ้ขา้รบัการศึกษาหรือยงัสอบไม่ผ่านระดบั
นักธรรมตรีจ านวน 27 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 22.7 และน้อยท่ีสุดคือมีการศึกษาอยู่ในระดับ
นกัธรรมโทจ านวน 24 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 20.2 

ข้อมูลระดับการศึกษาบาลีศึกษาท่ีจัดการศึกษาโดยส านักงานแม่กองบาลี
สนามหลวงของคณะสงฆไ์ทย กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ไมไ่ดศ้กึษาแผนกบาลีศกึษาหรอืสอบไม่ผ่าน
ระดับประโยค  1 - 2 จ านวน 103 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 86.6 รองลงมาคือสอบผ่านระดับ
การศึกษาเปรียญธรรม 1-2 ประโยคจ านวน 7 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.9 ต่อมาสอบผ่านระดับ
การศกึษาระดบัเปรยีญธรรม 3 ประโยคจ านวน 5 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 4.2 ต่อมาสอบผ่านระดบั
การศึกษาระดับเปรียญธรรม 5 ประโยคจ านวน 2 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 4.2 และน้อยท่ีสุดคือ
เปรยีญธรรม 6 ประโยค และเปรยีญธรรม 7 ประโยค ส าเรจ็การศกึษาชัน้เรยีนละจ านวน 1 รูปหรอื
คิดเป็นรอ้ยละ 0.8  

เม่ือพิจารณาจากขอ้มลูขา้งตน้ จะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอย่างเขา้มาศึกษาในสงัคมไทย
โดยส่วนใหญ่ มีเป้าหมายอยู่ ท่ีการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นส าคัญ ดังนั้นมหาวิทยาลัย  
มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัมหากฏุราชวิทยาลยัจึงเป็นสถานท่ีส าคญัของการ
สรา้งพืน้ท่ีการแลกเปลี่ยนและการก่อตวัของเครือข่ายสมาชิกพระสงฆล์าวท่ีมีปฏิสมัพันธอ์ยู่ใน
ปัจจุบนั ขณะท่ีการศึกษาในระบบคณะสงฆไ์ทยคือการศึกษานกัธรรมศึกษาและบาลีศึกษาเป็น
กระบวนการเรียนรูท่ี้จะช่วยให้เข้าใจองค์ความรูท้างพระพุทธศาสนา บรรดาอรรถกถาและ
พระไตรปิฎกฉบบัภาษาบาลี ซึ่งมีผลดีต่อกลุ่มตวัอย่างคือเจา้คณะปกครองและเจา้อาวาสมกัให้
ความช่ืนชอบต่อพระสงฆ์ท่ี เข้ารับการศึกษาในระบบ อีกทั้งยังสามารถน าความรู ้ทาง
พระพทุธศาสนาไปพฒันาคณะสงฆล์าวไดใ้นอนาคต ทัง้นีก้ารท่ีปัจจบุนัคณะสงฆล์าวก าลงัจดัตัง้
คณะท างานเพื่อฟ้ืนฟูการปรวิรรตพระไตรปิฎกและอรรถกถาใหเ้ป็นภาษาลาว ส่งผลใหพ้ระสงฆท่ี์
ลาวเดินทางกลบัจากประเทศไทยและเป็น “มหาเปรียญ” จะไดร้บัโอกาสใหด้  ารงต าแหน่งดา้น
การศกึษาในองคก์ารพระพทุธศาสนาสมัพนัธล์าวซึ่งเป็นองคก์รปกครองของคณะสงฆล์าวไดม้าก
ขึน้ 
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หากพิจารณาขอ้มลูจากการศกึษาภาคสนามดว้ยการเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพประกอบ 
จะเห็นไดว้า่การเขา้มาศกึษาระดบัอดุมศกึษาของพระสงฆล์าว จะเนน้ไปท่ีการศกึษาภาษาองักฤษ 
พระพทุธศาสนาและครุศาสตรม์ากท่ีสดุ เน่ืองจากเป็นสาขาวิชาท่ีภาครฐัของประเทศสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาวใหก้ารสนบัสนุนใหเ้ขา้รบัการศึกษา ท่ามกลางค าอธิบายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสามารถใชป้ระโยชนจ์ากหลกัการสอนภาษาตา่ง ๆ หรอืการสามารถเขา้ไปช่วยสนบัสนนุให้
เกิดการฟ้ืนฟพูระพทุธศาสนาในองคก์ารพระพทุธศาสนาสมัพนัธล์าว อยา่งไรก็ตามยงัมีขอ้ถกเถียง
ท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบการเมืองท่ีแตกต่างกันระหว่างสองประเทศ ดงันัน้การรบัความรูท้ัง้มิติกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับรฐัศาสตรห์รือรฐัประศาสนศาสตรท่ี์ไม่สอดคลอ้งกับความเช่ือ
ดา้นการปกครองท่ีส าคญัของประเทศ ยงัถือเป็นประเด็นส าคญัท่ีพระสงฆล์าวจะเป็นตอ้งค านึงถึง
ในการเลือกสาขาวิชาท่ีจะเขา้ศึกษาต่อ จะเห็นไดว้่าคณะสงฆไ์ทยหรือมหาวิทยาลยัสงฆข์องไทย
ทัง้มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัมหากฏุราชวิทยาลยั จึงท าหนา้ท่ี
เพียงเปิดพื ้นท่ีให้เกิดการศึกษาหาความรู ้โดยพยายามรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้แทน  
สถานเอกอัครราชทูตของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวประจ าประเทศไทยผ่านการ
แลกเปลี่ยนทางกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกัน ทั้งนี ้การท่ีผูบ้ริหารของ
มหาวิทยาลยัสงฆท์ัง้สองแห่งและผูน้  าพระนิสติลาวเขา้ใจเง่ือนไขของความแตกตา่งทางอดุมการณ์
จึงสง่ผลใหท่ี้ผ่านมาการรกัษาความสมัพนัธภ์ายในเครอืข่ายพระสงฆท่ี์เขา้มาศกึษาอยู่ในประเทศ
ไทยกบัทางการสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวจงึยงัเป็นไปอยา่งไมมี่ปัญหา 

ตาราง 3 แสดงขอ้มลูภมูิล  าเนาเดมิของพระสงฆล์าว 

 
จ านวน 
(รูป) 

ร้อยละ 

ภมิูล าเนาเดมิ (n=119)   
นครหลวงเวียงจนัทน ์ 5 4.2 
แขวงอดุมไซ 7 5.9 
แขวงอตัตะปือ 3 2.5 
แขวงหวัพนั 2 1.7 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

 
จ านวน 
(รูป) 

ร้อยละ 

แขวงหลวงพระบาง 34 28.6 
แขวงหลวงน า้ทา 2 1.7 
แขวงสะหวนันะเขต 16 13.4 
แขวงสาละวนั 3 2.5 
เวียงจนัทน ์ 6 5.0 
แขวงพงสาลี 1 0.8 
แขวงบอ่แกว้ 2 1.7 
แขวงค าไซ 2 1.7 
แขวงไชยบรุ ี 13 10.9 
แขวงจ าปาศกัดิ ์ 16 13.4 
แขวงค ามว่น 6 5.0 
Missing 1 0.8 
รวม 119 100 

 
จากตารางท่ี 3 แสดงขอ้มูลดา้นการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส าหรบัขอ้มูล

ภมูิล  าเนาเดิม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีภูมิล  าเนาเดิมอยู่ท่ีแขวงหลวงพระบางจ านวน 34 รูปหรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 28.6 รองลงมาคือแขวงสะหวนันะเขตและแขวงจ าปาศกัดิ์เป็นพืน้ท่ีภูมิล  าเนาเดิม
ของกลุ่มตวัอย่างแขวงละจ านวน 16 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 13.4 ล  าดบัต่อมาคือกลุ่มตวัอย่างมี
ภูมิล  าเนาเดิมอยู่ท่ีแขวงไชยบุรีจ  านวน 13 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 10.9 ต่อมากลุ่มตัวอย่างมี
ภูมิล  าเนาเดิมอยู่ ท่ีแขวงอุดมไซ จ านวน 7 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.9 ต่อมากลุ่มตัวอย่างมี
ภมูิล  าเนาเดิมอยู่ท่ีแขวงค าม่วนและเวียงจนัทน ์แขวงละจ านวน 6 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 5 ต่อมา
กลุ่มตวัอย่างมีภมูิล  าเนาเดิมอยู่ท่ีนครหลวงเวียงจนัทนจ์ านวน 5 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 4.2 ต่อมา
กลุ่มตวัอย่างมีภูมิล  าเนาเดิมอยู่ท่ีแขวงอตัตะปือและแขวงสาละวนัแขวงละจ านวน 3 รูปหรือคิด
เป็นรอ้ยละ 2.5 ตอ่มากลุม่ตวัอยา่งมีภมูิล  าเนาเดิมอยูท่ี่แขวงหวัพนั แขวงหลวงน า้ทา แขวงบอ่แกว้ 
และแขวงค าไซแขวงละจ านวน 2 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.7 และนอ้ยท่ีสดุคือแขวงพงสาลีจ านวน 
1 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 0.8 
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เม่ือพิจารณาจากขอ้มลูขา้งตน้ จะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้มาอยู่ในสงัคมไทยมา
จากแขวงต่าง ๆ ของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความกระจายตัวจากพืน้ฐาน
ภมูิล  าเนาเดิม แสดงใหเ้ห็นวา่ชมุชนของพระสงฆล์าวท่ีเขา้มาอยู่ในสงัคมไทยไมไ่ดจ้  ากดัเฉพาะอยู่
ในพื ้นท่ีใดเป็นหลัก อย่างไรก็ดีเม่ือพิจารณาจากแขวงท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดได้แก่สามอันดับ
ประกอบดว้ย อันดับท่ีหน่ีงคือแขวงหลวงพระบางอยู่ภาคเหนือของสาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาวไม่มีอาณาเขตติดกบัประเทศไทย แต่สามารถเดินทางเขา้ไดท้างด่านพรมแดนบา้น 
ฮวก ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยาและเดินทางโดยรถผ่านแขวงไชยบุรี รวมทั้งด่าน
พรมแดนหว้ยโก๋น ต าบลหว้ยโก๋น อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ จงัหวดัน่านและเดนิทางโดยรถผ่านแขวง
ไชยบุรีเช่นกัน อันดับท่ีสองคือแขวงสะหวันนะเขตทางภาคใต้ของสาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีอาณาเขตติดกับจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดอุบลราชธานี และ
จงัหวดัอ านาจเจรญิ สามารถเดินทางเขา้ไดท้างด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 2 ต าบลบาง
ทรายใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดัมกุดาหาร เป็นตน้ อนัดบัท่ีสองรว่มคือแขวงจ าปาศกัดิ์ทางภาคใต้
ของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวมีอาณาเขตติดกับจงัหวดัอุบลราชธานีสามารถเดิน
ทางเขา้ไดท้างดา่นดา่นช่องเม็ก ต าบลช่องเม็ก อ าเภอสรินิธร จงัหวดัอบุลราชธานี  

จะเห็นไดว้่าพระสงฆท่ี์เขา้มาศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากพืน้ท่ีเขตเมือง
ส าคญัท่ีไม่ไดอ้ยู่พืน้ท่ีภาคกลาง เน่ืองจากในพืน้ท่ีภาคกลางมีนครหลวงเวียงจนัทรซ์ึ่งมีวิทยาลยั
สงฆอ์งคต์ือ้ตัง้ใจอยู่ ณ วดัองคต์ือ้มหาวิหาร นครหลวงเวียงจนัทน์ พระสงฆท่ี์มีภมูิล  าเนาอยู่พืน้ท่ี
ภาคกลางจึงสามารถเขา้ศึกษาต่อในวิทยาลัยสงฆ์แทบพืน้ท่ีบา้นเกิดไดเ้ลย นอกจากนีก้ารท่ี
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัไดเ้ขา้ไปพฒันาความสมัพนัธก์บัคณะสงฆร์ะดบัแขวง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสงฆแ์ขวงหลวงพระบางของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว กบั
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่ และมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลยัสงฆน์ครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ จงัหวดัน่าน ไดส้่งผลให้
เกิดความไว้วางใจ จนเกิดการลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม น ามาสู่การ
สนบัสนนุใหส้ามเณรและพระสงฆล์าวไดเ้ขา้มาเรยีนในประเทศไทยมากขึน้ 
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ตาราง 4 แสดงขอ้มลูผูส้นบัสนนุใหเ้ขา้มาศกึษาในสงัคมไทยของกลุม่ตวัอยา่ง 

 
จ านวน 
(รูป) 

ร้อยละ 

ทุนรัฐบาล/มหาวิทยาลัยของไทย (n=119)   
ใช ่ 5 4.2 
ไม่ใช ่ 114 95.8 

ทุนจากเจ้าอาวาสในวัดไทยทีจ่ าพรรษาอยู่ 
(n=119) 

  

ใช ่ 34 28.6 
ไม่ใช ่ 85 71.4 

ทุนจากเจ้าอาวาสในวัดลาวทีจ่ าพรรษาอยู่ 
(n=119) 

  

ใช ่ 12 10.1 
ไม่ใช ่ 107 89.9 

ทุนจากพุทธศาสนิกชนไทย (n=119)   
ใช ่ 30 25.2 
ไม่ใช ่ 89 74.8 

ทุนจากพุทธศาสนิกชนลาว (n=119)   
ใช ่ 12 10.1 
ไม่ใช ่ 107 89.9 

ทุนส่วนตวัหรือครอบครัว (n=119)   
ใช ่ 44 37.0 
ไม่ใช ่ 75 63.0 

อืน่ ๆ (n=119)   
ใช ่ 9 7.6 
ไม่ใช ่ 110 92.4 
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จากตารางท่ี 4 แสดงขอ้มลูผูส้นบัสนนุใหเ้ขา้มาศกึษาในสงัคมไทย รวมทัง้การไดร้บั
ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันเพื่อแบ่งเบาภาระทางการศึกษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกับการอยู่อาศัยในสังคมไทย โดยเนน้การไดร้บัทุนสนับสนุนค่าใชจ้่ายท่ีมีระยะเวลา
ตอ่เน่ือง จึงไม่ไดน้บัรวมการรบับรจิาคหรอืไดร้บัจากการท าบญุเป็นครัง้คราวทั่วไปท่ีกลุ่มตวัอย่าง
พระสงฆล์าวไดร้บัพบว่า ส าหรบักลุม่ตวัอย่างท่ีไดร้บัการสนบัสนนุทนุค่าใชจ้่ายจากรฐับาลใหเ้ขา้
มาศึกษามีจ านวนเพียง 5 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 10.1 และไม่ไดทุ้น 114 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 
95.8 ขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีไดร้บัการสนับสนุนทุนค่าใชจ้่ายจากเจา้อาวาสในวดัท่ีประเทศไทยท่ี 
จ าพรรษาอยูมี่จ านวน 34 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 28.6 และไมไ่ดท้นุมีจ านวน 85 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ย
ละ 71.4 นอกจากนีข้อ้มูลยังแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มตวัอย่างทุนจากเจา้อาวาสในวดัท่ีสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีเคยสงักดัอยู่มีจ านวน 12 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 10.1 และไม่ไดร้บั
การสนับสนุนจากเจา้อาวาสในวดัท่ีสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีเคยสงักัดอยู่ ทุน
จ านวน 107 รูปหรอืคิดเป็น 89.9 

นอกจากนี ้กลุ่มตวัอย่างท่ีไดร้บัการสนบัสนุนทุนค่าใชจ้่ายจากพุทธศาสนิกชนชาว
ไทยมีจ านวน 30 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 25.2 และไม่ไดร้บัการสนบัสนนุทนุจากพทุธศาสนิกชนชาว
ไทยจ านวน 89 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 74.8 ต่อมาคือการไดร้บัการสนับสนุนทุนค่าใชจ้่ายจาก
พุทธศาสนิกชนชาวลาวมีกลุ่มตวัอย่างไดร้บัทุนสนบัสนุนจ านวน 12 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 10.1 
และไม่ไดร้บัการสนบัสนนุทนุคา่ใชจ้่ายจากพทุธศาสนิกชนชาวลาวจ านวน 107 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ย
ละ 89.9 ทา้ยท่ีสุดคือทุนสนับสนุนค่าใชจ้่ายจากครอบครวัจะเห็นไดว้่ากลุ่มตัวอย่างไดร้บัการ
สนับสนุนทุนค่าใชจ้่ายจากครอบครวัอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอมากท่ีสุดในบรรดาทุนสนับสนุน
ค่าใชจ้่ายประเภทแยกประเภทตามกลุ่มใหก้ารสนับสนุน โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 44 รูปหรือคิดเป็น
รอ้ยละ 37 และไม่ไดร้บัการสนับสนุนทุนค่าใชจ้่ายจากครอบครวัมีจ านวน 75 รูปหรือคิดเป็น 
รอ้ยละ 63     

เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลขา้งตน้ จะเห็นไดว้่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ไดร้บัการ
สนบัสนุนทนุค่าใชจ้่ายจากกลุ่มใหก้ารสนบัสนุนถึงรอ้ยละ 50 เลยแมแ้ต่ประเภทเดียว หากกล่าว
เฉพาะทนุการศกึษาท่ีจดัหาใหโ้ดยรฐัของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว แสดงใหเ้ห็นว่า
พระสงฆล์าวไม่ใช่กลุ่มเปา้หมายหลกัท่ีทางรฐัใหก้ารสนบัสนุนดา้นการศกึษา อีกทัง้เม่ือพิจารณา
จากขอ้มูลเชิงคุณภาพจะเห็นไดอ้ย่างชัดเจนว่าประเทศไทยไม่ไดป้ระเทศเป้าหมายหลกัท่ีรฐัจะ
จดัหางบประมาณสนบัสนนุใหพ้ระสงฆล์าวเขา้มารบัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เน่ืองจากเหตผุล
ส าคญัสองประการคือ ประการท่ีหนึ่งคือปัจจยัดา้นอดุมการณท์างการเมืองท่ีอาจเห็นว่าการเขา้รบั
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การศกึษาในสงัคมท่ีมีระบบการปกครองคลา้ยคลงึกนัอาจเป็นประโยชนต์อ่การพฒันาประเทศให้
เป็นไปตามยุทธศาสตรท่ี์วางไวม้ากกว่า ดงันัน้จะเห็นไดว้่าเสน้ทางของการศึกษาหลกัท่ีผูค้นรุ่น
ใหมข่องสาธารณรฐัประชิปไตยประชาชนลาวใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัตน้ ๆ คือประเทศเวียดนาม
และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนจีนมากกว่าประเทศไทย ประการท่ีสองคือปัจจัยดา้น
ภาษาท่ีทางพระสงฆล์าวไดส้ะทอ้นว่าหน่วยงานภาครฐัของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน
ลาวอาจเห็นว่า หากสามารถสง่เสรมิใหป้ระชาชนลาวหรอืพระสงฆล์าวไปรบัการศกึษาในประเทศ
ท่ีมีความแตกต่างทางภาษามากกว่าประเทศไทย จะสามารถยกระดบัการพฒันาการเรียนรูด้า้น
ทกัษะภาษาอ่ืนมากกว่าภาษาไทย ซึ่งมีความคลา้ยคลึงกนัดา้นการพดูและการเขียนอยู่มากแลว้ 
นอกจากนีจ้ากขอ้มลูท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มตวัอย่างไม่ไดร้บัการสนบัสนุนทุนค่าใชจ้่ายจากแหล่ง
ทนุใดเป็นหลกั สะทอ้นใหเ้ห็นอย่างชดัเจนว่าการเขา้มาอยู่อาศยัในสงัคมไทยไดอ้ย่างราบรื่นและ
ไมต่อ้งกงัวลปัญหาคา่ใชจ้่าย พระสงฆล์าวจ าเป็นตอ้งเรยีนรูท่ี้จะอยูร่ว่มกบัองคก์รพระพทุธศาสนา
ทั้งท่ีเป็นมหาวิทยาลัยและคณะสงฆ์ของไทยอย่างเหมาะสม เน่ืองจากจะช่วยใหพ้ระสงฆล์าว
สามารถเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนพระไทย และสามารถปฏิบัติศาสนกิจท่ีมีเอือ้ใหเ้ขา้ถึงทุนทาง
เศรษฐกิจไดส้ะดวกมากขึน้  

4.1.2 ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มผู้ใหข้้อมูลส าคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ส าหรบัการน าเสนอขอ้มลูพืน้ฐานของกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในการวิจยัเชิงคณุภาพ

เป็นขอ้มลูท่ีมาจากการเก็บขอ้มลูภาคสนามดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลกึและการสนทนากลุม่จากเจา้
คณะพระสังฆาธิการท่ีมีความรูแ้ละมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทย  
เจ้าอาวาสท่ีพระสงฆ์ลาวเขา้มาพ านัก นักวิชาการดา้นพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ลาวท่ีมี
ประสบการณ์ส าคัญในการใหข้อ้มูลท่ีสามารถเป็นประโยชนต์่อปรากฏการณ์ท่ีศึกษาอยู่ ทั้งนี ้
องคป์ระกอบของขอ้มูลพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่างเชิงคุณภาพท่ีส าคญัประกอบดว้ยรายละเอียด
พืน้ฐานเก่ียวกบัประสบการณห์รอืบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครอืข่ายพระสงฆล์าว ภมูิล  าเนาปัจจบุนั 
และในกรณีพระสงฆล์าวสนใจรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนปีของระยะเวลาท่ีอยู่ในประเทศ
ไทย รวมทัง้ภูมิล  าเนาตามวดัในประเทศไทยท่ีสงักัดอยู่ในปัจจุบนั ส าหรบัเป้าหมายการน าเสนอ
ขอ้มูลส่วนนีจ้ะอธิบายให้เห็นลักษณะขอ้มูลท่ีเป็นประสบการณ์ของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคัญว่า
สามารถเป็นผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในการท าความเขา้ใจการศกึษาครัง้นีไ้ด ้
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ตาราง 5 แสดงขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัท่ีเป็นพระสงฆไ์ทยและมีต าแหน่งเป็นเจา้
คณะปกครอง พระสงัฆาธิการ เจา้อาวาสท่ีพระสงฆล์าวเขา้มาพ านกั  

ล าดับ
ที ่

ช่ือ 
(นามสมมต)ิ 

บทบาท ภมูิล าเนาปัจจุบัน 

1. พระมหาขาว อาจารยแ์ละพระสงัฆาธิการ กรุงเทพฯ 
2. พระมหาด า ผูบ้รหิารมหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 
3. เจา้คณุเทา ผูบ้รหิารมหาวิทยาลยัและพระสงัฆาธิการ กรุงเทพฯ 
4. เจา้คณุแดง ผูบ้รหิารมหาวิทยาลยัและพระสงัฆาธิการ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
5. เจา้คณุเอก ผูบ้รหิารมหาวิทยาลยัและพระสงัฆาธิการ ภาคเหนือ 
6. พระครูโท ผูบ้รหิารมหาวิทยาลยัและพระอาจารยท่ี์ปรกึษา

กลุม่พระสงฆล์าว 
ภาคเหนือ 

7. พระครูตร ี ผูบ้รหิารมหาวิทยาลยัและพระอาจารยท่ี์ปรกึษา
กลุม่พระสงฆล์าว 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

8. พระครูจตัวา อดีตผูบ้รหิารมหาวิทยาลยัและเจา้อาวาสท่ีดแูล
พระสงฆล์าวมาตอ่เน่ือง 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

9. พระครูเงิน อดีตผูบ้รหิารมหาวิทยาลยัและเจา้อาวาสท่ีดแูล
พระสงฆล์าวมาตอ่เน่ือง 

ภาคเหนือ 

10. พระเขียว เจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัท่ีมีหนา้ท่ีดแูลพระสงฆ์
ลาวมาตอ่เน่ือง 

ภาคกลาง 

11. พระน า้เงิน อาจารยม์หาวิทยาลยั ภาคกลาง 
12. พระมหาด ี พระสงัฆาธิการ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
13. พระมหาเดน่ เจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัท่ีมีหนา้ท่ีดแูลพระสงฆ์

ลาวมาตอ่เน่ือง 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

14. พระมหาดงั 
 

ผูบ้รหิารมหาวิทยาลยัและพระอาจารยท่ี์ปรกึษา
กลุม่พระสงฆล์าว 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

15. เจา้คณุดี เลขานกุารของเจา้คณะปกครอง กรุงเทพฯ 
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จากตารางท่ี 5 แสดงขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัท่ีมีต าแหน่งเป็นเจา้คณะ
พระสงัฆาธิการท่ีมีความรูแ้ละมีความสมัพนัธก์บัเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย เจา้อาวาสท่ี
พระสงฆล์าวเขา้มาพ านัก พบว่ากลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคญัส่วนใหญ่มีความ
เก่ียวขอ้งกับมหาวิทยาลยัสงฆท์ัง้สองแห่ง และมีประสบการณ์ติดต่อสื่อสารกับพระสงฆล์าวมา
อยา่งตอ่เน่ือง นอกจากนีย้งัมีกลุม่เจา้อาวาสท่ีดแูลพระสงฆล์าวมาอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อขอ้มลูท่ีไดร้บั
สามารถสะท้อนขอ้มูลเก่ียวกับบทบาทองคก์รพระพุทธศาสนากับการพิจารณากิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท่ีเครือข่ายพระสงฆ์จัดขึน้ในระหว่างอยู่ในสังคมไทย ส าหรบั
ภมูิล  าเนาของกลุ่มตวัอย่างเชิงคณุภาพส่วนใหญ่พบว่าอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ านวน 6 รูป 
รองลงมาอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครจ านวนพืน้ท่ีละ 4 รูป ภาคเหนือจ านวน 3 รูป และกลุ่ม
สดุทา้ยคือมีภมูิล  าเนาอยูใ่นภาคกลางจ านวน 3 รูป 

จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้่ากลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคัญของการศึกษาวิจัยครัง้นี ้เป็น
ผูแ้ทนผูใ้หข้อ้มลูส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับหน่วยงานภาครฐั องคก์รปกครองคณะสงฆ ์มหาวิทยาลยั
สงฆข์องไทย รวมทัง้พระสงฆช์าวไทยท่ีถือไดว้า่มีประสบการณส์นบัสนนุใหเ้กิดการสรา้งความเป็น
ชมุชนใหก้บัเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย อีกทัง้ยงัมีส่วนต่อการรว่มดแูลเครือข่ายพระสงฆ์
ลาวท่ีเขา้มาอยูใ่นสงัคมไทยดว้ย ทัง้นีก้ารมีกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัท่ีมีความหลากหลายรูปแบบของ
สถานภาพและบทบาท รวมทัง้มีประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งชมุชน เครือข่าย รว่มเรียนรู ้
กิจกรรมและการถ่ายทอดทุนทางสงัคมของเครือข่ายพระสงฆล์าวท่ีมาอยู่ในสงัคมไทย จะช่วยให้
ผูว้ิจยัสามารถเขา้ถึงขอ้มลูท่ีส  าคญัและพฒันากระบวนการตรวจสอบขอ้มลูในลักษณะสามเสา้ได้
ตามไปดว้ย ส าหรบัการท าความเขา้ใจขอ้มูลพืน้ฐานจากภูมิล  าเนาปัจจุบนัจะช่วยใหผู้ว้ิจัยเห็น
ภาพความแตกต่างของขอ้มูลหากวิเคราะห์จากเง่ือนไขของบริบททางสังคมและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่างกนัของพืน้ท่ี ซึ่งจะช่วยใหเ้ขา้ใจกระบวนการก่อตวัความเป็นชมุชนของเครอืข่ายพระสงฆ์
ไดอ้ยา่งชดัเจนยิ่งขึน้ 
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ตาราง 6 แสดงขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัท่ีเป็นพระสงฆล์าว 

ล าดบัที ่ ชื่อ (นามสุมมต)ิ ระยะเวลาทีอ่ยู่ในประเทศ
ไทย (ปี) 

ภมิูล าเนาตามวัดในประเทศ
ไทยทีสั่งกัดอยู่ในปัจจุบัน 

1. พระมหาหนึง่ 18 ภาคเหนือ 

2. พระสอง 15 กรุงเทพฯ 

3. พระสาม 9  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

4. พระสี่ 16 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

5. พระมหาหา้ 10 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

6. พระหก 8 ภาคเหนือ 

7. พระเจ็ด 6 ภาคเหนือ 

8. พระแปด 10 ภาคเหนือ 

9. พระเกา้ 10 ภาคเหนือ 

10. พระสบิ 5 ภาคกลาง 

11. 
12. 

พระสบิเอ็ด 
พระสบิสอง 

4 
11 

ภาคกลาง 
ภาคเหนือ 

ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีอยูป่ระเทศ
ไทย 

10.2   

  

จากตารางท่ี 6 แสดงขอ้มลูทั่วไปของกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคญัท่ีเป็นพระสงฆล์าวพบว่า 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีเป็นพระสงฆ์ลาวซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการให้ขอ้มูลส าคัญของการวิจัย   
มีระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ในประเทศไทยมาแลว้ 10.2 ปี โดยส่วนใหญ่จ านวน 6 รูป มีวดัสงักดัและอยู่
อาศยัประจ าในพืน้ท่ีภาคเหนือของประเทศไทย รองลงมาคือมีวดัสงักัดและอยู่อาศยัประจ าใน
พืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ านวน 3 รูป ล าดบัต่อมากลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัวดัสงักัดและอยู่
อาศยัประจ าในพืน้ท่ีภาคกลางจ านวน 2 รูป และกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัมีวดัสงักัดและอยู่อาศยั
ประจ าในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครจ านวน 1 รูป 

จากขอ้มลูขา้งตน้จะเห็นไดว้่ากลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคญัท่ีเป็นพระสงฆล์าวส่วนใหญ่ได้
เข้ามาอาศัยอยู่ในสังคมไทยเป็นระยะ 10 ปีขึน้ไปเป็นจ านวนถึง 7 รูป ถือได้ว่าเป็นพระสงฆ์
ต่างชาติท่ีมีประสบการณ์เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาเครือข่ายพระสงฆล์าว รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีความ
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เขา้ใจระบบสังคมและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี จึงสามารถให้ขอ้มูลท่ีส  าคัญต่อการอ ธิบาย
กระบวนการกิจกรรมทางวฒันธรรมท่ีเครือข่ายพระสงฆใ์นสงัคมไทยพัฒนาขึน้ จนน ามาสู่การ
ถ่ายทอดทุนทางสงัคมออกไปท ากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเน่ืองได ้ส  าหรบัขอ้มูลกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล
ส าคญัเก่ียวกับภูมิล  าเนาตามวดัในประเทศไทยท่ีสงักัดอยู่ในปัจจุบนั จะเห็นไดว้่าขอ้มูลการอยู่
อาศยัในปัจจบุนัของพระสงฆล์าว สะทอ้นภาพกระจายการอยู่อาศยัไปอยู่ในภมูิภาคท่ีมีพรมแดน
ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นหลัก  ส าหรับพื ้น ท่ีภาคกลางและ
กรุงเทพมหานครมีการเข้ามาอยู่อาศัยเพราะเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและการปกครอง  
คณะสงฆข์องสงัคมไทย  

ตาราง 7 แสดงขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัท่ีเป็นบคุคลชาวไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครอืข่าย
พระสงฆล์าว 

ล าดบั
ที ่

ชื่อ 
(นาม
สมมต)ิ 

บทบาท ภมิูล าเนาปัจจุบัน 

1. อาจารยท์อง ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ภาคกลาง 
2. คณุเหลือง เจา้หนา้ท่ีดา้นพระพทุธศาสนา กรุงเทพฯ 
3. คณุสวย บคุคลทั่วไปท่ีดแูลและใหก้ารสนบัสนนุทนุ

การท ากิจกรรมใหก้บัพระสงฆล์าว 
ภาคเหนือ 

    

 

จากตารางท่ี 7 แสดงขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีเป็นบุคคลชาวไทยท่ี
เก่ียวขอ้งกับเครือข่ายพระสงฆล์าวพบว่า กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคญัท่ีเป็นบุคคลทั่วไปชาวไทยมีส่วน
เก่ียวขอ้งกับการสรา้งความเขา้ใจในมิติการสรา้งชุมชนและทุนทางสงัคมของเครือข่ายพระสงฆ์
ลาว โดยกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัท่ีเป็นบคุคลชาวไทยทัง้ 3 คนมีพืน้ท่ีภมูิล  าเนาท่ีแตกตา่งกนัจงึสง่ผล
ใหส้ามารถอธิบายเรื่องราวไดต้ามประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับพระสงฆล์าวในแต่ละบริบททาง
พืน้ท่ีท่ีตนเองสงักดัอยู่ อีกทัง้การท่ีกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัท่ีเป็นบคุคลชาวไทยของการศกึษาครัง้นีมี้
บทบาทท่ีเช่ือมโยงกับพระสงฆ์ลาวทั้งในฐานะท่ีเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีด้าน
พระพุทธศาสนาของหน่วยงานภาครฐั และเป็นผูท่ี้ดแูลใหก้ารสนบัสนุนทุนการท ากิจกรรมใหก้ับ
สมาชิกเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย จึงสะทอ้นใหเ้ห็นความหลากหลายของการน าขอ้มลู
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ของการศึกษาวิจยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นการท าความเขา้ใจปรากฏการณข์องการศึกษาครัง้นี ้
ตอ่ไป 

4.2 การวิเคราะหก์ระบวนการก่อตวัของความเป็นชุมชนและการจัดตัง้เครือข่ายพระสงฆ์
ลาวในสังคมไทย 

ส าหรบัการน าเสนอผลการวิเคราะหก์ระบวนการก่อตวัของความเป็นชมุชนและการจดัตัง้
เครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย จะเป็นการน าเสนอการวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามเชิง
ส ารวจรว่มกับการวิเคราะหข์อ้มลูจากลงพืน้ท่ีภาคสนามโดยเก็บขอ้มลูดว้ยเครื่องมือการวิจยัเชิง
คณุภาพ ทัง้นีเ้ป้าหมายของการน าเสนอขอ้มลูส่วนนีเ้พื่ออธิบายผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์
การศึกษาท่ีว่าดว้ยการวิเคราะหก์ระบวนการก่อตวัของความเป็นชุมชนและการจัดตัง้เครือข่าย
พระสงฆ์ลาวในสังคมไทย โดยการน าเสนอแยกประเด็นการวิเคราะห์ดังนี ้ ส่วนที่หน่ึง การ
วิเคราะหก์ระบวนการก่อตวัของความเป็นชมุชนของพระสงฆล์าวท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทย ส่วนทีส่อง 
การวิเคราะหก์ระบวนการการจดัตัง้เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
เก่ียวกบักระบวนการท่ีผลกัดนัใหพ้ระสงฆล์าวสามารถพฒันาความสมัพนัธใ์นลกัษณะชมุชนของ
การเขา้มาอยู่อาศยัและมีปฏิสมัพนัธร์ว่มกนั จนสามารถสรา้งเครอืข่ายการติดตอ่สื่อสารกบัองคก์ร
ภายนอกเครอืข่ายทางสงัคมของตนเอง เพื่อท ากิจกรรมภายใตเ้ปา้หมายของการพฒันาเครอืข่ายท่ี
โยงใยความสมัพนัธก์ลุ่มสมาชิกพระสงฆล์าวท่ีกระจายอยู่ในจงัหวดัต่าง ๆ ใหส้ามารถมีส่วนรว่ม
ตอ่การสนบัสนนุกิจกรรมของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย  

4.2.1 การวิเคราะหก์ระบวนการก่อตัวของความเป็นชุมชนของพระสงฆล์าวใน
สังคมไทย 
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ภาพประกอบ 6 แผนภาพแสดงขอ้มลูการก่อตวัของชมุชนพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 

จากแผนภาพแสดงขอ้มูลความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่ออิทธิพลทางสงัคมหรือ
สถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีผลต่อการก่อตัวของชุมชนพระสงฆล์าวในสังคมไทยพบว่า 
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างตอ่การก่อตวัของชมุชนพระสงฆล์าวว่ามาจากการจ าพรรษาในวดัท่ี
มีชาวลาวมารว่มท าบญุเป็นประจ า สามารถเรยีงล าดบัไดด้งันี ้กลุม่ตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบั
มากเป็นอนัดบัหนึ่งจ านวน 54 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 45.4 รองลงมาคือเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสุด
จ านวน 25 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 21 และล าดบัต่อมาคือเห็นดว้ยระดบัปานกลางจ านวน 23 รูป
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 19.3  โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยของระดบัความเห็นอยู่ท่ี 3.71 และค่าเบี่ยงเบน
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การจ าพรรษาในวดัท่ีมีชาวลาวมารว่มท าบญุ 

มีส่ วนสนับสนุนการก่ อตั้งชุมชนให้กับ

พระสงฆล์าว 

 

บทบาทของส านกังานก ากบัพระธรรมทตูไทย

ในตา่งประเทศของคณะสงฆไ์ทย มีผลต่อการ

ก่อตัวของความเป็นชุมชน และการจัดตั้ง

เครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 

 

บรบิทของความสมัพนัธท์างประวตัิศาสตร ์มี

ผลต่อการก่อตวัของความเป็นชมุชน และการ

จดัตัง้เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 

 

เครือข่ายสงัคมออนไลนมี์ผลต่อการขยายตวั

ของความเป็นชุมชนและการจัดตัง้เครือข่าย

พระสงฆล์าวในสงัคมไทย 
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มาตรฐานอยู่ท่ี 0.99 ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาจากคา่คะแนนเฉลี่ยของระดบัความเห็นสามารถแปรผลได้
ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นดว้ยระดับมาก ว่าการก่อตัวของชุมชนพระสงฆล์าวมาจากการจ า
พรรษาในวดัท่ีมีประชาชนจากสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวมารว่มท าบญุเป็นประจ า 

ส าหรบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อบทบาทของส านกังานก ากับพระธรรมทูต
ไทยในต่างประเทศของคณะสงฆไ์ทย ซึ่งท าหนา้ท่ีดแูลกิจการดา้นต่างประเทศสนองกับมหาเถร
สมาคมกับการมีส่วนต่อการก่อตวัของชุมชนและการจัดตัง้เครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 
สามารถเรียงล าดบัไดด้งันี ้กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมากเป็นอนัดบัหนึ่งจ านวน 52 รูป
หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 42 รองลงมาคือเห็นดว้ยระดบัปานกลางจ านวน 43 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 36.1 
และล าดบัต่อมาคือเห็นดว้ยมากท่ีสุดจ านวน 13 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 10.9 โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ความเห็นอยู่ท่ี 3.5 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.89 ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ย
ของระดบัความเห็นสามารถแปรผลไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมาก ว่าบทบาทของ
ส านกังานก ากับพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศของคณะสงฆไ์ทยมีส่วนต่อการก่อตวัของชุมชน
พระสงฆล์าวในสงัคมไทย 

ขณะท่ีความคิดเห็นของกลุม่ตวัอย่างตอ่บรบิทของความสมัพนัธท์างประวตัิศาสตรมี์
ส่วนต่อการก่อตวัของความเป็นชมุชนและการจดัตัง้เครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย สามารถ
เรยีงล าดบัไดด้งันี ้กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัปานกลางเป็นอนัดบัหนึ่งจ านวน 43 รูปหรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 36.1 รองลงมาคือเห็นดว้ยระดบัมากจ านวน 40 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 33.6 และ
ล าดบัต่อมาคือเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุจ านวน 18 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 15.1 โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ความเห็นอยู่ท่ี 3.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 1.01 ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ย
ของระดบัความเห็นสามารถแปรผลไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมาก  ว่าบริบทของ
ความสมัพนัธท์างประวตัิศาสตรมี์ส่วนต่อการก่อตวัของความเป็นชุมชนและการจดัตัง้เครือข่าย
พระสงฆล์าวในสงัคมไทย 

ท้ายท่ีสุดในขอ้มูลท่ีแสดงเก่ียวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่ออิทธิพลทาง
สงัคมหรอืสถาบนัทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีผลตอ่การก่อตวัของชมุชนพระสงฆล์าวในสงัคมไทยมี
ขอ้คน้พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อเครือข่ายสงัคมออนไลนมี์ผลต่อการขยายตวัของ
ความเป็นชมุชนและการจดัตัง้เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย สามารถเรยีงล าดบัไดด้งันี ้กลุม่
ตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยระดบัมากเป็นอนัดบัหนึ่งจ านวน 43 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 36.1 รองลงมา
คือเห็นดว้ยระดับมากท่ีสุดจ านวน 36 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 30.3 และล าดบัต่อมาคือเห็นดว้ย
ระดบัปานกลางจ านวน 31 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 26.1 โดยมีคา่เฉลี่ยของความเห็นอยูท่ี่ 3.71 และ
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ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.97 ทั้งนี ้เม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความเห็น
สามารถแปรผลไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุ ว่าเครอืข่ายสงัคมออนไลนมี์ผล
ตอ่การขยายตวัของความเป็นชมุชนและการจดัตัง้เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย  
 

  

 

ภาพประกอบ 7 แผนภาพแสดงขอ้มลูเปา้หมายการก่อตวัของชมุชนพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 
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การสร้างชุมชน เครือข่ ายพระสงฆ์ลาว  

มีเป้าหมายเพ่ือกระชบัความสมัพนัธร์ะหว่าง

กลุม่พระสงฆล์าวท่ีอยูใ่นสงัคมไทย 

 

 

 

การสร้างชุมชน เครือข่ ายพระสงฆ์ลาว  

มีเป้าหมายเพ่ือกระชบัความสมัพนัธร์ะหว่าง

กลุ่มพระสงฆล์าวและพุทธศาสนิกชนลาวท่ี

อยูใ่นสงัคมไทย 

 

 

การสร้างชุมชน เครือข่ ายพระสงฆ์ลาว  

มีเป้าหมายเพ่ือกระชบัความสมัพนัธร์ะหว่าง

กลุม่พระสงฆล์าวและพระสงฆไ์ทย 

 

 

 

การสร้างชุมชน เครือข่ ายพระสงฆ์ลาว  

มีเป้าหมายเพ่ือกระชบัความสมัพนัธร์ะหว่าง

พทุธศาสนิกชนไทยกบัลาว 
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จากแผนภาพแสดงขอ้มลูความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อเปา้หมายการก่อตวัของ
ชุมชนพระสงฆล์าวในสังคมไทยพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับการสรา้งชุมชน
เครือข่ายพระสงฆล์าวว่ามีเป้าหมายเพื่อกระชบัความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มพระสงฆล์าวท่ีอยู่ใน
สังคมไทย สามารถเรียงล าดับได้ดังนี ้กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นดว้ยระดับมากเป็นอันดับหนึ่ง
จ านวน 55 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 46.2 รองลงมาคือเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุจ านวน 45 รูปหรอืคิด
เป็นรอ้ยละ 37.8 และล าดบัต่อมาคือเห็นดว้ยระดบัปานกลางจ านวน 14 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 
11.8 โดยมีค่าเฉลี่ยของความเห็นอยู่ ท่ี  4.16 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ ท่ี  0.85 ทั้งนี ้เม่ือ
พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดบัความเห็นสามารถแปรผลไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมีความเห็น
ดว้ยระดบัมากท่ีสดุ ว่าการสรา้งชมุชนเครอืข่ายพระสงฆล์าวมีเปา้หมายเพื่อกระชบัความสมัพนัธ์
ระหวา่งกลุม่พระสงฆล์าวท่ีอยูใ่นสงัคมไทย 

ส าหรบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัการสรา้งชมุชนเครอืข่ายพระสงฆล์าว
ว่ามีเป้าหมายเพื่อกระชบัความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มพระสงฆล์าวและพทุธศาสนิกชนลาวท่ีอยู่ใน
สังคมไทย สามารถเรียงล าดับไดด้ังนี ้กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นดว้ยระดับมากเป็นอันดับหนึ่ง
จ านวน 55 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 46.2 รองลงมาคือเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุจ านวน 32 รูปหรอืคิด
เป็นรอ้ยละ 26.9 และล าดบัต่อมาคือเห็นดว้ยระดบัปานกลางจ านวน 23 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 
19.3 โดยมีค่าเฉลี่ยของความเห็นอยู่ ท่ี  3.91 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ ท่ี  0.92 ทั้งนี ้เม่ือ
พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดบัความเห็นสามารถแปรผลไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมีความเห็น
ดว้ยระดบัมากท่ีสดุ ว่าการสรา้งชมุชนเครอืข่ายพระสงฆล์าวมีเปา้หมายเพื่อกระชบัความสมัพนัธ์
ระหวา่งกลุม่พระสงฆล์าวและพทุธศาสนิกชนลาวท่ีอยูใ่นสงัคมไทย 

ในสว่นความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัการสรา้งชมุชนเครอืข่ายพระสงฆล์าว
ว่ามีเป้าหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพระสงฆ์ลาวและพระสงฆ์ไทย  สามารถ
เรยีงล าดบัไดด้งันี ้กลุม่ตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยระดบัมากเป็นอนัดบัหนึง่จ  านวน 54 รูปหรอืคิดเป็น
รอ้ยละ 45.4 รองลงมาคือเห็นดว้ยระดับมากท่ีสุดจ านวน 40 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 33.6 และ
ล าดบัต่อมาคือเห็นดว้ยระดบัปานกลางจ านวน 19 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 16 โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ความเห็นอยู่ท่ี 4.07 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.86 ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ย
ของระดบัความเห็นสามารถแปรผลไดว้่ากลุม่ตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุ ว่าการสรา้ง
ชุมชนเครือข่ายพระสงฆล์าวมีเป้าหมายเพื่อกระชบัความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มพระสงฆล์าวและ
พระสงฆไ์ทย 
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ทา้ยท่ีสุดในขอ้มูลความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อเป้าหมายการก่อตวัของชุมชน
พระสงฆ์ลาวในสังคมไทยพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการสรา้งชุมชนเครือข่าย
พระสงฆล์าวว่ามีเป้าหมายเพื่อกระชบัความสมัพนัธร์ะหว่างพุทธศาสนิกชนชาวไทยกับชาวลาว 
สามารถเรียงล าดบัไดด้งันี ้กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมากเป็นอนัดบัหนึ่งจ านวน 52 รูป
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 43.7 รองลงมาคือเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสุดจ านวน 37 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 
31.1 และล าดบัต่อมาคือเห็นดว้ยระดบัปานกลางจ านวน 24 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 20.2 โดยมี
ค่าเฉลี่ยของความเห็นอยู่ท่ี 3.99 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.89 ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาจากค่า
คะแนนเฉลี่ยของระดบัความเห็นสามารถแปรผลไดว้า่กลุม่ตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุ 
ว่าการสร้างชุมชนเครือข่ายพระสงฆ์ลาวมีเป้าหมายเพื่ อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
พทุธศาสนิกชนชาวไทยกบัพทุธศาสนิกชนชาวลาว 

จากขอ้มลูแผนภาพแสดงขอ้มลูการก่อตวัของชุมชนพระสงฆล์าวในสงัคมไทย และ
แผนภาพแสดงขอ้มลูเป้าหมายการก่อตวัของชมุชนพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ไดแ้สดงใหเ้ห็นผล
การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณเก่ียวกบัปัจจยัของการก่อตวัของความเป็นชมุชนและเปา้หมายของ
ชมุชนพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการก่อตวัของความ
เป็นชมุชนของพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ผูว้ิจยัจะไดว้ิเคราะหเ์พิ่มเตมิโดยใชข้อ้มลูเชิงคณุภาพจาก
การศึกษาภาคสนามมารว่มพรรณนาผลการศึกษาเพิ่มเติม อย่างไรก็ดีการพิจารณาความหมาย
ของความเป็นชุมชนของพระสงฆล์าวในการศกึษาครัง้นีห้มายถึงการสะทอ้นกระบวนการพฒันา
พื ้นท่ีของความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์ลาวท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในสังคมไทย โดยอาจอาศัย
เทคโนโลยีสื่อสารแห่งยคุสมยัเขา้มารว่มพฒันาใหเ้กิดปฏิสมัพนัธท่ี์แน่นแฟ้นยิ่งขึน้ เม่ือพิจารณา
กระบวนการสรา้งความเป็นชุมชนตามความหมายท่ีกล่าวไปขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าพระสงฆล์าวมี
กระบวนการท่ีส าคญั 4 กระบวนการท่ีเป็นส่วนสนบัสนุนให้เกิดความเป็นชุมชนขึน้ในสงัคมไทย
ประกอบดว้ย 

กระบวนการที ่1 การใช้ความสัมพันธท์างวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา 
กล่าวคือการท่ีคณะสงฆท์ั้งสองประเทศเคยมีความสมัพันธ์ทางประวัติศาสตรร์่วมกันมาอย่าง
ยาวนาน จึงจะเห็นเรื่องเล่าและประสบการณข์องพระสงฆใ์นพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือซึ่งมีพรมแดนติดต่อถึงกันกับสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงสามารถ
ถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนความสมัพนัธแ์ละขา้มพรมแดนเขา้มาศึกษาของพระสงฆอ์ยู่บา้ง แต่ไม่
ปรากฏหลกัฐานและการสถาปนาความสมัพนัธท์างดา้นการศกึษาของคณะสงฆอ์ยา่งเป็นทางการ
ชดัเจน จนกระทั่งการท่ีสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวไดผ้่อนปรนความเขม้งวดในการ
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ควบคมุทางการเมือง และผูน้  าของรฐับาลไดเ้ริ่มมีการเจริญสมัพนัธไมตรีการทูตกับประเทศท่ีมี
ความแตกตา่งในระบอบการปกครอง จนน ามาสูก่ารท าขอ้ตกลงทางความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ
รว่มกบัประเทศอื่น ๆ ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น การเขา้รว่มลงนามขอ้ตกลงในกรอบ
ความรว่มมืออนภุมูิภาคลุม่แม่น า้โขง (Greater Mekong Sub-region Cooperation: GMS) เม่ือปี 
พ.ศ. 2535 และการไดเ้ขา้เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน ซึ่งจะตอ้งปฏิบตัิตามตามขอ้
ผูกพันของกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) และ 
กฎบตัรอ่ืน ๆ ของประเทศสมาชิก เม่ือปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้ ถือเป็นเป็นปัจจัยส าคญัท่ีส่งผลให้
ความตึงเครียดของรฐัในการควบคุมกิจกรรมต่อขา้มพรมแดนลดนอ้ยลง จึงเป็นผลใหเ้กิดการ
เริ่มตน้การอนุญาตใหป้ระชาชนของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวไดเ้ขา้มาศึกษาใน
ประเทศไทย  

นอกจากนีก้ารท่ีคณะสงฆท์ัง้สองประเทศตอ้งการใหมี้การพฒันาความสมัพนัธ์
เพื่อฟ้ืนฟกูารเรยีนรูห้ลกัธรรมค าสอนหรอืประวตัิศาสตรท์างพระพทุธศาสนาระหว่างกนั จงึถือเป็น
โอกาสส าคญัท่ีจะไดเ้ปิดความสมัพนัธร์ะหว่างคณะสงฆท์ัง้สองประเทศใหไ้ดต้ิดต่อสื่อสารกนัอีก
ครัง้ โดยเฉพาะหากพิจารณาในช่วงระยะเวลาท่ีเจา้ประคณุสมเด็จพระพฒุาจารย ์(เก่ียว อปุเสโน) 
อดีตเจา้อาวาสวดัสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2514 - 2556) ด ารงต าแหน่ง
เจา้คณะใหญ่หนตะวนัออก (พ.ศ. 2532 - 2556) กรรมการมหาเถรสมาคม (พ.ศ. 2516 - 2556) 
และประธานส านักงานก ากับพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ ซึ่งท าหนา้ท่ีปกครองคณะสงฆใ์น
พืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและรบัผิดชอบกิจการดา้นการต่างประเทศของคณะสงฆไ์ทยฝ่าย
มหานิกาย ไดข้อรบัการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐัเพื่อเปิดความสมัพนัธอ์ยา่งเป็นทางการกบั
ทางคณะสงฆข์องสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว จนน ามาสูก่ารพฒันาความสมัพนัธแ์ละ
นิมนตใ์หพ้ระสงฆล์าวไดเ้ขา้มาศึกษานักธรรมในส านักเรียนนักธรรมศึกษาส่วนกลางอย่างเป็น
ทางการ โดยตามค าบอกเล่าของพระสงฆรู์ปหนึ่งท่ีปัจจุบนัอยู่ในประเทศไทยมาแลว้กว่า 15 ปี 
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ 

 
 “ปี พ.ศ. 2548 หลวงพอ่พระอปัุชฌายข์องอาตมาทีล่าว ทา่นเหน็ว่า

น่าจะขา้มไปเรียนหนงัสอืเพิ่มเติมทีป่ระเทศไทย จึงเขียนจดหมายฝาก

ตวัใหม้าส่งทีเ่จา้ประคุณสมเด็จวดัสระเกศ เพราะทัง้สองรูปเคยเรียน

บาลีดว้ยกนัทีว่ดัเบญจมบพติร จึงไดเ้ขา้มาทีน่ีพ้รอ้มกบัเพือ่นอกี 1 รูป 

ซ่ึงก่อนหนา้นีม้ีพระลาวอาศยัอยู่แลว้ 2 รูป จึงไดม้าเรียนดว้ยกนัรวม
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เป็น 4 รูปอยู่ระยะหนึ่ ง.ปัจจุบันอาตมาเรียนจบการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรแีลว้ แตย่งัขออยูใ่นประเทศไทยในฐานะผูเ้รยีนดา้นอภธิรรม 

ซ่ึงจะไดร้บัวีซ่าในฐานะนกับวชหรือประเภท R เพื่อศึกษาหาความรู้

เพิ่มเตมิดา้นพระธรรมวนิยั” (พระสอง) 

 

การลงศึกษาภาคสนามเพื่อท าความเข้าใจการสรา้งความเป็นชุมชนและ
เครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ส่งผลใหผู้ว้ิจยัเห็นการเคลื่อนยา้ยเขา้มาของชุมชนพระสงฆ์
ลาวตามความสมัพนัธท์างวฒันธรรมพระพุทธศาสนาเด่นชดัมากขึน้ นอกจากการมีบทบาทของ
คณะสงฆส์ายการปกครองท่ีพยายามเช่ือมโยงความสมัพนัธท์างการทูตพระพุทธศาสนา โดยใช้
พืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื ้นท่ีปฏิบัติการในการส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์เพื่อเจริญ
สมัพนัธไมตรีระหว่างคณะสงฆส์องพืน้ท่ี หน่วยงานภาคราชการเองก็ไดท้  าหนา้ท่ีประสานใหเ้กิด
การเคลื่อนยา้ยขา้มพรมแดนของพระสงฆล์าวเขา้มาศึกษาในสงัคมไทยเช่นกัน พระมหาหนึ่งซึ่ง
เป็นกลุ่มตวัอย่างการวิจยัครัง้นี ้ไดถ้่ายทอดเรื่องราวเม่ือครัง้ตดัสินใจเขา้มาศึกษาในสงัคมไทยว่า
เกิดขึน้จากการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการไทยและหน่วยงานดา้นการศึกษาสงฆข์อง
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเป็นการเดินทางท่ีถกูตอ้งและเป็นทางการจึงไดร้บัทนุ
สนบัสนนุการศกึษาระหว่างเขา้มาเลา่เรยีนในประเทศไทย แต่ความแตกต่างของพระมหาหนึ่งกบั
เพื่อนพระสงฆล์าวท่ีเขา้มาเรียนรว่มกนัคือ การท่ีท่านไดเ้ขา้ศึกษาในส านกัเรียนแผนกบาลีชั้นน า
ของประเทศไทย อีกทั้งการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าคณะปกครอง ส่งผลให้สามารถสอบผ่าน
การศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกบาลีสนามหลวงท่ีเปรียญธรรม 7 ประโยค จนสามารถไดร้บัการ
ส่งเสริมใหม้าเป็นพระอาจารยส์อนบาลีในพืน้ท่ีภาคเหนือและยงัท าหนา้ท่ีเป็นผูน้  าหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลของคณะสงฆ ์ท่ีช่วยเหลือดแูลประชาชนในพืน้ท่ีและเป็นท่ียอมรบัจากผูค้น
ในชมุชนเป็นอย่างมาก โดยพระมหาหนึ่งไดบ้อกเล่าเรื่องราวเก่ียวกบัการเขา้มาในสงัคมไทยและ
พฒันาความเป็นชมุชนของพระสงฆล์าวท่ีเป็นประสบการณข์องท่านใหฟั้งวา่ 

 
  “เมือ่ปี พ.ศ. 2545 เป็นสามเณรอยูท่ีเ่วยีงจนัทร ์ทางการทัง้

สองประเทศจะคดัเลือกผูแ้ทนมาเรียนที่ประเทศไทย 12 รูป แบ่งมา

เรียนปริญญาตรี 6 รูป และพระปริยตัิธรรมแบบเรียนนกัธรรมกบัเรียน

นกบาลอีกี 6 รูป อาตมาเองมาเรยีนวดัในกรุงเทพฯ กบัสามเณรดว้ยกนั

อกี 5 รูป แต่ตอนนีก้ลบับา้นเกิดไปหมดแลว้ เหลือเราเขา้มาตัง้แต่อาย ุ
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16 ปี ตอนนีก้็บวชเรียนมาตลอด จนเมือ่ปี พ.ศ. 2551 ผมเขา้ไปดูแล

งานตอนเยน็ในกฏุขิองพระอาจารยผู์ใ้หญ่ในวดั ทา่นบน่วา่ยงัหาพระไป

สอนบาลีใหค้ณะสงฆ์ทีภ่าคเหนอืไม่ได ้สนใจจะไปไหม? ผมก็ตกลงใจ

ว่ารบัมาสอนหนังสือ เพื่อจะไดต้อบแทนบุญคุณวดัที่ส่งเราเรียนถึง

ประโยค 6 พอมาอยู่ที่นีก้็ไม่มีเวลาอ่านหนงัสืออีกเพราะตอ้งท างาน

หลายอย่าง จึงสอบไดแ้ค่ประโยค 7 ต่อมา และพอมาท าหนา้ที่พระ

สงัฆาธิการกเ็ลยไมไ่ดม้โีอกาสกลบัไปเรยีนบาลอีกีเลย”  (พระมหาหนึ่ง) 

 

การเริ่มรวมตัวเข้ามาอยู่ในสังคมไทยร่วมกัน ภายใต้กระบวนการการใช้
ความสมัพนัธท์างวฒันธรรมและพระพทุธศาสนา ไดช้่วยสนบัสนนุใหพ้ระสงฆล์าวสามารถเขา้มา
รวมตวักันอยู่ในวดัเดียวกันได ้เพราะคณะสงฆแ์ละหน่วยงานราชการของทัง้สองประเทศเห็นว่า  
จะเป็นการสะดวกท่ีจะควบคมุดแูลไม่ใหเ้กิดปัญหาจากการเขา้มาอาศยัอยู่ในสงัคมไทย ซึ่งส่วน
ใหญ่ขอ้พึงระวงัในช่วงเวลาของการเขา้มาศกึษาคือประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการเมือง เน่ืองจาก
ความแตกต่างทางอดุมการณก์ารปกครอง จึงเป็นสาเหตสุ  าคญัท่ีหน่วยงานภาครฐัและคณะสงฆ์
ของทัง้สองประเทศพยายามสงวนจดุตา่งและแสวงจดุรว่ม เพื่อพฒันาความสมัพนัธท์างวฒันธรรม
และพระพทุธศาสนาใหก้ลบัมาเหนียวแน่นอีกครัง้หนึ่ง  

ส าหรบัลกัษณะของความเป็นชมุชนท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการของความสมัพนัธ์
ทางวฒันธรรมและพระพุทธศาสนา จะมีความมั่นคงในช่วงเวลาท่ีเจา้คณะปกครองท่ีมีบทบาท
ผลกัดนัใหเ้กิดการเขา้มาศึกษาหรือรบัเอาพระสงฆล์าวเขา้มาอยู่ในวดัมีอ านาจการปกครองใน
คณะสงฆ ์เน่ืองจากการเกิดเป็นชมุชนของพระสงฆล์าวท่ีรวมตวัอยูด่ว้ยกนัจ านวนหนึ่ง อีกทัง้การท่ี
ชุมชนพระสงฆ์ลาวสามารถไดร้บัความช่วยเหลือจากเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่ีไดร้บั
มอบหมายใหด้แูลพระสงฆล์าวท่ีเขา้มาเรยีนทัง้มหาวิทยาลยั ส านกัเรยีนนกัธรรม และส านกัเรยีน
บาลีในสังคมไทย ส่งผลให้ชุมชนพระสงฆ์ลาวในวัดแห่งนั้นจะมีความสะดวกสบายจากการ
สนับสนุนปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาและการชีวิตอยู่ในสงัคมไทย เช่น การสนับสนุนปัจจัย  
ค่าเทอม การสนบัสนุนอุปกรณท์างการศึกษา การสนบัสนุนท่ีพกัและสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ชีวิตพืน้ฐาน รวมทัง้การไดอ้อกรบักิจนิมนต ์เป็นตน้  อย่างไรก็ดีหากเจา้คณะปกครองท่ีเป็นผูท้  า
หนา้ท่ีประสานงานกบัหนว่ยงานภาครฐัในการสนบัสนนุใหพ้ระลาวเขา้มาอยูใ่นสงัคมไทย หรอืเป็น
ผูส้ั่งการใหร้บัพระสงฆล์าวเขา้มาอยู่ในวดัตน้สงักัดไม่มีอ านาจสั่งการเช่นในอดีต ความเขม้แข็ง
ของความเป็นชมุชนท่ีเคยมีปฏิสมัพนัธแ์ละช่วยเหลือเกือ้กลูผ่านการรบัพระสงฆล์าวหนา้ใหม่เขา้
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มาอยู่รวมกันไดอ้ย่างต่อเน่ือง ก็จะมีโอกาสลดความเขม้แข็งลงเช่นกัน ซึ่งพระสงฆล์าวส่วนใหญ่
เขา้ใจธรรมชาติของการปรบันโยบายของคณะสงฆไ์ทยไดด้ีระดบัหนึ่ง ดงันัน้สามารถกล่าวไดว้่า
ปัจจุบนัไม่มีศนูยก์ลางของความเป็นชุมชนอยู่ท่ีวดัในภาระของเจา้ปกครองรูปใดรูปหนึ่งเท่านัน้  
แต่ความเป็นชุมชนพระสงฆ์ลาวได้กระจายตัวไปตามพื ้นท่ีและเกิดขึน้ตามธรรมชาติของ
ความสมัพนัธภ์ายในกลุม่สมาชิกมากขึน้ 

กระบวนการที ่2 ความสัมพันธภ์ายใต้ระบบอุปถัมภจ์ากรุ่นพี ่กลา่วคือการ
ท่ีพระสงฆล์าวท่ีเขา้มาศกึษาและอาศยัอยูใ่นสงักดัอยูว่ดัของคณะสงฆไ์ทย สามารถท่ีจะปฏิบตัิตน
ใหเ้ป็นท่ีไวว้างใจของคณะสงฆท่ี์เป็นพระสงัฆาธิการภายในวดัได ้โดยสว่นมากพฤติกรรมท่ีส าคญั
ท่ีท าใหพ้ระสงัฆาธิการมีความพอใจในพระสงฆล์าวท่ีมาขออาศยัอยู่ในวดัจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ตดัสินใจอนุญาตใหพ้ระสงฆล์าวสามารถนิมนตรุ์น่นอ้งมาอาศยัอยู่รว่มกนัภายในวดัได ้โดยหาก
พิจารณาจากการศึกษาภาคสนาม จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตเป็นส่วนท่ีส าคัญและ
เก่ียวขอ้งเป็นองคป์ระกอบให้พระสังฆาธิการใชต้ัดสินใจอนุญาตให้เขา้มาอาศัยอยู่ร่วมกันได ้
ยกตวัอย่างเช่น การขยนัหมั่นเพียรในการศึกษาพระปริยตัิธรรมทั้งแผนกธรรมสนามหลวงและ
แผนกบาลีสนามหลวงของระบบการศึกษาคณะสงฆไ์ทย การใหค้วามส าคญักับศาสนกิจดา้น
ฝึกฝนบทสวดมนตแ์ละการท าวตัร การใหค้วามส าคญักบัออกรบัการบิณฑบาตรว่มกบัคณะสงฆ์
ภายในวดั เป็นตน้ ทั้งนีห้ากพิจารณาจากค าบอกเล่าของพระสงัฆาธิการท่ีมีประสบการณ์ดูแล
พระสงฆม์ากกวา่สิบปี จะเขา้ใจมมุมองของการเกิดกระบวนการความเป็นชมุชนจากความสมัพนัธ์
ภายใตร้ะบบอปุถมัภจ์ากรุน่พี่มากขึน้ 

 
 “หากกล่าวตามความจริง การรบัพระสงฆ์ลาวมาอยู่ภายในคณะ

อาศยัเดยีวกนันัน้ รูส้กึสะดวกใจและพูดคยุกนัเขา้ใจกว่าพระสงฆ์เพือ่น

บ้านอื่น ๆ เนื่องจากอาตมาก็เป็นคนอีสานและเห็นไดช้ัดว่า ระบบ

วฒันธรรม ประเพณี ภาษา การสือ่สารต่าง ๆ สามารถเขา้ใจกนัได ้อกี

ทัง้เมือ่ตัง้แต่มาเป็นเจา้คณะทีดู่แลกุฏิปัจจุบนั เราจะดูพระสงฆ์ลาวรูป

แรกทีอ่ยู่อาศยัร่วมกนัมา จนไดไ้วเ้นือ้เชือ่ใจในอธัยาศยั ไม่มีปัญหาใน

การสวดมนต์ ไม่มีปัญหาจริยวตัร มารยาทเวลาออกงานกิจนิมนต์ จึง

ไดอ้นญุาตใหช้กัน าพารุน่นอ้งของเขามาอยูร่ว่มกนัได”้ (พระมหาขาว)   
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ดังนั้นในมิตินีส้ามารถกล่าวไดว้่ารุ่นพี่ ท่ีเป็นผู้ชักน าให้พระสงฆ์รุ่นน้องไดร้บั
โอกาสเขา้มาสงักดัภายในวดัจะมีบทบาทในสองมิติส  าคญัคือ มิติท่ีหนึ่งคือบทบาทการเป็นปัจจยั
ระดับบุคคลท่ีใช้เป็นแกนทางความคิดในการเป็นต้นแบบวัดพฤติกรรมท่ีจะส่งผลต่อการรบั
พระสงฆล์าวใหเ้ขา้มาอยู่เพิ่มเติม และมิติท่ีสองคือบทบาทเป็นผูมี้อ  านาจอปุถมัภท่ี์จะส่งเสรมิให้
เกิดความเป็นชมุชนขึน้ได ้เน่ืองจากการจะชกัชวนพระรุน่นอ้งเขา้มาอาศยัอยู่รว่มกนัเพิ่มนัน้ การ
ตดัสินใจส่วนหนึ่งขึน้อยู่กับพระสงฆล์าวท่ีไดมี้สงักัดในวดัไทยอยู่แลว้ว่าตอ้งการท่ีจะชกัน าใหรุ้น่
นอ้งไดเ้ขา้มามีวัดสังกัดอย่างชัดเจนหรือไม่ เพราะอันท่ีจริงแลว้การเขา้สังกัดวัดไทยไม่ไดเ้ป็น
ขอ้บงัคบัในการเขา้มาศึกษาระดบัปรญิญาตรีในประเทศไทย จึงจะเห็นไดว้่าพระสงฆล์าวจ านวน
หนึ่งไดล้งทะเบียนกบัทางการไทยวา่อาศยัอยูใ่นมหาวิทยาลยัสงฆท่ี์ท าการศกึษาตอ่อยูก็่ได ้ 

หากพิจารณาจากกรณีขา้งตน้ท่ีไดก้ล่าวไป จะเห็นไดว้่าการเขา้มาสงักัดวดัใน
สงัคมไทยก่อใหเ้กิดผลทัง้ขอ้ดีและขอ้เสียส าหรบัพระสงฆล์าว โดยอาจกล่าวไดว้่าขึน้อยู่กับการ
ตดัสินใจและใชป้ระโยชนใ์นการเขา้มาสงักัดวดัไทยตามแต่ละพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เม่ือ
พิจารณาจะเห็นไดว้่าการสงักัดวดัไทยของพระสงฆล์าวส่วนหนึ่ง ส่งผลใหพ้ระสงฆล์าวไดอ้ยู่ใน
ชมุชนท่ีมีพระสงฆล์าวอยู่รว่มกนั ซึง่จะสามารถสนบัสนนุดา้นความช่วยเหลือเกือ้กลูระหว่างกนัใน
ดา้นการศึกษาและความช่วยเหลือทางดา้นความมั่นคงทางจิตใจ รวมทัง้อาจมีพระสงัฆาธิการท่ี
อยู่ภายในวัดให้การสนับสนุนด้านค่าเล่าเรียนและอุปกรณ์การศึกษาเพิ่มเติมได้ จึงถือเป็น
ประโยชน์ในระหว่างการศึกษาอยู่ในสังคมไทยมากกว่าการต้องอยู่ในพื ้นท่ีพักอาศัยท่ีไม่ได้
เครอืข่ายพระสงฆร์ว่มชาติอยู่ดว้ยกนั นอกจากนีใ้นหลายกรณีไดน้ ามาสูก่ารไดร้บัการอปุถมัภจ์าก
ฆราวาสญาติโยมในการปวารณาตนเองเป็นลกูศิษยเ์พื่อดแูลสนบัสนุนการศึกษาใหก้บัพระสงฆ์
ลาวอีกดว้ย อย่างไรก็ตามการอาศยัอยู่ในวดัไทยจ าเป็นตอ้งค านึงถึงกฎระเบียบและวตัรปฏิบตัิท่ี
เครง่ครดั ส่งผลใหพ้ระสงฆล์าวส่วนหนึ่งเห็นว่าการอาศยัอยู่ในวดัไทยจ าเป็นตอ้งอยู่ภายใตธ้รรม
ปฏิบตัิทางพระพทุธศาสนาท่ีไมย่ืดหยุ่น จึงเห็นวา่การอาศยัอยูภ่ายในหอพกัของมหาวิทยาลยัสงฆ์
มีอิสรภาพและสามารถค านงึถึงความเป็นปัจเจกบคุคลไดม้ากกวา่ 

แมว้่าการสงักดัอยู่ในวดัไทยตอ้งอาศยัการปรบัตวัเพื่อใหส้ามารถอยู่ในแบบแผน
พฤติกรรมท่ีตอ้งสอดคลอ้งกบัท่ีคณะสงฆท่ี์ท าหนา้ปกครองก าหนด และเป็นไปตามความคาดหวงั
ของชุมชนรอบวัด แต่พระสงฆล์าวส่วนหนึ่งก็รูส้ึกสบายใจท่ีจะอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน เน่ืองจาก
สามารถช่วยเหลือกนัในช่วงที่มีรุน่นอ้งพระสงฆล์าวเขา้มาเรยีนในสงัคมไทยใหม ่ๆ ไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 
อีกทัง้เม่ือมาอยู่ในวดันานแลว้จะมีความรูส้กึผกูผนักบัครูอาจารยท่ี์ใหก้ารสนบัสนนุเป็นอย่างดีอีก
ดว้ย  ค าบอกเล่าท่ีส  าคญัของพระรูปหนึ่งท่ีเดินทางเขา้มาศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ภายหลัง
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ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและตัง้ใจจะเดินทางกลบัไปเป็นอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัสงฆท่ี์
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว แตต่อ้งมาเจอกลบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติด
เชือ้ โควิด-19 จนยงัไม่สามารถเดินทางกลบัประเทศได ้สะทอ้นใหเ้ห็นความเป็นชุมชนท่ีเกิดขึน้
จากความสมัพนัธภ์ายใตร้ะบบอปุถมัภจ์ากรุน่พี่สูรุ่น่นอ้งวา่ 

 
“หลวงพ่อเพิ่นเมตตาผมมาก อยู่กับเพิ่นมาโดนตัง้แต่ปี พ.ศ.2548 

เพราะว่าตอนนัน้ขา้มมาเฮียน บ่ฮูข้อ้มูลอหียงั แต่มีรุ่นพีเ่พิ่นแนะน าว่า

หลวงพอ่วดันีเ้พิ่นเมตตาซาวลาว จึงมาโหมกนัอยู่หม่องนีห้ลาย ต่อมา

ไดข้อเพิ่มว่า สิขอเอาพระเณรมาอยู่น า เพิ่นก็บ่ไดว้่า เคยพาเพิ่นไป

หยามบา้น หยามวิทยาลยัสงฆ์แขวงจ าปาศกัดิ ์ทกุมือ้นีก้็ยงัมีพระซาว

ลาวมาอยู่อาศยัหม่องนี ้น าหลวงพ่อ เกือบ 10 รูป ถือว่าเป็นชุมชนที่

ซอยเหลอืกนัอยา่งด”ี (พระสี่)  

 

การท่ีพระสงฆล์าวท่ีเขา้มาอยูอ่าศยัในวดัไทยก่อน สามารถสรา้งความเป็นชมุชน
ภายในวดัไวอ้ย่างชดัเจน ไดถื้อเป็นการเริ่มตน้วางเสน้ทางท่ีจะพฒันาโอกาสใหพ้ระสงฆล์าวรุ่น
นอ้งสามารถเขา้มาศึกษาต่อและอาศยัอยู่ร่วมวดักันไดส้ะดวกยิ่งขึน้ นอกจากนีจ้ะเห็นไดว้่าใน
พืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะมีลกัษณะพิเศษของความเป็นวฒันธรรมเครือญาติท่ีใกลชิ้ดกนั
ระหว่างผูค้นสองฝ่ังโขง ดงันัน้ภาษาท่ีใชใ้นการสื่อสาร ประเพณีตามความเช่ือคือฮีตสิบสองคลอง
สิบสี่ รวมทัง้ระบบเครอืญาติ ไดเ้ป็นปัจจยัสนบัสนนุใหโ้ครงข่ายระบบอปุถมัภข์องรุน่พี่และรุน่นอ้ง
มีความชดัเจนยิ่งขึน้ จึงจะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าภายใตก้ารเขา้มาศกึษามหาวิทยาลยัสงฆใ์นพืน้ท่ี
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พระรุน่พี่จะมีบทบาทส าคญัต่อการใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกเรือ่งท่ีพกัอาศยัใหก้บัพระรุน่นอ้ง เพราะส าหรบัพระสงฆล์าวท่ีเขา้มาศกึษาในมหาวิทยาลยั
สงฆท่ี์ไม่ใช่วิทยาเขตศนูยก์ลาง ทัง้มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั
มหากุฏราชวิทยาลยั จะไม่ไดมี้การจดัหอพกัพระนิสิตกับพระสงฆท่ี์เขา้มาศึกษาต่ออย่างชดัเจน 
ทัง้นีเ้พิ่งปรากฏในระยะเวลา 2 – 3 ปีท่ีผ่านมา ว่ามีการก่อสรา้งหอพกัพระสงฆใ์นวิทยาเขตอ่ืน ๆ 
ร่วมด้วย ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่าการจ าเป็นต้องมีท่ีพักอาศัยถือเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญ  
ท่ีก่อใหเ้กิดการขยายความสมัพนัธ์ภายใตร้ะบบอุปถัมภจ์ากรุน่พี่สู่รุน่นอ้งอย่างชัดเจนในชุมชน
และเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 
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ส าหรบัลักษณะของความเป็นชุมชนท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการความสัมพันธ์
ภายใตร้ะบบอปุถมัภจ์ากรุน่พี่ของพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ถือเป็นการก่อตัง้ความเป็นชมุชนตาม
ลกัษณะท่ีครอบคลมุทัง้การมีพืน้ท่ีการติดต่อสื่อสารเชิงกายภาพ การมีความสมัพนัธท่ี์ผสมผสาน
ระหว่างความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจและความสมัพนัธแ์บบเกือ้กูล และทา้ยท่ีสุดคือความเป็นชุมชน
ตัง้อยูภ่ายใตเ้ปา้หมายของการค านงึถึงประโยชนข์องสมาชิกภายในชมุชนรว่มกนั ทัง้นีจ้ะเห็นไดว้า่
การก่อตวัของกระบวนการความสมัพนัธภ์ายใตร้ะบบอปุถมัภจ์ากรุน่พี่ จ  าเป็นตอ้งผา่นการตอ่รอง
แบบแผนพฤติกรรมและผ่านการยอมรบัในเชิงบรรทดัฐานจากพระสงัฆาธิการท่ี มีอ านาจในการ
ตัดสินใจอนุญาตให้พระสงฆ์ลาวรุ่นน้องไดเ้ขา้มาอาศัยอยู่ร่วมกัน ดังนั้นระเบียบทางสังคมท่ี
พระสงฆล์าวท่ีเขา้มาเป็นสมาชิกใหม่ตอ้งปรบัตวัใหไ้ดจ้ึงมีความส าคญัต่อความมั่นคงของชมุชน
ลักษณะนี้อย่างยิ่ ง อีกทั้งยังต้องอาศัยความร่วมมือในกลุ่มพระสงฆ์ลาวท่ีจะช่ วยกัน
ประคบัประคองใหค้วามเป็นชมุชนภายใตว้ดัท่ีตนเองเขา้มารว่มสงักดัอยู่สามารถรกัษาดลุยภาพ
ของความไวเ้นือ้เช่ือใจจากคณะสงฆไ์ทย เพื่อใหส้ามารถเป็นพืน้ท่ีในการอยู่อาศยัและปฏิสมัพนัธ์
ภายในกลุม่สมาชิกไดอ้ยา่งมั่นคงตอ่ไป ทัง้นีค้วามเป็นชมุชนลกัษณะนีจ้ะเผชิญกบัปัญหาท่ีส าคญั
ประการหนึ่งคือการรักษาแบบแผนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากมีปัจจยัทัง้ท่ีเป็นส่วนของพระสงัฆาธิการและชาวชุมชนรอบขา้งวดัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจสนบัสนุนใหพ้ระสงฆไ์ดอ้าศยัอยู่ในวดัอย่างสงบสขุ ดงันัน้ชมุชนพระสงฆ์
จ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดแนวทางท่ีจะแสดงออกเก่ียวกบัวตัรปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงั
ของสภาพแวดลอ้มโดยรอบใหเ้หมาะสม เพื่อท่ีจะสามารถขยายระยะเวลาของการก่อรา่งความ
เป็นชุมชนในพืน้ท่ีวดัต่าง ๆ ไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด ทัง้นีจ้ากการศึกษาภาคสนามจะเห็นไดว้่าในพืน้ท่ี
ชุมชนต่างจังหวดั การเขา้มาอาศยัอยู่ในวดัไทยและสรา้งความเป็นชุมชนแบบรุ่นพี่รุ่นนอ้งของ
พระสงฆ์ลาว มีความเกื ้อกูลกับชุมชนคนไทยรอบวัดเป็นอย่างดี  เน่ืองจากการสามารถ
ติดต่อสื่ อสารและก าหนดมาตรฐาน เก่ียวกับวัตรปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับวัฒ นธรรม  
ความเช่ือ รวมทั้งประเพณีทางพระพุทธศาสนาของไทยในแต่ละทอ้งถ่ินไดอ้ย่างราบรื่น จึงเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีสดุใหพ้ระสงฆล์าวสามารถรกัษาความเป็นชมุชนไวไ้ดอ้ย่างเขม้แข็ง บนพืน้ฐานของ
การปรบัตวัผสมผสานทางวฒันธรรมรว่มกนัอยา่งกลมกลืน 

กระบวนการที่ 3 มหาวิทยาลัยสงฆส์นับสนุนการสร้างความเป็นชุมชน 
กล่าวคือการท่ีมหาวิทยาลัยสงฆ์ท่ีส  าคัญของสังคมไทยทั้งสองแห่งได้แก่มหาวิทยาลัย  
มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั ไดส้ง่เสรมิใหเ้กิดการสรา้ง
ความเป็นชุมชนในเครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทยขึน้  ทั้งนี ้ก่อนการวิเคราะห์ให้เห็น
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กระบวนการสรา้งความเป็นชุมชนโดยมหาวิทยาลยัสงฆ ์ควรอธิบายใหเ้ห็นท่ีมาการบริหารและ
โครงสรา้งการบรหิารองคก์รเฉพาะของมหาวิทยาลยัสงฆท์ัง้สองท่ีมีวิทยาเขตและวิทยาลยักระจาย
อยูพ่ืน้ท่ีตา่ง ๆ ทั่วประเทศหลายแห่งใหร้บัทราบในเบือ้งตน้ เพื่อใหส้ามารถใชใ้นการท าความเขา้ใจ
ปรากฏการณก์ารเขา้มามีบทบาทสนบัสนนุใหเ้กิดความเป็นชมุชนขึน้ในสงัคมไทยได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8 การจดัการศกึษาของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัและ 
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 

 จะเห็นไดจ้ากขอ้มูลขา้งตน้ว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งมีวิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆ์ในต่างจังหวัดท่ีมีบทบาทในการร่วมจัดการศึกษาในหลายพื ้นท่ี โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีโครงสรา้งของวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์หลาย
จงัหวดัท่ีมีพืน้ท่ีติดกับพรมแดนของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว อาทิ เชียงราย น่าน 
เลย นครพนม อุบลราชธานี  หนองคาย เป็นต้น  ดังนั้นการพัฒนาความสัมพันธ์ระดับ
สถาบนัการศกึษาระหวา่งสองประเทศจึงถกูสถาปนาขึน้อย่างตอ่เน่ือง โดยเฉพาะในสถานการณท่ี์
จ านวนพระสงฆแ์ละผูเ้รียนท่ีเป็นฆราวาสในสงัคมไทยลดนอ้ยลง การลงนามความรว่มมือทาง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เริ่มจัดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัยเม่ือปี  พ .ศ. 2490 และปรับสภาพเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรฐัเม่ือ ปี พ.ศ. 2540 โดยมีศูนยก์ลางการบริหารอยู่ท่ีมหาวิทยาลัย  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั อ าเภอวงันอ้ย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา มีวิทยาเขตในสงักัดอีก  

11 แห่ง วิทยาลยัสงฆ ์25 แห่ง หอ้งเรียนและหน่วยวิทยบริการอีก 8 แห่ง รวมทัง้มีสถาบนัสมทบ  

ในตา่งประเทศอีก 6 ประเทศ 

ท่ีมา:  https://www.mcu.ac.th/pages/structure 
 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 เริม่จดัการศกึษาในรูปแบบมหาวิทยาลยัเมื่อปี พ.ศ. 2488 และปรบัสภาพเป็นมหาวิทยาลยั

ในก ากับของรัฐเม่ือ ปี พ.ศ. 2540 โดยมีศูนย์กลางการมีบริหารอยู่ ท่ีมหาวิทยาลัยมหามกุฏ  

ราชวิทยาลยั อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีวิทยาเขตในสงักัดอีก 7 แห่ง และวิทยาลยัใน

ตา่งจงัหวดั 4 แห่ง  

ท่ีมา:  http://www.mbu.ac.th/index.php/aboutmbu 
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วิชาการ และการสนับสนุนให้พระสงฆ์ลาวเข้ามาศึกษาในสังคมไทย เป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ี
มหาวิทยาลยัสงฆท์ัง้สองแห่งไดด้  าเนินการอย่างเป็นทางการ  

ส าหรบัการสนับสนุนการสรา้งความเป็นชุมชนของมหาวิทยาลัยสงฆ์ถือเป็น
จดุเริม่ตน้ส าคญัท่ีสรา้งพฒันาการใหเ้ครอืข่ายพระสงฆส์ามารถสรา้งเครอืข่ายท่ีเขม้แข็งมากขึน้ใน
ปัจจบุนั เน่ืองจากหน่วยงานภาครฐัของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวจะใหค้วามส าคญั
อย่างมากกบัการเดินทางและเขา้ศกึษาในสาขาวิชาของมหาวิทยาลยัสงฆท่ี์ไดร้บัการยอมรบัจาก
หน่วยงานภาครฐั ดงันั้นการติดต่อสมัพันธ์ท่ี มีมหาวิทยาลัยสงฆใ์หก้ารรบัรองสถานภาพ และ
อนุญาตใหเ้คลื่อนไหวท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับเครือข่ายพระสงฆล์าว จะถือว่าอยู่ในวิถีท่ีสถาน
เอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวประจ าประเทศไทยใหก้ารยอมรบัได ้เม่ือ
พิจารณาจากบทบาทดงักล่าวผูบ้ริหารดา้นกิจการนิสิตและนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัสงฆแ์ห่ง
หนึ่ง ไดเ้ลา่ถึงบทบาทท่ีเป็นแกนกลางของความสมัพนัธร์ะหว่างภาครฐัของประเทศเพื่อนบา้นและ
พระสงฆล์าวซึ่งเป็นคนพระรุน่ใหม่ท่ีตอ้งการแสวงหาความรูแ้ละความฝันของตนเอง เช่นเดียวกบั
คนรุน่ใหมท่ั่วไปในสงัคมท่ีเป็นอารยประเทศวา่ 

 
“การที่พระสงฆ์ลาวต้องระวังเรื่องกิจกรรมไม่ให้มีผลกระทบกับ

ความรูส้กึของหนว่ยงานราชการทางประเทศบา้นเกิด ไดท้ าใหง้านทีเ่รา

รบัผดิชอบมคีวามส าคญัคอืถา้เรารบัรองวา่ไม่เกีย่วกบัการเมอืง ทีท่  า ๆ 

กนัอยู่เป็นเรือ่งวฒันธรรม สงัคมสงเคราะห์ พระพทุธศาสนาก็จะดีกบั

พระสงฆท์ีท่  ากจิกรรม ยิ่งพอมาเหน็การทีเ่ขาบางคนมารูปเดยีว มุง่หนา้

จากด่านข้ามแดนก็มาสมัครเรียนเลย ยิ่งคิดว่าจะต้องช่วยให้เกิด

กิจกรรมใหพ้วกท่านไดอ้ยู่กนัเป็นชมุชน มเีครอืข่าย ไวค้อยพึ่งพาอาศยั

กัน และกัน  เพื่ อ จะได้ช่ วย เหลื อกัน เมื่ อต้อ งมาอ ยู่ ต่ า งแดน ”  

(พระมหาด า) 

 
บทบาทของหน่วยงานท่ีก ากับดูแลและรบัผิดชอบพระสงฆ์ลาวท่ีเรียนอยู่ใน

มหาวิทยาลยัสงฆจ์ะเป็นไปอย่างถอ้ยทีถอ้ยอาศยักบัพระสงฆล์าวอย่างยิ่ง เพราะการท่ีพระสงฆ์
ลาวไดเ้ขา้มาศึกษาต่อและมีโอกาสกลับไปเป็นผูบ้ริหารคณะสงฆ์ลาว หรือเป็นอาจารยอ์ยู่ใน
วิทยาลัยสงฆ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือเป็นการสรา้งช่ือเสียงให้กับ
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สถาบันการศึกษาในประเทศไทย อีกทั้งยังช่วยดึงดูดใหมี้จ านวนพระสงฆ์ลาวเขา้มาศึกษาใน
มหาวิทยาลยัสงฆข์องไทยมากขึน้  

การพฒันาความสมัพนัธใ์หม้หาวิทยาลยัสงฆไ์ดร้บัความไวว้างใจจากคณะสงฆ์
ลาวจึงเป็นเง่ือนไขส าคัญล าดับแรก ๆ ท่ีผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ของไทยตระหนักถึง
ความส าคญัดงักล่าว การเตรียมความพรอ้มเพื่อการเดินทางไปเจรจาพัฒนาความสมัพันธท์าง
การศึกษาแต่ละครัง้ จึงถกูออกแบบกิจกรรมใหมี้ความหลากหลายและรดักุมเหมาะสมกบัระบบ
การปกครองของประเทศเพื่อนบา้นเป็นอย่างยิ่ง จะเห็นไดว้า่ระบบวฒันธรรมประเพณีท่ีสอดคลอ้ง
กนัโดยเฉพาะในบรบิทของพืน้ท่ีภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดท้  าใหก้ารสื่อสารเป็นไป
ดว้ยความวางใจอยู่ในระดบัหนึ่ง แต่หากตอ้งการท่ีจะพฒันาความสมัพนัธเ์พื่อดึงดดูใหพ้ระสงฆ์
เขา้มาเรียนในมหาวิทยาลยัสงฆข์องไทยอย่างถกูตอ้งตามระเบียบ อีกทัง้ไดร้บัการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานภาครฐัและคณะสงฆ์ จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความไวว้างใจจากการติดต่อสื่อสารอย่าง
ต่อเน่ือง จะเห็นไดว้่าทุกพืน้ท่ีภาคสนามท่ีผูว้ิจยัลงพืน้ท่ีศึกษา หวัหนา้คณะหรือผูร้ว่มเดินทางใน
การเปิดความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาจะถ่ายทอดเรื่องราวและกลยุทธ์ในการเขา้ไป
พดูคยุกบัคณะสงฆข์องสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อใหย้อมรบัการลงนามความ
รว่มมือทางวิชาการในการสง่พระสงฆเ์ขา้มาเรยีนในประเทศไทย ตวัอยา่งที่ส  าคญัอย่างมากจะเห็น
ไดจ้ากประสบการณก์ารลงพืน้ท่ีของอดีตผูบ้รหิารมหาวิทยาลยัและเจา้อาวาสท่ีดูแลพระสงฆล์าว
มาตอ่เน่ืองท่านหนึ่งท่ีกลา่ววา่ 

 
“ความเชือ่ใจเป็นสิ่งส าคญัทีส่ดุ กว่าทีอ่าตมาจะไดล้งนามความ

ร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU ไปเป็นสิบครัง้นะ เกิดจากการที่

ไดเ้ดินทางไปเมืองหลวงในอดตีของประเทศเพือ่นบา้น และเห็น

พระสงฆ์จ านวนมากท ากิจกรรมตา่ง ๆ เลยสอบถามว่าพวกท่าน

เรยีนกนัอยูท่ไีหน เมือ่ไปตดิตอ่ทา่นเจา้อาวาส ทา่นก็ยงัไมเ่ชือ่ใจ 

แต่อาตมาไม่ลดความพยายาม จึงได้จัดกิจกรรมท าบุญ 

ทอดผา้ป่าและไปมาหาสู่ท่านจนเกิดความเชือ่ใจ ท่านจึงมาลง

นามกบัสถาบนัของเรา และไดน้ าพาพระสงฆ์ลาวมาเรียนหลาย

สบิรูป และก็อยู่กนัอย่างเป็นชมุชน คอืมหาวิทยาลยัก็ดูแลอย่าง

ดี จัดหาที่พกัให้อยู่วดัที่ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าอาวาส 

เพือ่ทีจ่ะคอยดูแลพวกทา่นเหลา่นีท้ีเ่ราพามา” (พระครูเงิน)  
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ในระยะหลงัมานี ้มีพระสงฆล์าวไดเ้ขา้มาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัสงฆท์ัง้สอง
แห่งมากขึน้ และส่วนหนึ่งท่ีเรียนอยู่ส่วนกลางของสถาบนัการศึกษาทัง้สองแห่งก็จะอาศยัหอพกั
ของมหาวิทยาลัยเป็นท่ีพัก ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงเริ่มมีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดการท า
กิจกรรมเพื่อสรา้งใหพ้ระสงฆส์ามารถมีชุมชนท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือ และพัฒนากิจกรรมท่ีท า
รว่มกนัไดม้ากขึน้ จะเห็นไดจ้ากกท่ีพระสงฆล์าวท่านหนึ่งท่ีอาศยัอยู่หอพกัของมหาวิทยาลยัตลอด
การศกึษาระดบัปรญิญาตรไีดถ้่ายทอดเรือ่งราวไวว้า่ 

 
“การที่เราไม่ได้อยู่วัด เราก็อาจล าบากกว่าคนอื่นตรงที่ไม่ได้รับกิจ

นิมนต์ ก็ตอ้งอาศยัปัจจยัจากทางทีบ่า้นคอยสนบัสนนุให ้แต่โชคดีว่า

มาอยู่ที่นีก้็เจอเพื่อนที่ช่วยใหไ้ปพกัที่วดัในวนัหยุดได ้จึงไดร้บัความ

เมตตาจากทีว่ดัของเพือ่นใหท้ ากิจนมินตไ์ดด้ว้ย แตข่อ้ดคีอืเราก็ท างาน

ชมรมพระนสิติลาวไดเ้ต็มที ่มีการออกนิทรรศการ วางแผนท ากิจกรรม

เหมอืนฆราวาสทัว่ไป อาตมาท ากราฟฟิคไดก้็เรยีนจาก YouTube และ

อ่านหาความรูก้็จะช่วยรบัผิดชอบตรงนี ้พอมหาวิทยาลยัส่งเสริมให้

ชมรมเขม้แขง็ เรากท็ างานกนัสนกุ ตอนหลงัมเีรือ่งของการบรหิารชมรม

ทีอ่าจเบาลง และพอมกีารระบาดของโควดิ-19 ก็ท าใหผู้น้  าสว่นหนึ่งยงั

เดินทางกลับมาไม่ได้ หรือแม้แต่ชมรมในไทยก็ประชุมร่วมกันทุก 

วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ไมได้ ก็อาจท ากิจกรรมน้อยลงไปบ้าง”  

(พระสบิ)  

 

ส าหรบัลกัษณะของความเป็นชุมชนท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการท่ีมีมหาวิทยาลยั
สงฆ์สนับสนุนการสรา้งความเป็นชุมชน ถือเป็นการก่อตั้งของพื ้นท่ีความสัมพันธ์ท่ี มีการ
ติดต่อสื่อสารอยู่ภายในมหาวิทยาลยัเป็นส าคญั นอกจากนีก้ารท่ีระบบการศึกษาปัจจุบนัไดเ้ปิด
โอกาสใหม้หาวิทยาลยัสงฆส์ามารถพฒันาใหมี้กิจกรรมนอกมหาวิทยาลยัไดม้ากขึน้ยงัเป็นปัจจยั
สง่เสรมิใหเ้กิดการพฒันาเครอืข่ายพระสงฆใ์หข้ยายพืน้ท่ีออกไป อีกทัง้การติดต่อสื่อสารสมยัใหม่
หลากหลายช่องทางก็มีส่วนต่อการพัฒนาใหช้มรมพระนิสิตลาวท่ีกระจายพืน้ท่ีอยู่ตามจังหวดั 
ต่าง ๆ สามารถใชช้่องทางสื่อสารออนไลนใ์นการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารในการท ากิจกรรม
ระหว่างกนัได ้ทัง้นีจ้ะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าชมุชนของพระนิสิตนกัศกึษาในมหาวิทยาลยัสงฆจ์ะมี
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กรอบท่ีส าคญัคือการไมท่ ากิจกรรมหรอืแสดงออกทางการเมือง เพื่อเป็นการปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดความ
ขดัแยง้กบัหน่วยงานภาครฐัของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว  

นอกจากประเด็นทางการเมือง การด าเนินกิจกรรมท่ีผ่านมาถือว่าพระสงฆล์าวมี
อิสรภาพในการท่ีจะพัฒนารูปแบบกิจกรรม  โดยส่วนงานด้านกิจการนิสิตนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัจะพยายามเขา้ไปแทรกแซงใหน้อ้ยท่ีสดุ เพราะถือว่าเป็นพืน้ท่ีใหพ้ระนิสิตนกัศกึษา
ไดแ้ลกเปลี่ยนความคิด รวมทัง้สื่อสารอตัลกัษณท์างวฒันธรรมใหก้บัผูค้นประเทศอ่ืน ๆ ไดเ้ขา้มา
เรียนรูใ้ห้มากขึน้ โดยการสรา้งความเป็นชุมชนในส่วนนี้จะเกิดขึน้จากการท ากิจกรรมของ
มหาวิทยาลยัในวนัส าคญัตา่ง ๆ รว่มกนั เช่น การจดักิจกรรมพบปะประจ าปีซึง่จะเป็นการรวมกลุม่
ผูน้  าชมรมพระนิสิตลาวท่ีอยู่ทั่วประเทศ ตลอดจนการเดินทางเพื่อแสดงการสักการะเจา้คณะ
ปกครองและพระสงัฆาธิการท่ีเมตตาสนบัสนุนกิจกรรมของพระสงฆล์าวในวนัเขา้พรรษาและวนั
ขึน้ปีใหม่ของลาว เป็นตน้ จึงจะเห็นไดว้่าความเป็นชมุชนท่ีก่อใหเ้กิดพืน้ท่ีของการปฏิสมัพนัธ ์จน
น ามาสู่การท ากิจกรรมและรูส้ึกไดถ้ึงความเป็นสมาชิกร่วมกันในพืน้ท่ีและการสนับสนุนของ
มหาวิทยาลยัสงฆ ์เป็นรูปแบบชุมชนท่ีมีความเขม้แข็งและมีระบบการด าเนินกิจกรรมท่ีสม ่าเสมอ
ท่ีสดุของเครือข่ายทางสงัคมของพระสงฆล์าวในสงัคมไทย อย่างไรก็ตามช่วงการแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชือ้โควิด-19 ไดส้ง่ผลใหก้ารท ากิจกรรมและความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกภายในชมุชนของ
พระนิสิตนักศึกษาลาวในสังคมไทยให้ไดร้บัผลกระทบเช่นกัน เน่ืองจากการท่ีไม่สามารถร่วม
วางแผนและสามารถกลบัไปท ากิจกรรมประจ าปีท่ีสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวได ้จึง
จ าเป็นตอ้งอาศยัการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสงัคมออนไลนเ์ป็นส าคญั ดงันัน้ในอนาคตหากการ
แพรร่ะบาดของโรคดงักล่าวลดนอ้ยลง การกลบัมาพฒันาใหเ้กิดกิจกรรมอีกครัง้จะสามารถช่วย
พฒันาใหค้วามสมัพนัธภ์ายในชมุชนพระสงฆล์าวไดอ้ยูใ่นระดบัท่ีใกลชิ้ดกนัเช่นเดิมมากขึน้ 

ก ระบ วน ก ารที่  4 ก าร ฟ้ื น ฟู แ ล ะส นั บ ส นุ น ก าร รั ก ษ าศ รัท ธ า
พระพุทธศาสนาในสังคมไทย กลา่วคือการท่ีพระสงฆโ์ดยเฉพาะท่ีเป็นพระสงัฆาธิการในวดัไทย
เห็นว่าการเปิดโอกาสใหพ้ระสงฆไ์ดเ้ขา้มาจ าพรรษาในวดัร่วมกัน จะช่วยใหส้ามารถมีพระสงฆ์
ปฏิบตัิหนา้ท่ีในศาสนกิจประจ าวดัไดด้ียิ่งขึน้ ทัง้นีปั้จจุบนัวดัไทยจ านวนหนึ่งประสบปัญหาขาด
แคลนพระสงฆรุ์น่ใหม่ท่ีสามารถปฏิบตัิศาสนกิจเพื่อรกัษาศรทัธาพระพทุธศาสนาใหก้ลบัญาติโยม
ท่ีตอ้งการเขา้มาท าบญุได ้เน่ืองจากจ านวนพระสงฆแ์ละสามเณรท่ีลดนอ้ยลงอยา่งตอ่เน่ือง ขณะท่ี
ในพืน้ท่ีต่างจงัหวดัมกัมีพระสงฆท่ี์ชราภาพเป็นจ านวนมาก จึงท าใหก้ารท าวตัรปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการเจริญศรทัธาพระพุทธศาสนา เช่น การออกบิณฑบาต การท าหนา้ท่ีน าประชาชนท าวตัร
สวดมนต ์การคอยรบัศาสนากิจท าบุญ การเทศนาในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นตน้ 
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จ าเป็นตอ้งอาศยัพระสงฆรุ์น่ใหม่ท่ีผา่นการฝึกฝนและมีความรูใ้นพระพทุธศาสนาขัน้พืน้ฐานมาอยู่
รว่มท าวตัรเจริญศรทัธาประชาชน ดงัจะเห็นไดว้่าพระสงัฆาธิการบางท่านเห็นว่าการท่ีพระสงฆ์
ลาวสามารถท าหนา้ท่ีในส่วนนีไ้ดอ้ย่างกลมกลืนและปรบัตวัเขา้กบัสงัคมไทยไดม้ากกว่าพระสงฆ์
ท่ีมาจากประเทศอ่ืน ถือไดว้่าเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีจะสนับสนุนใหพ้ระสงฆล์าวไดเ้ขา้มา
สงักดัวดัรว่มกนั เพื่อใหค้อยช่วยเหลือและจะไดรู้ส้ึกมีความมั่นคงทางจิตใจจากการไดเ้พื่อนรว่ม
ชาตคิอยใหค้  าปรกึษาซึง่กนัและกนั  

 
 “ตอนทีพ่ามาอยู่วดั อาตมาไดข้อใหญ้าติโยมศรทัธาทีบ่า้นอยู่หลงั

วดัที่เป็นครูภาษาไทยเกษียณแลว้ สอนภาษาไทยใหทุ้กคนใหม่หมด 

เพือ่ใหเ้ขาสบาย ครูอาจารย์ พอ่แม่เขาสบายใจว่าเราเอาใจใส่ แลว้ก็ดู

อุปนิสยั อย่างที่วัดท่านนึงชอบปฏิบัติธรรม อันนีด้ีมากปฏิบัติธรรม 

เพราะ Meditation Center มนัเป็นสากล อาตมาใหม้าอบรมศูนยว์ดัร ่า

เปิงเลย ผ่านการอบรมเรียบรอ้ยสามารถน าฆราวาสฝึกไดท้ั่วโลก อีก

ท่านทีว่ดัชอบดูแลจดัการวดั ก็ใหห้นา้ทีร่บัผิดชอบเลย ทัง้การจัดการ

สถานที ่การท าวตัถมุงคล การประสานกบักรรมการวดั ตอนนีไ้วใ้จทา่น

ไดเ้ลย พวกทา่นก็ช่วยกนัแบ่งเบาภาระหนา้ที ่ศรทัธาญาตโิยมของวดัก็

ชอบพวกทา่นมาก” (พระครูเงิน) 

  

การท่ีพระสงฆล์าวจ านวนหนึ่งท่ีไดโ้อกาสมาอาศยัอยูใ่นวดัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
พืน้ท่ีตา่งจงัหวดั จนไดก้ลายเป็นแกนหลกัในการปฏิบตัิหนา้ท่ีภายในวดัไดอ้ยา่งส าคญั จะสง่ผลให้
ไดร้บัความไวว้างใจทั้งจากพระสงัฆาธิการของวดัและผูค้นท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนรอบวัด ซึ่งจะมี
ความส าคญัมากตอ่การพฒันาความเป็นชมุชนในพืน้ท่ีแห่งนัน้ใหมี้ความเขม้แข็งขึน้ ในการศกึษา
ภาคสนามหลายแห่งผูว้ิจัยสงัเกตเห็นว่าพระสงฆล์าวท่ีเขา้มาศึกษาในสังคมไทย และประสบ
ความส าเร็จในการใช้กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการฟ้ืนฟูและสนับสนุนการรักษาศรัทธา
พระพุทธศาสนาในสงัคมไทย มาเป็นปัจจยัท่ีผลกัดนัใหเ้กิดความเป็นชุมชนได ้มกัเป็นพระสงฆ์
ลาวท่ีสามารถปรบัตวัเขา้กบัแบบแผนปฏิบตัิท่ีชมุชนศรทัธาบรเิวณรอบวดัแห่งนัน้มีความคาดหวงั
ไวเ้ป็นอย่างดี นอกจากนีก้ารมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัพระสงฆไ์ทยและผูค้นท่ีท าหนา้ท่ีการงานต่าง ๆ 
อยูใ่นวดั ยงัช่วยลดโอกาสท่ีจะเกิดความขดัแยง้หรอืไม่ไวว้างใจกนัเกิดขึน้ ซึง่เป็นปัญหาท่ีตอ้งระวงั
อย่างมากส าหรบัชมุชนพระสงฆล์าวท่ีมาอาศยัอยู่ในวดัเดียวกนัหลายรูป เพราะอาจเผชิญกบัการ
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จบัจอ้งในพฤติกรรมจากการรวมกลุ่มสมาชิกเป็นจ านวนมากหรืออาจถูกไม่พอใจจากผูค้นไดท่ี้
ไดร้บัมอบหมายหนา้ท่ีส  าคญัภายในวดัอยูก่่อนแลว้  

ขอ้พึงระวงัดงักล่าวดเูหมือนไดส้รา้งใหพ้ระสงฆล์าวเรียนรูท่ี้จะปรบับทบาทของ
ตนเองใหเ้หมาะสมกบัพืน้ท่ีและสถานภาพของการเป็นพระต่างชาติเป็นอย่างมาก จากการศกึษา
ภาคสนามทัง้การสมัภาษณแ์ละการสงัเกตการณอ์ย่างมีส่วนรว่มในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
จะเห็นไดว้่าพระสงฆล์าวเรียนรูท่ี้จะแสดงออกพฤติกรรมในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม โดย
ส่วนใหญ่แลว้จะเนน้การท าหนา้ท่ีเฉพาะท่ีพระสงัฆาธิการไดม้อบหมายไวเ้ป็นส าคญั ส่วนภารกิจ
อ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับท่ีตอ้งรบัผิดชอบตามท่ีไดร้บัมอบหมาย จะเปิดโอกาสใหพ้ระสงฆ์ไทยหรือ
ฆราวาสของวดัท่ีมีหนา้ท่ีจดัการด าเนินการไดเ้ลย ดงันัน้พระสงฆล์าวจึงสามารถรวมตวักนัอยู่เป็น
ชุมชนในวัดท่ีได้โอกาสจากพระสังฆาธิการให้ท าหน้าท่ี ฟ้ืนฟูและสนับสนุนการรกัษาศรทัธา
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งนีข้อ้ดีของการอยู่เป็นชุมชนในวัดเดียวกันคือ
สามารถช่วยเหลือกนัในสถานการณท่ี์จ าเป็นตอ้งพึ่งพากนัและกนั ดงัเช่นท่ีพระสงฆล์าวรูปหนึ่งท่ี
ไดอ้าศยัศึกษาเล่าเรื่องอยู่ประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบนั สะทอ้นประสบการณ์
ช่วงแรกท่ีเขา้มาอยู่ในประเทศไทยกับความช่วยเหลือจากการไดอ้ยู่กับเพื่อนพระสงฆล์าวเป็น
ชมุชนวา่ 

 
“ช่วงที่เขา้มาอยู่ใหม่คือส าคญัมาก บางคนเรียนหนกัเพราะตอ้งเรียน

ภาษาไทยดว้ย เรียนนกัธรรมดว้ยก็ลืมว่าตอ้งไปต่อวีซ่าใหม่ โดนปรบั

วนัละ 500 บาทซ่ึงถือว่าแพงมาก การอยู่ดว้ยกันก็มีเพื่อนคอยเตือน 

หรอืตอนแรกทีม่าอยูห่ลวงพีก่จ็ะขอใหท้กุคนเกบ็เงนิไวเ้ป็นสว่นกลาง ไว้

อดุหนนุคนทีข่าดแคลนดว่นหรอืตอ้งชว่ยรุน่นอ้งในอนาคต และทีส่  าคญั

มากทีต่อ้งบอกพระสงฆ์ลาวรุ่นนอ้งเลยคือใหอ้ยู่เป็นกลุ่มกบัคนไทยได ้

จะไดฝึ้กภาษา กลา้พดู กลา้ถามจะไดม้คีนชว่ยเหลอืกนัได”้ (พระแปด)  

 

จากท่ีน าเสนอขอ้มูลมาขา้งตน้ จึงสามารถกล่าวไดว้่าลกัษณะของความเป็น
ชุมชนท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการการฟ้ืนฟูและสนับสนุนการรกัษาศรทัธาพระพุทธศาสนาใน
สงัคมไทย เกิดจากความพยายามของพระสงัฆาธิการในพืน้ท่ีซึ่งเห็นประโยชนจ์ากท่ีพระสงฆล์าว
มกัมีวตัรปฏิบตัิดา้นพระพทุธศาสนาท่ีเหมาะสมกบัการเขา้มาอยู่ในวดัและชมุชน เพื่อสรา้งใหเ้กิด
การรกัษาแบบแผนปฏิบตัิทางพระพทุธศาสนาใหย้งัคงอยู่ต่อไป จึงมีการนิมนตใ์หพ้ระสงฆล์าวได้
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เขา้มาอาศยัพืน้ท่ีวดัอยูอ่าศยั ภายหลงัคอ่ยน ามาสูก่ารชกัชวนเพื่อนพระสงฆล์าวหรอืรุน่นอ้งใหเ้ขา้
มาอยู่ร่วมกันไดม้ากขึน้ ทัง้นีพ้ืน้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีพระสงฆล์าวไดร้บัโอกาสให้เขา้ไปอาศยัอยู่เพื่อท า
กิจกรรมรกัษาศรทัธาพระพทุธศาสนาจะเป็นพืน้ท่ีต่างจงัหวดั หรอืเป็นวดัท่ีไม่ค่อยมีพระสงฆไ์ทย
จ าวัดอยู่มากนัก การได้พระสงฆ์ลาวเข้ามาท ากิจกรรมจึงถือเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งกับ  
พระสังฆาธิการท่ีนิมนต์ให้พระสงฆ์ลาวมาอยู่และชุมชนพระสงฆ์ลาวเอง อย่ างไรก็ตาม
กระบวนการพฒันาความเป็นชมุชนเช่นนีจ้  าเป็นตอ้งอาศยัพระสงฆล์าวท่ีสามารถปรบัพฤติกรรม
การแสดงออกใหเ้หมาะสมกบัความคาดหวงัของพระสงัฆาธิการภายในวดัและชมุชนพืน้ท่ีบรเิวณ
โดยรอบวดัเพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดปัญหาขึน้ อีกทัง้พระสงฆล์าวท่ีจะสามารถเป็นผูน้  าในการสรา้ ง
ความเป็นชมุชนในวดัท่ีตนเองไปท าหนา้ท่ีรกัษาศรทัธาพระพทุธศาสนาได ้สว่นใหญ่เป็นพระสงฆท่ี์
มีอธัยาศยัชอบการสื่อสารพดูคยุกบัฆราวาสในพืน้ท่ี หรือชอบท ากิจกรรมเผยแผ่พระพทุธศาสนา
กบัประชาชน เพราะจะท าใหมี้กิจกรรมทางพระพทุธศาสนาใหป้ฏิบตัิไดอ้ยา่งมีความสขุ และถือว่า
ไดม้าท ากิจกรรมตามความคาดหวงัท่ีพระสงัฆาธิการของสงัคมไทยคาดหวงัไว ้  
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4.2.2 การวิเคราะหก์ระบวนการก่อตัวของการจัดตั้งเครือข่ายพระสงฆล์าวใน
สังคมไทย 

 

 

ภาพประกอบ 10 แผนภาพแสดงขอ้มลูการจดัตัง้เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 

จากแผนภาพแสดงข้อมูลสถาบันทางสังคมหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
สนบัสนนุใหเ้กิดการจดัตัง้เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยพบว่า ความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง
เก่ียวกบัวดัท่ีสงักดัขณะอยูใ่นสงัคมไทยมีสว่นตอ่การจดัตัง้เครอืข่ายพระสงฆล์าวใหเ้กิดขึน้ จะเห็น
ไดว้่ากลุม่ตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมากเป็นอนัดบัหนึ่งจ านวน 45 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 37.8 
รองลงมาคือเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสุดจ านวน 33 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 27.7 และล าดบัต่อมาคือ
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วัดท่ีสังกัด มีส่วนสนับสนุนการจัดตั้ง

เครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 

 

 

การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ มี

ส่วนสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่าย

พระสงฆล์าวในสงัคมไทย 

 

พระสงัฆาธิการท่ีปกครองวดัท่ีสงักดั มี

ส่วนสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่าย

พระสงฆล์าวในสงัคมไทย 

 

การจัด ตั้ งชม รมพ ระส งฆ์ ล าว ใน

มหาวิทยาลยัสงฆ ์มีส่วนสนบัสนนุการ

จั ด ตั้ ง เค รื อ ข่ า ยพ ระส งฆ์ ล าว ใน

สงัคมไทย 
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เห็นดว้ยระดบัปานกลางจ านวน 26 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 21.8 โดยมีค่าเฉลี่ยของความเห็นอยู่ท่ี 
3.75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 1.11 ทั้งนี ้เม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับ
ความเห็นสามารถแปรผลไดว้่ากลุม่ตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุ ว่าวดัท่ีสงักดัขณะอยู่
ในสงัคมไทยมีสว่นตอ่การจดัตัง้เครอืข่ายพระสงฆล์าวใหเ้กิดขึน้ไดส้  าเรจ็ 

ส าหรบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกับการเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีส่วนสนับสนุนการจัดตั้ง
เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย จะเห็นไดว้่ากลุม่ตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมากเป็นอนัดบั
หนึ่งจ านวน 54 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 45.4 รองลงมาคือเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุจ านวน 37 รูปหรอื
คิดเป็นรอ้ยละ 31.1 และล าดบัตอ่มาคือเห็นดว้ยระดบัปานกลางจ านวน 23 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 
19.3 โดยมีค่าเฉลี่ยของความเห็นอยู่ ท่ี  4.02 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ ท่ี  0.87 ทั้งนี ้เม่ือ
พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดบัความเห็นสามารถแปรผลไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมีความเห็น
ดว้ยระดบัมากท่ีสดุ ว่าการศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัสงฆข์องคณะสงฆไ์ทยทัง้สองแห่งมีส่วนต่อ
การจดัตัง้เครอืข่ายพระสงฆล์าวใหเ้กิดขึน้ไดส้  าเรจ็ 

ขณะท่ีหากพิจารณาในระดับบุคคลกับการสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งเครือข่าย
พระสงฆล์าว ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกับพระสงัฆาธิการหรือพระท่ีปกครองในวดัท่ี
สงักัดอยู่ว่ามีส่วนต่อการจัดตัง้เครือข่ายพระสงฆล์าวในสังคมไทย จะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมี
ความเห็นดว้ยระดบัมากเป็นอนัดบัหนึ่งจ านวน 43 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 36.1 รองลงมาคือเห็น
ดว้ยระดบัปานกลางจ านวน 33 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 27.7 และล าดบัตอ่มาคือเห็นดว้ยระดบัมาก
ท่ีสุดจ านวน 28 รูปหรือคิดเป็นร้อยละ 23.5 โดยมีค่าเฉลี่ยของความเห็นอยู่ ท่ี  3.67 และ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 1.04 ทั้งนี ้เม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความเห็น
สามารถแปรผลไดว้า่กลุม่ตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยระดบัมาก วา่พระสงัฆาธิการหรอืพระท่ีปกครอง
ในวดัท่ีสงักดัอยูว่า่มีสว่นตอ่การจดัตัง้เครอืข่ายพระสงฆล์าวใหเ้กิดขึน้ไดส้  าเรจ็ 

ทา้ยท่ีสดุคือความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัการจดัตัง้ชมรมพระสงฆล์าวใน
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งว่ามีส่วนสนับสนุนใหเ้กิดการจัดตั้งเครือข่ายพระสงฆ์ลาวขึน้ใน
สงัคมไทย จะเห็นไดว้า่กลุม่ตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยระดบัมากเป็นอนัดบัจ านวน 53 รูปหรอืคิดเป็น
รอ้ยละ 44.5 รองลงมาคือเห็นดว้ยระดับมากท่ีสุดจ านวน 38 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 31.9 และ
ล าดบัต่อมาคือเห็นดว้ยระดบัปานกลางจ านวน 20 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 16.8 โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ความเห็นอยู่ท่ี 3.99 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.94 ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ย
ของระดบัความเห็นสามารถแปรผลไดว้่ากลุม่ตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุ วา่การจดัตัง้
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ชมรมพระสงฆล์าวในมหาวิทยาลยัสงฆท์ัง้สองแห่งว่ามีส่วนสนบัสนุนใหเ้กิดการจดัตัง้เครือข่าย
พระสงฆล์าวใหเ้กิดขึน้ไดส้  าเรจ็ 

 

ภาพประกอบ 11 แผนภาพแสดงขอ้มลูกิจกรรมเชิงสถาบนัท่ีมีผลตอ่การจดัตัง้ 
เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 
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จากแผนภาพแสดงขอ้มลูกิจกรรมเชิงสถาบนัท่ีมีผลต่อการจดัตัง้เครือข่ายพระสงฆ์
ลาวในสงัคมไทยพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมทางประเพณีและ
วฒันธรรมของสถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัประชาชนลาวประจ าประเทศไทยมีส่วนสนบัสนุน
การจดัตัง้เครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย จะเห็นไดว้่ากลุม่ตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมาก
เป็นอนัดบัหนึ่งจ านวน 50 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 42 รองลงมาคือเห็นดว้ยระดบัปานกลางจ านวน 
33 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 27.7 และล าดบัต่อมาคือเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุจ านวน 24 รูปหรือคิด
เป็นรอ้ยละ 20.2 โดยมีคา่เฉลี่ยของความเห็นอยูท่ี่ 3.71 และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.94 ทัง้นี ้
เม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความเห็นสามารถแปรผลได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นด้วยระดับมาก ว่าการเข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมของสถาน
เอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัประชาชนลาวประจ าประเทศไทยมีส่วนสนบัสนุนการจดัตัง้เครือข่าย
พระสงฆล์าวในสงัคมไทย 

ส าหรบัความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อประเด็นท่ีว่าการจ าพรรษาในวัดท่ีไม่มี
พระสงฆ์ลาวสังกัด อยู่ร่วมด้วย ส่งผลให้การสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายพระสงฆ์ลาวใน
สงัคมไทยเกิดขึน้ไดย้ากกวา่วดัท่ีมีพระสงฆล์าวสงักดัอยู่ จะเห็นไดว้า่กลุม่ตวัอย่างมีความเห็นดว้ย
ระดบัปานกลางเป็นอนัดบัหนึ่งจ านวน 46 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 38.7 รองลงมาคือเห็นดว้ยระดบั
มากจ านวน 41 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 34.5 และล าดบัตอ่มาคือเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุจ านวน 20 
รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 16.8 โดยมีคา่เฉลี่ยของความเห็นอยู่ท่ี 3.52 และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 
1.01 ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดบัความเห็นสามารถแปรผลไดว้่ากลุม่ตวัอย่าง
มีความเห็นดว้ยระดบัมาก ว่าการจ าพรรษาในวดัท่ีไมมี่พระสงฆล์าวสงักดัอยู่รว่มดว้ยสง่ผลใหก้าร
พฒันาเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยเกิดขึน้ไดย้ากกวา่ 

ขณะท่ีความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อประเด็น ท่ีว่าการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาและประเพณีโดยพระสงฆ์ลาวมีส่วนสนับสนุนการขยายตัวของสมาชิกใน
เครือข่ายพระสงฆล์าวมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ จะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมาก
เป็นอันดับหนึ่งจ านวน 48 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 40.3 รองลงมาคือมีความเห็นด้วยระดับ 
ปานกลางจ านวน 32 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 26.9 และล าดับต่อมาคือเห็นดว้ยระดับมากท่ีสุด
จ านวน 27 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 22.7 โดยมีค่าเฉลี่ยของความเห็นอยู่ท่ี 3.75 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ท่ี 0.94 ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาจากคา่คะแนนเฉลี่ยของระดบัความเห็นสามารถแปรผลได้
ว่ากลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมาก ว่าการจดักิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและประเพณี
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โดยพระสงฆล์าวมีส่วนสนบัสนุนการขยายตวัของสมาชิกในเครือข่ายพระสงฆล์าวมีจ านวนเพิ่ม
มากขึน้ 

ทา้ยท่ีสดุคือความคิดเห็นของกลุม่ตวัอย่างตอ่ประเด็นท่ีว่าการมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบั
เจา้คณะปกครอง มีส่วนสนบัสนุนการจดัตัง้เครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย จะเห็นไดว้่ากลุ่ม
ตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยระดบัมากเป็นอนัดบัหนึ่งจ านวน 59 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 49.6 รองลงมา
คือมีความเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสุดจ านวน 33 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 28 และล าดบัต่อมาคือเห็น
ดว้ยระดบัปานกลางจ านวน 17 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 14.3 โดยมีคา่เฉลี่ยของความเห็นอยู่ท่ี 3.98 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.86 ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดบัความเห็น
สามารถแปรผลไดว้า่กลุม่ตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยระดบัมาก วา่การมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเจา้คณะ
ปกครอง มีสว่นสนบัสนนุการจดัตัง้เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย  

เม่ือพิจารณาจากแผนภาพแสดงขอ้มลูการจดัตัง้เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 
และแผนภาพแสดงข้อมูลกิจกรรมเชิงสถาบันท่ีมีผลต่อการจัดตั้งเครือข่ายพระสงฆ์ลาวใน
สงัคมไทยไดแ้สดงใหเ้ห็นขอ้มลูเชิงปรมิาณเก่ียวกบัปัจจยัท่ีน ามาสูก่ารจดัตัง้เครอืข่ายพระสงฆล์าว 
และขอ้มลูกิจกรรมท่ีสถาบนัอย่างเป็นทางการไดจ้ดัขึน้และมีผลต่อการจดัตัง้เครือข่ายพระสงฆ์
ลาวในสงัคมไทย โดยเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกบัการก่อตวัของเครอืข่ายพระสงฆล์าว ซึง่ผูว้ิจยั
เห็นว่าการท าความเขา้ใจความหมายของเครือข่ายพระสงฆล์าวมีความส าคญัต่อการเช่ือมโยงให้
เห็นพัฒนาการของการก่อตัวขึน้ของเครือข่ายแห่งนี ้ซึ่งส  าหรบัในมิติของการศึกษาวิจัยครัง้นี ้
เครือข่ายพระสงฆล์าวหมายถึงการรวมตวัของกลุ่มสมาชิกพระสงฆล์าวท่ีมีเป้าหมายในการท า
กิจกรรมในนามเครือข่ายพระสงฆล์าวท่ีอยู่ในสังคมไทยร่วมกัน ทั้งนีก้ารด าเนินกิจกรรมจะถูก
ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิและเปา้หมายท่ีสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของสมาชิกภายในเครอืข่าย 
โดยกล่าวไดว้่าเครือข่ายเป็นลกัษณะความสมัพนัธท่ี์ถูกถักทอขึน้จากปฏิสมัพนัธท์างสงัคมจาก
เรยีบง่ายไปสูค่วามซบัซอ้นหลากหลายมากขึน้ ซึง่มีปัจจยัสนบัสนนุทัง้รูปแบบท่ีมีองคก์รอย่างเป็น
ทางการ และเกิดขึน้เองตามธรรมชาติจากการติดต่อสมัพนัธท์างสงัคม เม่ือพิจารณาจากขอ้มูล
การศึกษาภาคสนาม ซึ่งมีเครื่องมือส าคญัท่ีใชใ้นกระบวนการวิจยัทัง้การสมัภาษณ ์ การสนทนา
กลุม่ และการสงัเกตการณ ์ผูว้ิจยัสามารถวิเคราะหก์ระบวนการก่อตวัของเครอืข่ายพระสงฆล์าวใน
สงัคมไทยโดยแบง่ออกเป็น 3 กระบวนการดงัตอ่ไปนี ้

กระบวนการที่ 1 การก่อตัวจากชมรมพระนิสิตในมหาวิทยาลัยสงฆ ์
กล่าวคือการท่ีพระสงฆล์าวเขา้มาศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยสงฆท์ั้งสองแห่งของสังคมไทยเป็น
จ านวนหลายรอ้ยรูป อีกทัง้ยงักระจายอยูห่ลายจงัหวดั จงึเกิดความพยายามของหน่วยงานท่ีก ากบั
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ดแูลดา้นกิจการนิสิตนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัสงฆ ์ท่ีจะสนบัสนนุใหพ้ระสงฆล์าวท่ีเขา้มาศกึษา
อยู่ในสงัคมไทย มีพืน้ท่ีการแสดงออกทางกิจกรรมวฒันธรรมและประเพณีตามเอกลกัษณ์ของ
ประเทศบา้นเกิด อีกทัง้ยงัเป็นกระบวนการท่ีน ามาสู่การพฒันาความสมัพนัธภ์ายในกลุ่มสมาชิก
ของพระสงฆ์ลาวดว้ย หากพิจารณาจากขอ้มูลท่ีมาจากการสมัภาษณ์พระสงฆล์าวท่ีท าหนา้ท่ี
บริหารชมรมพระนิสิตลาวในส่วนกลางของมหาวิทยาลยัสงฆแ์ห่งหนึ่งจะพบว่า ขอ้มูลเอกสารท่ี  
รุน่พี่สง่ตอ่ใหก้นัจะเห็นประวตัิความเป็นมาของการท ากิจกรรมภายใตช้มรมนิสตินกัศกึษาสงฆล์าว
ถูกบนัทึกไวว้่า ชมรมของพระนิสิตนักศึกษาลาวท่ีรวมตวักันก่อตัง้ท ากิจกรรมระดบัภาพรวมทั้ง
ประเทศ ไดก้่อตัง้ขึน้ครัง้แรกอย่างไม่เป็นทางการเม่ือปี พ.ศ. 2536 โดยใชส้ถานท่ีมหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ท่ีหอ้งเรียนวดัศรีสดุาราม เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานครเป็น
พืน้ท่ีการจดัตัง้และประชมุประสานงาน จึงอาจคาดการณไ์ดว้า่กลุม่พระสงฆล์าวกลุม่แรก ๆ ไดเ้ขา้
มาเรียนในมหาวิทยาลยัสงฆข์องไทยก่อนการประกาศพระราชบญัญัติของมหาวิทยาลยัสงฆท์ัง้
สองแห่งในปี พ.ศ. 2540 อย่างไรก็ตามภายหลงัมีชมรมเกิดขึน้ในมหาวิทยาลยัสงฆห์ลายจงัหวดั
ตามวิทยาเขตท่ีมีพระสงฆล์าวเรยีนเป็นจ านวนมาก ผูน้  าชมรมพระนิสติลาวจงึไดข้อค าปรกึษาจาก
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวและหน่วยงานท่ีก ากับดูแลดา้น
กิจการนิสิตนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัสงฆ์ เพื่อพฒันาใหช้มรมนิสิตนกัศึกษาสงฆล์าวสามารถ
ยกระดบัองคก์รใหเ้ป็นอย่างเป็นทางการยิ่งขึน้  จนปัจจุบนัองคก์รของพระนิสิตนักศึกษาลาวใน
สงัคมไทยไดก้ลายเป็น “สมาคมนกัศกึษาสงฆล์าวในราชอาณาจกัรไทย” ในปี พ.ศ. 2556 โดยเป็น
องคก์รท่ีด าเนินกิจกรรมและมีความสมัพนัธท่ี์ใกลชิ้ดมากขึน้กบัสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวิสยัทัศนส์  าหรบัการขบัเคลื่อนสมาคมนักศึกษาสงฆล์าวใน
ราชอาณาจกัรไทยอยู ่3 ขอ้ไดแ้ก่ 

ขอ้ท่ี 1 เพื่อรวมก าลงักันเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันและน าความรูก้ารศึกษาท่ี
ไดม้าถ่ายทอดตอ่ไปพฒันาศกัยภาพตนเองขึน้ไปเรือ่ย ๆ 

ขอ้ท่ี 2 น ากิจกรรมของชมรมลงไปอนุเคราะหช์่วยเหลือแก่สงัคมและชุมชน 
บา้นเมือง 

ขอ้ท่ี 3 น าวิชาความรูถ้่ายทอดในการเผยแผ่พระพทุธศาสนา 
แมว้่าการพัฒนาองคก์รอย่างเป็นทางการของพระนิสิตนักศึกษาสงฆ์ลาวใน

สงัคมไทยจะเกิดขึน้อย่างเป็นทางการ แต่ในการท ากิจกรรมระดบัมหาวิทยาลยัสงฆท์ัง้สองแห่ง 
ชมรมพระนิสิตนึกศกึษาลาวท่ีกระจายอยู่ตามวิทยาลยัเขต วิทยาลัยท่ีมีพระสงฆล์าวเรยีนอยู่เป็น
จ านวนมาก โดยเฉพาะในพืน้ท่ีจดัการศึกษาท่ีส่วนกลางของมหาวิทยาลยัสงฆท์ัง้สองแห่งไดแ้ก่
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พระนครศรีอยุธยาและนครปฐม รวมทั้งจังหวัดท่ีส  าคัญอ่ืน ๆ เช่น เชียงใหม่ นครพนม และ
ขอนแก่น เป็นตน้ นอกจากนีย้งัมีชมรมพระนิสิตนกัศกึษาลาวท่ีอาศยัอยู่ ในจงัหวดัอ่ืนท่ีรวมตวักนั
ท ากิจกรรมอย่างต่อเน่ือง โดยหากพิจารณาจากบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่ีมี
ประสบการณ์ดูแลพระสงฆ์ลาวมาอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งท่านเองยังมีฆราวาสชาวลาวท่ีเดินไป
ประกอบอาชีพในสหรฐัอเมรกิาและประเทศในกลุม่สหภาพยโุรป ใหก้ารสนบัสนนุทนุการศกึษาแก่
พระสงฆล์าวท่ีเขา้มาเรียนในหน่วยงานท่ีท่านท าหนา้ท่ีบริหารอยู่ ไดส้ะทอ้นเรื่องราวของการมา
รวมตวัท ากิจกรรมของชมรมพระนิสตินกัศกึษาลาวในพืน้ท่ีของท่านวา่ 

 
“ช่วงแรกที่มาบริหารหน่วยงานก็รูจ้ักพระลาวแต่ไม่เยอะ ต่อมาได้

โอกาสรูจ้กัพระสงฆ์ลาวและฆราวาสลาวทีส่หรฐัอเมรกิาจึงเริ่มมกีารให้

ทุนการศึกษาแก่ลูกหลานพระสงฆ์ลาว อาตมาเลยประชาสมัพนัธ์ใน

วตัถุประสงค์ของหน่วยงานเลยว่าเป็นวิทยาลัยสงฆ์สองฝั่งโขง เพื่อ

ขยายโอกาสทางการศึกษาวิทยาการสมยัใหม่โดยไม่ขดัสมณวิสยั .... 

ส าหรบัชมรมพระนสิตินกัศกึษาลาวก็เขม้แข็งดเีพราะทีน่ีจ้ะท ากิจกรรม

ร่วมกนัทัง้สองมหาวิทยาลยัสงฆ์ สลบัเป็นเจา้ภาพการประชมุกนั ส่วน

ใหญ่กิจกรรมก็จะช่วยเหลือสงัคมสงเคราะห์บา้นเกิด ไปบวชเณรภาค

ฤดูรอ้น ไปช่วยน ้าท่วม ถึงแมแ้รก ๆ ทางราชการฝั่งลาวจะยงัไม่เขา้ใจ

ว่ามาท าอะไร ก็โชคดีทีเ่รารูจ้กักบัเจา้หนา้ที ่ก็สือ่สารว่ามาท ากิจกรรม

ทางสงัคม ไม่เกีย่วกบัการเมอืง ชมรมพระนสิตินกัศกึษาลาวก็จะเขา้ไป

ท า ได้แ ล ะต้อ งป ฏิ บั ติ ต าม ว่ า เป็ น เรื่อ งสั งค ม ส ง เค ราะห์ กับ

พระพทุธศาสนาจรงิ ๆ” (พระครูตร)ี 

 

การเคลื่อนไหวด าเนินกิจกรรมของชมรมพระนิสิตนักศึกษาลาวจึงเป็นการเปิด
พืน้ท่ีทางสงัคมส าคญัในกบัการสรา้งปฏิสมัพนัธก์บัชมรมพระนิสิตนกัศกึษาลาวในจงัหวดัอ่ืน อีก
ทัง้ยงัมีโอกาสไดป้ระชาสมัพนัธแ์ละติดต่อสื่อสารกับคนลาวในฝ่ังไทย เจา้หนา้ท่ีราชการท่ีอยู่ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเก่ียวกับสังคม
สงเคราะห์ให้กับฆราวาสคนไทยท่ีต้องการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมด้วย นอกจากนีอ้ดีต
ผูบ้รหิารมหาวิทยาลยัสงฆอี์กท่านหนึ่งท่ีมีบทบาทการสนบัสนุนกิจกรรมพระสงฆต์่างประเทศใน
พืน้ท่ีสามเหลื่อมทองค า ไดส้ะทอ้นมุมมองท่ีเฝ้าดูพฤติกรรมการท ากิจกรรมของชมรมพระนิสิต
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นกัศึกษาลาวรว่มกบัเครือข่ายทางสงัคมทัง้ท่ีเป็นชมรมพระนิสิตนกัศึกษาของประเทศเพื่อนบา้น
อ่ืน การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการของไทย หรือการติดต่อประสานงานกบัฆราวาส
ต่าง ๆ จนถือเป็นกระบวนการท่ีผลกัดนัใหช้มรมพระนิสิตนกัศึกษาลาวสามารถพฒันาเครือข่าย
ทางสงัคมจากการท างานใหข้ยายพืน้ท่ีทางสงัคมไดม้ากขึน้ 

 
 “การทีพ่ระอาจารยไ์ดร้่วมก่อตัง้โครงการ Monk Chat เลยไดเ้หน็ว่า

พระทีม่าจากประเทศลุม่น า้โขงเนีย่ จะมาเรยีน EP (English Program) 

กนัมาก ส าหรบัชมรมพระนสิตินกัศกึษาลาวทีน่ีก้็มาจากหลายแขวงแต่

เขาก็มีกระบวนการเลือกประธาน กรรมการ แบ่งงานกันในชมรมได้

เขม้แข็ง พระสงฆ์ลาวที่อาศยัอยู่ในชุมชนภาคเหนือ คนไทยรกัเพราะ

วตัรปฏิบตัดิ ีพอไดท้ ากิจกรรมเพือ่สงัคม ชมรมพระนสิติลาวก็ท าทัง้น า

ปฏิบตัธิรรมภาคภาษาองักฤษ ไปชว่ยเหลอืสงัคมเรือ่งพฒันาน า้สะอาด 

จนถึงกลบัไปท าสงัคมสงเคราะห์ทีบ่า้นเกิด เครือข่ายของพวกเขาก็ยิ่ง

ขยายมากขึน้” (พระครูโท) 

  

การเขา้มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัสงฆข์องสงัคมไทยจึงเป็นจุดเริ่มตน้ส าคญั
ของกระบวนการก่อตัง้เครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย โดยจะเห็นไดจ้ากการมีหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งหลายหน่วยงาน ตัง้แต่กลไกระดบัภายในมหาวิทยาลยั และการตอ้งติดต่อสื่อสารกับ
องคก์รภายนอกมหาวิทยาลยัในกรณีท่ีตอ้งท ากิจกรรมเพื่อสงัคมลกัษณะตา่ง ๆ ไดเ้ป็นช่องทางให้
ชมรมพระนิสิตนักศึกษาลาวสามารถเรียนรูก้ารด าเนินงาน และใชช้่องทางการสื่อสารเพื่อสรา้ง
เครือข่ายความสมัพนัธใ์หข้ยายออกไปไดม้ากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรา้งเครือข่ายพระสงฆ์
ลาวจากการรวมตวักันของสมาชิกชมรมพระนิสิตนกัศึกษาลาวท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยั
สงฆท์ัง้สองแห่ง ถือเป็นพืน้ท่ีของการขยายความสมัพนัธท่ี์ชดัเจนและครอบคลมุพืน้ท่ีทางกายภาพ
มากท่ีสดุ ยิ่งปัจจบุนัการตดิตอ่สื่อสารสามารถใชส้ื่อสงัคมออนไลนเ์ขา้มาสนบัสนนุใหเ้กิดเครอืข่าย
ความสมัพนัธไ์ด ้การขยายโครงข่ายความสมัพนัธข์องชมรมพระนิสตินกัศกึษาลาวจึงปรากฏไดท้ัง้
บนพืน้ท่ีทางกายภาพและพืน้ท่ีเสมือนจริง ส่งผลให้รูปแบบกิจกรรมท่ีชมรมพระนิสิตลาวจะ
ด าเนินการรว่มกันสามารถขยายไปไดอี้กมากขึน้ เช่น ผูน้  าชมรมพระนิสิตนักศึกษาลาวในพืน้ท่ี
ภาคเหนือสามารถจัดกิจกรรม Facebook Live เพื่อเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็น
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ภาษาองักฤษในช่วงการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้โควิด–19 โดยไม่ตอ้งมาใชพ้ืน้ท่ีทางกายภาพ
รว่มกนั เป็นตน้  

พระสงฆล์าวท่ีไดโ้อกาสเป็นแกนน าชมรมพระนิสิตนกัศึกษาลาวส่วนใหญ่ จะมี
ความเห็นร่วมกันว่าชมรมพระนิสิตนักศึกษาลาวไดก้่อใหเ้กิดประโยชนต์่อการพัฒนาเครือข่าย
ความสมัพนัธข์องพระสงฆล์าวใหส้ามารถขยายพืน้ท่ีและกิจกรรมไดห้ลากหลายยิ่งขึน้ ทัง้นีก้ารท า
กิจกรรมในนามของชมรมพระนิสิตนกัศกึษาลาวไดส้รา้งโอกาสใหพ้ระนิสิตลาวสามารถท าความรู ้
จักกับเพื่อนพระนิสิตนักศึกษาลาวท่ีเรียนอยู่คนละวิทยาเขตหรือวิทยาลยัได ้ซึ่งจะสรา้งใหเ้กิด
โอกาสท่ีจะเดินทางเข้าไปศึกษาต่อในพืน้ท่ีส่วนกลางหรือปรบัเปลี่ยนรูปแบบไปศึกษาต่อใน
การศึกษาพระปริยัติธรรมตามระบบคณะสงฆ์ของไทยทั้ งแผนกธรรมสนามหลวงและบาลี
สนามหลวงในกรุงเทพมหานคร ดังเช่นพระสงฆล์าวรูปหนึ่งท่ีท ากิจกรรมอยู่ในชมรมพระนิสิต
นักศึกษาลาวของวิทยาเขตพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไดมี้โอกาสติดตามอาจารยใ์น
มหาวิทยาลยัสงฆเ์ขา้มาท ากิจกรรมในมหาวิทยาลยัพืน้ท่ีส่วนกลาง จนไดรู้จ้กักับเพื่อนพระสงฆ์
ชาวไทยและชาวลาวมากขึน้ จึงไดร้บัการชกัชวนใหม้าเรียนในส านกัเรียนบาลีท่ีว่ากนัว่าสามารถ
ส่งเสริมให้สอบผ่านการศึกษาระดับแผนกบาลีสนามหลวงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน ได้บอกเล่าประสบการณ์ท่ีได้ประโยชน์จากเครือข่ายความสัมพันธ์ท่ีมาจากการท า
กิจกรรมในชมรมพระนิสตินกัศกึษาลาวในมหาวิทยาลยัสงฆว์า่ 

 
 “เรามีความสนใจอยากเรียนบาลีอยู่แล้ว เพราะถ้าได้ชื่อว่าเป็น 

“พระมหา” เนีย่ดูเทห่์ ดูไดร้บัการยอมรบั แตว่่าอยู่ทีข่อนแก่นก็อาจไม่มี

เวลามากนกั พอไดท้ ากิจกรรมในชมรมก็ไม่คิดว่าจะไดเ้รียนบาลีเลย

เพราะยาก ตอ้งอาศยัเวลาอ่านหนงัสอื แต่เผอญิไปประชมุทีส่ว่นกลาง 

เลยมีพระสงฆ์ลาวกบัพระเพือ่นท่านชาวไทยบอกว่า ไปเรียน ไปติวที่

ส  านกัเรยีนนีไ้หม ดงัมาก ตอนนีก้ าลงัเป็นทีห่นึ่ง เลยมาขออนญุาตพระ

อาจารย์ไปอยู่กับเพื่อนทุกปิดเทอม ก็ถือว่าเป็นบุญมากที่สอบได้

ประโยค 3 และยังไดเ้ครือข่ายเพื่อน ๆ ที่เป็นพระมหาอีกมากดว้ย” 

(พระมหาหา้) 
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จึงจะเห็นไดว้่าชมรมพระนิสิตนกัศึกษาลาวมีความส าคญัต่อการพฒันาใหเ้กิด
เครือข่ายความสมัพันธ์ของพระสงฆล์าวในสงัคมไทยมีความเขม้แข็งและไดร้บัการยอมรบัจาก
ผูค้นภายนอกท่ีเขา้มาปฏิสมัพันธ์เป็นอย่างมาก เน่ืองจากการเป็นสมาชิกท่ีมีต าแหน่งในชมรม  
พระนิสิตนักศึกษาลาว เปรียบเสมือนไดร้บัการยืนยันจากมหาวิทยาลยัสงฆใ์นสถานภาพและ
บทบาทของการเป็นผู้แทนในการท ากิจกรรม ซึ่งไดร้บัการยอมรบัจากสถาบันการศึกษาว่ามี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นผูน้  าในการติดต่อสื่อสารเรื่องกิจกรรมของพระสงฆ์ลาวในนาม
มหาวิทยาลยั 

เม่ือพิจารณาในมิตขิองกระบวนการก่อตวัของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 
ชมรมพระนิสิตนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัสงฆมี์เป้าหมายเพื่อการเปิดพืน้ท่ีใหก้ับการท ากิจกรรม
ส าหรบัผูเ้รียนในมหาวิทยาลยั ก่อนจะพฒันาต่อมาเป็นเครือข่ายความสมัพนัธท่ี์ซบัซอ้นมากขึน้ 
ดว้ยปัจจัยสนับสนุนคือความกา้วหนา้ของโลกเทคโนโลยีและการสื่อสารสมยัใหม่ ส่งผลใหก้าร
เช่ือมต่อสมาชิกของชมรมพระนิสิตนักศึกษาลาวท่ีกระจายตวัอยู่ในพืน้ท่ีจงัหวดัต่าง ๆ สามารถ
พบปะและสื่อสารกนัในพืน้ท่ีเสมือนจรงิผ่านการสื่อสงัคมออนไลนไ์ดม้ากยิ่งขึน้ นอกจากนีก้ารท่ี
มหาวิทยาลยัสงฆไ์ดจ้ดัใหมี้กิจกรรมท่ีเปิดพืน้ท่ีใหช้มรมพระนิสิตนกัศกึษาลาวสามารถรวมตวัท า
กิจกรรมไดอ้ยู่เป็นประจ า เช่น การเปิดนิทรรศการและประชาสมัพนัธข์อ้มลูกิจกรรมชมรมในพิธี
ประสาทปริญญาบัตร การจัดกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูรอ้นท่ีสาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว การจดักิจกรรมสามีจิกรรมหรือพิธีแสดงมทุิตาสกัการะประจ าเทศกาลเขา้พรรษา
กบัพระสงฆท่ี์เป็นเจา้คณะปกครอง พระสงัฆาธิการ และผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั เป็นตน้ ไดผ้ลกัดนั
ให้ชมรมพระนิสิตนักศึกษาลาวไดส้รา้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มพระสงฆ์ลาวอย่าง
ต่อเน่ือง น ามาสู่การหารือและก าหนดเป้าหมายการท ากิจกรรมร่วมกัน จนสามารถสรา้งแบบ
แผนปฏิบตัิและกิจกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณข์องเครอืข่ายพระสงฆล์าวไดอ้ย่างตอ่เน่ืองทกุปี จนกลา่ว
ไดว้่าชมรมพระนิสิตนกัศึกษาลาวท่ีมารวมตวัท ากิจกรรมเป็นเครือข่ายไดส้  าเร็จ ถือเป็นกลุ่มทาง
สงัคมท่ีมีช่องทางการสื่อสารท่ีชดัเจนและยงัมีการส่งต่อขอ้มูลแก่สมาชิกภายในกลุ่มรว่มกันอยู่
เสมอ เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีสามารถน ามาสูก่ารตอ่รองความสมัพนัธก์ับหน่วยงานภาครฐัระดบัทางการ
ของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ใหเ้กิดการพฒันาสถานภาพของเครือข่ายพระสงฆ์
ลาวใหมี้ลกัษณะเป็นทางการมากขึน้ในสงัคมไทย 

กระบวนการที่  2 การได้ รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวคือเป็นกระบวนการท่ีแสดงใหเ้ห็นพฒันาการ
ความส าคญัของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในฐานะกลุม่ทางสงัคมท่ีสามารถพฒันาบทบาทการด าเนิน
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กิจกรรมใหมี้ความส าคญัต่อการพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างคณะสงฆท์ัง้สองประเทศไดม้ากขึน้ 
ทัง้นีห้น่วยงานราชการของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีจะน ามากลา่วถึงในการศกึษา
ภาคสนามครัง้นี ้ไดแ้สดงให้เห็นบทบาทเชิงอ านาจท่ีมีผลต่อการพัฒนากิจกรรมให้เครือข่าย
พระสงฆ์ลาวพัฒนาโอกาสเคลื่อนไหวติดต่อสื่อสารกับเจ้าคณะปกครอง และผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัสงฆใ์นภารกิจนอกเหนือจากการเขา้มาศึกษาอย่างชดัเจน เม่ือพิจารณาขอ้มลูจาก
การสมัภาษณ์พระสงฆท่ี์เก่ียวขอ้งกับการขบัเคลื่อนกิจการดา้นต่างประเทศใหก้ับมหาวิทยาลยั
สงฆ์ท่านหนึ่ง ได้ถ่ายทอดเรื่องราวส าคัญของการติดต่อสื่อสารของสถาบันการศึกษาในรูป
แบบอย่างเป็นทางการวา่เกิดจากการจดักิจกรรมวนัวิสาขบชูาโลก ซึง่ในอดีตมหาวิทยาลยัสงฆข์อง
ไทยจะรบัผิดชอบเป็นเจา้ภาพทุกปีโดยการสนบัสนุนของรฐับาลไทย ก่อนท่ีภายหลงัจะเริ่มมีการ
สลบัหมนุเวียนเป็นเจา้ภาพในกลุ่มประเทศท่ีมีประชากรนับถือศาสนาพุทธเป็นจ านวนมากท่ีสดุ 
ทัง้นีก้ล่าวเฉพาะในสมยัท่ีประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดักิจกรรมวนัวิสาขบชูาโลกแตล่ะครัง้เสรจ็สิน้
ลง จะมีการเดินทางของคณะผูจ้ดัการงานพระสงฆไ์ทยไปกราบมทุิตาสกัการะในความเมตาของ
ประมุขสงฆห์รือผูแ้ทนสงฆต์่างชาติท่ีมารว่มกิจกรรม ทัง้นีใ้นช่วง พ.ศ. 2543 ไดมี้การหารือท่ีจะ
เปิดความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ แต่เน่ืองจากความแตกต่างของ
อุดมการณ์ทางการเมือง จึงไม่สามารถพัฒนาใหมี้วิทยาลยัสมทบของมหาวิทยาลยัสงฆไ์ทยท่ี
ตัง้อยูส่าธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวไดส้  าเรจ็2  

พฒันาการจากการท่ีมหาวิทยาลยัสงฆข์องไทยเริ่มรบัพระสงฆล์าวเขา้มาเรียน
มากขึน้ เม่ือมีพระสงฆล์าวท่ีเป็นผูน้  าของชมรมหรือสมาพนัธ์นกัศึกษาสงฆล์าวในราชอาณาจกัร
ไทยจบการศกึษาและไดก้ลบัไปท างานบรหิารกิจการคณะสงฆใ์หก้บัคณะสงฆล์าว ถือเป็นปัจจยั
หนึ่งในการสรา้งผลกระทบอย่างส าคญัต่อความสมัพนัธข์องคณะสงฆท์ัง้สองประเทศ เน่ืองจาก
พระสงฆรู์ปนัน้ ๆ จะไดร้บัการจบัตามองว่าเป็นผลผลิตจากสถาบนัการศึกษาของไทย ซึ่งจะเกิด
ความคาดหวงัเก่ียวกบัการเขา้ใจเรื่องหลกัธรรมหรือการเทศนาจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นคณุภาพว่ามา
                                                            
2 การศึกษาของ พระโสภณพฒันบณัฑิต, พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,  พระมหาโยธิน โยธิโก, ชอบ ดีสวน
โคกและอทุยั วรเมธีศรีสกลุ ท่ีช่ือว่า “พระพทุธศาสนาในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว: ประวตัิศาสตร ์
วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม” ในปี พ.ศ. 2556 ถือเป็นกลุ่มนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาท่ี
ท าการศึกษาเก่ียวกับระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐานในปัจจุบันและเก่ียวกับองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่ง
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (อ.พ.ส.) ไดส้รุปวา่วิทยาลยัสงฆอ์งคตื์อ้ท่ีตัง้อยู่ ณ นครหลวงเวียงจนัทร์
เป็นสถานท่ีจดัการศึกษาใหก้บัคณะสงฆม์าตัง้แต่ ค.ศ. 1929 หรือ พ.ศ. 2472 ก่อนทีภายหลงัการเปลี่ยนแปลง
ระบบการปกครองมาเป็นระบบปัจจบุนั และไดร้บัการอนญุาตใหจ้ดัการศึกษาแบบระบบมหาวิทยาลยัสงฆใ์นปี 
ค.ศ. 1996 หรอื พ.ศ. 2539 โดยปัจจบุนัมีการจดัการศกึษารบัปรญิญาตรดีว้ย 
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เรยีนจบมหาวิทยาลยัสงฆห์รอืการศกึษาตามระบบพระปรยิตัิธรรมในไทยได ้นอกจากนีอ้าจมีกรณี
ท่ีอดีตผูน้  าชมรมพระนิสิตลาวจ าเป็นตอ้งถกูเปรียบเทียบกนัเองในหมู่พระสงฆท่ี์ตอ้งท างานใหก้บั
องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว  (อพส.) ผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัหรือพระสงัฆาธิการของคณะสงฆไ์ทย จึงระวงัในการวางบทบาทของตนเองใหเ้ป็น
กลางเพราะในส่วนนีจ้ะถือว่าทุกคนเป็นลูกศิษยแ์ละไดร้บัความไวว้างใจและการยอมรบัจาก
หน่วยงานราชการของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวแลว้ทัง้หมด 

 
 “การติดต่อสัมพันธ์กับ อพส.ของทางการเพื่อนบ้านส าคัญมาก 

สถานเอกอคัรราชทูตกส็ าคญัมาก การทีส่องประเทศมคีวามสมัพนัธ์ทีด่ี

ก็เป็นบวกหมด พระสงฆ์ลาวก็ไดร้บัการรบัรองวุฒิ พอกลบัไปก็มีงาน 

มหาวิทยาลยัสงฆ์ไทยก็ไดใ้หผู้เ้รียนไดท้ ากิจกรรมที่มีการยอมรบั แต่

เรือ่งทีต่อ้งระวงัก็มี ลูกศิษย์เราทกุวนันีเ้ริ่มเยอะ บางรูปอยู่วดัในไทยที่

เก่งปฏิบตัิวิปัสสนา บางรูปอยู่วดัในไทยทีเ่ก่งเทศนา พอกลบัไปก็อาจ

ตอ้งถูกส่งเสริมใหม้ีต าแหน่งใกล ้ๆ กนั พวกเราตอ้งเตือนกนัว่าใหเ้ป็น

กลาง เพือ่ใหท้กุคนสบายใจว่าเราไม่ไปยุ่งกบักิจการของทาง อพส. แต่

อย่างใด ซ่ึงที่ผ่านมาเราก็สนับสนุนทุกคน สบายใจกันทุกฝ่าย”  

(เจา้คณุเทา) 

 

นอกจากการช่วยท ากิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยให้เช่ือมโยงกับหน่วยงาน
ราชการของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวแลว้ พระสงฆล์าวสว่นหนึ่งยงัมีบทบาทส าคญั
ในการสรา้งเครอืข่ายกบัเจา้คณะปกครองของคณะสงฆไ์ทยดว้ย ทัง้นีก้ารท่ีพระสงฆล์าวส่วนหนึ่ง
ไดเ้ขา้ไปอาศัยอยู่ในวดัท่ีมีเจา้อาวาสเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม หรือเป็นเจา้คณะปกครอง
ระดับเจา้คณะภาคไดมี้ส่วนต่อการช่วยเหลือหรือประสานงานในสถานการณ์ท่ีคณะสงฆ์ไทย
ตอ้งการประสานกับทางการของประเทศเพื่อนบา้นเพื่อท ากิจกรรมเพื่อสงัคมดว้ย เหตุการณ์ท่ี
ส  าคญัเหตกุารณห์นึ่งคือช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ภายหลงัเกิดเหตวุิบตัิภยัเข่ือนไฟฟ้าพลงั
น า้เซเปียน-เซนอ้ย ซึ่งตัง้อยู่บริเวณแขวงอัตตะปือของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
คณะสงฆไ์ทยทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการไดร้วบรวมสิ่งของเพื่อไปบรจิาคใหก้บัประชาชน
ท่ีประสบเหตใุนพืน้ท่ีแขวงอตัตะปือ แตเ่ม่ือเดินทางถึงด่านชายแดนของทัง้สองประเทศ กลบัไม่ได้
รบัอนุญาตใหผ้่านแดนได ้เน่ืองจากเป็นสิ่งของท่ีเตรียมไปบรจิาคมีหลากหลายอย่างและถกูบรรจุ
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ภณัฑอ์ยา่งดี จงึไม่สามารถชีแ้จงความถกูตอ้งของสนิคา้ทัง้หมดไดอ้ยา่งรวดเรว็ สง่ผลใหเ้จา้หนา้ท่ี
รฐัของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสิ่งของท่ีจะน าไปบรจิาค เพื่อ
ปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดเหตกุารณท่ี์อาจส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องทัง้สองประเทศ ขณะเดียวกนั
คณะสงฆไ์ทยก็เห็นวา่หากรอคอยการตรวจสอบก่อนจะท าใหไ้ม่สามารถเขา้ไปมอบสิ่งของไดอ้ยา่ง
ทันเวลา อีกทัง้ไม่มั่นใจว่าจะใชช้่องทางใดท่ีรวดเร็วท่ีสุดในการประสานงาน จึงเกิดการปรึกษา
ระหวา่งพระสงัฆาธิการท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมสงัคมสงเคราะหข์องคณะสงฆไ์ทยกบัผูบ้รหิาร
มหาวิทยาลยัสงฆ ์และไดป้ระสานงานไปยงัผูน้  าสมาคมนกัศกึษาสงฆล์าวในราชอาณาจกัรไทยใน
ขณะนัน้ จนไดร้บัการแนะน าใหท้ าเอกสารและประสานงานจนภารกิจส าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี ดงัท่ี
พระสงัฆาธิการท่ีเป็นเลขานกุารเจา้คณะปกครองท่านหนึ่งไดถ้่ายทอดเรือ่งราวไวว้า่ 

 
“ตอนไดร้บัการประสานจากผูท้ีร่บัมอบจากทางคณะสงฆ์ใหน้ าสิ่งของ

เขา้ไปบริจาคทีฝ่ั่งลาวว่าไม่สามารถผ่านด่านตรวจ จึงไดเ้ริ่มพยายาม

ตดิต่อกบัทางมหาวทิยาลยัสงฆ์ว่าพอรูจ้กัใครไหม ก็ไดพ้ระสงฆ์ลาวรูป

หนึ่งที่มีบทบาทประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

ราชการของเพื่อนบา้นมาตลอด ไม่นานนกัก็ไดร้บัค ายืนยนัจากทาง

ราชการวา่อนญุาตใหน้ ารถเขา้ไปมอบใหแ้ก่ผูท้ีเ่ดอืดรอ้นได ้ท าใหท้ราบ

เลยว่าเครือข่ายทีพ่ระสงฆ์ลาวสรา้งขึน้มีประสทิธิภาพ และจ าเป็นตอ้ง

ใหก้ารสนบัสนนุกนัอยา่งเขม้แข็งตอ่ไป” (เจา้คณุดี) 

 

จึงจะเห็นไดว้่าการก่อตวัของเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยมีลกัษณะของ
องคก์รท่ีแสดงใหเ้ห็นบทบาทท่ีสามารถเช่ือมโยงองคก์รของตนเองเขา้กบัหน่วยงานราชการอย่าง
เป็นทางการของประเทศบา้นเกิดได ้ในขณะเดียวกนัยงัเป็นท่ียอมรบัของคณะสงฆข์องไทย ในการ
ใหค้วามไวว้างใจส าหรบัการประสานความช่วยเหลือในสถานการณเ์รง่ดว่น บทบาทท่ีส าคญัเช่นนี ้
สะทอ้นใหเ้ห็นว่าเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย จ าเป็นตอ้งประสานความรว่มมือและไดร้บั
การยอมรบัจากหน่วยงานราชการของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อใหเ้ครือข่ายมี
สถานภาพท่ีเขม้เข็งไดต้่อไป ทัง้นีก้ารท่ีเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยเริม่มีบทบาทชดัเจนใน
การด าเนินกิจกรรมกบัหน่วยงานราชการ ส่วนหนึ่งมีท่ีมาจากความโดดเด่นในการท ากิจกรรมเชิง
วฒันธรรมและพระพุทธศาสนา ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นความตัง้ใจดีท่ีจะน าความรูก้ลบัไปสรา้งให้เกิด
ประโยชนใ์นพืน้ท่ีบา้นเกิด เช่น การจดัคา่ยอบรมพระพทุธศาสนา การจดัผา้ป่าเพื่อพฒันาวดั และ
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การลงพืน้ท่ีช่วยเหลือเชิงสงัคมสงเคราะห ์เป็นตน้ ไดส้รา้งใหห้น่วยงานราชการมีความเช่ือมั่นว่า
กิจกรรมท่ีด าเนินการอยู่ จะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัประเด็นอดุมการณแ์ละความมั่ นคงทางการเมือง 
แตจ่ะมุ่งเนน้ไปท่ีการรว่มกนัสรา้งประโยชนใ์นการพฒันาสงัคมของประเทศบา้นเกิดใหก้า้วหนา้ไป
ตามแบบแผนท่ีภาครฐัไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 

เม่ือพิจารณาในมิติของกระบวนการก่อตวัของเครือข่ายพระสงฆล์าวท่ีมาจาก
การไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงานราชการของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว จะเห็นได้
อย่างชดัเจนว่าบทบาทของเครือข่ายพระสงฆล์าวท่ีสามารถเช่ือมโยงสมาชิกกลุ่มชมรมใหเ้ขา้อยู่
เป็นเครอืข่ายการด าเนินงานรว่มกนั เป็นขอ้ตกลงท่ีถือไดว้า่เกิดประโยชนก์บัหน่วยงานราชการของ
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว เพราะส่งผลใหห้น่วยงานราชการสามารถควบคุมและ
ก าหนดแนวทางการแสดงออกทางสงัคมและวฒันธรรม ใหส้อดคลอ้งกบัแบบแผนทางพฤติกรรมที่
พึงประสงคไ์ด ้ในขณะเดียวกันพระสงฆล์าวท่ีเขา้มาเป็นสมาชิกของชมรมในมหาวิทยาลยัสงฆ ์
และติดต่อสื่อสารกันจนเป็นเครือข่ายความสมัพันธ์ทั้งในลกัษณะท่ีรบัรูอ้ย่างเป็นทางการ และ
ไม่ไดใ้หค้วามสนใจกับความเป็นทางการแต่ใหค้วามส าคญักับการท ากิจกรรมรว่มกับเพื่อนรว่ม
บา้นเกิด ก็จะไดป้ระโยชนจ์ากการไดร้บัการยอมรบัว่าเขา้มาเรยีนโดยมีหน่วยงานราชการรบัทราบ
ความเคลื่อนไหวทางการศกึษา ซึง่จะมีผลตอ่การรบัรองวฒุิการศกึษาและการติดตอ่ประสานงาน
เพื่อขอตอ่อายหุนงัสือเดนิทางในอนาคตตอ่ไป 

กระบวนการที่ 3 การสนับสนุนจากพระสังฆาธิการในสังคมไทย กล่าวคือ
พระสงัฆาธิการท่ีท าหนา้ท่ีดแูล อบรมสั่งสอนพระในสงักดัวดัของตนเอง โดยทั่วไปพระสงัฆาธิการ
ท่ีไดร้บัมอบหมายใหมี้อ านาจดูแลพระสงฆใ์นอารามจะด ารงต าแหน่งตัง้แต่เจา้อาวาส รองเจา้
อาวาส และผูช้่วยเจา้อาวาส จะเห็นไดว้า่กระบวนการท่ีพระสงัฆาธิการมีสว่นสนบัสนนุการสรา้งให้
เกิดการรวมตวัเป็นเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย จะอยู่ในรูปแบบของการเปิดพืน้ท่ีใหก้ลุ่ม
พระสงฆ์ลาวได้ท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี ้ความส าคัญของการกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาจะอยู่ ท่ีจ  าเป็นต้องอาศัยการพัฒนากลุ่มการท างาน เพื่อแบ่งงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความสามารถของพระสงฆแ์ต่ละรูป ดงันั้นเม่ือพระสงฆล์าวท่ีมี
ความเป็นผูน้  าไดร้บัโอกาสจากพระสงัฆาธิการภายในวดัท่ีอาศยัอยู่ ท่านจะพยายามชกัชวนให้
เพื่อนพระสงฆล์าวไดเ้ขา้มาท ากิจกรรมดว้ย บางรูปสามารถท ากิจกรรมจนไดร้บัความไวว้างใจและ
ไดร้บัการอนญุาตใหย้า้ยเขา้มาจ าพรรษาในวดัเดียวกนัเลยก็มี ดงัเช่นพระราชาคณะท่ีปัจจบุนัเป็น
ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัสงฆแ์ละมีต าแหน่งหนา้ท่ีส  าคญัในการปกครองคณะสงฆร์ะดบัจงัหวดัใน
พืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดเ้ลา่ประสบการณก์ารพาพระสงฆม์าอยูใ่นวดัของตนเองวา่ 
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“ตอนนัน้พระอาจารย์ยงัไม่ไดเ้ป็นเจา้อาวาส ยงัไม่มีต าแหน่งปกครอง

เลย เพยีงอยู่ในมหาวิทยาลยัและเห็นว่าพระลาวนีน้่าสนบัสนนุ ในใจก็

คิดจะเฮ็ดจั๋งใด๋ใหม้ีที่พกัที่กิน เลยไปลองขอหลวงปู่ เจ้าอาวาสว่าขอ

ศาลาฉนัชัน้สอง ท าเป็นที่พกัใหพ้ระลาวไดเ้รียนไดบ้่ ท่านเจา้อาวาส

ทา่นก็ใหเ้พราะเมตตา ความผูกผนัต่อกนัก็มีเรือ่ยมา ทกุวนันีเ้ป็นเกือบ 

20 ปี กไ็ดส้นบัสนนุใหอ้อกไปอยูว่ดัอืน่ หรอืกลบัไปท างานทีบ่า้นเกดิกม็ี

มาก” (เจา้คณุแดง) 

   

การมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัพระสงัฆาธิการในสงัคมไทยไมไ่ดเ้กิดจากโชคชะตาก าหนด
เท่านัน้ พระสงฆล์าวสว่นมากตอ้งผา่นการท ากิจกรรมหรอืไดพ้ิสจูนแ์ลว้วา่สามารถเขา้รว่มเป็นสว่น
หนึ่งของภาระงานท่ีคณะสงฆไ์ทยตอ้งการบุคลากรคนเขา้มาช่วยเหลืองาน ทัง้นีกิ้จกรรมท่ีถือว่า
พระสังฆาธิการในสังคมไทยจะให้ความส าคัญอย่างมากคือพันธกิจด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่ีพระสงัฆาธิการในวดัท่ีพระสงฆล์าวอาศยัอยู่เป็นเจา้
ส านกัปฏิบตัิธรรม การไดร้บัโอกาสใหเ้ป็นพระวทิยากรอบรมประชาชนท่ีสนใจการปฏิบตัิธรรม หรอื
แมแ้ต่การอบรมเยาวชนท่ีมกัจะถูกโรงเรียนจดักิจกรรมอบรมพฒันาลกัษณะค่ายคณุธรรมอย่าง
ต่อเน่ือง ถือเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัอย่างมากในปัจจบุนั เน่ืองจากเครือข่ายพระสงฆล์าวได้
เรียนรูห้ลกัการและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับจัดกิจกรรมปฏิบตัิธรรม ท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีเรื่องเสียงท่ี
สมัยใหม่ เพื่อเขา้มาร่วมสรา้งสุนทรียะในการปฏิบัติธรรมใหดู้มีความสอดคลอ้งกับบริบททาง
สงัคมและวฒันธรรมท่ีเจรญิกา้วหนา้มากขึน้ นอกจากนีก้ารตอ้งมีทีมงานท่ีคอยดแูลสถานท่ีและ
การช่วยเหลืองานทั่วไปในกิจกรรมปฏิบตัิธรรมโดยเฉพาะท่ีเป็นหลกัสตูรอบรมส าหรบัชาวตา่งชาติ 
เป็นโอกาสส าคัญท่ีพระสงฆ์ลาวจะไดแ้สดงความสามารถและความมีน า้ใจในการช่วยเหลือ
กิจกรรมมาโดยตลอด จึงจะเห็นไดว้่าพระสงฆล์าวท่ีเขา้มาท าหนา้ท่ีดแูลการปฏิบตัิธรรมในส านกั
ปฏิบตัิธรรมท่ีมีพระราชาคณะเป็นเจา้อาวาส ไดมี้โอกาสเขา้กิจกรรมฝึกฝนเรยีนรูก้ารเป็นวิทยากร 
จนสามารถเป็นผูช้่วยพระวิปัสสนาจารย์ในการอบรมปฏิบตัิธรรมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ซึ่งมีส่วนต่อการชักชวนให้กลุ่มพระสงฆ์ลาวไดเ้ขา้มาช่วยกิจกรรมของวัด และรวมตัวกันเป็น
เครอืข่ายท่ีเหนียวแน่นมากขึน้ 
 

 “การมาอยู่เมืองไทยเนี่ยพระสงฆ์ลาวตอ้งสามัคคีกัน วฒันธรรม

บางอย่างก็ต่างจากบา้นเราบา้ง ถา้เราไม่ปรบัตวัก็มีปัญหากบัครูบา
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อาจารย์ท่านได ้ก็มีเพือ่นมีพีม่ีนอ้งจึงช่วยตรงนี ้ช่วยแนะน าและบอก

ขอ้มูลกัน อย่างอาตมาชอบปฏิบัติธรรม ชอบที่ไดม้ีส่วนในการเป็น

ผูช้่วยพระวิปัสสนาจารย์ เมื่อมีกิจกรรมก็พาพระลาวที่อยู่ในวัดไป

ช่วยกนั ครูอาจารย์ท่านก็เมตตา เวลาเราตอ้งออกมาท ากิจกรรมของ

พระสงฆ์ลาวกนัเอง ก็ท าไดอ้ย่างไม่มีปัญหา ท่านเจา้คุณเจา้อาวาสก็

เขา้ใจอยา่งด”ี (พระเจ็ด) 

 

ขณะท่ีเครอืข่ายพระสงฆล์าวท่ีรวมตวักนัอยู่อย่างใกลชิ้ดในจงัหวดัขนาดเล็กแห่ง
หนึ่งในพืน้ท่ีภาคเหนือ ซึ่งเฉพาะในเขตพืน้ท่ีในเวียง (เขตเทศบาล) จะพกัอาศยัอยู่ดว้ยกันในสาม
วดัจ านวนเกือบ 20 รูป สง่ผลใหพ้ระสงฆใ์นพืน้ท่ีจงัหวดัน่ีจะมีความสนิทสนมกนัอยา่งมาก การท า
กิจกรรมของเครือข่ายพระสงฆล์าวในจงัหวดันีมี้ความแตกต่างจากพืน้ท่ีจงัหวดัอ่ืน เน่ืองจากไม่มี
การจดัตัง้เป็นชมรมพระนิสตินกัศกึษาลาวอยู่ในมหาวิทยาลยัสงฆ ์แตเ่ป็นเครอืข่ายทางสงัคมตาม
ธรรมชาติท่ีเกิดขึน้จากภมูิหลงัทางวฒันธรรมท่ีมีรว่มกนัของสมาชิกภายในกลุม่ อีกทัง้ความรูส้กึถึง
ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัไดช้่วยสง่เสรมิใหก้ลุม่พระสงฆล์าวท่ีนี ้สามารถมีเครอืข่ายทางสงัคม
ท่ีมีการติดต่อสื่อสารกันทัง้ทางกายภาพและบนพืน้ท่ีเสมือนจริงไดอ้ย่างใกลชิ้ด การไดร้บัความ
เมตตาและไวใ้จจากพระสงัฆาธิการท่ีเป็นเจา้อาวาส สง่ผลใหพ้ระสงฆล์าวท่ีรวมตวักนัอยูท่ี่นีไ้ดร้บั
การสนับสนุนเรื่องการศึกษาและมีความใกลชิ้ดกันเป็นอย่างมาก พระสงฆล์าวท่ีก าลงัศึกษาอยู่
ระดับปริญญาโทรูปหนึ่ง ไดเ้ล่าประสบการณ์การพูดคุยและแสดงใหเ้ห็นความสนิทสนมท่ีเจา้
อาวาสมีตอ่ท่านวา่  

 
“ทา่นดูแลพวกผมอยา่งด ีอยา่งวดัทีผ่มอยูม่พีระสงฆล์าว 9 รูปมากกว่า

พระไทยแลว้ตอนนี ้แต่ก็อยู่อย่างสามคัค ีไม่มีการทะเลาะกนัเพราะทกุ

คนก็ท าหนา้ทีข่องตนเอง หลวงพ่อเจา้อาวาสท่านไวใ้จก็สนบัสนุนให้

เรยีนตอ่ไปเรือ่ย ๆ ครัง้หนึ่งทา่นบอกว่าอย่าเพิ่งกลบันะ เรยีนไปเรือ่ย ๆ 

ให้เรียนจนกว่าจะจบสูงสุด ท่านจะสนับสนุนหรือหาญาติโยมที่ใจ

ศรทัธามาสนบัสนนุให ้ยงัมบีางครัง้ทา่นเองเคยถามวา่มญีาตผูิช้ายไหม 

พามาขบัรถใหห้ลวงพอ่ไดไ้หม ใหเ้ขามาท างานอยา่งถูกตอ้ง จะไดม้คีน

มาดูแลวดัเพิ่มอกีคน” (พระเกา้)   



 167 
 

 
 

การท่ีพระสงฆล์าวสามารถปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มและอยู่ในระเบียบวินยั
ไดส้อดคลอ้งกบัท่ีพระสงัฆาธิการในสงัคมไทยคาดหวงัไว ้ส่งผลใหใ้นหลายพืน้ท่ีเกิดกระบวนการ
ก่อตวัของเครอืข่ายพระสงฆล์าวภายใตก้ารสนบัสนนุของพระสงัฆาธิการ จะโดยตัง้ใจหรอืไมต่ัง้ใจ
ก็ตามการท่ีพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสได้เปิดพื ้นท่ีให้พระสงฆ์ลาวได้ท ากิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาโดยไม่มีการกีดกันว่าเป็นต่างสญัชาติ ไดส้่งผลใหเ้ครือข่ายพระสงฆไ์ดค้่อย ๆ 
พฒันาความสมัพนัธจ์ากการท ากิจกรรมรว่มกบัผูค้นในสงัคมไทยอย่างตอ่เน่ือง จะเห็นไดว้่าการท่ี
ไดเ้ขามาท ากิจกรรมทางพระพทุธศาสนาไดมี้ส่วนต่อการหล่อหลอมใหพ้ระสงฆเ์ห็นแนวทางท่ีจะ
ประยกุตก์ารออกแบบกิจกรรมท่ีจะตอ้งท ากบัสงัคมใหเ้หมาะสมในนามของเครอืข่ายพระสงฆล์าว
ในสังคมไทย ดังนั้นเม่ือพิจารณากระบวนการก่อตัวของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวท่ีมาจากการ
สนบัสนุนจากพระสงัฆาธิการในสงัคมไทย จะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าตัง้อยู่บนความสมัพนัธแ์บบ
เสมอภาคและเกื ้อกูล เน่ืองจากพระสังฆาธิการท่ีเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ลาวสามารถพัฒนา
เครอืข่ายทางสงัคมขึน้ ไดเ้ห็นถึงการทุ่มเทท างานเพื่อพระพทุธศาสนาและสงัคมของกลุม่พระสงฆ์
ลาว จงึไมไ่ดข้ดัขวางหรอืไม่ยอมรบัการก่อตวัขึน้ของเครอืข่ายพระสงฆล์าว ขณะเดียวกนัเครอืข่าย
พระสงฆ์ลาวเองก็มีความเต็มใจท่ีจะเรียนรูกิ้จกรรมท่ีได้รับโอกาสให้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง 
กระบวนการก่อตัวจึงเกิดจากงานและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ีไดร้่วมกระบวนการกลุ่มการจัด
กิจกรรม ซึง่ถือเป็นประโยชนต์อ่การท่ีพระสงฆล์าวจะสามารถน าไปถ่ายทอดใหเ้หมาะสมกบัสภาพ
บรบิททางสงัคมและวฒันธรรมท่ีจะไปท ากิจกรรมตอ่ไป  

อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าพระสงฆ์ลาวทั้งหมดท่ีจะไดร้บัการยอมรบัให้สามารถ
พฒันาเครอืข่ายทางสงัคมขึน้มาภายในวดัท่ีตนเองเขา้ไปอาศยัอยูไ่ด ้ในกรณีท่ีพระสงฆล์าวบางรูป
ไม่สามารถปรบัแบบแผนพฤติกรรมใหเ้ขา้กบัความคาดหวงัของพระสงัฆาธิการในวดัท่ีตนเองเขา้
มาสงักัดอาศยัอยู่ได ้จะส่งผลต่อการท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดการรวมกลุ่มพระสงฆล์าวหรือการท่ีท่ีจะ
ไดร้บัโอกาสใหเ้ขา้รว่มท ากิจกรรมท่ีส าคญัของวดัก็จะลดนอ้ยลงตามไปดว้ย ในท่ีสดุหากพระสงฆ์
ลาวท่ีไม่สามารถรบัสภาพการปรบัพฤตกิรรมไดใ้นระยะยาว การเขา้มาสงักดัวดัแห่งนัน้ก็กลายเป็น
แค่การจ าพรรษาในวดัเพียงเพื่อรอวนัส าเรจ็การศึกษาในมหาวิทยาลยัสงฆ ์หรือหมดภาระหนา้ท่ี
ในฐานะพระสงฆท่ี์บวชเรียนศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรมศึกษาหรือแผนกบาลีสนามหลวง 
ก่อนจะด าเนินการแยกยา้ยกันออกจากวดัโดยท่ีไม่ไดมี้โอกาสท่ีจะพฒันาใหเ้กิดเป็นเครอืข่ายทาง
สงัคมขึน้ได ้
 

 

 



 168 
 

 
 

 

 

 

ภา
พป

ระ
กอ
บ 

12
 แผ

นภ
าพ
แส
ดง
กร
ะบ
วน
กา
รก่
อต
วัข
อง
เค
รอื
ข่า
ยพ
ระ
สง
ฆล์

าว
ใน
สงั
คม
ไท
ย 



 169 
 

4.3 ลักษณะกิจกรรมทางศาสนากับการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมของ
เครือข่ายพระสงฆล์าวในสังคมไทย 

ส าหรบัการอธิบายให้เห็นลักษณะกิจกรรมทางศาสนาในประเด็นการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมของเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย จะน าเสนอขอ้มลูท่ีสมัพนัธก์บั
ประเด็นการอธิบายโดยผสมผสานขอ้มลูเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ เพื่อแสดงขอ้มลูกิจกรรมทาง
วฒันธรรมและพระพทุธศาสนา ท่ีน ามาสูก่ารพฒันาการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมท่ี
เกิดจากการเขา้มาอาศยัอยูใ่นสงัคมไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเกิดเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ได้

ช่วยใหพ้ระพทุธศาสนาในสาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความมั่นคงมาก

ยิ่งขึน้ 

 

การเกิดเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ได้

ช่วยใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งพทุธศาสนิกชนทัง้

สองประเทศแน่นแฟน้ยิ่งขึน้ 

 

การเกิดเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ได้

ช่วยใหค้วามสมัพนัธอ์งคก์รปกครองคณะสงฆ์

ทัง้สองประเทศมีความแน่นแฟน้ยิ่งขึน้ 

 

การเกิดเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ได้

ช่วยใหพ้ระสงฆล์าวสามารถเขา้มาศกึษาใน

สงัคมไทยไดส้ะดวกยิ่งขึน้ 
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ภาพประกอบ 13 แผนภาพแสดงขอ้มลูลกัษณะกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรม 
ของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 
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จากแผนภาพแสดงขอ้มูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อลักษณะกิจกรรมการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทยพบว่า ความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการเกิดเครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทยว่ามีส่วนได้ช่วยให้
พระพุทธศาสนาในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความมั่นคงมากยิ่งขึน้ สามารถ
เรยีงล าดบัไดด้งันี ้กลุม่ตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยระดบัมากเป็นอนัดบัหนึง่จ  านวน 58 รูปหรอืคิดเป็น 
48.7 รองลงมาคือเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุจ านวน 36 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 30.3 และล าดบัตอ่มา
คือเห็นดว้ยระดบัปานกลางจ านวน 18 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 15.1 โดยมีคา่เฉลี่ยของความเห็นอยู่
ท่ี 4.03 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.86 ทั้งนีเ้ม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับ
ความเห็นสามารถแปรผลไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมีความเห็นด้วยระดับมาก ว่าการเกิดเครือข่าย
พระสงฆ์ลาวในสังคมไทยมีส่วนช่วยให้สถาบันพระพุทธศาสนาในสาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีความมั่นคง 

ส าหรบัความคิดเห็นของกลุม่ตวัอย่างตอ่การเกิดเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย
ไดช้่วยใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างพทุธศาสนิกชนทัง้สองประเทศแน่นแฟ้นยิ่งขึน้ สามารถเรยีงล าดบั
ไดด้งันี ้กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุเป็นอนัดบัหนึ่งจ านวน 49 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ย
ละ 41.2 รองลงมาคือเห็นดว้ยระดบัมากจ านวน 47 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 39.5 และล าดบัต่อมา
คือเห็นดว้ยระดบัปานกลางจ านวน 16 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 13.4 โดยมีคา่เฉลี่ยของความเห็นอยู่
ท่ี 4.13 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.97 ทั้งนีเ้ม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับ
ความเห็นสามารถแปรผลไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมีความเห็นด้วยระดับมาก ว่าการเกิดเครือข่าย
พระสงฆล์าวในสงัคมไทยไดช้่วยใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างพุทธศาสนิกชนทัง้สองประเทศแน่นแฟ้
นยิ่งขึน้ 

ขณะท่ีความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อการเกิดเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย
ไดช้่วยใหค้วามสมัพนัธอ์งคก์รปกครองคณะสงฆท์ัง้สองประเทศมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึน้ สามารถ
เรยีงล าดบัไดด้งันี ้กลุม่ตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยระดบัมากเป็นอนัดบัหนึง่จ  านวน 51 รูปหรอืคิดเป็น
รอ้ยละ 42.9 รองลงมาคือเห็นดว้ยระดบัมากจ านวน 48 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 40.3 และล าดบั
ต่อมาคือเห็นด้วยระดับปานกลางจ านวน 17 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 14.3 โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ความเห็นอยู่ท่ี 4.23 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.82 ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ย
ของระดบัความเห็นสามารถแปรผลไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุ ว่าการเกิด
เครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทยไดช้่วยให้ความสัมพันธ์องค์กรปกครองคณะสงฆ์ทั้งสอง
ประเทศมีความแน่นแฟน้ยิ่งขึน้ 



  

 
 

171 

ท้ายท่ีสุดคือความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการเกิดเครือข่ายพระสงฆ์ลาวใน
สังคมไทยไดช้่วยให้พระสงฆ์ลาวสามารถเขา้มาศึกษาในสังคมไทยไดส้ะดวกยิ่งขึน้  สามารถ
เรยีงล าดบัไดด้งันี ้กลุม่ตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยระดบัมากเป็นอนัดบัหนึง่จ  านวน 55 รูปหรอืคิดเป็น
รอ้ยละ 46.2 รองลงมาคือเห็นดว้ยระดบัมากจ านวน 43 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 36.1 และล าดบั
ต่อมาคือเห็นด้วยระดับปานกลางจ านวน 16 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 13.4 โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ความเห็นอยู่ท่ี 4.23 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.9 ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ย
ของระดบัความเห็นสามารถแปรผลไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุ  ว่าการเกิด
เครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยไดช้่วยใหพ้ระสงฆล์าวสามารถเขา้มาศึกษาในสงัคมไทยได้
สะดวกยิ่งขึน้  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเกิดเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ได้

ช่วยให้พระสงฆ์ลาวสามารถเผยแผ่  และ

ประกอบพิ ธีกรรมทางพระพุทธศาสนาใน

สงัคมไทยไดส้ะดวกยิ่งขึน้ 

 

การเกิดเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ได้

ช่วยใหพ้ระสงฆล์าวสามารถท ากิจกรรม และ

เผยแผ่วฒันธรรมในชมุชนลาวในสังคมไทยได้

สะดวกยิ่งขึน้ 

 

การเกิดเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ได้

ช่วยใหเ้กิดการสืบสานวฒันธรรมทอ้งถ่ินลาว

ในชมุชนในสงัคมไทย 

 

การเกิดเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ได้

ช่วยใหเ้กิดการสืบสานพุทธศิลป์แบบลาวใน

สงัคมไทย 
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ภาพประกอบ 14 แผนภาพแสดงขอ้มลูลกัษณะกิจกรรมท่ีมีการเผยแพร ่
และสง่ตอ่ในเครอืข่ายพระสงฆล์าว 
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จากแผนภาพ แสดงขอ้มูลลกัษณะกิจกรรมท่ีมีการเผยแพร่และส่งต่อในเครือข่าย
พระสงฆล์าวในสงัคมไทย พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อการเกิดเครอืข่ายพระสงฆล์าว
ในสงัคมไทยไดช้่วยใหพ้ระสงฆล์าวสามารถเผยแผ่และประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
สงัคมไทยไดส้ะดวกยิ่งขึน้ สามารถเรยีงล าดบัไดด้งันี ้กลุม่ตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุ
เป็นอนัดบัหนึ่งจ านวน 52 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 43.7 รองลงมาคือเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุและเห็น
ดว้ยระดบัปานกลางเท่ากนัท่ีจ านวน 30 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 25.2 โดยมีคา่เฉลี่ยอยู่ท่ี 3.87 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.88 ทั้งนีเ้ม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความเห็น
สามารถแปรผลไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมาก ว่าการเกิดเครือข่ายพระสงฆล์าวใน
สงัคมไทยมีสว่นสง่เสรมิใหพ้ระสงฆล์าวสามารถเผยแผ่และประกอบพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา
ในสงัคมไทยไดส้ะดวกยิ่งขึน้ 

ส าหรบัความคิดเห็นของกลุม่ตวัอย่างตอ่การเกิดเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย
ไดช้่วยใหพ้ระสงฆล์าวสามารถท ากิจกรรมและเผยแผ่วฒันธรรมในชุมชนคนลาวในสงัคมไทยได้
สะดวกยิ่งขึน้ สามารถเรียงล าดบัไดด้งันี ้กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมากเป็นอนัดบัท่ีหนึ่ง
จ านวน 45 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 37.8 รองลงมาคือเห็นดว้ยมากท่ีสดุจ านวน 39 รูปหรือคิดเป็น
รอ้ยละ 32.8 และล าดบัต่อมาคือเห็นดว้ยระดบัปานกลางจ านวน 23 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 19.3 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.9 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 1.04 ทั้งนีเ้ม่ือพิจารณาจากค่าคะแนน
เฉลี่ยของระดบัความเห็นสามารถแปรผลไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมาก ว่าการเกิด
เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยมีส่วนยกระดบัใหพ้ระสงฆล์าวสามารถท ากิจกรรมและเผยแผ่
วฒันธรรมในชมุชนคนลาวในสงัคมไทยไดส้ะดวกยิ่งขึน้ 

ขณะท่ีความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อการเกิดเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย
ไดช้่วยใหเ้กิดการสืบสานวฒันธรรมทอ้งถ่ินลาวในชุมชนในสงัคมไทย สามารถเรียงล าดบัไดด้งันี ้
กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมากเป็นอนัดบัท่ีหนึ่งจ านวน 51 รูปหรือคิดเป็นรอ้ยละ 42.9 
รองลงมาคือเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุและเห็นดว้ยระดบัปานกลางเท่ากันท่ีจ านวน 29 รูปหรือคิด
เป็นรอ้ยละ 24.4 โดยมีคา่เฉลี่ยอยู่ท่ี 3.78 และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 1.01 ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณา
จากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดบัความเห็นสามารถแปรผลไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบั
มาก ว่าการเกิดเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยมีสว่นช่วยใหเ้กิดการสืบสานวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
ลาวในชมุชนในสงัคมไทย 

ท้ายท่ีสุดคือประเด็น ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับการเกิดเครือข่าย
พระสงฆ์ลาวในสังคมไทยไดช้่วยให้เกิดการสืบสานพุทธศิลป์แบบลาวในสังคมไทย  สามารถ
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เรียงล าดบัไดด้งันี ้กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมากเป็นอนัดบัท่ีหนึ่งจ านวน 49 รูปหรือคิด
เป็นรอ้ยละ 41.2 รองลงมาคือเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุและเห็นดว้ยระดบัปานกลางเท่ากนัท่ีจ านวน 
29 รูปหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 24.4 โดยมีคา่เฉลี่ยอยู่ท่ี 3.75 และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 1.04 ทัง้นี ้
เม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความเห็นสามารถแปรผลได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นดว้ยระดบัมาก ว่าการเกิดเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยไดช้่วยใหเ้กิดการสืบสาน
พทุธศลิป์แบบลาวในสงัคมไทย 

เม่ือพิจารณาจากแผนภาพแสดงขอ้มลูลกัษณะกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ทางวฒันธรรมของเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย และแผนภาพแสดงขอ้มลูลกัษณะกิจกรรม
ท่ีมีการเผยแพรแ่ละสง่ตอ่ในเครอืข่ายพระสงฆล์าวท่ีไดส้ะทอ้นขอ้มลูจากการส ารวจแบบสอบถาม
เชิงปริมาณเก่ียวกบัลกัษณะกิจกรรมทางศาสนากับการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรม
ของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทย จะเห็นผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดแ้สดงให้เห็นปัจจัย
เก่ียวกับกิจกรรมท่ีพระสงฆล์าวมีส่วนเก่ียวขอ้งจนน าไปสู่สรา้งใหเ้กิดการปฏิสมัพันธท์างสงัคม 
รวมถึงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมของเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ทัง้นี ้
เพื่อวิเคราะหใ์หส้ามารถเขา้ใจแบบแผนกิจกรรมท่ีน ามาสู่การรบัวฒันธรรมหรือคณุค่าทางสงัคม
บางประการจากสังคมมาเป็นวิถีปฏิบัติในชีวิต ผู้วิจัยจะไดน้ าเสนอขอ้มูลจากการเก็บขอ้ มูล
ภาคสนามดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มและการสงัเกตทัง้แบบมีและไม่มีส่วนรว่ม 
เพื่ออธิบายใหเ้ห็นกิจกรรมทางศาสนา และการส่งต่อทางวฒันธรรมของเครือข่ายพระสงฆล์าวท่ี
เขา้มาอยู่ในสงัคมไทย โดยจะแบง่การอธิบายออกเป็น 2 สว่นคือ สว่นท่ี 1 กิจกรรมทางศาสนาท่ีมี
ส่วนต่อการสรา้งแบบแผนปฏิบัติของเครือข่ายพระสงฆ์ลาว และส่วนท่ี 2 การถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย  

4.3.1 กิจกรรมทางศาสนาที่มีส่วนต่อการสร้างแบบแผนปฏิบัติของเครือข่าย
พระสงฆล์าว 

ส าหรบัการการวิเคราะหใ์หเ้ห็นกิจกรรมทางศาสนาท่ีส่งผลต่อการพฒันาแบบแผน
พฤติกรรมของเครือข่ายพระสงฆล์าว จะสะทอ้นใหเ้ห็นบทบาทเชิงสถาบนัท่ีสรา้งกระบวนการขดั
เกลาทางสังคมขึน้ระหว่างท่ีพระสงฆ์เขา้มาอยู่ในสังคมไทย ทั้งนีกิ้จกรรมทางศาสนาในการ
ศกึษาวิจยัครัง้นีจ้ะมุ่งเนน้ไปท่ีพิธีกรรมและกิจกรรมท่ีเกิดจากองคก์รทางพระพทุธศาสนาเป็นหลกั 
โดยอาจมีเครือข่ายทางสงัคมหรือสถาบนัทางสงัคมอ่ืน เช่น สถาบนัการศึกษา สถาบนัการเมือง
การปกครอง เป็นตน้ ท่ีเขา้มารว่มมีปฏิสมัพนัธใ์นพืน้ท่ีทางสงัคมและวฒันธรรมระหว่างท่ีพระสงฆ์
ใชชี้วิตอยู่ในสงัคมไทย จากการศึกษาของผูว้ิจยัเก่ียวกับกิจกรรมทางศาสนาท่ี มีผลต่อการสรา้ง
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แบบแผนทางพฤติกรรมของเครอืข่ายพระสงฆล์าว สามารถวิเคราะหแ์ละเสนอขอ้มลูแบ่งออกเป็น 
3 รูปแบบกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้

กิจกรรมที่ 1 การศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆไ์ทย กล่าวคือการท่ี
พระสงฆล์าวจ านวนหนึ่งท่ีเขา้มาอาศยัอยู่ในสงัคมไทย และมีความสนใจศึกษาต่อการศึกษาใน
ระบบของคณะสงฆ์ไทย โดยส่วนใหญ่การศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งสองแผนกและการศึกษา  
พระอภิธรรมจ าเป็นท่ีผูเ้รยีนจะตอ้งเขา้รบัการศกึษาในหอ้งเรยีน เน่ืองจากเนือ้หาของการศกึษาจะ
เนน้ความเขา้ใจในไวยากรณแ์ละความแม่นย าจากหลกัการท่องจ า จึงตอ้งอาศยัองคค์วามรูจ้ากผู้
ท่ีเช่ียวชาญคอยแนะน าใหเ้ห็นแนวทางการท าขอ้สอบวดัผล ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกับ
องคค์วามรูข้องการศึกษาดังท่ีกล่าวมาก จะไดส้รุปหลักการจัดการศึกษาของระบบการศึกษา  
พระปรยิตัิธรรมและอภิธรรมของคณะสงฆไ์ทย ซึ่งปัจจุบนัมีพระราชบญัญัติการศึกษาพระปรยิตัิ
ธรรม พ.ศ. 2562 เป็นกลไกส าคญัในการผลกัดนัการพฒันาโครงการของระบบการศกึษาคณะสงฆ ์
โดยหากพิจารณาสาระส าคญัของพระราชบญัญัติฉบบัดงักล่าว จะเห็นไดว้่าการศกึษาพระปรยิตัิ
ธรรมหมายถึงการศกึษาหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก  โดยแบง่ออกเป็น
สามกลุ่มการศึกษาคือ (1) การศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศึกษา เนน้การศึกษานกัธรรม
ศึกษาและบาลีศึกษาควบคู่กับหลักสูตรขั้นพื ้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ (2) การศึกษา 
พระปริยัติธรรมแผนกธรรมสนามหลวงเป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาภาคภาษาไทย  
(3) การศกึษาพระปรยิตัิธรรมแผนกบาลีสนามหลวงเป็นการศกึษาพระพทุธศาสนาภาคภาษาบาลี  

ส าหรบัเครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทยส่วนใหญ่จะผ่านการศึกษาระดับ
มัธยมปลายมาจากสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวก่อนแล้ว จึงจะเข้ามาศึกษาต่อ
ระดบัอดุมศกึษาในสงัคมไทย ดงันัน้การศกึษาพระปรยิตัิธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครอืข่ายพระสงฆล์าว
จะเป็นการศกึษาพระปรยิตัิธรรมแผนกธรรมสนามหลวงและการศกึษาพระปรยิตัิธรรมแผนกบาลี
สนามหลวงเป็นสว่นใหญ่ 
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ภาพประกอบ 15 การศกึษาพระปรยิตัิธรรมแผนกธรรมสนามหลวงและแผนกบาลีสนามหลวง 

 

 

การศึกษาพระปริยัตธิรรมแผนกธรรมสนามหลวง 

 เกิดขึน้จากพระด าริของของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ในปี  

พ.ศ. 2435 ส าหรบัอบรมพระสงฆท่ี์บวชใหม่ในวดับวชนิเวศวิหารใหส้ามารถเรยีนรูห้ลกัธรรมเป็น

ภาษาไทย จนในปี พ.ศ. 2454 จึงไดจ้ดัใหมี้การสอบธรรมศกึษาขึน้ส  าหรบัพระสงฆท์ั่วไป ปัจจบุนั

มีส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงเป็นหน่วยงานก ากบัดแูลหลกัสตูรและระบบการจดัการศกึษา 

โดยเนน้แบง่หลกัสตูรเป็นนกัธรรมตร ีนกัธรรมโท และนกัธรรมเอก 

ท่ีมา: พระมหาสทุิตย ์อาภากโร (อบอุ่น); และคนอ่ืน ๆ.  (2556).  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ

การสร้างเครือข่ายองคก์รพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้ง

เสรมิสุขภาพ. 

 
 

การศึกษาพระปริยัตธิรรมแผนกบาลีสนามหลวง  

 การศกึษาพระบาลีในสงัคมไทยเกิดขึน้ตัง้แต่สมยักรุงสโุขทยัเป็นราชธานี แต่ยงัไม่มีการ

ก าหนดวดัออกเป็นระดบัชัน้ชดัเจน จนกระทั่งสมยัรชักาลท่ี 2 ไดมี้การแบ่งระดบัการศึกษาบาลี

เป็นประโยค 1 ถึง 9 แต่มีการสลบัเปลี่ยนรูปแบบการวดัผลอยู่หลายครัง้ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2510 

มีการปรบัปรุงการสอบโดยแบ่งการสอบออกเป็น 8 ระดบัชัน้ โดยใหก้ารสอบประโยค 1 -2 อยู่

ดว้ยกันก่อนจะไล่เรียงไปทีละประโยคจนถึงการสอบท่ีประโยค 9 ซึ่งเป็นแบบแผนในการสอบ

จนถึงปัจจุบนั ทั้งนีมี้ส  านักงานแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นหน่วยงานก ากับดูแลหลกัสูตรและ

ระบบการจดัการศกึษา 
ท่ีมา: บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน). 2554. ท าเนียบพระเปรียญธรรม 9 ประโยค สมัยกรุง

รัตนโกสนิทรพุ์ทธศักราช 2554. กรุงเทพฯ: บรษัิท ธนาคารกรุงเทพฯ จ ากดั. 
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กล่าวส าหรบัพระสงฆ์ลาว การศึกษาพระปริยัติธรรมศึกษาทั้งสองแผนกดังท่ีให้
ขอ้มูลพืน้ฐานไปในข้างต้น ถือเป็นความสมัครใจของแต่ละรูปท่ีจะเข้ารบัการศึกษาประเภท
ดงักล่าว เน่ืองจากส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายการศึกษาอยู่ท่ีการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเป็นหลัก 
อย่างไรก็ดีมีเหตผุลสนบัสนุนอย่างนอ้ยสองประการท่ีส่งเสริมใหพ้ระสงฆล์าวเขา้ศึกษาในระบบ
การศกึษาพระพระปรยิตัิธรรมศกึษา หรอืการเลา่เรยีนวิชาเฉพาะทางพระพทุธศาสนาทัง้ภาษาไทย
และภาษบาลีกล่าวคือ (1) การสนบัสนุนจากพระสงัฆาธิการหรือวดัท่ีตนเองสงักดัอยู่ การท่ีวดัใน
ประเทศไทยจะมีการเปิดส านักเรียนพระปริยตัิธรรมศึกษา หรือการส่งพระสงฆแ์ละสามเณรเขา้
ศึกษาในส านักเรียนพระปริยตัิธรรมศึกษาตามแต่ละแผนกการสอบ ซึ่งเป็นภารกิจของพระสงฆ์
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560 ว่าดว้ยเรื่องการ 
ศาสนศึกษา ท่ีก าหนดใหพ้ระสงัฆาธิการตอ้งสนบัสนุนการศึกษาตามระบบคณะสงฆ ์ดงันัน้พระ
สงัฆาธิการจึงส่งเสริมใหพ้ระสงฆล์าวท่ีเขา้มาอยู่ในสงักัดไดเ้ขา้เรียนและสอบไล่ตามระบบพระ
ปรยิตัิธรรมศกึษาทัง้แผนกธรรมสนามหลวงและแผนกบาลีสนามหลวง (2) เครอืข่ายพระสงฆล์าว
ตระหนกัว่าการพฒันาองคค์วามรูท้างพระพทุธศาสนาโดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัศกึษาภาษาบาลี 
สามารถน าไปใช้เพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาการค้นคว้าพระไตรปิฎก คัมภีรห์รืออรรถกถาใน
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีอยู่ในรูปแบบภาษาบาลีใหก้ลบัมาไดร้บัความสนใจอีก
ครัง้  

การจดัหลกัสตูรและระบบศึกษาพระปรยิตัิธรรมของคณะสงฆไ์ทยโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการศึกษาพระปริยัติธรรมศึกษาแผนกบาลีศึกษามุ่งเน้นความเขา้ใจไวยากรณ์ภาษาบาลี 
รวมทัง้การแปลและการแตง่ภาษาบาลี ดงันัน้การท่องจ าค าศพัทภ์าษาบาลีเป็นสิ่งส  าคญัท่ีสดุของ
การพัฒนาการเรียนใหป้ระสบความส าเร็จ นอกจากนั้นการท าความเขา้ใจหลกัไวยากรณ์และ
หลกัการแต่งหรือแปลฉันทเ์พื่อแสดงใหเ้ห็นองคค์วามรูเ้ก่ียวกับทักษะภาษาบาลีก็เป็นอีกหนึ่ง
ทกัษะท่ีส าคญัส าหรบัผูเ้รียนภาษาบาลีเช่นกนั ดงันัน้การทุ่มเทเวลาใหก้บัการศึกษาในหอ้งเรียน
เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการส าคญั อีกทัง้ยังตอ้งแบ่งเวลาใหก้บัการท่องค าศพัทจ์ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีให้
ผูเ้รียนสามารถสอบผ่านพระปรยิตัิธรรมศึกษาแผนกบาลีสนามหลวงไปได ้พระสงฆล์าวท่ีเขา้มา
ศกึษาระดบัอดุมศกึษาสว่นใหญ่ท่ีสามารถไปศกึษาพระปรยิตัิธรรมศกึษาได ้เป็นเพราะวา่ไดเ้ขา้ไป
สงักัดในวดัของคณะสงฆไ์ทยซึ่งมีส  านกัเรียนพระปรยิตัิธรรมแผนกบาลีสนามหลวงอยู่ในวดัของ
ตนเอง ดงัท่ีอาจารยม์หาวิทยาลยัท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารยท่ี์ปรกึษาของพระสงฆล์าวมาต่อเน่ือง
หลายปีถ่ายทอดประสบการณว์า่ 
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“การมีโอกาสไดไ้ปจ าพรรษาในพระอารามหลวงทีม่ีส านกัเรียนบาลีจะ

ส าคญัมาก ๆ ถา้รุ่นพีพ่ระสงฆ์ลาวมกีุฏิพกัอยู่แลว้ในวดั ถา้จะเดนิทาง

กลบับา้นเกิดและสามารถส่งหอ้งพกัต่อใหก้บัพระสงฆ์ลาวรุ่นนอ้งได้

เนีย่สดุยอดมาก เนือ่งจากรุน่นอ้งกจ็ะไดท้ัง้เรยีนมหาวทิยาลยัสงฆ์ ไดม้ี

ทีพ่กัในวดัและยงัไดเ้รยีนพระปรยิตัธิรรมในส านกัเรียนทีด่อีกี ทีผ่า่นมา

การเรียนในพระปริยตัิธรรมจึงไม่ใช่เรือ่งง่ายทีพ่ระสงฆ์ลาวจะสามารถ

ทุม่เทเวลาไปได ้ขนาดพระสงฆไ์ทยยงัรูส้กึวา่ยากเลย” (พระน า้เงิน) 

 

กระบวนการจัดการเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมศึกษาทั้งแผนกธรรม
สนามหลวงและแผนกบาลีสนามหลวง จะระยะเวลาท่ียืดหยุ่นอยู่บา้งโดยบางส านกัเรยีนจะจดัให้
มีการศกึษาภาคค ่าส าหรบัพระสงฆแ์ละสามเณรท่ีมีภารกิจในช่วงเวลากลางวนั หรอืมีการจดัทวน
ความรูก้่อนสอบใหพ้ิเศษส าหรบัพระสงฆแ์ละสามเณรท่ีสนใจเป็นพิเศษ อยา่งไรก็ตามระยะเวลาท่ี
ตอ้งใชใ้นการศกึษาหาความรู ้รวมทัง้เพื่อนพระสงฆท่ี์ตา่งมีภมูิหลงัทางวฒันธรรมและการขดัเกลา
ทางสงัคมท่ีแตกต่างกนั ไดก้่อใหกิ้จกรรมท่ีเกิดขึน้ระหว่างการศกึษาพระปรยิตัิธรรมเป็นพืน้ท่ีของ
การปฏิสมัพนัธแ์ละสรา้งเอกลกัษณเ์ฉพาะตนของพระสงฆล์าวขึน้ ทัง้นีกิ้จกรรมท่ีจะปรากฏและมี
นยัส าคญัต่อการสรา้งแบบแผนพฤติกรรมของพระสงฆล์าวท่ีเขา้ไปศกึษาในระบบการศกึษาพระ
ปริยตัิธรรมศึกษา เช่น การเขา้เรียนตามระบบแยกแต่ละส านักเรียน การเขา้ค่ายทบทวนความรู ้
แยกตามคณะการปกครองคณะสงฆ์ การเขา้ค่ายทบทวนความรูพ้ิเศษในส าเรียนท่ีส าคัญใน
ปัจจุบัน (ส านักเรียนวัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ ก รุงเทพมหานคร ส านักเรียนวัด
สรอ้ยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ส านกัเรยีนวดัชยัศร ีอ  าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น) เป็นตน้  

การท่ีพระสงฆแ์ละสามเณรท่ีมีภูมิหลงัทางครอบครวัและวฒันธรรมตอ้งมาอยู่
รว่มกนัเป็นจ านวนมาก กลไกการสรา้งระเบียบทางสงัคมจึงเป็นกลยทุธท่ี์ส  านกัเรยีนท่ีเปิดการสอน
พระปรยิตัิธรรมศกึษาตอ้งน ามาใชอ้ย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ทัง้นีรู้ปแบบของการจดัระเบียบทางสงัคม
สว่นใหญ่จะเป็นการจดัตารางเวลาของกิจวตัรประจ าวนั โดยแบง่ออกเป็นตารางการเรยีนการสอน 
ตารางการท าวตัรปฏิบตัิทางศาสนา และตารางการใชชี้วิตสว่นตวั เปา้หมายท่ีชดัเจนของการแบ่ง
พืน้ท่ีและเวลาออกเป็นพืน้ท่ีสว่นควบคมุกบัพืน้ท่ีสว่นตวั แสดงใหเ้ห็นกลไกอ านาจทางสงัคมท่ีคอย
ก ากับควบคุมพระสงฆ์และสามเณรท่ีอาศัยอยู่ในส านักเรียนพระปริยัติธรรมศึกษา ให้อยู่ใน
ระเบียบของการศึกษา ทั้งนี ้พระสงฆ์ลาวท่ีเข้าศึกษาในส านักเรียนพระปริยัติธรร มศึกษา
จ าเป็นตอ้งอยู่ในระเบียบของการควบคมุตามแบบแผนปฏิบตัิท่ีส  านกัเรยีนก าหนด แตก็่ไม่ไดส้รา้ง
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ความล าบากในดา้นจิตใจหรอืรา่งกายมากนกั เน่ืองจากการเขา้เรียนในส านกัเรยีนหลายแห่งเป็น
การเปิดโอกาสท่ีจะสรา้งเครือข่ายทางสงัคมและขยายความสมัพนัธก์ับเครือข่ายพระสงฆไ์ทยท่ี
เป็นเพื่อนในส านกัเรยีนพระปรยิตัิธรรมศกึษาเดียวกนัไดด้ียิ่งขึน้ 

พระมหาหนึ่งในฐานะพระสงฆ์ลาวท่ีเขา้มาศึกษาอยู่ในระบบการศึกษาพระ
ปริยตัิธรรมของคณะสงฆน์านกว่าสิบปี ไดถ้่ายทอดความทรงจ าท่ีเก่ียวขอ้งกับวิถีชีวิตและแบบ
แผนพฤตกิรรมในช่วงเวลาท่ีก าลงัศกึษาอยูไ่วอ้ยา่งน่าสนใจวา่ 

 
“การไดม้าเรียนพระปริยตัิธรรมทัง้นกัธรรมและบาลีศึกษาถือไดว้่าเรา

ผ่านการศึกษาที่ท าใหม้ีความรูพ้ระพุทธศาสนา เขา้ใจหลกัการเรียน

และวธีิการสอนทีไ่ดจ้ากการเขา้เรยีน ไดเ้หน็ถงึวตัรปฏบิตัขิองคณะสงฆ์

ไทยว่ามีรูปแบบอย่างไร รวมทัง้เขา้ใจภาษา อกัษร การสือ่สาร ยิ่งพอ

อยู่นานขึน้มีความสมัพนัธ์เป็นเพือ่น เป็นครูอาจารย์ เป็นลูกศิษย์ก็ยิ่ง

เขา้ใจพธีิกรรมของคณะสงฆ์ไทย ท าใหเ้ราเองก็มีการแสดงออกทีร่บัไป

จากทีเ่ราอยู่ตรงนีม้านานดว้ย สิ่งหนึ่งทีแ่นน่อนภาษาและพธีิกรรม ตรง

นีต้ดิตวัเรามาก” (พระมหาหนึ่ง) 

 

กิจกรรมทางศาสนาท่ีเกิดจากการเขา้ศึกษาตามระบบพระปริยัติธรรมศึกษา
โดยเฉพาะแผนกธรรมสนามหลวงและบาลีสนามหลวง จงึมีความส าคญัอยา่งมากตอ่การท าความ
เขา้ใจแบบแผนพฤติกรรมท่ีถูกสรา้งขึน้จากการเป็นสมาชิกในกลุ่มผูเ้รียนตามระบบการศึกษา
ดงักลา่ว พระสงฆล์าวท่ีเขา้มาศกึษาจงึไดร้บัการหลอ่หลอมแบบแผนพฤติกรรมจากการตอ้งเรยีนรู ้
วฒันธรรมในพืน้ท่ีของการศกึษาตามแต่ละส านกัเรยีนตามไปดว้ย จะเห็นไดว้่ากิจกรรมการศกึษา
พระปรยิตัิธรรมของคณะสงฆไ์ทยมีจุดเด่นอยู่ท่ีเป็นภารกิจงานท่ีคณะสงฆม์กัส่งเสรมิใหพ้ระสงฆ์
และสามเณรไดเ้ขา้ศกึษา เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีช่วยสืบทอดวฒันธรรมการเรยีนพระพทุธศาสนา
และการศึกษาภาษาบาลีใหไ้ดร้บัความสนใจจากศาสนทายาทในรุ่นต่อไป การท่ีพระสงฆล์าว
สามารถเรียนรูก้ารเป็นส่วนของสมาชิกกับโครงสรา้งบุคลากรของระบบพระปริยตัิธรรมศึกษาใน
ภาพรวมได ้เป็นการช่วยผลักดันให้การพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์กับพระสงฆ์ไทยขยาย
เครือข่ายความสมัพันธอ์อกไปไดม้ากขึน้ เม่ือเกิดการขยายโครงข่ายความสมัพนัธ์ทางสงัคมไป
มากขึน้ พระสงฆล์าวก็จะไดมี้โอกาสไดส้ื่อสารและแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมกับเครือข่ายทาง
สงัคมท่ีตนเองเขา้มาเก่ียวขอ้งกนัมากขึน้ 
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นอกจากนีก้ารท่ีพระสงฆล์าวมีปฏิสมัพนัธใ์นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษา
พระปริยตัิธรรมจนสามารถส าเร็จการศึกษาเป็น "พระมหาเปรียญ" จากสงัคมไทย ยงัไดผ้ลกัดนั
บทบาทใหเ้ม่ือเดินทางกลบัไปยงัประเทศบา้นเกิดภายกลงัส าเรจ็การศกึษาสามารถเขา้ไปท าหนา้ท่ี
เก่ียวกบัการพฒันาการศึกษาในระบบการศกึษาพระพทุธศาสนาหรือการจดัท าพระไตรปิฎกและ
อรรถกถาภาษาลาวท่ีองคก์ารพระพทุธศาสนาสมัพนัธแ์ห่งสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว
ไดอี้กดว้ย โดยจะเห็นไดว้่าผลของการท่ีพระสงฆ์ลาวไดถู้กขัดเกลาทางสังคมจากการตอ้งท า
กิจกรรมในรูปแบบการศึกษาพระปริยตัิธรรมศึกษาของคณะสงฆไ์ทย ส่งผลใหแ้บบแผนปฏิบตัิท่ี
เครอืข่ายพระสงฆล์าวกลุ่มนีจ้ะไดร้บัคือการเป็นกลุม่พระสงฆท่ี์มีความสมัพนัธล์กึซึง้กบัคณะสงฆ์
ไทยฝ่ายการศึกษา อีกทัง้มีการแสดงออกและปฏิบตัิทางสงัคมในลกัษณะการมีองคค์วามรูด้า้น
พระไตรปิฎกและพระพทุธศาสนาภาษาบาลีผ่านการเป็นผูส้อนและเขา้ไปมีสว่นรว่มในการพฒันา
ต าราพระพทุธศาสนาในภาษาลาว 

กิจกรรมที ่2 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสังคมสงเคราะห ์กลา่วคือการ
ท่ีพระสงฆ์ลาวท่ีไดเ้ขา้มาอยู่ในสังคมไทยแลว้มีการจัดตั้งกลุ่ม ชมรมหรือคณะท างานเพื่อท า
กิจกรรมสง่เสรมิการน าองคค์วามรูท้างพระพทุธศาสนาไปใชเ้พื่อสรา้งประโยชนใ์หก้บัผูค้นในสงัคม 
ทั้งนี ้การท ากิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสังคมสงเคราะห์ ท่ีเครือข่ายพระสงฆ์ลาว
ด าเนินการมาในอดีตจนถึงปัจจบุนั จะเนน้การด าเนินกิจกรรมทัง้ในประเทศไทยและท่ีสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยกระบวนการพฒันากิจกรรมจะขึน้อยู่กับเง่ือนไขทางสงัคมและ
วฒันธรรมสามประการกล่าวคือ ประการท่ีหนึ่ง ทรพัยากรและความตอ้งการพืน้ฐานของพืน้ท่ี
กลา่วคือกิจกรรมท่ีจะด าเนินการจะถกูพฒันาขึน้จากความพรอ้มพืน้ฐานของพืน้ท่ี ทัง้สิ่งปลกูสรา้ง
ทางกายภาพและทรพัยากรบุคคลท่ีจะรองรบัการเขา้ไปท ากิจกรรม อีกทั้งยังจะมีการลงพืน้ท่ี
ส  ารวจว่าผู้คนหรือผู้น  าท่ีอยู่ในพืน้ท่ีต้องการให้เครือข่ายพระสงฆ์ลาวเข้ามาพัฒนากิจกรรม
ทางดา้นใด ต่อจากนัน้คณะผูน้  าของเครอืข่ายพระสงฆล์าวท่ีลงภาคสนามประสานงานกบัพืน้ท่ีท่ี
จะด าเนินกิจกรรม จะไดน้ าขอ้มลูมาสรุปเพื่อเป็นแนวทางและรูปแบบการท ากิจกรรมใหเ้ครือข่าย
พระสงฆล์าวท่ีจะท ากิจกรรมรว่มกนัไดต้ดัสนิใจชดัเจนยิ่งขึน้ โดยตวัอยา่งการกิจกรรมท่ีด าเนินการ
ผ่านมา เช่น การจดักิจกรรมในลกัษณะสงัคมสงเคราะห ์การพฒันาเครื่องกรองน า้ใหส้ะอาดได้
มาตรฐานการดื่ม เป็นตน้  ประการท่ีสอง สถานการณ์เร่งด่วนคือการท ากิจกรรมท่ีเครือข่าย
พระสงฆ์ลาวท่ีอาจเป็นชมรมพระนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์และพระสงฆ์ลาวท่ียังจ า
พรรษาเป็นพระอาคันตุกะอยู่ในประเทศไทย ไดร้บัการประสานขอความร่วมมือจากเจา้คณะ
ปกครองของคณะสงฆไ์ทยหรอืเป็นกลุ่มทางสงัคมท่ีคิดรเิริม่ท ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์



  

 
 

180 

เรง่ด่วน โดยตวัอย่างการกิจกรรมท่ีด าเนินการผ่านมา เช่น การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน า้ท่วมทัง้
สองประเทศ การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โควิด -19 
เป็นตน้ ประการท่ีสาม กิจกรรมทางพระพทุธศาสนาคือกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้การถ่ายทอดองคค์วามรู ้
ทางพระพุทธศาสนาโดยอาจผสมผสานร่วมกับพิ ธีกรรมการเผยแผ่พ ระพุทธศาสนา โดย
กลุ่มเป้าหมายของการท ากิจกรรมของเครือข่ายพระสงฆไ์ดเ้ปลี่ยนแปลงไปในลกัษณะของการ
ขยายพืน้ท่ีการสื่อสารไปไดม้ากขึน้ ผ่านช่องทางการสื่อสารสงัคมออนไลนส์มัยใหม่ จากเดิมท่ี
กลุ่มเป้าหมายของการท ากิจกรรมจะมุ่งเน้นท่ีเยาวชนและผู้สูงอายุในชนบท มาสู่การขยาย
กลุ่มเป้าหมายไปถึงผูค้นทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวลาวท่ีเขา้ถึงสื่อสงัคมออนไลนส์มัยใหม่ โดย
ตวัอย่างการกิจกรรมท่ีด าเนินการผ่านมา เช่น การจดักิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูรอ้น การจัด
กิจกรรมปฏิบตัิธรรม การจดัธรรมะทอลก์ เป็นตน้ 

การท ากิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นพื ้นท่ีทางสังคมท่ีสังคมของการ
แลกเปลี่ยนความคิดและพฒันาบทบาทสว่นบคุคลของพระสงฆล์าวขึน้ จะเห็นไดว้่าการท่ีกิจกรรม
ลกัษณะนีต้อ้งอาศัยกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ส่งผลใหก้ารพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นไดช้่วยใหส้มาชิกภายในกลุ่มการด าเนินงานไดเ้รยีนรูจ้กัตวัตนของกนัและกนัมากขึน้ หาก
พิจารณาท่ีปฏิสมัพนัธข์องกลุม่พระสงฆล์าวท่ีเขา้มาอยู่ในกลุม่การด าเนินงาน จะเห็นไดว้่าการท า
กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนามเครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทย ได้ช่วยพัฒนา
บคุลิกภาพในการสื่อสารกบัสงัคมภายนอก ไดช้่วยผลกัดนัใหเ้รยีนรูส้ภาพแวดลอ้มและพลวตัของ
สงัคมท่ีตอ้งสรา้งสรรคกิ์จกรรมใหต้อบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมายและพืน้ท่ีของ
การด าเนินกิจกรรม ตลอดจนไดส้รา้งใหพ้ระสงฆล์าวท่ีเขา้มาด าเนินกิจกรรมเขา้ใจการด าเนิน
กิจกรรมแนวระนาบ ท่ีสมาชิกภายในกลุ่มสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดอ้ย่างมีเหตมีุผล อีก
ทัง้มีอิสระในการแลกเปลี่ยนขอ้มลูในการพฒันากิจกรรม โดยสามารถค านึงถึงหลกัการท่ีจะสรา้ง
ใหเ้กิดประโยชนใ์นการด าเนินงานมากกวา่ต าแหน่งและชัน้ยศของการบงัคบับญัชา 

อนัท่ีจรงิ พระสงฆล์าวท่ีเขา้มาอยูใ่นสงัคมไทยมกัถกูมองจากพระสงัฆาธิการหรอื
อาจารยท่ี์สอนหนงัสืออย่างใกลชิ้ดว่ามีบคุลิกภาพเรยีบง่ายและพดูนอ้ย สว่นมากจะอ่อนนอ้มและ
ปฏิบตัิตามค าแนะน าของผูป้กครองหรอือาจารยผ์ูส้อนดว้ยดี ดงัท่ีอาจารยท่ี์ใกลชิ้ดกบัพระสงฆใ์น
มหาวิทยาลยัสงฆไ์ดส้รุปใหเ้ห็นภาพตามความทรงจ าวา่ 
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“พวกทา่นจะพดูนอ้ย ออกไปทางขีอ้ายก็มาก ถา้ไมส่นทิสนมหรอืพดูจา

ภาษาอีสานดว้ยกนัได ้ก็อาจไม่ค่อยไดพู้ดคุยมากเท่าไร ถา้ถามเรือ่ง

เรียนเรือ่งงานก็จะรายงาน เมื่อรายงานจบก็ไม่ค่อยไดส้ือ่สารเรือ่งอื่น 

พอสนิทก็จะพูดมากขึน้ แต่เรือ่งประวตัิส่วนตวัจะไม่มีมาบ่นมาพูดให้

เราฟัง อยูไ่ปนานมาก บางรูปถงึจะกลา้สือ่สารมากขึน้” (พระมหาดงั) 

“เคยรว่มงานกจิกรรมหรอืตอ้งดูแลงานวชิาการกบัพวกทา่น กจ็ะสือ่สาร

ดว้ยความเคารพดมีาก แต่ว่ารูส้กึไดว้่าท่านขีอ้ายไม่ค่อยพูด เมือ่อยู่ไป

นาน ๆ บางรูปเรียนถึงปริญญาโทก็จะค่อยเล่าว่าจะกลับไปเป็นเจ้า

อาวาส หรอืไลนม์าบอกว่าตอนนีอ้ยู่ทีล่าวแลว้ มคีวามสขุด ีสรา้งวดัอยู่

อยากให้ไปเยี่ยม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแบบนีม้ีบุคลิกภาพอ่อนนอ้ม แต่

พดูจาไมเ่ก่ง” (อาจารยท์อง) 

 

การรวมตวักนัท ากิจกรรมเผยแผ่พระพทุธศาสนาและสงัคมสงเคราะหจ์งึมีสว่นใน
การพฒันาแบบแผนปฏิบตัิใหก้บักลุ่มพระสงฆท่ี์ไดเ้ขา้มาท ากิจกรรมใหส้ามารถกลา้สื่อสารและ
แสดงออกต่อสาธารณชนมากขึน้ โดยเฉพาะการท่ีกิจกรรมเผยแผ่พระพทุธศาสนาไดช้่วยกระชบั
ความสมัพนัธใ์นกลุ่มเพื่อนพระสงฆล์าว ตลอดจนฆราวาสในสงัคมไทยท่ีตอ้งการเขา้มาอปุถมัภ์
หรอืสนบัสนุนกิจกรรมทางสงัคม ยิ่งช่วยใหเ้ครอืข่ายของสมาชิกท่ีจะเขา้มาด าเนินกิจกรรมไดเ้พิ่ ม
จ านวนขึน้ ขณะเดียวกนักิจกรรมเผยแผพ่ระพทุธศาสนาก็ลงหลกัปักฐานในการด าเนินการไดอ้ยา่ง
สม ่าเสมอจนเป็นท่ีประทับใจของฆราวาสชาวไทยท่ีเขา้มามีส่วนสนับสนุนกิจกรรมดงักล่าวมา
เกือบสิบปี 

 
“พีม่อีาชพีท าทวัรพ์าคนฝรัง่เศสทีม่าเทีย่วเมอืงไทยไปหลวงพระบางเลย

รูจ้กัคนลาวจ านวนหนึ่ง พอไดม้าเรยีนทีม่หาวทิยาลยัสงฆ์ตอนปรญิญา

โทเลยเริ่มมาเจอพระสงฆ์ลาว ก็เลยดูแลอุปถมัภ์สนบัสนุนปัจจัยท า

กิจกรรมเรือ่ยมา หลายปีทีผ่า่นมาพีไ่ดเ้ขา้มาเป็นทีป่รกึษาใหน้อ้ง ๆ ใน

ชมรมพระนสิตินกัศกึษาลาวกไ็ดม้าพดูทกุปีวา่นอ้งๆ ตอ้งมาท ากจิกรรม

นะ อย่ามาอยู่เฉย ๆ มาเรียนเฉย ๆ ไม่ไดอ้ะไร ใหม้าฝึกฝนท ากิจกรรม 

พวกทา่นกท็ ากจิกรรมสงัคมดมีาก ชว่ยเหลอืและเผยแผพ่ระศาสนา พอ
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สนทิมากขึน้ ๆ หลงั ๆ พีต่อ้งพาไปฝากกบัท่านเจา้อาวาสในวดัทีพ่อจะ

รบัพระสงฆ์ลาวได ้พาขึน้รถซือ้เครือ่งสกัการะ พานดอกไมไ้ป เพือ่ให้

พวกทา่นไดม้ทีีพ่กัทีด่ขีึน้” (คณุสวย) 

 

การไดเ้ขา้มาท ากิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสังคมสงเคราะห์จึงเป็น
กระบวนการท่ีสรา้งการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีช่วยให้พระสงฆ์ลาวได้เรียน
วฒันธรรมของสงัคมไทย และเรยีนรูแ้นวทางการด าเนินกิจกรรมกบัสงัคมปัจจบุนั โดยเฉพาะเรื่อง
ของการสื่อสารกับสาธารณชนและการท างานเป็นกลุ่ม กระบวนการของการด าเนินงานก็เป็นอีก
ประเด็นส าคญัท่ีพระสงฆล์าวไดฝึ้กฝนท่ีจะสรา้งแบบแผนปฏิบตัิในชีวิตขึน้ เน่ืองจากกิจกรรมท่ี
ส าคัญมากประจ าปีคือการท ากิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการสังคมสงเคราะห์ท่ี
สาธารณรฐัประธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งผลดัเปลี่ยนหมนุเวียนสถานท่ีจดักิจกรรมหรือบางปีอาจ
แยกกลุ่มการจดักิจกรรมออกเป็นหลายกิจกรรมหลายพืน้ท่ี เน่ืองจากมีการขยายตวัของจ านวน
องค์กรเครือข่ายพระสงฆ์ลาวกระจายไปต่างจังหวัดต่าง ๆ ในสังคมไทยมากขึน้ จึงสามารถ
ตดัสินใจท ากิจกรรมไดอ้ย่างอิสระจากกัน ทั้งนีก้ารด าเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ
สังคมสงเคราะห์ ไดช้่วยให้เกิดการเรียนรูต้่อกระบวนการของการไดม้าซึ่งฉันทามติในการท า
กิจกรรม วา่มีความส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาตวัตนของพระสงฆล์าวขึน้ ในสว่นของมิติของพืน้ท่ี
ทางสงัคมจะเห็นไดว้่ากิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสงัคมสงเคราะห์ไดเ้ช่ือมต่อพระสงฆ์
ลาวท่ีไม่ค่อยไดป้ฏิสมัพนัธท์างสงัคมใหมี้ความรูส้กึของความเป็นสมาชิกแห่งชมุชนรว่มกนัยิ่งขึน้ 
ดงัเช่นท่ีแกนน าเครือข่ายพระสงฆล์าวในจังหวดัหนึ่งไดถ้่ายทอดเรื่องราวของการไดท้ ากิจกรรม
รว่มกนัวา่ 

 
“ผลของการไดท้ ากิจกรรมกันที่ส าคัญสุดคือการสรา้งความสามัคคี

ระหว่างกลุ่มพระสงฆ์ลาว เป็นช่วงเวลาทีเ่ราจะมโีอกาสคยุเรือ่งสว่นตวั

กนัว่าแต่ละคนจะจบแลว้ไปท างานอะไร ตัง้ใจว่าอนาคตจะไปอยู่ทีไ่หน 

ใครบ้างที่พ ร้อมกลับ ไปท างานแล้วมี ใครรองรับอยู่  ยิ่ ง เมื่ อ ได้

ติดต่อสื่อสารกับคนไทยว่าเราจะไปท ากิจกรรมนะ เป็นประโยชน์กับ

สงัคมนะ มนัเหมอืน Promote กลุม่พระสงฆล์าววา่เราอยูท่ีน่ี ้มบีทบาท

แบบนี ้มนัชว่ยใหท้กุคนกลา้ทีจ่ะแสดงออกว่าเป็นพระสงฆ์ลาวมากขึน้” 

(พระเจ็ด) 
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จะเห็นไดว้า่การไดเ้ขา้ไปมีสว่นรว่มในการด าเนินกิจกรรมเผยแผพ่ระพทุธศาสนา
และสงัคมสงเคราะห์ ของเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย มีส่วนต่อการประกอบสรา้งแบบ
แผนปฏิบตัิใหก้ับพระสงฆล์าวอย่างชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไดมี้โอกาสเรียนรูท่ี้จะสื่อสาร
องคค์วามรูแ้ละความคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งเป็นทักษะท่ีจ าเป็นต้องฝึกฝนและได้รบัโอกาสท่ี
เหมาะสมในการแสดงออก จึงจะสามารถมีสว่นตอ่การสรา้งใหท้กัษะการสื่อสารในสงัคมไดร้บัการ
พฒันาอย่างถูกตอ้ง นอกจากนีก้ารท่ีพระสงฆล์าวไดเ้ป็นแกนน าในการท ากิจกรรมท่ีจ าเป็นตอ้ง
ประสานงานกับคณะสงฆไ์ทย หรือการท่ีเม่ือตอ้งเขา้ไปท ากิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ
สังคมสงเคราะห์จะต้องฝึกฝนเรียนรูท้  าเอกสารเพื่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐของ
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดส้ง่ผลใหพ้ระสงฆล์าวท่ีท ากิจกรรมอย่างสม ่าเสมอเป็น
ผูท่ี้มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าเอกสารราชการอย่างเป็นทางการ รวมทัง้เขา้ใจระเบียบ
ปฏิบตัิของภาครฐัท่ีเครง่ครดัในการเดินทางเขา้และออกระหว่างประเทศ พระสงฆล์าวท่ีไดเ้รียน รู ้
กบักิจกรรมท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะไดเ้รยีนรูแ้บบแผนพฤติกรรมการปฏิบตัิท่ีเครง่ครดัในสมณวิสยัท่ี
จะใหค้วามส าคญักบัการเคารพระบบอาวโุสตามสายการบงัคบับญัชา เน่ืองจากผ่านการขดัเกลา
ทางสงัคมจนไดร้บัเอาบรรทดัฐานทางสงัคมของคณะสงฆไ์ทยเขา้มาเป็นแบบแผนปฏิบตัิในการ
แสดงออกในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งเป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารธรรมะและพูดคุยกับ
ฆราวาสอย่างไม่เขินอาย เน่ืองจากการได้รบัการฝึกในการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนในเครือข่าย
ความสมัพนัธม์าโดยตลอด  

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของคณะสงฆ์ไทย 
กล่าวคือการท่ีพระสงฆ์ลาวท่ีเขา้มาอยู่ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเขา้มาศึกษาในระบบการศึกษา  
พระปรยิตัิธรรมศกึษา ระบบการศึกษาอดุมศกึษาหรือการเขา้มาอยู๋ในฐานะพระสงฆอ์าคนัตกุะก็
ตาม ไดเ้ขา้ไปมีส่วนต่อกิจกรรมตามประเพณีและวฒันธรรมของคณะสงฆไ์ทย ทัง้ท่ีเป็นประเพณี
ทางพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมตามวฒันธรรมของคณะสงฆไ์ทย จะมีรูปแบบพิธีกรรม ระบบ
สัญลักษณ์ ตลอดจนการให้คุณค่าต่อความหมายของพิธีกรรมท่ีเกิดขึน้ พระสงฆ์ลาวท่ีมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมตามท่ีกล่าวไปในข้าวต้น จะได้มีโอกาสซึมซับและเรียนรูว้ิถีปฏิบัติดังกล่าว  
จนรบัเขา้มาเป็นแบบแผนปฏิบตัิของตนเองดว้ย ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรมตาม
ประเพณีและวฒันธรรมของคณะสงฆไ์ทย ผูว้ิจยัไดใ้ชข้อ้มลูจากการศกึษาภาคสนามมาวิเคราะห์
เพื่อแบ่งระดบัการมีส่วนร่วมและยกตวัอย่างกิจกรรมท่ีสมาชิกในเครือข่ายพระสงฆล์าวบางรูป 
อาจไดมี้ประสบการณเ์ขา้ไปรว่มท่ีแตกตา่งกนัออกไปดงัตอ่ไปนี ้
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ระดบัทีห่น่ึง เป็นผูน้  าและมีสว่นรว่มส าคญัในจดักิจกรรมกลา่วคือสมาชิกใน
เครอืข่ายพระสงฆล์าวเป็นกลุม่แกนน าท่ีจะขบัเคลื่อนการจดักิจกรรม โดยเริม่จากการประสานงาน 
ก าหนดระยะเวลาและวิธีการด าเนินงาน ระดมสมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรม ตลอดจนประสานกับ 
คณะสงฆไ์ทยในการผลกัดนัใหกิ้จกรรมประสบความส าเรจ็ ยกตวัอย่างกิจกรรมเช่น การสกัการะ
พระสงฆเ์จา้คณะปกครองในวนัเขา้พรรษาหรอืท่ีเรยีกวา่สามีจิกรรมกบัคณะสงฆท่ี์มีความสมัพนัธ์
กับเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย การจดักิจกรรมท าบุญประจ าปีและประชุมประจ าปีของ
เครอืขา่ยพระสงฆล์าวในสงัคมไทย เป็นตน้ 

ระดับที่สอง เป็นผูร้่วมจัดกิจกรรมกับองคก์รอ่ืนกล่าวคือการท่ีสมาชิกใน
เครอืข่ายพระสงฆล์าวไดร้ว่มมือกบัคณะสงฆไ์ทยในการสนบัสนนุใหเ้กิดกิจกรรมตามประเพณีและ
วฒันธรรม ซึง่ช่วยใหเ้ครอืข่ายพระสงฆล์าวสามารถขยายความสมัพนัธก์บัองคก์รทางสังคมตา่ง ๆ 
ท่ีอยู่ในสังคมไทย จนน ามาสู่การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในเครือข่ายพระสงฆ์ลาวกับ
บุคคลภายนอกมากขึน้ ยกตัวอย่างกิจกรรมเช่น การร่วมจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานตแ์ละ 
ฮีตสบิสองคองสบิสี่ การสกัการะพระสงฆค์ณาจารยข์องมหาวิทยาลยัสงฆใ์นวนัเขา้พรรษารว่มกบั
พระนิสิตนักศึกษาการร่วมจัดกิจกรรมสังคมสงเคราะห์กับส านักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห ์  
ของมหาเถรสมาคม เป็นตน้ 

ระดับที่สาม เป็นผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมตามการเป็นสมาชิกของกลุ่มทางสงัคม
กล่าวคือการท่ีพระสงฆล์าวท่ีแยกกันอยู่ตามมหาวิทยาลยัสงฆแ์ต่ละพืน้ท่ีจังหวดัท่ีแตกต่างกัน
ออกไป หรือการอาศยัอยู่ในวดัท่ีแตกต่างกนัออกไป ไดใ้ชโ้อกาสในการเป็นสมาชิกในสงัคมนัน้ ๆ 
เขา้รว่มกิจกรรมตามประเพณีและวฒันธรรมของคณะสงฆไ์ทยท่ีถกูจดัขึน้ตามแต่พืน้ท่ีและเวลา 
โดยพระสงฆล์าวไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนต่อการพฒันากิจกรรมใหเ้กิดขึน้อย่างชดัเจน แต่ไดเ้รียนรูแ้บบ
แผนปฏิบัติและวัฒนธรรมของคณะสงฆ์ไทยจากการเข้าไปอยู่ในพืน้ท่ีทางสังคมในกิจกรรม 
ยกตวัอย่างกิจกรรมเช่น การจดัพิธีท าบุญประจ าปีของวดั การจดัพิธีกรรมสวดมนตข์า้มปี การจดั
พิธีเทศนม์หาชาต ิการจดัเทศนาอบรมคา่ยเยาวชน เป็นตน้ 

เม่ือพิจารณาจากการเขา้รว่มกิจกรรมท่ีมีลกัษณะตามประเพณีและวฒันธรรม
ของคณะสงฆไ์ทย จะเห็นไดว้่าสมาชิกในเครอืข่ายพระสงฆล์าวก็ตา่งมีประสบการณแ์ละไดซ้มึซบั
วิถีปฏิบตัิมาเป็นแบบแผนในชีวิตของตนเองต่างกันออกไป ทั้งนีปั้จจัยส าคญัจะขึน้อยู่กับความ
เขม้ขน้ท่ีไดเ้ขา้ไปรว่มด าเนินกิจกรรมว่าพระสงฆล์าวรูปดงักล่าว เขา้มีส่วนต่อการพฒันากิจกรรม
มากน้อยเพียงใด อีกทั้งความถ่ีของจ านวนกิจกรรมท่ีได้เข้าไปมีส่วนร่วม ก็ผลต่อการรบัวิถี
วฒันธรรมท่ีไดไ้ปมีปฏิสมัพนัธอ์ยู่ใหเ้ขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของแบบปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนัเช่นกัน 
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การท่ีสมาชิกของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวทั่ วไปแต่ละรูปต้องเข้ามาอาศัยอยู่ในสังคมไทยเป็น
ระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 4 ปีเน่ืองจากสว่นใหญ่เขา้มาศกึษาระดบัอดุมศกึษา การไดป้ระสบการณใ์น
การรว่มกิจกรรมตามประเพณีและวฒันธรรมของคณะสงฆไ์ทยถือเป็นประสบการณก์ารพืน้ฐานท่ี
พระสงฆล์าวมีโอกาสไดเ้ขา้ไปมีสว่นรว่ม ดงันัน้รูปแบบพิธีกรรมและระบบสญัลกัษณ์ท่ีถกูน ามาใช้
ในกิจกรรมลกัษณะนี ้จะเป็นท่ีเขา้ใจและถกูน าไปใชต้อ่ในเครอืข่ายพระสงฆล์าวดว้ย พระสงฆช์าว
ไทยท่านหนึ่งท่ีมีประสบการณค์อยประสานงานเอกสารและจดักิจกรรมใหก้ับพระนิสิตนกัศึกษา
ลาวมากว่าสิบปี ได้ถ่ายทอดเรื่องราวท่ีเห็นพระสงฆ์ลาวเริ่มปรบัแบบแผนปฏิบัติท่ีค ลา้ยกับ
วฒันธรรมของคณะสงฆไ์ทยวา่  

 
“อาตมาเห็นว่าตอนแรกทีม่ารวมกลุ่มกนั พระสงฆ์ลาวก็มีเป้าหมายที่

อยากใหค้วามสมัพนัธ์ของกลุ่มสมาชกิใกลช้ดิสามคัคกีนัมากขึน้ แตม่า

ภายหลังเริ่มรูจ้ักที่จะเรียนรูป้ระเพณีวัฒนธรรมที่คณะสงฆ์ไทยถือ

ปฏิบตัิกนัมา เช่น การท าสามีจิกรรมกบัผูบ้ริหารและพระสงัฆาธิการ

ตามวดัทีร่บัพระสงฆ์ลาวอยู่ ช่วงหลงัท่านท ากนัตลอด ความเขา้ใจต่อ

ระบบอาวุโสของคณะสงฆ์ไทยพระสงฆ์ลาวจะเขา้ใจดีมาก ยิ่งรูปทีไ่ด้

อยู่วดัไทยดว้ยแลว้ จะสามารถน าแบบแผนปฏิบตัิพวกนีไ้ปปฏิบตัิต่อ

โดยประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัสงัคมประเทศเขาไดเ้ลย” (พระเหลือง) 

 

 ส าหรบัพระสงฆล์าว การไดเ้ขา้มามีส่วนในกิจกรรมตามประเพณีและ
วฒันธรรมของคณะสงฆไ์ทยไดก้่อใหเ้กิดทัง้ผลดีและผลเสียท่ีคาดไม่ถึง เน่ืองจากพระสงฆล์าวท่ี
เขา้มาอยูใ่นสงัคมไทยและสามารถรวมตวักนัเป็นเครอืข่ายทางสงัคมได ้มีความเขา้ใจรว่มกนัอยา่ง
ดีว่าการมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับคณะสงฆ์ไทยถือหนึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนท่ีส าคัญมาก การ
ปราศจากการติดต่อสื่อสาร และมีวิถีปฏิบตัิท่ีไม่เห็นคณุค่าของพิธีกรรมตามวฒันธรรมของคณะ
สงฆไ์ทยเป็นอปุสรรคส าคญัท่ีจะเกิดขึน้ได ้ดงันัน้การเขา้มากิจกรรมตา่ง ๆ พระสงฆล์าวจะมีความ
ยินดีท่ีจะเขา้ไปเรียนรูอ้ย่างไม่ค่อยรูส้ึกขดัแยง้กบัจิตส านึก อย่างไรก็ตามการท่ีมีพระสงฆล์าวเขา้
มาศึกษาอยู่ในสงัคมไทยมากขึน้ แบบแผนปฏิบตัิบา้งประการอาจถูกน าไปใชเ้ม่ือพระสงฆล์าว
กลบัไปอยูใ่นสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว เพราะพระสงฆล์าวรูปนัน้เห็นวา่มีคณุคา่หรอื
อาจสรา้งให้เกิดระเบียบท่ีดีกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ แต่ผลท่ีตามมาคือความ
หวาดระแวงและไม่สบายใจของคณะผูป้กครองในประเทศบา้นเกิดว่าอาจมีผลต่อการควบคุม
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ความเป็นไปความสามัคคีของผู้คนในสังคมได้ จึงจะเห็นได้ว่าเครือข่ายพระสงฆ์ลาวจะให้
ความส าคญักบักิจกรรมท่ีสรา้งสมัพนัธไมตรกีบัคณะสงฆไ์ทยเป็นส าคญั พยายามระวงัท่ีจะไมเ่ขา้
รว่มกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพทุธพาณิชยห์รอืกิจกรรมท่ีพระพทุธศาสนาไปเช่ือมโยงกบัองคก์รท่ีเป็น
ทนุนิยมมากนกั ดงัเช่นผูน้  าพระสงฆล์าวท่านหนึ่งในจงัหวดัภาคเหนือกล่าวถึงเป้าหมายของการ
เป็นจดักิจกรรมตามประเพณีและวฒันธรรมท่ีไดเ้รยีนรูจ้ากคณะสงฆไ์ทย 

 
 “การไปท าสามีจิกรรมพระสงฆ์ผูใ้หญ่ทัง้หมดในจงัหวดั รวมทัง้ท่าน

เจา้อาวาสในวดัทีร่บัพระสงฆ์ลาวไวเ้ป็นการแสดงความอ่อนนอ้มและ

แสดงตนเองใหท้า่นทราบวา่เรามาอยู่มาอาศยัมาเรยีน ทา่นจะไดส้บาย

ใจวา่ไม่ไดม้าหากนิแบบไมเ่หมาะสม แบบนีเ้ป็นลกัษณะทีพ่ระสงฆ์ลาว

ท าเสมอ เราก็รบัวฒันธรรมมาจนเห็นไดเ้ลยว่าพระสงฆ์ลาวที่มาอยู่

ประเทศไทยจะเดน่ชดัว่าเคารพผูใ้หญ่ รูป้ระเพณพีทุธศาสนาด ีบางคน

สกึไปแลว้เป็นพอ่หนาน เป็นพีห่นานก็รูไ้ด ้เพราะยงัมีบคุลิกแบบนีอ้ยู่” 

(พระเจ็ด) 

 

การเขา้ไปร่วมท ากิจกรรมกับองคก์รทางพระพุทธศาสนาของไทย ไดเ้ปิดพืน้ท่ี
ใหก้บัการสรา้งเครือข่ายทางสงัคมนอกกลุ่มพระสงฆล์าวท่ีชดัเจนมาก จะเห็นไดว้่าพระสงฆล์าว
จ านวนหนึ่งสามารถพดูคยุแลกเปลี่ยนขอ้มลูเก่ียวกบัความเป็นอยู่และความตอ้งการของเครอืข่าย
พระสงฆล์าวต่อเจา้คณะปกครองได ้ขอ้เสนอท่ีเครือข่ายพระสงฆล์าวไดส้่งต่อทางตรงไปยงัเจา้
คณะปกครองหรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะมีโอกาสได้ถูกน ามาปฏิบัติโดยตรงได้มากขึน้ 
นอกจากนีพ้ระสงฆล์าวยงัสามารถสรา้งความสมัพนัธก์ับสมาชิกในชุมชนพระสงฆไ์ทยท่ีตอ้งท า
การจัดเตรียมกิจกรรมร่วมกันได ้ในส่วนนีถื้อว่ามีความส าคัญมากท่ีสามารถเขา้ไปเรียนรูแ้บบ
แผนการด าเนินกิจกรรม และบรรทดัฐานของคณะสงฆไ์ทยเก่ียวกบัการวางแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักิจกรรมตามประเพณีและวฒันธรรม พระสงฆล์าวท่ีเป็นผูน้  าชมรมพระนิสิตนกัศกึษาท่ีตอ้งเขา้
ไปเป็นคณะท างานเพื่อเป็นผูร้ว่มจดักิจกรรมกบัองคก์รอ่ืนภายในมหาวิทยาลยัสงฆ ์ไดส้ะทอ้นให้
เห็นภาพความหลากหลายขององคก์รท่ีมาด าเนินกิจกรรม และการต่อรองทางความคิดของการ
บริหารจดัการกิจกรรม อีกทัง้การสรา้งใหเ้กิดความสมัพนัธเ์ชิงเครือข่าย (Connection) ท่ีน ามาสู่
การสรา้งประโยชนต์อ่เครอืข่ายพระสงฆล์าวในอนาคต 
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“เมื่อมหาวิทยาลยัมีกิจกรรมและตอ้งเปิดนิทรรศการ หรืออาศยันิสิต

รว่มจดักจิกรรมสนองงานคณะสงฆ์ พระสงฆ์ลาวจะถูกเรยีกไปช่วย พอ

หลงั ๆ เรารูเ้ลยว่าเป็นหนา้ที ่เรือ่งสถานที ่เรือ่งองคค์วามรู ้เราเขา้ช่วย

ไดเ้ลย ยิ่งถา้เป็นงานทีส่ภานสิตินกัศกึษามบีทบาทจดังานดว้ย จะยิ่งได้

เจอเพื่อนต่างชาติ ได้เจอองค์กรภายนอกที่จะมาจัดงาน อันนีเ้ป็น

ประโยชน์เพราะภายหลังเราก็ขอความรู้ ขอเป็นเครือข่ายในการ

ประสานความร่วมมือได ้เช่น ช่วงทีจ่ะมีการจดัเทศกาลอาเซียนบ่อย ๆ 

ตอนนัน้มีเครือข่ายองค์กรภายนอกทีม่าสนบัสนนุความรูว้ิชาการเยอะ

มาก” (พระสบิเอ็ด)  

 

แมว้่าเครือข่ายพระสงฆล์าวจะไดไ้ม่ไดค้รอบครองอ านาจในการควบคมุการจดั
ความสมัพนัธใ์นกิจกรรมตามประเพณีและวฒันธรรมของคณะสงฆไ์ทย เน่ืองจากส่วนใหญ่แลว้
เป็นรูปแบบกิจกรรมท่ีถูกก าหนดความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจในกลุ่มผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม หรืออาจเป็น
กิจกรรมท่ีมีช่วงระยะเวลาของการปฏิสัมพันธ์ท่ีชัดเจน แต่เครือข่ายพระสงฆ์ลาวก็จะก าหนด
แนวทางท่ีใหส้ามารถสรา้งพืน้ท่ีความสมัพนัธข์องตนเองไดเ้ป็นอย่างดี อย่างในกรณีของการจดั
กิจกรรมสามีจิกรรมในวนัเขา้พรรษาของคณะสงฆไ์ทย จะมีระยะเวลา 3 – 5 วนัก่อนวนัเขา้พรรษา
ท่ีคณะสงฆ์จะเริ่มเดินทางแสดงมุทิตาสักการะแก่ (1) พระสงฆ์ท่ีมีอาวุโสพรรษามากกว่า (2) 
พระสงฆท่ี์มีสมณศกัดิส์งูกว่า หรือ (3) พระสงฆท่ี์เป็นเจา้คณะปกครองล าดบัเหนือกว่า จะเห็นได้
วา่ในพิธีกรรมนี ้ตัง้แตรู่ปแบบของการสวดภาษาบาลีโตต้อบ จนถึงการไดพ้ดูคยุจะมีแบบแผนของ
ช่วงเวลาท่ีชดัเจน ทัง้นีห้ากเป็นเจา้คณะปกครองท่ีมีความสนิทสนมกบัเครอืข่ายพระสงฆล์าว ทาง
เครือข่ายมกัจะเลือกช่วงเวลาท่ีชุมชนพระสงฆไ์ทยไดผ้่านการท ากิจกรรมกบัเจา้คณะปกครองไป
แลว้ จงึก าหนดวนัในการเขา้ไปแสดงมทุิตาสกัการะ เพื่อใหส้ามารถมีเวลาในการแลกเปลี่ยนขอ้มลู
และสื่อสารกบัเจา้คณะปกครองไดม้ากขึน้ 

จะเห็นไดว้่าการไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามประเพณีและ
วฒันธรรมของคณะสงฆไ์ทย ไดมี้ส่วนในการสรา้งแบบแผนปฏิบตัิใหก้บัเครอืข่ายพระสงฆล์าวใน
สงัคมไทยคือการเขา้ใจระบบพิธีกรรมและสญัลกัษณต์ามวฒันธรรมของคณะสงฆไ์ทย ในสว่นนีไ้ด้
น าไปสู่การหยิบยืมความหมายและแบบแผนปฏิบัติของพิธีกรรมไปใช้เม่ือเดินทางกลับไปยัง
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวแลว้ ทัง้นีจ้ะเห็นไดว้่าเครอืข่ายพระสงฆล์าวท่ีเคยเดินทาง
มาอยู่ในประเทศไทย เริ่มจดัใหมี้กิจกรรมการธรรมะสญัจรหรือกิจกรรมท าบุญอายวุฒันมงคลซึ่ ง
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แต่เดิมจะไม่ปรากฏอย่างชดัเจนในคณะสงฆข์องสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวมากนกั 
การรบัเอาแบบแผนปฏิบตัิเก่ียวกับพิธีกรรมและระบบสญัลกัษณข์องคณะสงฆไ์ทย จึงเป็นผลท่ี
ตามมาจากการท่ีเครือข่ายพระสงฆล์าวไดเ้ขา้ไปมีปฏิสมัพันธอ์ยู่ในพืน้ท่ีกิจกรรมของคณะสงฆ์
ไทยตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลาหนึ่ง 

4.3.2 การถ่ายทอดและแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมของเครือข่ายพระสงฆล์าวใน
สังคมไทย 

ส าหรบัการเสนอข้อมูลเก่ียวกับการถ่ายทอดและส่งต่อวัฒนธรรมของเครือข่าย
พระสงฆล์าวในสงัคมไทย จะวิเคราะหใ์หเ้ห็นลกัษณะของวฒันธรรมท่ีพระสงฆไ์ดร้บัหรอืประยกุต์
ไปใช้จากการมาปฏิสัมพันธ์อยู่ในสังคมไทย นอกจากนีว้ัฒนธรรมบางประการยังเกิดขึน้จาก
กระบวนการขดัเกลาทางสงัคม ท่ีมีสถาบนัพระพทุธศาสนาและสถาบนัการศึกษาเป็นหน่วยทาง
สงัคมท่ีท าหนา้ท่ีถ่ายทอดและปลกูฝังแบบแผนปฏิบตัิใหเ้กิดขึน้ การเริม่ตน้อธิบายใหล้กัษณะของ
วฒันธรรมท่ีพระสงฆล์าวได้รบัการการถ่ายทอดจากการเขา้มาอาศยัอยู่ในสงัคมเป็นระยะเวลา
ต่อเน่ืองยาวนาน ตอ้งท าความใจเง่ือนไขทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ
พระสงฆล์าวกบัสงัคมไทย ซึ่งมีส่วนอย่างส าคญัต่อการส่งเสรมิใหเ้ครือข่ายพระสงฆล์าวสามารถ
เขา้ใจวฒันธรรมไทยไดง้่ายกว่าพระสงฆท่ี์มาจากประเทศอ่ืน นอกจากนีย้งัควรเขา้ใจเง่ือนไขทาง
สงัคมและวฒันธรรมท่ีเป็นขอ้จ ากดัส าคญัดงัท่ีจะน าเสนอตอ่ไป 

4.3.2.1 ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการถ่ายทอดและส่งต่อ
วัฒนธรรมของเครือข่ายพระสงฆล์าวในสังคมไทย กล่าวคือภมูิหลงัทางประวตัิศาสตร ์สงัคม
และวฒันธรรมท่ีมีความคลา้ยคลึงกันของผูค้นทั้งสองประเทศ ถือเป็นเง่ือนไขท่ีส าคญัของการ
สนับสนุนให้เครือข่ายพระสงฆ์มีความเข้าใจการสื่อสารในระบบภาษา พิธีกรรมหรือระบบ
สญัลกัษณใ์นสงัคมไทยไดส้ะดวกกว่าคนชาติอ่ืน นอกจากนีก้ารท่ีพุทธศาสนิกชนในสงัคมไทยมี
ความศรทัธาพระสงฆล์าวอย่างไม่มีความแตกต่างจากพระสงฆไ์ทย ยงัเป็นอิทธิพลส าคญัท่ีท าให้
ความสมัพนัธข์องเครือข่ายพระสงฆล์าวกบัชาวไทยมีความใกลชิ้ด ไม่ตอ้งเผชิญกบัอปุสรรคทาง
ความคิดของความแตกต่างในสญัชาติเขา้มาเก่ียวขอ้ง ดงันั้นการเขา้เป็นสมาชิกของชุมชนใน
ระดับท้องถ่ินหรือระดับมวลชนท่ีศรัทธาแต่ละวัดท่ีพระสงฆ์ลาวอาศัยอยู่จึงเกิดขึน้ได้ด้วย
ระยะเวลาอนัสัน้ ทัง้นีส้ามารถสรุปปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีส าคญัไดด้งันี ้

ประการท่ีหนึ่ง ภมูิหลงัทางประวตัิศาสตรแ์ละประเพณีพระพทุธศาสนา กลา่วคือ
ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตรข์องคนไทยในพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคนลาวท่ีมี
รากเหงา้ของความเช่ือและความเป็นเครอืญาติสมัพนัธก์นัอยู่ อีกทัง้ภาษาท่ีสามารถสื่อสารกนัได้
อย่างชดัเจน เป็นกลไกส าคญัท่ีผลกัดนัใหพ้ระสงฆล์าวสามารถเขา้ใจระบบวฒันธรรมไดเ้ป็นอย่าง
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ดี ขณะเดียวกนัในประเพณีพระพทุธศาสนาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิประจ าทอ้งถ่ิน หรือพทุธศิลป์ท่ีส  าคญัใน
พืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหลายแห่ง อาทิ วดัพระธาตพุนม อ าเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม 
วดัโพธ์ิชยั อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย เป็นตน้ ถือเป็นหนึ่งในแหล่งรวมศรทัธาและเคารพบูชา
ของผูค้นสองฝ่ังโขงมาอย่างยาวนาน เป็นอีกหนึ่งปัจจยัส าคญัท่ีสรา้งให้เกิดความไวว้างใจต่อกนั 
จนส่งผลใหเ้ครือข่ายพระสงฆล์าวสามารถเขา้ถึงวฒันธรรมต่าง ๆ ของสงัคมไทยไดอ้ย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเครอืข่ายพระสงฆท่ี์อยู่ในพืน้ท่ีภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมกัไมถ่กู
กีดกนัในฐานะคนตา่งชาติ แตก่ลบัไดร้บัการสนบัสนนุจากพระสงฆแ์ละคนไทยในพืน้ท่ีเป็นอย่างดี 
จากความเช่ือท่ีว่ามีความสัมพันธ์ทางเครือญาติร่วมกัน และความเหนียวแน่นของคนไทยใน
ทอ้งถ่ินท่ีมียงัคงมีความศรทัธาตอ่พระพทุธศาสนาและพระสงฆ ์

ประการท่ีสอง ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีและสื่อสารมวลชน กล่าวคือการท่ี
ปัจจุบนัเครือข่ายสงัคมออนไลนแ์ละความกา้วหนา้จากระบบไรส้ายไดเ้ช่ือมต่อใหส้งัคมระหว่าง
ประเทศ สามารถติดต่อสื่อสารกันไดอ้ย่างไรพ้รมแดนมากขึน้ อีกทั้งการท่ีผูค้นในสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถเขา้ถึงเนือ้หาจากช่องโทรทัศน์จากประเทศไทยมาอย่าง
ยาวนาน ไดส้ง่ผลใหรู้ปแบบการสื่อสารท่ีเป็นภาษา และความเคลื่อนไหวในสถานการณส์งัคมของ
สังคมไทยอยู่ในการรบัรูข้องพระสงฆ์ลาวได้ระดับหนึ่ง ปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลให้เครือข่าย
พระสงฆล์าวท่ีอยู่ในสังคมไทยสามารถเขา้ใจบริบททางสงัคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยได้
รวดเร็วขึน้ การปรบัตัวท่ีจะเรียนรูข้้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารสามารถประยุกต์ให้
เหมาะสมกบัพระสงฆไ์ดด้ีกวา่พระสงฆช์าตอ่ืิน นอกจากนีเ้ครอืข่ายพระสงฆล์าวเองยงัใชป้ระโยชน์
จากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีและสื่อสารมวลชนดว้ยการใชรู้ปแบบ (Platform) เครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ต่าง ๆ สื่อสารเนื ้อหาเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างข้ามพรมแดนได้อีกด้วย 
นอกจากนีจ้ะเห็นไดว้่ามีสมาชิกของเครือข่ายพระสงฆล์าวจ านวนหนึ่งสามารถใชเ้ครอืข่ายสงัคม
ออนไลนใ์นการระดมทนุและสิ่งของบรจิาคเพื่อพฒันาสิ่งปลกูสรา้ง และปรบัปรุงสถานท่ีของวดัท่ี
พระสงฆล์าวตอ้งการพฒันาในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวไดด้ว้ย   

ประการท่ีสาม ความกา้วหนา้ของการคมนาคม กล่าวคือการท่ีปัจจุบนัช่องทาง
การคมนาคมระหวา่งสองประเทศเปิดกวา้งมากยิ่งขึน้ โดยทางเครื่องบินสามารถเดินทางตรงไปยงั 
3 สนามบินหลกัของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวไดแ้ก่ สนามบินเวียงจนัทร ์สนามบิน
ปากเซ และสนามบินหลวงพระบาง ขณะท่ีช่องทางด่านตรวจคนเขา้เมืองท่ีถกูตอ้งตามกฎหมายก็
มีอีก 15 จุดครอบคลุมทั้งจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มกุดาหาร และอบุลราชธานี สง่ผลใหก้ารเดินทางขา้มพรมแดนของเครอืข่ายพระสงฆล์าวเขา้และ
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ออกประเทศไทยอย่างถกูกฎหมายท าไดส้ะดวกรวดเรว็มากขึน้ ยิ่งมีขอ้ตกลงความรว่มมือระหว่าง
ประเทศว่าดว้ยการเดินทางงดเวน้ขอเอกสารแสดงการไดร้บัอนญุาตเขา้เมือง (Visa) ลว่งหนา้ โดย
สามารถพกัอาศยัในฐานะนกัท่องเท่ียวได ้30 วนั เป็นการเปิดโอกาสใหพ้ระสงฆล์าวสามารถเขา้
มาติดต่อสื่อสารในจังหวัดใกลเ้คียงกับพรมแดนได้สะดวกมากขึน้ ผลจากความก้าวหนา้ดา้น
คมนาคมไดท้ าใหก้ารเดินทางถึงกันท าไดร้วดเร็วและบ่อยครัง้มากขึน้ ดงันั้นพระสงฆล์าวท่ีจบ
การศึกษาจากประเทศไทยไปแลว้ก็ยงัสามารถเดินทางกลบัเขา้มาเยี่ยมเยือนสถาบนัการศึกษา 
ส านกัเรียน หรือวดัท่ีตนเองมีความคุน้เคยในอดีตไดอ้ยู่เสมอ ส่งผลประการหนึ่งคือการยงัคงการ
ปฏิสมัพนัธก์บัสงัคมไทยอย่างต่อเน่ือง เป็นการรกัษาความสมัพนัธก์บัเครือข่ายสงัคมท่ีพระสงฆ์
ลาวมีอยูใ่นสงัคมไทยใหม้ั่นคงตอ่กนัไดต้อ่ไป 

4.3.2.2 ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมทีเ่ป็นข้อระวังของการถ่ายทอดและส่ง
ต่อวัฒนธรรมของเครือข่ายพระสงฆล์าวในสังคมไทย กล่าวคือความแตกต่างของบรบิททาง
สงัคมและวฒันธรรมท่ีเครือข่ายพระสงฆต์อ้งระวงัท่ีจะไม่ด  าเนินการใหก้ลายเป็นประเด็นท่ีท าให้
ถกูจบัตามองจากหน่วยงานภาครฐัหรอืคณะสงฆข์องสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย
สามารถวิเคราะหส์ามารถสรุปปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีเป็นขอ้ระวงัส าคญัไดด้งันี ้

ประการท่ีหนึ่ง การแสดงออกทางการเมือง กล่าวคือการท่ีประเทศไทยและ
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความแตกต่างของอุดมการณ์ทางการเมืองและระบบ
ปกครอง สง่ผลใหเ้ครอืข่ายพระสงฆล์าวจ าเป็นตอ้งเรยีนรูท่ี้จะปรบัวฒันธรรมท่ีตนเองเขา้มาเรยีนรู ้
หรือไดร้บัจากสังคมไทยไปใชอ้ย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงท่ีสังคมไทยมีการตื่นตัวในการ
แสดงออกทางการเมืองอย่างชดัเจนตัง้แต่การชุมนุมทางการเมืองปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา จนถึง
การเปลี่ยนรูปแบบการตอบโตห้รือพืน้ท่ีของการต่อสูม้าอยู่บนพืน้ท่ีเครือข่ายสงัคมออนไลนใ์นปี  
พ.ศ. 2562 ทั้งนี ้จะเห็นได้ว่าสมาชิกของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวตระหนักดีว่าเสรีภาพในการ
แสดงออกทางการเมืองตอ้งอยู่บนขอบเขตท่ีเหมาะสม หรืออาจอีกนยัหนึ่งคือไม่สามารถท่ีจะเขา้
ไปร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ในพืน้ท่ีดังกล่าวได ้นอกจากเหตุผลท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ประเทศบา้นเกิดแลว้ การเลือกท่ีจะใหต้นเองเขา้ไปอยู่ในความสมัพันธท่ี์มีฝ่ายการเมืองยงัอาจ
น าไปสูก่ารสญูเสียศรทัธาหรอืความสมัพนัธก์บัเครอืข่ายฆราวาสในสงัคมไทยท่ีอาจมีความเห็นไม่
ตรงกนัทางการเมืองอีกดว้ย ดงันัน้ท่ีผ่านมาสมาชิกในเครือข่ายพระสงฆล์าวอาจมีความสนใจต่อ
ประเดน็ดงักลา่วในลกัษณะปัจเจกบคุคลบา้งแตจ่ะระวงัไมแ่สดงออกในพืน้ท่ีสาธารณะเป็นส าคญั  
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ประการท่ีสอง พิธีกรรมพุทธพาณิชยก์ล่าวคือการท่ีสงัคมไทยมีความเช่ือและ
ความศรทัธาตอ่เครือ่งรางของขลงั ซึง่อาจกลา่วไดว้า่เป็นวฒันธรรมท่ีติดมากบัความเช่ือเรื่องผีและ
พราหมณท่ี์อยู่คู่กบัสงัคมไทยมาอย่างยาวนาน ดงันัน้คติความเช่ือเรื่องเครื่องรางจึงผกูติดกบัการ
ปอ้งกนัสิ่งชั่วรา้ย และเครื่องรางหลายประเภทก็เช่ือว่าจะสามารถเสรมิความเป็นสิรมิงคลใหก้บัผู้
ครอบครองได ้ส่งผลให้เกิดความตอ้งการซือ้ (Demand) ต่อการครอบครองวัตถุดังกล่าว การ
แพร่กระจายวฒันธรรมและพิธีกรรมพุทธพาณิชยจ์ึงเกิดขึน้ในสงัคมไทยมาโดยตลอด เครือข่าย
พระสงฆล์าวในสงัคมไทยตอ้งระวงัท่ีจะไม่น าวฒันธรรมหรือพิธีกรรมเช่นนีก้ลบัไปใชใ้นประเทศ
บา้นเกิด เน่ืองจากเป็นการส่งเสรมิใหเ้กิดความเช่ือต่อสิ่งของสกัการะท่ีอาจมาสู่ความหลงใหลใน
วตัถ ุอีกทัง้ยงัขดัตอ่การหลกัการสงัคมนิยมท่ีไม่ตอ้งการใหเ้กิดการแพรก่ระจายของสินคา้ทนุนิยม
ท่ีมีราคาสงูอยา่งไมเ่หมาะสมอีกดว้ย 

4.3.2.3 วัฒนธรรมสัมพันธ์: การแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมของเครือข่าย
พระสงฆล์าวในสังคมไทย  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีเป็น
ทัง้การสง่เสรมิและการฉดุรัง้ต่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมของเครอืข่ายพระสงฆ์
ลาวในสังคมไทย การศึกษาภาคสนามได้สรา้งให้ผู้วิจัยเห็นได้ถึงความสัมพันธ์ท่ีชัดเจนของ
เครอืข่ายพระสงฆล์าวในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจบรบิทพืน้ฐานของสงัคมและวฒันธรรม
ไทย เน่ืองจากการท่ีพระสงฆมี์ประสบการณไ์ดร้บัอิทธิพลทางความคิดและรบัทราบขอ้มลูข่าวสาร
จากสถาบนัสื่อสารมวลชนของไทยมาตัง้แต่อยู่ประเทศบา้นเกิด ซึ่งส่งผลใหพ้ระสงฆล์าวอาจมีขอ้
ไดเ้ปรยีบในการเขา้ใจความคดิพืน้ฐานของชาวไทยมากกวา่ชาวตา่งชาติประเทศอ่ืนท่ีเพิ่งเขา้มาอยู่
อาศยัในสงัคมไทย อย่างไรก็ตามการมีความแตกต่างของระบอบการปกครอง เป็นเง่ือนไขทาง
สงัคมท่ีส าคญัท่ีเครอืข่ายพระสงฆล์าวตอ้งระวงัในการไม่น าวฒันธรรมท่ีอาจไม่ตรงกบัอดุมการณ์
ทางการเมืองของภาครฐัในประเทศบา้นเกิดไปใชเ้ม่ือกลับไปอยู่ในสาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ทัง้นีใ้นสว่นตอ่จากนีจ้ะไดส้รุปลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีเครอืข่ายพระสงฆล์าวไดร้บั
การแลกเปลี่ยนภายหลงัการเขา้มามีปฏิสมัพนัธอ์ยูใ่นสงัคมไทยเป็นระยะเวลาตอ่เน่ืองหลายปี 

ลักษณะที่หน่ึง ภาษาและการส่ือสารธรรมะสมัยใหม่ กล่าวคือการท่ีเครือข่าย
พระสงฆล์าวไดเ้รียนรูแ้นวทางการสื่อสารในภาษาไทยทัง้ท่ีมาจากการศึกษาในระบบอดุมศึกษา
ของมหาวิทยาลยัสงฆท์ัง้สองแห่งหรือการเขา้รบัการศึกษาในระบบพระปรยิตัิธรรมศึกษา ไดช้่วย
ยกระดบัใหพ้ระสงฆล์าวมีทกัษะการใชภ้าษาไทยไดด้ีมากขึน้ สง่ผลใหส้มาชิกในเครอืข่ายพระสงฆ์
ลาวหลายรูปไดเ้ขา้มีโอกาสเรียนรูก้ระบวนการสรา้งวฒันธรรมการสื่อสารธรรมะสมยัใหม่ท่ีกลุ่ม
พระสงฆน์กัเผยแผ่พระพุทธศาสนาของไทยไดพ้ฒันากลยุทธก์ารสื่อสารธรรมะท่ีเป็นเอกลกัษณ์
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ใหม่ขึน้ เช่น การจัดท าสื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบภาพเคลื่อนไหวประกอบการอบรมค่าย
ธรรมะสัญจร การจัดท าเพจบนสื่อสังคมออนไลนข์อง Facebook และการจัดศูนยป์ฏิบัติธรรม
สมาธิใหก้บัชาวต่างชาติ เป็นตน้ การไดเ้ขา้ไปรว่มเป็นกลไกการพฒันาแนวทางการสื่อสารธรรมะ
สมยัใหม่ ไดส้รา้งใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากพืน้ท่ีทางสงัคมท่ีพระสงฆล์าวไปอยู่เครือข่าย
ความสมัพนัธ ์จนน ามาสูก่ารปรบัประยกุตไ์ปใชใ้นการอบรมของตนเอง ดงัท่ีพระสงฆล์าวรูปหนึ่งท่ี
ปัจจุบันถือเป็นวิทยากรส าคัญในเครือข่ายพระสงฆว์ิทยากรท่ีจัดท าค่ายอบรมธรรมะสญัจรให้
ความรูพ้ระพุทธศาสนากับเยาวชนในจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ถ่ายทอด
ประสบการณใ์หว้า่ 

 
“เริ่มตน้จากการทีไ่ดม้ีโอกาสไปกบัอาจารย์ของมหาวิทยาลยัรูปหนึ่งที่

ท่านจะเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนในพืน้ที่เป็นประจ า พอมีโอกาส

หลงัจากไดจ้บการศกึษาเปรียญธรรมสาม พระอาจารย์คงเห็นว่าน่าจะ

เขา้ใจธรรมะมากขึน้ เลยใหล้องเป็นวิทยากรและการทีภ่าษาต่าง ๆ ก็

คลา้ยคลึงกนั ก็เลยไดฝึ้กช่วยท่านมาตลอด พวกลูกเล่นทีเ่ป็นสือ่ภาพ 

สือ่วีดโีอ ก็จดัท าไดด้ว้ยตนเอง ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ ๆ ทีม่าจากการเรียนรู้

ในสงัคมไทย” (พระมหาหา้) 

 

พระสงฆไ์ทยจ านวนมากจึงเป็นท่ีรูจ้กัในเครอืข่ายพระสงฆล์าวในฐานะตน้แบบของ
การสรา้งวัฒนธรรมการสื่อสารธรรมะสมัยใหม่ เช่น พระเมธีวชิโรดม (ว. วชิรเมธี) วัดพระสิงห ์
จงัหวดัเชียงราย พระมหาสมปอง ตาลปตฺุโต วดัสรอ้ยทอง กรุงเทพมหานคร และพระครูปลดัสมั
พิพฒันธีราจารย ์(พระมหาวีรพล ธรรมะอารมณด์ี) วดัยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นตน้ ทัง้นี ้
เน่ืองจากวฒันธรรมการสื่อสารธรรมะสมยัใหม่ท่ีแพร่หลายอยู่ในสงัคมไทย ยงัมีความแตกต่าง
อย่างมาจากรูปแบบการสื่อสารธรรมะขององคก์รพระพุทธศาสนาในสาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาวท่ีผูค้นในสงัคมยงัยึดมั่นกบัการฟังเทศนาธรรมเก่ียวกบัพทุธประวตัิและเรื่องเล่าใน
ท้องถ่ิน มากกว่าการน าองค์ความรูท้างพระพุทธศาสนามาบรรยายหรือประยุกต์ให้เข้ากับ
สถานการณ์ในสังคมปัจจุบัน นอกจากนีป้ระเด็นการน ารูปแบบภาษาและการสื่อสารธรรมะ
สมยัใหม่ไปใชใ้นสงัคมลาวอาจสรา้งความไม่สบายใจใหก้ับผูค้นในทอ้งถ่ินว่าพระสงฆท่ี์เขา้มา
เรียนรูจ้ากสงัคมไทยก าลงัหลงลืมความเป็นลาว ดงันัน้พระสงฆล์าวจึงระวงัมากในการหยิบยืม
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หรือปรบัประยุกต์วัฒนธรรมการสื่อสารธรรมะสมัยใหม่ไปใช้ได้เฉพาะกับบริทางสังคมและ
วฒันธรรมท่ีเปิดกวา้งแลว้หรอืในช่องทางสื่อสงัคมออนไลนเ์ป็นส าคญั 

จะเห็นได้ว่าสมาชิกของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทย ได้ปรับประยุกต์
วฒันธรรมการสื่อสารธรรมะสมยัใหม่ใหเ้หมาะสมกบัความคาดหวงัของสงัคมในฐานะของการเป็น
พระสงฆลาว โดยมุ่งเนน้ใหก้ารสื่อสารธรรมะแสดงออกถึงหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนากบัการ
สรา้งปัญญาใหก้บัผูฟั้ง รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัการสื่อสารเป็นภาษาลาวมากกวา่ภาษาไทย หรอื
ในกรณีท่ีต้องการสื่อสารกับชาวตะวันตกก็จะใช้ภาษาอังกฤษในการอธิบายธรรมะผ่านช่อง
ทางการสื่อสารสมัยใหม่ ทั้งนีส้าเหตุท่ีตอ้งระวังท่ีจะไม่สื่อสารเป็นภาษาไทยเน่ืองจากผูค้นใน
ทอ้งถ่ินหรือคนลาวท่ีรบัฟังอยู่จะใหค้วามส าคัญกับการรกัษาเอกลักษณ์ทางภาษาลาวใหเ้ป็น
ภาษาหลกัในการสื่อสาร ดังนั้นเครือข่ายพระสงฆล์าวจะระวังอย่ามากท่ีจะไม่ติ ดการบรรยาย
ภาษาไทยใหก้บัผูค้นในทอ้งถ่ินฟัง  

 
 “ภาษาไทยนีเ้ราอยู่ไปนาน ๆ ก็อาจติดได ้อย่างง่ายสุดคือค าว่า 

“ครบั” หรืออาจเป็นส านวน ค าศพัท์ทีเ่ราเรียนเป็นภาษาไทยบางครัง้ก็

เอาไปใช ้อนันีผู้ใ้หญ่จะไม่ชอบ คนทีม่ีอายจุะรูส้กึว่าท าไมไม่พูดภาษา

ของเราเอง สว่นเรือ่งความรูบ้าลีทีเ่กีย่วกบัพระพทุธศาสนาตอ้งบอกว่า

มาเรยีนทีไ่ทยไดป้ระโยชน ์เอาไปใชเ้ทศนใ์ชเ้ผยแผใ่หไ้ดเ้ลย เพราะทีฝ่ั่ง

นูน้กอ็าจก าลงัพฒันาขึน้มาอยู”่ (พระสบิ)  

   

จึงจะเห็นได้ว่าส าหรับวัฒนธรรมการสื่อสารธรรมะสมัยใหม่ เกิดขึน้จากการท่ี
เครอืข่ายพระสงฆล์าวไดเ้ขา้มาศกึษาหรอืจ าพรรษาอยู่ในสงัคมไทยก่อน แลว้จึงมีโอกาสไดเ้ขา้ไป
แลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ระบวนการจดัการอบรมธรรมะท่ีกลุม่พระสงฆไ์ทยดา้นเผยแผ่ไดด้  าเนินการอยู ่
หรืออาจเรียนรูจ้ากการเผยแพร่องคค์วามรูท้างพระพุทธศาสนาบนช่องทางการสื่อสารสังคม
สมยัใหมท่ี่แพรห่ลายอยา่งมากในสงัคมไทยปัจจบุนั อยา่งไรก็ตามการหากพิจารณาจากขอ้มลูท่ีได้
ศกึษาภาคสนามจะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าเครือข่ายพระสงฆล์าวมกัเป็นผูท่ี้สนใจจะเขา้ไปรว่มจดั
กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนารว่มกบัอาจารยห์รือกลุ่มเพื่อนพระสงฆไ์ทยท่ีตอ้งท ากิจกรรมเผย
แผ่ธรรมะสญัจรไปยงัหน่วยงานหรือโรงเรียนต่าง ๆ จึงไดเ้กิดการเรียนรูแ้ละฝึกฝนการพฒันาสื่อ
การแผยแผ่พระพุทธศาสนาสมัยใหม่ ทั้งท่ีใช้โปรแกรมน าเสนอ ใช้วีดี โอภาพเคลื่อนไหว
ประกอบการบรรยาย รวมถึงการสรา้งกิจกรรมให้ผู้ท่ีเขา้ร่วมอบรมโดยเฉพาะในกิจกรรมท่ีมี
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เยาวชนเข้าร่วมด้วย ได้มีส่วนร่วมไปกับกิจกรรมการเจริญสติภาวนาในหลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนาควบคู่กนัไป การเขา้ไปเป็นคณะวิทยากรหรอืคณะผูจ้ดักิจกรรมลกัษณะเช่นนีอ้ยู่
บ่อยครัง้ จึงสรา้งการแลกเปลี่ยนทางความคิดและการขัดเกลาทางสังคมท่ีจะเรียนรูก้ารใช้
ประโยชนจ์ากวฒันธรรมการสื่อสารธรรมะสมยัใหม่ เพื่อน าไปปรบัประยุกตใ์หเ้หมาะสมกับการ
เผยแผ่หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาในช่องทางการสื่อสารออนไลนส์่วนบคุคลหรอืของเครือข่าย
พระสงฆล์าวในปัจจบุนัมากขึน้ 

ลักษณะทีส่อง การจัดกิจกรรมสังคมสงเคราะห ์กลา่วคือการท่ีเครอืข่ายพระสงฆ์
ลาวเรยีนรูแ้ละแลกเปลี่ยนกระบวนการด าเนินกิจกรรมสงัคมสงเคราะห ์ตัง้แตก่ารจดัตัง้ชมรมพระ
นิสิตนกัศึกษาลาวในมหาวิทยาลยัสงฆ ์การวางแผนด าเนินกิจกรรมประจ าปี และการศึกษาการ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวกับการช่วยเหลือสงัคมโดยขบวนการนิสิตนักศึกษา รวมทัง้เรียนรูรู้ปแบบการ
ช่วยเหลือสงัคมจากคณะสงฆไ์ทย ส่งผลใหเ้ครือข่ายพระสงฆล์าวไดเ้ริม่ตน้วางแนวทางในการท า
กิจกรรมสงัคมสงเคราะหใ์หเ้กิดขึน้ในนามของเครือข่ายตนเอง การศึกษาภาคสนามท าใหผู้ว้ิจยั
คน้พบขอ้มลูท่ีส  าคญัว่าเครอืข่ายพระสงฆล์าวท่ีรวมตวักนัในแตล่ะจงัหวดัหรอืภมูิภาคจะมีรูปแบบ
การด าเนินกิจกรรมสงัคมสงเคราะหข์ึน้เอง ไม่ไดมี้ศนูยก์ลางของการก าหนดแนวทางการด าเนิน
กิจกรรมแบบรวมศนูย ์ดงันัน้วฒันธรรมการท ากิจกรรมสงัคมสงเคราะหจ์ึงเป็นไปตามบริบททาง
วฒันธรรมและกลไกสนบัสนนุของแตล่ะพืน้ท่ี 

ส าหรบัในพืน้ท่ีภาคเหนือ เครอืข่ายพระสงฆล์าวท่ีจงัหวดัเชียงใหม่จะเป็นศนูยก์ลาง
การประสานงานใหก้บัสมาชิกของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในจงัหวดัอ่ืน ๆ เน่ืองจากจงัหวดัเชียงใหม่
มีจ านวนพระสงฆล์าวเขา้มาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัสงฆเ์ป็นจ านวนมาก อิทธิพลของรูปแบบ
กิจกรรมจึงถูกก าหนดขึน้จากความพรอ้มของพระสงฆ์ลาวในพืน้ท่ีจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลัก 
อย่างไรก็ตามจะมีการนดัประชมุเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปิดโอกาสใหส้มาชิกในจงัหวดั
อ่ืนไดส้ามารถมีส่วนรว่มก าหนดตารางกิจกรรมได ้ในกรณีท่ีสมาชิกของเครือข่ายพระสงฆล์าวใน
จงัหวดัอ่ืนประสงคท่ี์จะรว่มด าเนินกิจกรรมไปดว้ยกนั จะมีการติดต่อสื่อสารใหเ้ขา้รว่มกิจกรรมใน
วนัและเวลาจดังานอย่างเหมาะสม ทัง้นีท่ี้ผ่านมาเครือข่ายพระสงฆล์าวไดร้ว่มท ากิจกรรมสงัคม
สงเคราะหท์ัง้ท่ีประเทศไทยและกลบัไปสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว เพราะเครือข่าย
พระสงฆล์าวจะไดร้บัการปลกูฝังอดุมการณก์ารช่วยเหลือสงัคม ทัง้จากการศกึษาในมหาวิทยาลยั
สงฆแ์ละค าแนะน าของรุน่พี่ท  ากิจกรรมในชมรมพระนิสตินกัศกึษาลาวรว่มกนั โดยยดึถือวา่การท า
กิจกรรมเพื่อสงัคมเป็นภารกิจตามพทุธพจนข์องพระพทุธเจา้ท่ีมอบกบัพทุธสาวกทัง้หลายเม่ือสมยั
พทุธกาล ว่า “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย ทีแ่ปลความเป็น
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ภาษาไทยได้ว่า ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงเทีย่วจาริกไปเพื่อประโยชน์เกือ้กูลแก่
ชนหมู่มาก เพือ่ความสุขแก่ชนหมู่มาก เพือ่อนุเคราะหโ์ลก เพือ่ประโยชน์ เพือ่เกือ้กูล เพือ่
ความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทัง้หลาย” อดีตผูน้  าและผูน้  าปัจจบุนัของเครอืข่ายพระสงฆล์าวท่ี
ตา่งมีประสบการณก์ารท ากิจกรรมสงัคมสงเคราะหไ์ดบ้อกเลา่ประสบการณก์ารขดัเกลาทางสงัคม 
จนกลายเป็นแบบแผนทางวฒันธรรมของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในการท ากิจกรรมสงัคมสงเคราะห์
อยา่งตอ่เน่ือง ไดถ้่ายทอดประสบการณข์องตนเองไดอ้ยา่งน่าสนใจวา่ 

 
 “จริง ๆ ตอนเป็นผู ้น าชมรมในมหาวิทยาลัยก็มีหน้าที่ติดต่อ

ประสานงานสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นทางการต้องพูดคุยกับสถาน

เอกอัครราชทูต และส่วนที่ต ้องสื่อสารกันภายในมหาวิทยาลัย 

โดยเฉพาะเรื่องกิจกรรมที่ท ากันมาก่อนจะมีเรื่องโรคโควิด (การแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้โควิด-19 - ผูว้ิจัย) กลุ่มพระสงฆ์ลาวก็ท าเรื่อง

อบรมพระวิทยากร บริจาคอุปกรณ์การศึกษาและปรบัปรุงโรงเรียน 

พุทธสถานตามชนบท แต่ตอนนีท้  าไดแ้ต่ที่ฝั่งไทยยงัไม่สามารถขา้ม

กลบัไปท าที่ประเทศเรากนัเองไดเ้นื่องจากด่านไม่เปิดเลย” (พระหก)

  

  “อย่างวฒันธรรมการท ากิจกรรมทีพ่ระสงฆ์ไทยท าสงัคมสงเคราะห์

หรอืสาธารณสงเคราะห์กนัก็เป็นแรงบนัดาลใจใหพ้ระลาวไดไ้ปท าค่าย

บรจิาคสิ่งของ ปรบัปรุงสถานทีใ่หเ้ดก็ไดเ้รยีนหนงัสอื แตจ่ะท าอะไรเรา

กต็อ้งปรบัใหเ้หมาะสมกบัสงัคมทีน่ ัน้ เหมอืนกบัเรามาอยูป่ระเทศไทยก็

ต้องปรับวัฒนธรรมที่ติดตัวเราให้เข้ากับสังคมไทย ถ้าไม่รูจ้ักปรับ

วฒันธรรมใหเ้หมาะสมก็อาจถูกต าหนิได ้ทีผ่่านมาเครือข่ายพวกเราก็

ระวงั ไม่ว่าการท ากิจกรรมกบัสงัคมอะไรก็ตามแต่ จะยึดถือว่าเราเป็น

พระสงฆ ์ตอ้งแสดงออกใหถู้กตอ้ง” (พระเจ็ด)  

 
ดังนั้นส าหรบัเครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทย การเกิดวัฒนธรรมการด าเนิน

กิจกรรมสังคมสงเคราะห์เป็นผลมาจากการได้แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นกิจกรรมลักษณะนี้จาก
การศกึษาในมหาวิทยาลยัสงฆแ์ละการรว่มกิจกรรมของคณะสงฆไ์ทย อนัท่ีจรงิการท ากิจกรรมเพ่ือ
สงัคมถือเป็นคณุค่าท่ีสงัคมของคณะสงฆใ์หก้ารยดึถือและปฏิบตัิกนัมาอย่างต่อเน่ือง แต่กิจกรรม
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ลกัษณะสงัคมสงเคราะหท่ี์ไม่ไดจ้  ากัดอยู่เฉพาะการบริจาคสิ่งของหรือช่วยเหลือในสถานการณ์
เฉพาะหนา้ เช่น น า้ท่วม ไฟไหม ้และภยัธรรมชาติอ่ืน เป็นตน้ ถือเป็นความพยายามในการสรา้ง
ความยั่งยืนใหเ้กิดขึน้จากการทุ่มเททรพัยากรความช่วยเหลือจากคณะสงฆ ์เครอืข่ายพระสงฆเ์อง
ก็ถือว่าไดป้รบัรูปแบบการท ากิจกรรมสงัคมสงเคราะหใ์หค้รอบคลมุงานพฒันาท่ีมีแนวโนม้จะสรา้ง
ความยั่งยืนไดม้ากขึน้ กิจกรรมท่ีชัดเจนคือการผลักดันใหว้ฒันธรรมการด าเนินกิจกรรมสังคม
สงเคราะหเ์ป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามเป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยืนในศตวรรษท่ี 21 (SDGs 
Goal) จากการศึกษาภาคสนามไดส้ะทอ้นความกา้วหนา้ของการท ากิจกรรมสงัคมสงเคราะหท่ี์
สมาชิกหลายท่านของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวไดเ้ขา้ไปร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่
พระพทุธศาสนาภมูิภาคลุม่แม่น า้โขง ท ากิจกรรมพฒันาชุมชนและเผยแผ่พระพทุธศาสนาในพืน้ท่ี
สามเหลี่ยมทองค าครอบคลมุพืน้ท่ีของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมาร ์และไทย 
ซึ่งปัจจุบนัก าลงัมุ่งเนน้พฒันาโครงการน า้ดื่มสะอาดใหว้ดัและชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อใหเ้กิด
การเข้าถึงแหล่งน ้าท่ีสะอาดและลดการเกิดโรคจากการดื่มน ้า ท่ีไม่มีการฆ่าเชือ้โรคก่อนดว้ย 
นอกจากนีเ้ครอืข่ายพระสงฆเ์องยงัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาการศกึษาในพืน้ท่ีชนบทไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมท่ีเครือข่ายพระสงฆล์าวเป็นเจา้ภาพหรอืรว่มมือกบัองคก์รทางสงัคมอ่ืนในสงัคมไทย 
พระสงฆล์าวจะใหค้วามส าคญักบัการสรา้งโอกาสทางการศกึษาใหก้บัผูอ่ื้นอยู่เสมอ ถือเป็นคณุคา่
อีกประการหนึ่งท่ีคงเป็นผลมาจากประสบการณร์ว่มของสมาชิกในเครือข่ายพระสงฆล์าวจ านวน
มาก ท่ีเห็นประโยชนข์องการไดร้บัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาในฐานะของการสนบัสนนุใหไ้ดร้บั
โอกาสทางการเรยีนรูว้ฒันธรรมขา้มพรมแดนและโครงข่ายความสมัพนัธท์างสงัคมอีกมากตามมา 

ลักษณะท่ีสาม การปรบัพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา กล่าวคือการท่ีเครือข่าย
พระสงฆล์าวไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆไ์ทย จนเรียนรูท่ี้จะ
เขา้ใจระบบความหมาย สญัลกัษณ์และขัน้ตอนพิธีการของการสรา้งพิธีกรรมขึน้ โดยท่ีพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนาในแต่ละสังคมย่อมมีการให้ความหมายและองค์ประกอบในพื ้น ท่ี
ความสมัพนัธท่ี์แตกต่างกนัออกไป ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนาของสงัคมไทย
ปัจจบุนัสามารถแบง่ไดช้ดัเจนคือ (1) พระราชพิธีหลวง เป็นพิธีทางพระพทุธศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถาบันพระมหากษัตริย์ คติความเช่ือและองคป์ระกอบของการจัดพิธีกรรมจะเนน้ท่ีการถวาย 
พระเกียรติแก่สถาบนัพระมหากษัตรยิใ์นการแสดงใหเ้ห็นพระราชศรทัธาต่อพระพทุธศาสนาและ
คณะสงฆ ์การก าหนดเวลาและล าดบัพิธีการจะมีหน่วยงานราชการท่ีเป็นทางการรบัผิดชอบเพื่อให้
ถกูตอ้งตามระเบียบและโบราณราชประเพณีเป็นส าคญั เช่น พระราชพิธีเปลี่ยนเครือ่งทรงพระพทุธ
มหามณีรตันปฏิมากร พระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลเน่ืองในวนัเขา้พรรษา พระราชพิธีทรง
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บ าเพ็ญพระราชกุศลถวายผา้พระกฐิน พระราชพิธีทรงตัง้เปรียญธรรม 9 ประโยค เป็นตน้ (2) 
พิธีกรรมราษฎร ์เป็นพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนาแบบของชาวบา้น รูปแบบการจดัองคป์ระกอบ
ของพิธีกรรมและล าดบัขัน้ตอนในการเริม่ตน้จนถึงเสรจ็สิน้พิธี ยึดติดอยู่กบัประเพณีความเช่ือของ
แต่ละทอ้งถ่ิน การใหค้วามหมายและคณุค่าของพิธีกรรมแสดงออกใหเ้ห็นส านึกรว่ม (Collective 
Consciousness) ในพืน้ท่ีสงัคมนัน้ ๆ ถึงแมว้่าจะมีเจา้ภาพหลกัในการประสานงานจดักิจกรรมแต่
ความศรทัธาของปัจเจกบุคคลจะช่วยสนับสนุนใหเ้กิดความร่วมมือในการเขา้มาร่วมพิธีกรรม
ดงักล่าวดว้ย เช่น งานทอดกฐินและทอดผา้ป่าสามคัคี เทศกาลสงกรานต ์เทศกาลท าบุญใหก้ับ
บรรพบรุุษตามความเช่ือของแต่ละทอ้งถ่ิน เป็นตน้ เครอืข่ายพระสงฆล์าวท่ีเขา้มาอยู่ในสงัคมไทย
เป็นระยะเวลาหนึ่ง จงึไดร้บัประสบการณข์องการเป็นสว่นหนึ่งขององคป์ระกอบในพิธีกรรมราษฎร์
อย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ภายใตก้ารปฏิสมัพนัธท่ี์มีการแลกเปลี่ยนในวตัรปฏิบตัิของคณะสงฆไ์ทยใน
แตล่ะพิธีกรรมย่อมสง่ผลใหพ้ระสงฆไ์ดร้บัอิทธิพลของรูปแบบพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนาไปได ้ 

นอกจากพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งพระสงฆล์าวเห็นว่าสงัคมไทยจะมีการจดั
องคป์ระกอบการท่ีซับซอ้นและแสดงให้เห็นคุณค่าของรายละเอียดในเชิงการตกแต่งสถานท่ี
มากกว่าพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนาในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ยงัมีเรือ่งบทบาท
ของฆราวาสในพิธีกรรมท่ีจะตอ้งเขา้มาเป็นมัคนายก เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม 
รวมทัง้ตอ้งมีการประกาศช่ือคณะเจา้ภาพเพื่อสรา้งความภาคภมูิใจใหก้บัผูท่ี้ลงทุนลงแรงมาเป็น
เจา้ภาพงานบุญ ก็ถือเป็นองคป์ระกอบในพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนาท่ีสรา้งรายละเอียดขึน้มา
ใหมด่ว้ย จดุนีเ้องท่ีเป็นการเปิดประสบการณใ์หม่ใหก้บัเครอืข่ายพระสงฆล์าวไดเ้ห็นวา่และไปปรบั
ประยกุตเ์พื่อประกอบสรา้งพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนาขึน้ในวฒันธรรมรว่มสมยัของประเทศบา้น
เกิด อย่างไรก็ดีการปะทะกันระหว่างแนวคิดรว่มสมยักับแนวคิดอนุรกัษ์นิยมของวฒันธรรมแห่ง
พิธีกรรมทางพระพทุธศาสนายงัปรากฎอยู่ ดงันัน้การเปลี่ยนแปลงท่ีแมเ้ป็นเพียงการปรบัประยกุต์
องคก์รประกอบหรอืล าดบัขัน้ตอนใหม่เขา้ไปในพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนาก็อาจถกูตัง้ขอ้สงสยั
ว่าก าลงัลดทอนคณุค่าของความเป็นทอ้งถ่ินดัง้เดิมลงได ้ดงัเช่นท่ีพระสงฆรู์ปหนึ่งท่ีมีโอกาสเรียน
อยู่ในสังคมไทยและกลับไปใช้ชีวิตในประเทศบ้านเกิดก่อนกลับมาศึกษาต่ออีกครัง้ในระดับ
บณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยัสงฆใ์นสงัคมไทยไดถ้่ายทอดประสบการณว์า่  
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“พธีิกรรมพทุธของคนลาวยงัคงความมั่นคงไวเ้หมือนเดิม คนเฒ่าหรือ

หนุม่สาวก็ศรทัธามาวดัอยู่ตลอด โดยเฉพาะถา้เป็นงานบญุหรอืวนัพระ 

การจะเทศนโ์ดยไมใ่ชใ้บลาน ยกเรือ่งสนกุขึน้เทศนน์ีช้าวบา้นจะไม่ชอบ

ใจเลย แต่สิ่งทีท่  าแลว้คนลาวก็รูส้กึว่าท าใหบ้รรยากาศวดัดีขึน้ คือการ

ตกแตง่สถานที ่มผีา้มาจบัผูกใหส้วย จดัวางพระพทุธรูปบนโต๊ะหมู่บูชา

ใหม่ใหส้วยงามแบบทีพ่ระลาวมาเห็นหมู่พระไทยท าแบบนีจ้ะไม่มีการ

ตอ่วา่ หรอือยา่งเรือ่งท าบญุวนัเกดิกเ็คยเหน็พระทีเ่รยีนจากเมอืงไทยจดั

ฉลองนมินตค์รูอาจารยลู์กศษิยม์ารว่ม ตอนแรก ๆ คณะสงฆ์ลาวก็อาจ

ไม่ชอบ มองว่าไม่เหมาะสม แต่ภายหลงัก็รูส้กึว่ามีการท าตามกนัไดอ้ยู่

บา้ง” (พระสี่) 

 
การเกิดวฒันธรรมของพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนาใหมท่ี่ปรบัประยกุตอ์งคป์ระกอบ

และความหมายทางสงัคมท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นการอยู่รว่มกนัของพระสงฆ ์ความเช่ือดัง้เดิมและการให้
อิสระกับบทบาทศาสนิกชนในพืน้ท่ีของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามากขึน้ จึงเป็นอีกหนึ่งวิถี
ปฏิบตัิท่ีเครือข่ายพระสงฆล์าวไดเ้รียนรูแ้ละรบัการถ่ายทอดจากการแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมใน
สงัคมไทย การประกอบสรา้งความเขา้ใจในวฒันธรรมลกัษณะนีเ้กิดขึน้จากการเขา้มาเป็นสมาชิก
ของคณะสงฆไ์ทย และไดมี้ประสบการณจ์ากการเขา้รว่มเป็นผูจ้ดักิจกรรมหรอืเป็นพระสงฆท่ี์อยูใ่น
การประกอบพิธีกรรมดงักล่าว จนสมาชิกในเครือข่ายพระสงฆล์าวส่วนหนึ่งเห็นว่าวิถีปฏิบตัิเช่นนี ้
สามารถน าไปปรบัประยกุตใ์หมเ่หมาะสมกบัสงัคมลาวในปัจจบุนัได ้ทัง้นีเ้ครอืข่ายพระสงฆล์าวจะ
เรียนรูท่ี้จะเขา้ใจปฏิกริยาตอบสนองของผูเ้ขา้รว่มพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเม่ือน าพิธีกรรม
เช่นนีไ้ปลองด าเนินการท่ีสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว หากสมัผสัไดถ้ึงความไม่พอใจก็
จ าเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนาใหค้งเอกลกัษณแ์ละรูปแบบ
เช่นนีไ้ว ้แตใ่นทางกลบักนัถา้สมาชิกในชมุชนของการจดัพิธีกรรมเห็นวา่ไมไ่ดก้ระทบตอ่เอกลกัษณ์
ดั้งเดิมของศรัทธาความเช่ือทางพระพุทธศาสนาในท้องถ่ิน วัฒนธรรมของพิ ธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาใหม่ก็จะถูกสถาปนาขึน้ในพื ้นท่ีแห่งนั้น ให้เป็นแบบแผนของพิธีกรรมทาง
พระพทุธศาสนาท่ีมีการประยกุตใ์หเ้หมาะสมเขา้กบับรบิททางสงัคมและวฒันธรรมท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป โดยค าถึงถึงการไมส่รา้งใหเ้กิดความขดัแยง้กบัหน่วยงานภาครฐั และองคก์รปกครองของคณะ
สงฆข์องประเทศตนเอง 
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4.4 รูปแบบของกระบวนการสร้างและถ่ายทอดทุนทางสังคมของเครือข่ายพระสงฆล์าวใน
สังคมไทย 

ส าหรบัการสงัเคราะหใ์หเ้ห็นกระบวนการสรา้งและถ่ายทอดทุนทางสงัคมของเครือข่าย
พระสงฆล์าวในสงัคมไทย เป็นการสงัเคราะหข์อ้มลูจากการศกึษาภาคสนามดว้ยเครือ่งมือการวิจยั
เชิงคณุภาพ ซึง่จะไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นบทบาทของทนุทางสงัคมท่ีเครอืข่ายพระสงฆล์าวไดส้รา้งขึน้ทัง้
จากการมีปฏิสมัพนัธภ์ายในกลุ่มสมาชิกและการมีปฏิสมัพนัธก์บัองคก์รภายนอกลกัษณะต่าง ๆ 
จนสามารถน ามาสู่การใชป้ระโยชนจ์ากทุนทางสงัคมไปขยายใหเ้ป็นกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมยิ่งขึน้ 
อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัจะไดอ้ธิบายใหเ้ขา้ใจความหมายของทุนทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษา
เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยครัง้นีว้า่คือผลประโยชนท์ัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมท่ีเกิดขึน้
จากการขยายความสมัพนัธท์างสงัคมใหเ้พิ่มมากขึน้ได ้โดยสว่นมากเครอืข่ายพระสงฆล์าวท่ีสรา้ง
ทนุทางสงัคมใหก้บัเครือข่ายตนเองจะช่วยใหเ้ขา้ถึงโอกาสและทรพัยากรในการด าเนินกิจกรรมท่ี
กลุม่ตอ้งการไดส้ะดวกยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตามการผกูขาดความสมัพนัธท์างสงัคมไวท่ี้บคุคลมากกว่า
เครือข่ายองคก์รท่ีมีสมาชิกจ านวนมาก อาจเกิดแนวโนม้ใหเ้กิดทุนทางสงัคมยึดติดอยู่กบัเฉพาะ
ปัจเจกชน ซึ่งจะเป็นผลแง่ลบกบัการขบัเคลื่อนกิจกรรมใหก้บัเครือข่ายพระสงฆล์าวไดใ้นอนาคต
ต่อไป ทั้งนีส้  าหรบัในการศึกษาครัง้นี ้จะไดล้  าดบัการสงัเคราะหห์ัวขอ้การน าเสนอ รูปแบบของ
กระบวนการสรา้งและถ่ายทอดทนุทางสงัคมของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยออกเป็นสอง
ส่วนคือ ส่วนท่ีหนึ่ง กระบวนการสรา้งทุนทางสงัคมของเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย และ
สว่นท่ีสองรูปแบบของการถ่ายทอดทนุทางสงัคมของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 

4.4.1 กระบวนการสร้างทุนทางสังคมของเครือข่ายพระสงฆล์าวในสังคมไทย 
ส าหรบัการสรา้งทุนทางสังคมของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทยเกิดขึน้บน

พืน้ฐานของความสมัพนัธท์ัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการกล่าวคือ ในส่วนท่ีเป็นทางการจะมี
หน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงการตา่งประเทศของทัง้สองประเทศ และองคก์รปกครอง
คณะสงฆข์องทัง้สองประเทศเป็นสถาบนัทางสงัคมอยา่งเป็นทางการหลกัท่ีสนบัสนนุใหก้ารพฒันา
ความสมัพนัธอ์ย่างเป็นทางการเจริญกา้วหนา้มากขึน้ ขณะท่ีในส่วนของความสมัพนัธท่ี์ไม่เป็น
ทางการเกิดขึน้จากท่ีสมาชิกของเครือข่ายพระสงฆล์าวสามารถพฒันาความสมัพนัธจ์ากการใช้
ชีวิตประจ าวนักับพระสงัฆาธิการในวดัท่ีตนเองสงักัดอยู่ เพื่อนพระสงฆท่ี์ศึกษาในมหาวิทยาลยั
เดียวกันหรืออาศยัอยู่วดัเดียวกัน รวมทัง้ฆราวาสท่ีเขา้มาท าบุญจนสนิทคุน้เคยกัน จนสามารถ
พฒันาเป็นเครอืข่ายความสมัพนัธท่ี์ใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมของเครอืข่ายพระสงฆล์าวได ้ทัง้นีเ้ม่ือ
พิจารณากระบวนการสรา้งทุนทางสงัคมของเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย นอกจากนีก้าร
เกิดขึน้ของกระบวนการสรา้งทุนทางสงัคมก็ไม่ไดมี้ล าดบัขัน้ตอนของพฒันาการท่ีน าไปสู่การเป็น
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ทุนทางสังคมอย่างแยกออกจากกัน แต่เป็นลักษณะท่ีทุกกระบวนการไดข้ับเคลื่อนพืน้ท่ีและ
ปฏิบัติการทางสังคมไปตามเง่ือนไขของความสัมพันธ์และระยะเวลาจะเอื ้ออ านวยให้เกิด
กระบวนการสรา้งทุนทางสงัคมได ้โดยจากการศึกษาขอ้มลูภาคสนามสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 
กระบวนการท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

กระบวนการที่  1 การใช้พื้นที่ทางสังคม กล่าวคือการจะพัฒนาให้เกิด
ความสมัพนัธท์างสังคมได ้การสรา้งใหมี้พืน้ท่ีของการติดต่อสมัพนัธถื์อเป็นช่องทางหลกัในการ
ก่อตัง้ของทกุความสมัพนัธ ์กลา่วส าหรบัเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย การใชพ้ืน้ท่ีทางสงัคม
ในมิตินีป้รากฎทัง้ในเชิงพืน้ท่ีกายภาพและพืน้ท่ีเสมือนจริง จะเห็นไดว้่าเครือข่ายพระสงฆล์าวท่ี
ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยสงฆ์และอาศัยอยู่วัดในพืน้ท่ีใกลก้ันสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ของ
สมาชิกภายในเครอืข่ายใหมี้ความเขม้แข็ง โดยอาศยักลไกการจดัตัง้ชมรมพระนิสิตนกัศกึษาลาว
ในมหาวิทยาลยัสงฆร์ว่มกบัการจดัวางต าแหน่งแห่งท่ีตามโครงสรา้งองคก์ร เป็นการระดมใหเ้กิด
การขยายจ านวนสมาชิกของพระสงฆใ์หเ้ขา้มาด าเนินกิจกรรมภายใตก้ารเป็นเครอืข่ายเดียวกนัได้
มากขึน้ จะเห็นไดว้่าเครือข่ายพระสงฆล์าวไดใ้ชพ้ืน้ท่ีทางกายภาพในการพฒันาความสมัพนัธไ์ด้
เกิดประโยชนอ์ย่างมาก นอกจากการจดัตัง้กลุ่มท่ีอยู่ภายใตพ้ืน้ท่ีในจงัหวดัเดียวกนัหรือใกลเ้คียง
กนั ในช่วงก่อนท่ีจะมีการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้โควิด-19 พืน้ท่ีกายภาพของเครอืข่ายพระสงฆ์
ลาวยงัขยายขา้มจงัหวดัหรือภมูิภาคมาเป็นระดบัประเทศไดอี้กดว้ย ขณะท่ีระยะหลงัจากการท่ีมี
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้โควิด-19 เครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยจ าเป็นตอ้งยตุิการพบ
เจอกันแบบมีสมาชิกจ านวนมากเข้าร่วม แต่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สมัยใหม่ในรูปแบบ 
(Platform) ต่าง ๆ มาเป็นช่องทางในการสื่อสารขอ้มูลและท ากิจกรรมในนามเครือข่ายพระสงฆ์
ลาวในสงัคมไทยรว่มกนั 

การท่ีเครือข่ายพระสงฆ์ลาวสามารถสรา้งพืน้ท่ีทางสังคมของตนเองไดอ้ย่าง
ชดัเจน ไดก้่อใหเ้กิดปฏิสมัพนัธภ์ายในกลุ่มสมาชิกและสามารถพฒันาการด าเนินกิจกรรมรว่มกนั
ระหว่างสมาชิกท่ีต่อเน่ือง ยิ่งเป็นการสรา้งใหร้ะบบความสมัพนัธข์องสมาชิกภายในกลุ่มท่ีเขา้มา
อยูใ่นพืน้ท่ีทางสงัคมเดียวกนัใหมี้ความแนบแน่น และพฒันาความไวว้างใจระหวา่งสมาชิกภายใน
กลุม่ใหม้ากขึน้ จงึเริม่เกิดปรากฏการณท่ี์เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยใหค้วามส าคญักบัการ
พัฒนากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับสังคมไทยภายนอกเครือข่าย ทั้งการท ากิจกรรมพัฒนาสังคม 
กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้งการใช้พืน้ท่ีออนไลน์สื่อสารพระพุทธศาสนาเป็น
ภาษาองักฤษ ซึ่งเป็นผลของการสะทอ้นภาพการเคลื่อนไหวของสมาชิกภายในเครือข่ายพระสงฆ์
ลาว ท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ระบวนการสรา้งบทบาทใหก้ับเครือข่ายของตนเอง อีกทั้งการ
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ยกระดบัเป้าหมายของเครือข่ายพระสงฆล์าวใหส้ามารถสื่อสารบทบาทการด าเนินกิจกรรมใหก้บั
สงัคมภายนอกไดร้บัรูส้ถานภาพของเครอืข่ายท่ีอยูใ่นสงัคมไทย  

การสามารถพัฒนาประโยชน์จากการมีพืน้ท่ีทางสังคมท่ีชัดเจนในการสรา้ง
ปฏิสมัพนัธภ์ายในกลุ่มสมาชิกใหเ้กิดเป็นกิจกรรมทางสงัคมท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายพระสงฆเ์ขา้กับ
ความเป็นไปของสงัคมภายนอกเครือข่ายความสมัพนัธ ์ไดส้รา้งใหเ้ครือข่ายพระสงฆล์าวสามารถ
พฒันาความสมัพนัธก์บัองคก์รภาครฐั และองคก์รคณะสงฆท์ัง้สองประเทศไดอ้ย่างชดัเจน อีกทัง้
ยงัเป็นการแสดงใหฆ้ราวาสในสงัคมไทยไดเ้ห็นบทบาทการท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต์่อสงัคม
ส่วนร่วม น ามาสู่การเขา้มาร่วมให้กับการสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวทั้งใน
ลักษณะการบริจาคสิ่งของและปัจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ รวมทั้งการสนับสนุนในรูปแบบ
ความสัมพันธ์แบบปัจเจกบุคคลท่ีมีต่อสมาชิกของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวท่ีติดต่อสัมพันธ์กับ
ฆราวาสคนนัน้เป็นการสว่นบคุคล  

กระบวนการที่ 2 การสร้างเครือข่าย กล่าวคือการท่ีเครือข่ายพระสงฆล์าวใน
สงัคมไทยไดพ้ัฒนาความสมัพันธ์กับองคก์รท่ีมีความสมัพันธ์ดว้ยจนสามารถยกระดบัของการ
แลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวหรือท ากิจกรรมรว่มกันจนสรา้งใหเ้กิดประโยชนใ์หเ้กิดขึน้กับเครือข่ายทาง
สงัคมของตนเอง ทัง้นีส้  าหรบัระบบของเครือข่ายทางสงัคมภายในเกิดขึน้จากการท่ีสมาชิกของ
เครือข่ายพระสงฆ์ลาวท่ีกระจายกันอยู่ในพืน้ท่ีจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย เริ่มตระหนักถึง
ความส าคญัของการรวมตวัภายในกันเองภายในกลุ่มพระสงฆล์าวว่าหากสามารถพัฒนาใหมี้
ความสมัพนัธท่ี์เหนียวแน่น น่าจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อการช่วยเหลือเกือ้กูลทัง้พระสงฆแ์ละคน
ลาวท่ีเขา้มาอาศยัอยู่ในสงัคมไทย จึงเริ่มมีการประสานงานกนัเองระหว่างแกนน าของชมรมพระ
นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลยัสงฆใ์หแ้ต่พืน้ท่ีตรวจสอบหรือระดมพระสงฆล์าวในพืน้ท่ีใหเ้ห็น
ความส าคญัของการเป็นสมาชิกและท าการกิจกรรมในนามเครือข่ายพระสงฆล์าว อีกทั้งการท่ี
สถานเอกอคัรราชทูตสาธาณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวประจ าประเทศไทยเห็นความส าคญั
ของการส่งเสรมิใหเ้ครอืข่ายพระสงฆล์าวในความเขม้แข็ง เพื่อจะไดเ้ป็นกลุม่ท่ีสนบัสนนุการรกัษา
ประเพณีวฒันธรรมและการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศใหด้ียิ่งขึน้ ถือเป็นอีกรูปแบบการ
ส่งเสริมใหก้ารสรา้งเครือข่ายภายในของสมาชิกเครือข่ายพระสงฆล์าวมีการด าเนินการไดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึน้ ส่งผลใหปั้จจุบนัพระสงฆล์าวท่ีเริ่มตน้เขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยัสงฆข์อง
ประเทศไทย จะใหค้วามส าคญักบัการสมาชิกของชมรมพระนิสตินกัศีกษาลาวอยา่งมาก เน่ืองจาก
จะสามารถสรา้งเครือข่ายความสมัพันธ์ภายกับพระสงฆล์าวดว้ยกัน และยังมีโอกาสไดเ้รียนรู ้
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สถานการณ์ของหน่วยงานภาครฐัของประเทศบา้นเกิดจากการสื่อสารขอ้มูลข่าวสารจากสถาน
เอกอคัรราชทตูสาธาณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวประจ าประเทศไทยอีกดว้ย 

ส าหรบัเครือข่ายความสมัพันธ์ภายนอกจะเห็นไดว้่าเครือข่ายพระสงฆล์าวใน
สังคมไทย ใช้บทบาทและสถานภาพทางสังคมท่ีเป็นพระสงฆ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพ กลา่วคือการท่ีสงัคมไทยนบัถือพระสงฆต์ามความเช่ืออยู่แลว้ การท่ีพระสงฆร์วมตวั
กับท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต์่อสงัคมและไม่ขดัต่อสมณวิสยัจึงมีโอกาสไดร้บัการยอมรบัจาก
สงัคมมากกว่าคนทั่วไป นอกจากนีก้ารใหก้ารสนับสนุนใหเ้ครือข่ายพระสงฆล์าวไดท้ ากิจกรรม
สังคมสงเคราะห์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในรูปแบบการฟ้ืนฟูสถานท่ีทาง
พระพุทธศาสนาและธรรมะสญัจรยงัเป็นรูปแบบกิจกรรมท่ีพุทธศาสนิกชนในสงัคมนิยมใหก้าร
สง่เสรมิอีกดว้ย ขณะท่ีความสมัพนัธก์บัคณะสงฆไ์ทยจะเริ่มตน้จากระดบัปัจเจกบคุคลของสมาชิก
ในเครอืข่ายพระสงฆล์าวท่ีเขา้ไปอยูใ่นวดัของคณะสงฆไ์ทย จนตอ่มาสามารถสรา้งความสมัพนัธท่ี์
ดีกบัเจา้คณะปกครองและพระสงัฆาธิการของวดัท่ีตนเองสงักดั กลายเป็นช่องทางในการสื่อสาร
ขอ้มลูข่าวสารของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยใหก้บัคณะสงฆไ์ทยไดร้บัทราบ อีกทัง้ยงัเป็น
โอกาสท่ีจะเขา้ไปรว่มด าเนินกิจกรรมท่ีเจา้คณะปกครองและพระสงัฆาธิการของวดัท่ีตนเองสงักดั
จดัท าขึน้ สง่ผลใหส้มาชิกของเครอืข่ายพระสงฆล์าวจะไดท้ัง้ประสบการณก์ารด าเนินกิจกรรมและ
การขยายความสมัพนัธร์ะหว่างท่ีอยู่ในสงัคมไทยใหเ้พิ่มมากขึน้ เม่ือสมาชิกในเครือข่ายพระสงฆ์
ลาวสามารถมีความสมัพนัธท่ี์ใกลชิ้ดกบัคณะสงฆไ์ดเ้ป็นจ านวนมาก การขอความรว่มมือในการ
สนบัสนนุใหเ้กิดกิจกรรมที่เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยตอ้งการพฒันาใหเ้ป็นรูปธรรมขึน้ จึง
สามารถด าเนินการไปไดอ้ยา่งราบรืน่ 

จะเห็นไดว้่าการขยายความสมัพนัธข์องเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยให้
กระจายพืน้ท่ีและเพิ่มจ านวนสมาชิกออกไปไดม้ากขึน้ มีสว่นตอ่การสนบัสนนุใหเ้ครอืข่ายพระสงฆ์
ลาวใชชี้วิตอยู่ในสงัคมไทยไดอ้ยา่งมีคณุภาพมากขึน้ ทัง้ในประเด็นการสามารถเขา้อยู่อาศยัในวดั
โดยไดร้บัการสนบัสนนุจากคณะสงฆไ์ทย การไดร้บัการอ านวยความสะดวกในการสมคัรเขา้ศกึษา
ต่อทั้งในระดบัพระปริยัติธรรมศึกษาและระดบัอุดมศึกษา ตลอดจนการท ากิจกรรมในนามของ
เครือข่ ายพระสงฆ์ลาวในสังคม ไทย  ดังนั้น การสร้างเครือข่ ายความสัมพันธ์จึ ง เป็ น
กระบวนการพฒันาทนุทางสงัคมใหเ้ครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยไดย้กระดบัสถานภาพทาง
สงัคมใหส้ามารถด าเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งสะดวกยิ่งขึน้ 
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กระบวนการที่ 3 การพัฒนาปฏิบัติการกิจกรรม กล่าวคือการท่ีเครือข่าย
พระสงฆ์ลาวสามารถรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นบทบาทของพระสงฆ์ท่ีสนใจการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจและวฒันธรรมในสงัคมปัจจบุันได ้จะเห็นไดว้่าการท่ีองคก์รทาง
พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยก าลังเผชิญกับความท้าทายต่อศรทัธาของ
พทุธศาสนิกชน การตัง้มั่นท่ีจะท ากิจกรรมเผยแผ่พระพทุธศาสนาลกัษณะเดิมหรือการเนน้เผยแผ่
กิจกรรมพระพุทธศาสนาเชิงพิธีกรรม ถูกมองว่าเป็นรูปแบบกิจกรรมท่ีลา้สมัย ไม่ไดผ้ลักดนัให้
องคก์รพระพทุธศาสนาเขา้ใจสถานการณค์วามทกุขร์อ้นของผูค้นในสงัคมอย่างแทจ้รงิ อีกมิติหนึ่ง
การเนน้พิธีกรรมท่ีเช่ือมโยงกับกิจกรรมพุทธพาณิชยแ์ละความเช่ือผีพราหมณ์ท่ีผูกติดกับพุทธ
ศาสนาไทยมาอย่างยาวนาน ยงัเป็นภาพจ าทางสงัคมท่ีผลกัใหค้นรุ่นใหม่ในสงัคมไม่ไดรู้ส้ึกถึง
ความเป็นสว่นหนึ่งของการสนใจเขา้รว่มท ากิจกรรมกบัองคก์รพระพทุธศาสนาในสงัคมไทย ดงันัน้
องคก์รทางพระพทุธศาสนาในสงัคมไทยจึงจ าเป็นตอ้งปรบับทบาทการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาและ
การด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับสังคมให้สามารถมีผลกระทบต่อความทุกขร์อ้นของผูค้น ใน
สงัคมไทยใหม้ากขึน้ น ามาสูก่ารพยายามพฒันาบทบาทการท ากิจกรรมสงัคมสงเคราะห ์และการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีสามารถเขา้ถึงวิถีชีวิตประจ าวนัของคนรุ่นใหม่ไดม้ากขึน้ จะเห็นไดว้่า
เครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทยก็ได้รับอิทธิพลจากการปรับบทบาทขององค์กรทาง
พระพทุธศาสนาในสงัคมไทยเช่นกนั  

การจดักิจกรรมท่ีเครือข่ายพระสงฆล์าวจะเนน้เป็นเป้าหมายหลกัของการสรา้ง
ปฏิบตัิการกิจกรรมจะเนน้ท่ีการพฒันาใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อพทุธศาสนิกชนโดยไม่ไดเ้ลือกชน
ชั้นหรือเชือ้ชาติ จึงจะเห็นไดว้่าท่ีผ่านมาการด าเนินกิจกรรมจะเกิดขึน้ทั้งในพืน้ท่ีของไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับเครือข่ายท่ีเป็นมูลนิ ธิทาง
พระพทุธศาสนาท่ีท ากิจกรรมอยู่ในพืน้ท่ีภาคเหนือเขา้ไปท ากิจกรรมในพืน้ท่ีสามเหลี่ยมทองค าซึ่ง
ครอบคลมุอาณาบรเิวณไปยงัพืน้ท่ีประเทศเมียนมารอี์กดว้ย อย่างไรก็ดีปฏิบตัิการของกิจกรรมท่ี
เครือข่ายพระสงฆล์าวเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้ง ถือว่าเป็นปฏิบตัิการภายใตป้รมิณฑลแห่งความเป็น
พระพุทธศาสนาคือการยังมีองค์ประกอบ ท่ีแสดงให้เห็นความส าคัญ ของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาร่วมดว้ย แมว้่าจะไม่ไดเ้ป็นเป้าหมายหลักของการด าเนินกิจกรรมเท่ากับการ
ตอ้งการช่วยเหลือสงัคม แตแ่บบแผนปฏิบตัิและพิธีกรรมบางช่วงเวลา เช่น การสวดมนตส์รรเสรญิ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์หรือการแจกสญัลกัษณ์เพื่อเอาไวบู้ชา เป็นตน้ ยังสะทอ้นใหเ้ห็น
กระบวนการเผยแผ่พระพทุธศาสนาแฝงอยู่ดว้ย อย่างไรก็ตามเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย
มักก าหนดปฏิบัติการกิจกรรมเพื่อสังคมให้อยู่เหนืออัตลักษณ์ทางศาสนาและเชือ้ชาติ โดยมี
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เป้าหมายเนน้ไปท่ีการสามารถช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตและการถึงโอกาสทางการศึกษาใหก้ับ
กลุม่เปา้หมายของการด าเนินกิจกรรมแตล่ะครัง้ 

ในมิตินีป้ฏิบตัิการกิจกรรมของเครือข่ายพระสงฆล์าวจึงไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นภาพ
ของการสรา้งและพฒันาบทบาทใหเ้ครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยท่ีอยูแ่ตกตา่งพืน้ท่ี สามารถ
พัฒนาการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมจนเป็นท่ีรูจ้ักของหน่วยงานภาครฐัและคณะสงฆ์ไทยว่า
เครือข่ายพระสงฆล์าวจะมีกิจกรรมท่ีช่วยเหลือสงัคมอยู่เป็นประจ า เป็นการภาพจ าทางสงัคมท่ี
ช่วยสื่อสารภาพลกัษณใ์นดา้นบวกใหก้บัเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ใหเ้ป็นท่ีรบัรูว้่าเป็น
การรวมกลุม่ด าเนินกิจกรรมท่ีสามารถสรา้งประโยชนใ์หก้บัสงัคมไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง และเป็นทนุทาง
สงัคมในการจะผลกัดนักิจกรรมในระยะต่อไปใหไ้ดร้บัการสนบัสนุนจากเครือข่ายทางสงัคมอ่ืน ๆ 
ไดส้ะดวกมากขึน้ 

กระบวนการที่ 4 การจัดการความรู้ กล่าวคือการท่ีเครือข่ายพระสงฆ์ลาว
สามารถรวบรวมผลงานของการด าเนินกิจกรรมออกเป็นเอกสารความรูป้ระจ าปีเพื่อแสดงใหเ้ห็น
ฐานขอ้มลูของสมาชิกและผลงานท่ีเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยไดจ้ดัท าขึน้ ท่ีมาของการ
พยายามพฒันาเอกสารจดัการความรูเ้กิดขึน้ภายใตก้ารสนบัสนนุของมหาวิทยาลยัสงฆแ์ละสถาน
เอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวประจ าประเทศไทยท่ีเห็นว่าการรวบรวม
การด าเนินงานกิจกรรมท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นเรื่องราวของการด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม หรอืการพฒันา
ความสัมพันธ์ภายในสมาชิกของเครือข่ายพระสงฆ์ลาว ในสังคมไทยจะเป็นการบันทึก
ประวตัิศาสตรเ์ก่ียวกบัพฒันาการการรวมกลุม่ของพระสงฆล์าวท่ีไดเ้คยมีโอกาสเขา้มาอาศยัอยูใ่น
สังคมไทยต่อไป ดังนั้นในแต่ละปีชมรมพระนิสิตนักศึกษาลาวท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ จะ
พยายามพัฒนาเอกสารในนามเครือข่ายของตนเองเพื่อสรา้งใหเ้กิดประโยชน์ทั้งต่อการบันทึก
ขอ้มลูท่ีไดด้  าเนินกิจกรรมในแต่ละปี และการพฒันาเอกสารท่ีสามารถสนบัสนนุใหพ้ระสงฆล์าวท่ี
เขา้มาอยู่ในสงัคมไทยในปีแรกไดเ้ขา้ใจแนวทางการจดัท าเอกสารการขออนญุาตเขา้มาศึกษาใน
ประเทศไทย  

เป้าหมายของการจดัการความรูข้องเครือข่ายพระสงฆล์าวท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจน
คือ ประการท่ีหนึ่งเป็นการเก็บและรวบรวมผลงานท่ีเครือข่ายพระสงฆล์าวท่ีท ากิจกรรมในแต่ละ
พืน้ท่ีไดจ้ดัท าขึน้ ซึง่สว่นใหญ่สะทอ้นความเคลื่อนไหวและปฏิบตัิกิจกรรมท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นบทบาท
ของพระสงฆล์าวกบัการด าเนินกิจกรรมสงัคมสงเคราะหแ์ละเผยแผ่พระพทุธศาสนาในสงัคมไทย 
ขณะเดียวกนัสามารถบนัทึกเหตกุารณเ์ก่ียวกบักิจกรรมภายในท่ีเครือข่ายพระสงฆล์าวไดมี้จดัท า
ขึน้ภายในกลุ่มสมาชิกของตนเองดว้ย ส าหรบัประการท่ีสองเป็นการสื่อสารขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์
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ต่อสมาชิกพระสงฆ์ลาว ส่วนใหญ่จะเน้นท่ีขั้นตอนและระเบียบของการเข้ามาอยู่อาศัยใน
สงัคมไทย ถือเป็นเอกสารท่ีอ านวยความสะดวกใหก้ับสมาชิกในเครือข่ายพระสงฆล์าวสามารถ
เป็นแนวทางในการเตรียมขอ้มลูเพื่อการติดต่อประสานกบัหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขอ
อนุญาตเขา้มาศึกษาในประเทศไทย ท้ายท่ีสุดเป้าหมายประการท่ีสามเป็นการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวให้กับหน่วยงานองคก์รท่ีเป็นทางการและผูท่ี้สนใจไดเ้ห็น
รูปแบบการด าเนินกิจกรรม และเปา้หมายหลกัของรวมกลุม่พระสงฆล์าวขึน้ ทัง้นีก้ารสื่อสารขอ้มลู
ข่าวสารใหก้ับสังคมภายนอกไดมี้ความเขา้ใจเอกลักษณ์และปฏิบัติการกิจกรรมของเครือข่าย
พระสงฆล์าวในสงัคมไทยไดม้ากขึน้ ไดช้่วยใหก้ารพัฒนาบทบาทและสถานภาพทางสงัคมของ
เครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย สรา้งภาพจ าท่ีมีความชดัเจนในฐานะกลุ่มทางสงัคมท่ีมุ่งเนน้
การด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่ได้เอาเอกลักษณ์ของแต่ละชาติเขา้มา
เก่ียวขอ้งแตอ่ยา่งใด 

กระบวนการท่ีส าคญัของการพัฒนาใหเ้กิดการจัดการความรูภ้ายในเครือข่าย
พระสงฆ์ลาว จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากสมาชิกภายในเครือข่าย อีกทั้งจากการศึกษา
ภาคสนามไดท้ าใหผู้ว้ิจยัเห็นถึงรูปแบบของการแบ่งงานกันท าในกลุ่มสมาชิกเครือข่ายพระสงฆ์
ลาวท่ีจะเปิดโอกาสใหส้มาชิกแตล่ะรูปของเครอืข่ายพระสงฆล์าวสามารถใชท้กัษะท่ีตนเองมีความ
เช่ียวชาญ เช่น ทกัษะการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรเ์ก่ียวกบัการจดังานศิลป์ ทกัษะการเขียนเพื่อ
การสื่อสาร และทกัษะการใชอ้ปุกรณถ์่ายภาพและตดัตอ่ เป็นตน้ ในการเขา้มารบัหนา้ท่ีในการรว่ม
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน จึงจะเห็นไดว้่าเครือข่ายพระสงฆ์ลาวไดใ้ชกิ้จกรรมการจัดการความรูท่ี้
เกิดขึน้ในพืน้ท่ีความสมัพันธ์ภายในเครือข่ายสมาชิก เป็นอีกการปฏิสมัพันธ์ชุดหนึ่งท่ีสามารถ
พฒันากระบวนการท างานเป็นกลุม่ และสรา้งความไวว้างใจในการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ รว่มกนัตอ่ไป 

กล่าวโดยสรุป ส าหรบักระบวนการสรา้งทนุทางสงัคมของเครือข่ายพระสงฆล์าว
ในสังคมไทยจะเห็นได้ว่าการท่ีเครือข่ายพระสงฆ์ลาวสามารถสรา้งความชัดเจนทั้งในเชิง
ปฏิบัติการกิจกรรมและมีเอกสารจัดการความรูท่ี้ยืนยันให้เห็นว่าเครือข่ายพระสงฆ์ลาวใน
สงัคมไทย ใหค้วามส าคญักับการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ภายในสมาชิก รวมทั้งการ
ยกระดับการด าเนินกิจรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้เป็นกระบวนการผลักดันให้
เครือข่ายพระสงฆส์ามารถขยายความสมัพนัธท์ัง้ภายในเครือข่ายสมาชิกและภายนอกเครือข่าย
สมาชิกใหเ้พิ่มขึน้ได ้ส่งผลใหเ้ครอืข่ายพระสงฆส์ามารถสรา้งความรว่มมือกบัองคก์รในสงัคมไทย 
ทัง้ท่ีเป็นมหาวิทยาลยัสงฆ ์หน่วยงานภาครฐัและองคก์รทางพระพุทธศาสนาของไทยใหมี้ความ
ไวว้างใจตอ่กนัไดด้ีมากขึน้ 
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4.3.2 รูปแบบของการถ่ายทอดทุนทางสังคมของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวใน
สังคมไทย  

ส าหรบัการน าเสนอให้เห็นรูปแบบของการถ่ายทอดทุนทางสังคมของเครือข่าย
พระสงฆล์าวในสงัคมไทย เป็นการสงัเคราะหข์อ้มูลทัง้จากการศึกษาภาคสนามและการศึกษา
เอกสารจดัการความรูท่ี้เครอืข่ายพระสงฆล์าวไดจ้ดัท าขึน้ ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาการด าเนินกิจกรรมท่ี
เป็นปฏิบตัิการทางสงัคมของเครอืข่ายพระสงฆล์าว ซึง่เป็นผลมาจากกระบวนการก่อตวัของความ
เป็นชุมชนและพฒันาใหเ้กิดเป็นเครือข่ายไดน้ัน้ จะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าการท่ีเครือข่ายพระสงฆ์
ลาวไดเ้ขา้มาแลกเปลี่ยนทางทางวฒันธรรมจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัท่ีระหว่างอาศยั
อยู่ในสังคมไทย ไดน้  ามาสู่การสรา้งความสัมพันธ์และการยกระดับความไวว้างใจทั้งในกลุ่ม
สมาชิกของเครอืข่ายพระสงฆล์าวและองคก์รภายนอกท่ีเครอืข่ายพระสงฆล์าวไดมี้ปฏิสมัพนัธด์ว้ย 
การสรา้งความสมัพนัธท่ี์ช่วยใหส้ามารถพฒันาเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจกรรมหรอืการด ารง
อยู่ของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยไดอ้ยา่งมั่นคง ถือเป็น “ทนุทางสงัคม” ท่ีเป็นผลจากการ
ติดต่อสื่อสารกบัองคก์รหรือปัจเจกชนท่ีเครือข่ายพระสงฆล์าวไดล้งมือปฏิบตัิใหเ้กิดขึน้ อย่างไรก็
ตามสมาชิกของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งภายในอยูเ่สมอ 
ซึ่งจะขึน้อยู่กบัระยะเวลาของการเขา้มาอาศยัอยู่ในสงัคมไทยหรือความสนใจท่ีจะท าเป็นผูน้  าใน
การด าเนินกิจกรรมในนามของเครอืข่าย ดงันัน้การถ่ายทอดทุนทางสงัคมใหค้งอยู่ไดต้่อไปจึงเป็น
ประเด็นส าคญัอีกประการหนึ่งท่ีจะช่วยใหเ้ห็นพลวตัทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีเครือข่ายพระสงฆ์
ลาวในสงัคมไทยไดป้รบัประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทของสงัคมท่ีตนเองตอ้งติดต่อสมัพนัธด์ว้ย 
ดงันัน้ในสว่นนีจ้ะไดส้รุปใหเ้ห็นรูปแบบของการถ่ายทอดทนุทางสงัคมของเครอืข่ายพระสงฆล์าวใน
สงัคมไทย โดยสามารถแบง่ออกเป็น 3 รูปแบบไดด้งัตอ่ไปนี ้

รูปแบบที่ 1 การถ่ายทอดทุนสังคมภายในสมาชิกของเครือข่าย กล่าวคือ
การท่ีสมาชิกของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทยจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะตาม
ธรรมชาติเป็นหลกัหรือเป็นความสมัพนัธท่ี์สรา้งขึน้จากการติดต่อสมัพนัธอ์ย่างใกลชิ้ด จุดเริ่มตน้
ของการพัฒนาความไว้วางใจจะมาจากการเป็นคนต่างถ่ินท่ีต้องเข้ามาอาศัยอยู่ในสังคม
ตา่งประเทศรว่มกนั การช่วยเหลือเกือ้กลูกนัในยามล าบากหรอืการจดัคณะท างานช่วยกนัดแูลรุน่
นอ้งท่ีเขา้มาอยู่ในสังคมไทยใหม่ ๆ ไดผ้ลกัดนัใหเ้ครือข่ายพระสงฆล์าวไดก้่อตัวความสมัพันธ์
ระหว่างกันภายในกลุ่มท่ีมีขนาดเล็กก่อน ดังนั้นสมาชิกในแต่ละพืน้ท่ีท่ีรวมตัวกันเป็นชมรม  
พระนิสิตนักศึกษาก่อนการพัฒนาเป็นเครือข่ายระดับหลายจังหวัดดว้ยกัน จะมีโอกาสพบปะ
พูดคยุหรือแลกเปลี่ยนทศันคติเก่ียวกับการด าเนินชีวิตอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้โควิด-19 จะเห็นไดว้่าสมาชิกของเครือข่ายพระสงฆล์าวจะมีพืน้ท่ีของแต่
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จังหวัดท่ีใช้เป็นพื ้นท่ีทางสังคมของการสรา้งความสัมพันธ์ในกลุ่มสมาชิกของตนเอง แม้ว่า
สถานการณภ์ายหลงัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้โควิด-19 จะส่งผลต่อการรวมตวัท ากิจกรรม
ภายในของเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย แต่การท่ีสมาชิกภายในเครือข่ายพระสงฆจ์ านวน
หนึ่งไดมี้โอกาสอาศยัอยู่ในวดัของคณะสงฆเ์ดียวกนั ยงัพอมีสว่นช่วยใหก้ารติดตอ่สมัพนัธภ์ายใน
กลุม่สมาชิกยงัมีความเหนียวแน่นระหวา่งกนัอยู ่ดงันัน้ในมิตินีพ้ืน้ท่ีทางสงัคมภายในของเครอืข่าย
พระสงฆล์าว จึงถือเป็นจดุเริม่ตน้ท่ีส  าคญัของการถ่ายทอดทนุทางสงัคมของเครอืข่ายพระสงฆใ์ห้
ด  าเนินตอ่ไปได ้ 

ส าหรับลักษณะส าคัญของการถ่ายทอดทุนทางสังคมภายในสมาชิกของ
เครือข่ายจะเกิดขึน้ภายใตร้ะบบอุปถัมภภ์ายในเครือข่ายคือการท่ีพระสงฆท่ี์เขา้มาอาศยัอยู่ใน
สงัคมไทยมกัเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นัแบบรุน่พี่กบัรุน่นอ้ง หรอืระบบการดแูลสนบัสนนุจากครูอาจารย์
ท่ีเคยเดินทางเขา้มาอาศยัอยู่ในสงัคมไทย ส่งผลใหก้ารสนบัสนนุใหส้มาชิกท่ีมีความสนิทสนมกนั
ไดมี้โอกาสเขา้ไปอาศยัอยู่ในวดัเดียวกัน หรือไดเ้ขา้เรียนในส านักเรียนพระปริยตัิธรรมศึกษาทัง้
สองแผนกการเรียนในส านักเรียนท่ีมีช่ือเสียงร่วมกัน ถือเป็นความสัมพันธ์ท่ีจะเกิดขึน้อย่าง
เฉพาะเจาะจงในกลุม่สมาชิกเป็นหลกั ดงันัน้จะเห็นไดว้า่วดัท่ีมีพระสงฆเ์ขา้มาอาศยัอยู่จะมีโอกาส
ท่ีจะเพิ่มจ านวนสมาชิกใหมี้เพิ่มมากขึน้เน่ืองจากมีพระสงฆท่ี์มีความอาวุโสในการเขา้มาเป็น
สมาชิกของวดันัน้ ๆ ก่อนใหก้ารรบัรองกบัพระสงัฆาธิการของวดั  

นอกจากนีก้ารเป็นสมาชิกของเครือข่ายพระสงฆล์าวรว่มกนั ยงัเป็นโอกาสท่ีจะ
ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส าคญัของวดัในสังคมไทย จะเห็นไดว้่าสมาชิกของเครือข่ายพระสงฆท่ี์ไดร้บั
โอกาสใหอ้ยู่ในวดัท่ีมีประชาชนศรทัธาเป็นจ านวนมาก จะไดร้บัหนา้ท่ีใหช้่วยดแูลสถานท่ีส าคญั
ภายในวดัหรือการไดอ้อกกิจนิมนตร์ว่มกบัพระสงฆข์องวดัท่ีพกัอยู่ เป็นโอกาสท่ีจะไดร้บัการดแูล
จากฆราวาสท่ีศรทัธาในพระพุทธศาสนาต่อไป แมแ้ต่พระสงฆล์าวท่ีอาศยัอยู่ในต่างจังหวดัแต่
สามารถเป็นพระสงฆท่ี์ปฏิบตัิหนา้ท่ีดูความเรียบรอ้ยของวดัใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมก็จะไดร้บั
โอกาสจากพระสงัฆาธิการใหไ้ดอ้อกกิจนิมนตห์รอืสื่อสารธรรมะกบัผูค้นในทอ้งถ่ินเช่นกนั น ามาซึง่
การพัฒนาความศรทัธาและความนิยมต่อพระสงฆรู์ปนั้น ดงันัน้จึงส่งผลใหส้มาชิกในเครือข่าย
พระสงฆล์าวหลายรูปท่ีมีฆราวาสในสงัคมไทยท่ีคุน้เคยกนัในฐานะเป็นผูมี้ศรทัธาตอ่วดัท่ีอาศยัอยู ่
ไดเ้ขา้มาสนบัสนนุค่าใชจ้่ายและคา่อปุกรณก์ารศกึษา รวมทัง้สนบัสนนุคา่เดินทางในการเดินทาง
ไปกลบัประเทศบา้นเกิดและตอ้งกลบัเขา้มาศกึษาตอ่ในประเทศในช่วงปิดภาคการศกึษาอีกดว้ย  

ความสมัพนัธภ์ายในเครือข่ายของพระสงฆล์าวในสงัคมไทย จึงเป็นพืน้ท่ีส  าคญั
ของการถ่ายทอดทนุทางสงัคมใหเ้กิดขึน้ เน่ืองจากพระสงฆล์าวจะสามารถไวว้างใจตอ่บทบาทของ
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ผูท่ี้เขา้มาแบ่งปันทุนทางสงัคมระหว่างกนัจากการท่ีมีความคุน้เคยกนัอยู่ก่อนแลว้ ในหลายกรณี
ทุนทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ภายในสมาชิกของเครือข่ายไดส้รา้งใหเ้กิดความสมัพนัธแ์ละประโยชนต์่อ
การท ากิจกรรมของเครอืข่ายพระสงฆล์าวมากขึน้ ในกรณีของการท่ีสมาชิกของเครอืข่ายพระสงฆ์
ลาวใหค้วามสนใจกบัการท ากิจกรรมเผยแผ่พระพทุธศาสนาใหก้บัชาวต่างชาติ ไดม้ารูจ้กัสมาชิก
ของเครือข่ายท่ีอาศยัอยู่ในวัดท่ีเป็นส านักปฏิบัติธรรมและมีการอบรมใหก้ับชาวต่างชาติ จึงได้
นิมนตใ์ห้เพื่อนต่างวัดไดเ้ขา้มาท ากิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกัน จนสามารถพัฒนา
เครือข่ายสื่อสารธรรมะเป็นภาษาอังกฤษใหก้ับชาวต่างชาติได้ อย่างไรก็ตามทุนทางสงัคมเป็น
ความสมัพนัธท่ี์มีโอกาสถกูครอบครองไวก้บัปัจเจกบุคคลโดยไม่ไดแ้บ่งปันใหก้บัเครือข่ายไดด้ว้ย 
การท่ีเครอืข่ายพระสงฆอ์าจมีประสบการณเ์ก่ียวกบัการตอ้งจดัการความสมัพนัธภ์ายในเครอืข่าย
ในสถานการณท่ี์ปัจเจกบุคคลครอบครองทุนทางสงัคมเป็นหลกั จนส่งผลใหส้มาชิกในเครือข่าย
อาจมีความไม่เขา้ใจแนวทางการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารเครือข่าย ไดส้รา้งใหส้มาชิกใน
เครอืข่ายพระสงฆล์าวพยายามแลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสารระหว่างกนั รวมทัง้เปิดพืน้ท่ีใหมี้การแบ่ง
หนา้ท่ีตามโครงสรา้งของเครอืข่ายภายในใหมี้การมีสว่นรว่มด าเนินกิจกรรมมากยิ่งขึน้ 

รูปแบบที ่2 การถ่ายทอดทุนทางสังคมร่วมกับคณะสงฆไ์ทย กลา่วคือการท่ี
เครอืข่ายพระสงฆล์าวสามารถเขา้มามีความสมัพนัธก์บัคณะสงฆไ์ทยอย่างใกลชิ้ด สามารถกล่าว
ไดว้่าความสมัพนัธแ์ละความรว่มมือระหว่างมหาเถรสมาคมของคณะสงฆไ์ทยกับองคก์ารพุทธ
ศาสนาสมัพนัธแ์ห่งแห่งสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่ในระดบัท่ีดีมาก ต่างฝ่ายต่าง
ให้การสนับสนุนและอุปถัมภ์ดูแลพระพุทธศาสนาร่วมกัน อีกทั้งการท่ีสมาชิกของเครือข่าย
พระสงฆล์าวตา่งมีความเขา้ใจบรบิททางสงัคมและวฒันธรรมของสงัคมไทยอยูใ่นระดบัท่ีดี ยิ่งเป็น
การสนบัสนนุใหพ้ระสงฆล์าวสามารถปรบัตวัภายหลงัจากการเขา้มาอยู่ในสงัคมไทยท าไดส้ะดวก
ขึน้ พระสงฆ์ลาวจ านวนมากจึงสามารถเขา้มาอาศัยวัดในสังคมไทยเป็นท่ีอยู่อาศัยไดอ้ย่างมี
ความสุข บทบาทของพระสงฆล์าวเม่ือเขา้มาอาศัยอยู่ในวดัของคณะสงฆไ์ทยแลว้ จะมีความ
คาดหวงัท่ีส  าคญัประกอบดว้ย (1) การใหค้วามส าคญักับวตัรปฏิบตัิของพระสงฆท์ัง้การท าวตัร 
การบิณฑบาตร การสวดมนตแ์ละการออกกิจนิมนตต์ามท่ีฆราวาสจะศรทัธาต่อวดั ทัง้นีก้ารจะ
สามารถออกกิจนิมนตไ์ดส้ว่นใหญ่พระสงัฆาธิการจะพิจารณาการมีวตัรปฏิบตัิท่ีเรยีบรอ้ย สามารถ
สมัผสัไดถ้ึงการปรบัตวัว่าเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของวดั อีกทัง้มีความเอาใจใส่ในการท่องบทสวด
มนตภ์าษาบาลี (2) การใหค้วามส าคญักบับทบาทหนา้ท่ีภายในวดั จะเห็นไดว้่าวฒันธรรมของวดั
ไทยจะมีการแบง่หนา้ท่ีภายในวดัใหก้บัพระสงฆ ์ไดร้ว่มกนัปฏิบตัิหนา้ท่ีดแูลพืน้ท่ีของวดั หรอือาจ
ตอ้งอยู่ในคณะท างานตามพันธกิจคณะสงฆไ์ทย 6 ดา้นคือ ดา้นการปกครอง ดา้นการเผยแผ ่ 
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ดา้นการศาสนศกึษา ดา้นสาธารณูปการ ดา้นการศกึสงเคราะห ์และดา้นการสาธารณสงเคราะห์ 
และ (3) การใหค้วามส าคญักบัการศึกษาพระปรยิตัิธรรมทัง้ท่ีเป็นแผนกธรรมสนามหลวง แผนก
บาลีสนามหลวง หรอืภายหลงัอาจเป็นแผนกอภิธรรมไดด้ว้ย  

หากสมาชิกของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในวัดไทย สามารถ
ด าเนินวตัรปฏิบตัิไดต้ามท่ีพระสงัฆาธิการคาดหวงัจะถือเป็นโอกาสส าคญัท่ีเปิดพืน้ท่ีใหส้ามารถ
เพิ่มจ านวนสมาชิกของพระสงฆล์าวใหเ้ขา้มาอาศยัอยู่เพิ่มมากขึน้ได ้นอกจากนีค้วามส าคญัของ
การท่ีสมาชิกของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวได้รับความไว้วางใจจากเจ้าคณะปกครองหรือ 
พระสังฆาธิการท่ีมากขึน้ จะเป็นช่องทางส าคัญท่ีจะสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีคณะสงฆ์ไทย
ด าเนินการได ้โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีด าเนินการตามพนัธกิจคณะสงฆ ์6 ดา้น ซึ่งดา้นท่ีสมาชิกของ
เครือข่ายพระสงฆล์าวจะเขา้มาเก่ียวขอ้งได ้เช่น ดา้นการเผยแผ่คือการเป็นคณะวิทยากรอบรม
ธรรมะสญัจรหรอืการปฏิบตัิธรรม ดา้นศาสนศกึษาคือการเป็นผูส้อนในส านกัเรยีนพระปรยิตัิธรรม
ศึกษาทั้งแผนกธรรมสนามหลวงและแผนกบาลีสนามหลวง ดา้นสาธารณูปการคือการเขา้ร่วม
พัฒนาสถานท่ีของวัด รวมทั้งพัฒนาสิ่งปลูกสรา้งเพื่อประโยชน์ส่ วนรวมในชุมชน และด้าน 
สาธารณสงเคราะหค์ือการท ากิจกรรมช่วยเหลือสงัคมหรอืกิจกรรมพฒันาชมุชน เป็นตน้  

การมีโอกาสไดเ้รยีนรูแ้ละด าเนินกิจกรรมรว่มกบัคณะสงฆไ์ทย ไดส้รา้งใหส้มาชิก
ในเครือข่ายพระสงฆ์ลาวจ านวนหนึ่งมีความเข้าใจแนวทางการพัฒนากิจกรรมอย่างลึกซึง้
เน่ืองจากมีสว่นรว่มในการจดักิจกรรมมาตอ่เน่ืองหลายปี อีกทัง้ยงัสามารถพฒันาสายสมัพนัธก์บัผู้
มีสว่นเก่ียวขอ้งในกิจกรรมทัง้ผูแ้ทนหน่วยงานภาครฐัและฆราวาสท่ีเขา้มารว่มกิจกรรมอีกดว้ย ใน
หลายกรณีความสมัพันธ์ดงักล่าวไดพ้ัฒนาเป็นทุนทางสงัคมส่วนปัจเจกบุคคลของสมาชิกของ
เครอืข่ายพระสงฆ ์เพราะฆราวาสมีความศรทัธาและพรอ้มใหก้ารสนบัสนนุการด าเนินกิจกรรมเมื่อ
เครือข่ายพระสงฆจ์ะจัดกิจกรรมเช่นกัน การพัฒนาทุนทางสังคมในรูปแบบนีจ้ะเป็นแบบแผน
ความสมัพนัธท่ี์คณะสงฆล์าวเขา้ใจการต่อยอดความสมัพนัธจ์ากคณะสงฆไ์ทยใหข้ยายออกไป 
จนสามารถสรา้งใหเ้กิดประโยชนต์่อการขบัเคลื่อนกิจกรรมในอนาคตของเครือข่ายพระสงฆล์าว 
ดงัจะเห็นไดว้า่ปัจจบุนัเครอืข่ายพระสงฆล์าวสามารถระดมการบรจิาคสิ่งของและทนุสนบัสนนุการ
ด าเนินกิจกรรม ไปพฒันาเป็นกิจกรรมสงัคมสงเคราะหห์รือบวชเณรภาคฤดรูอ้นประจ าปีไดอ้ย่าง
ตอ่เน่ือง ซึง่การสนบัสนนุจะมาทัง้จากคณะสงฆท่ี์พรอ้มมีสว่นอปุถมัภกิ์จกรรมที่เป็นประโยชนแ์ละ
ผูค้นทั่วไปในสงัคมไทยท่ีมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัสมาชิกของเครอืข่ายพระสงฆล์าว  

รูปแบบที่ 3 การถ่ายทอดทุนทางสังคมบนเครือข่ายสังคมออนไลน ์
กล่าวคือการท่ีสมาชิกของเครือข่ายพระสงฆล์าวในปัจจุบันใหค้วามส าคัญกับการใชเ้ครือข่าย
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สงัคมออนไลนใ์หเ้กิดประโยชนด์งันี ้ประการท่ีหนึ่งการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลนส์  าคญั 2 รูปแบบ
คือ Line และ Facebook จะถกูใชเ้ป็นช่องทางการสื่อสารภายในของสมาชิกภายในเครือข่าย ทัง้
การจดัตัง้กลุ่มการสื่อสารขอ้มลูกิจกรรม การสื่อสารขอ้มลูเพื่อการประสานงานประชุม และสรุป
ความเคลื่อนไหวของสมาชิกภายในเครือข่าย และการเผยแผ่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและ
วฒันธรรมท่ีเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยจดัด าเนินการขึน้ ประการท่ีสองการใชเ้ครือข่าย
สังคมออนไลน์ Facebook เป็นพืน้ท่ีของการด าเนินกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งใน
รูปแบบภาษาองักฤษ ภาษาลาว และภาษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลงัการแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชือ้โควิด-19 ไดส้ง่ผลกระทบตอ่การด าเนินกิจกรรมของเครอืข่ายพระสงฆใ์นพืน้ท่ีกายภาพ
ปกติซึง่เคยสามารถจดัขึน้อยู่เป็นประจ า การใชช้่องทางบนเครอืข่ายสงัคมออนไลนจ์ึงเป็นวิธีการท่ี
เขา้มาแทนท่ี และมีส่วนช่วยใหส้มาชิกของเครือข่ายพระสงฆล์าวสามารถมีกิจกรรมท่ีด าเนินการ
รว่มกันได ้ทัง้นีก้ารจดักิจกรรมส่วนใหญ่จะเนน้ท่ีไปท่ีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการปฏิบตัิ
ธรรมเพื่อเจริญสติภาวนา เช่น การจัดกิจกรรมสวดมนตข์า้มปีออนไลน ์เป็นตน้ จึงจะเห็นไดว้่า
กิจกรรมท่ีเครอืข่ายพระสงฆล์าวมีความถนดัสว่นหนึง่ เป็นรูปแบบกิจกรรมท่ีผูน้  าเครอืข่ายพระสงฆ์
หลายแห่งไดร้บัอิทธิพลของการเขา้มารว่มเป็นคณะท างานใหก้บัพระสงฆไ์ทย จนสามารถเรียนรู ้
การจดัรูปแบบของกิจกรรมและพฒันาใหก้ลายเป็นทนุทางสงัคมที่ไดร้บัการถ่ายทอดแนวความคิด
ของการจดักิจกรรมไปจากคณะสงฆไ์ทย 

การท่ีเครือข่ายสังคมออนไลน์เขา้มามีบทบาทในการเผยแผ่ขอ้มูลข่าวสารท่ี
สามารถเขา้ถึงสมาชิกท่ีอยู่ในเครอืข่ายสงัคมออนไลนร์ว่มกนัได ้ไดเ้ป็นโอกาสท่ีเครอืข่ายพระสงฆ์
ลาวสามารถใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีต้องการขอรบัการสนับสนุนจากสังคม ซึ่งส่วนใหญ่
เครือข่ายพระสงฆล์าวจะเริ่มตน้จากการประชาสมัพนัธผ์ลงานในอดีตท่ีเคยไดด้  าเนินการมาก่อน
วา่สามารถท ากิจกรรมสงัคมสงเคราะหห์รอืกิจกรรมการเผยแผ่พระพทุธศาสนาได ้อีกทัง้จะมาการ
จดักิจกรรมบนเครอืข่ายสงัคมออนไลนใ์นลกัษณะท่ีไม่เรยีกค่าบรกิารเพื่อแสดงใหเ้ห็นความตัง้ใจ
ในการท ากิจกรรมทางพระพทุธศาสนาและวฒันธรรม แตก่ารขอรบัการสนบัสนนุถือเป็นเพียงหนึ่ง
ช่องทางในการประชาสมัพนัธเ์พื่อใหผู้ส้นใจไดเ้ขา้มามีส่วนรว่มต่อกิจกรรม ซึ่งการท่ีสมาชิกของ
เครือข่ายพระสงฆใ์นสงัคมไทยมีความสมัพันธ์ท่ีดีกับผูค้นในสงัคมไทย ไดส้รา้งเครือข่ายสงัคม
ออนไลนเ์ป็นพืน้ท่ีของการพฒันาความสมัพนัธใ์หข้ยายจ านวนผูท่ี้สนใจตอ้งการเขา้มาเป็นผูใ้หก้าร
สนบัสนนุเพิ่มขึน้อีก  ดงันัน้ในมิตินีเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลนจ์งึมีสว่นส าคญัในการท าหนา้ท่ีสง่เสรมิ
ใหเ้กิดการพฒันาความสมัพนัธแ์ละการสื่อสารขอ้มลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชนก์บัเครอืข่ายพระสงฆ์
ลาวในสงัคมไทยใหส้งัคมรบัทราบได ้
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สมาชิกของเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยจึงไดใ้ชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์
เป็นพืน้ท่ีของการจัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหส้มาชิกท่ีอยู่คนละพืน้ท่ีจังหวดั  สามารถเขา้มาร่วม
สื่อสารกิจกรรมและมีปฏิสมัพนัธใ์นรูปแบบกิจกรรมออนไลนร์ว่มกนั เป็นการกระชบัความสมัพนัธ์
ในสมาชิกภายในกลุม่ในช่วงเวลาท่ีไม่สามารถเดินทางไปมาตอ่กนัไดส้ะดวกตามเง่ือนไของการลด
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้โควิด-19 พืน้ท่ีความสมัพนัธอ์อนไลนจ์ึงกลายเป็นหนึ่งในช่องทาง
ของการพฒันาความสมัพนัธใ์หก้บัสมาชิกของเครอืข่ายพระสงฆล์าวใหส้ามารถยงัคงมีปฏิสมัพนัธ์
ตอ่กนัเองภายใน อีกทัง้สามารถขยายจ านวนผูท่ี้จะเขา้มาสนบัสนนุกิจกรรมจากผลงานท่ีเครอืข่าย
พระสงฆล์าวไดใ้ชช้่องทางการเครอืข่ายสงัคมออนไลนป์ระชาสมัพนัธผ์ลงานของเครือข่ายตนเอง
อีกดว้ย 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะการวจิัย 

การศึกษาเรื่อง “เครือข่ายพระสงฆล์าว: กระบวนการสรา้งชุมชนและทุนทางสงัคมใน
สงัคมไทย” มีวตัถปุระสงคใ์นการศึกษาเพื่อวิเคราะหก์ระบวนการก่อตวัของความเป็นชุมชนและ
การจดัตัง้เครือข่ายพระสงฆล์าว ตลอดจนลกัษณะกิจกรรมทางศาสนาในประเด็นการถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ซึง่จะน ามาสูก่ารสงัเคราะห์
ใหท้ราบถึงรูปแบบของกระบวนการสรา้งและถ่ายทอดทนุทางสงัคมของเครือข่ายพระสงฆล์าวใน
สงัคมไทยได ้ส าหรบัการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูของการศึกษา ผูว้ิจยัไดอ้าศยัวิธีวิจยัแบบ
ผสมผสานกล่าวคือในส่วนของขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากเก็บแบบสอบถามเชิงส ารวจ ซึ่งมีท่ีมา
จากการสุม่กลุม่ตวัอย่างของประชากรพระสงฆล์าวท่ีเขา้มาอยู่อาศยัในสงัคมไทยตามเง่ือนไขของ
การวิจยั จะถูกน ามาวิเคราะหด์ว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ขณะท่ีในส่วนของขอ้มลูเชิงคณุภาพไดข้อ้มูลจากการสมัภาษณ ์การสนทนากลุ่ม และ
การสังเกตการณ์การวิจัย มีท่ีมาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพื่อใหเ้ป็นผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัของการศกึษาวิจยัครัง้นี ้จะถกูน ามาวิเคราะหแ์บบแก่นสาระโดยการก าหนดหวัขอ้หลกัของ
การวิเคราะหต์ามวตัถปุระสงคข์องการวิจยัเช่นกนั และเมื่อไดว้ิเคราะหข์อ้มลูของการศกึษาทัง้สอง
ประเภท ผูว้ิจยัไดบ้รูณาการขอ้มลูใหเ้กิดเป็นผลการวิเคราะหท่ี์สามารถเช่ือมโยงประโยชนข์องการ
ใชข้อ้มลูแบบผสมผสานเขา้ดว้ยกนั โดยมีเปา้หมายเพื่อใหส้ามารถวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลู
การวิจยัไดส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการศกึษาวิจยัใหไ้ดช้ดัเจนมากท่ีสดุ  

เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างและกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคญัของการวิจยั จะสามารถแบ่ง
ออกตามกลุม่ของการใหข้อ้มลูไดด้งันี ้

1) กลุม่ตวัอย่างเชิงปรมิาณ คดัเลือกจากประชากรพระสงฆล์าวท่ีเขา้มาศกึษาอยู่ใน
สังคมไทยในพื ้น ท่ีการวิจัย 8 จังหวัดได้แก่  (1) กรุงเทพมหานคร (2) พระนครศรีอยุธยา  
(3) หนองคาย (4) ขอนแก่น (5) นครพนม (6) อุบลราชธานี (7) เชียงใหม่ (8) เชียงราย ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้สิน้ 119 รูป 

2) กลุ่มใหข้อ้มลูส าคญัท่ีเป็นพระสงฆไ์ทย ท าการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อให้
สามารถไดก้ลุ่มพระสงฆไ์ทยท่ีสามารถใหข้อ้มลูไดต้รงกบัวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของการวิจยั 
โดยไดเ้ก็บขอ้มลูดว้ยกระบวนการสมัภาษณเ์ชิงลกึและการสนทนากลุม่ทัง้สิน้ 15 รูป และน าขอ้มลู
ท่ีไดม้าใชก้ารวิเคราะหแ์บบแก่นสาระตามหวัขอ้ท่ีก าหนด 
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3) กลุ่มให้ข้อมูลส าคัญท่ีเป็นพระสงฆ์ลาว คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อให้
สามารถไดก้ลุม่พระสงฆล์าวท่ีสามารถใหข้อ้มลูไดต้รงกบัวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของการวิจยั 
โดยไดเ้ก็บขอ้มลูดว้ยกระบวนการสมัภาษณเ์ชิงลกึและการสนทนากลุม่ทัง้สิน้ 12 รูป และน าขอ้มลู
ท่ีไดม้าใชก้ารวิเคราะหแ์บบแก่นสาระตามหวัขอ้ท่ีก าหนด 

4) กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคัญท่ีเป็นบุคคลทั่วไปชาวไทย คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
เพื่อให้สามารถได้กลุ่มคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภาครฐัท่ีมี
ประสบการณเ์ก่ียวขอ้งกบัการปฏิสมัพนัธก์บัพระสงฆล์าว หรอืมีบทบาทใหก้ารสนบัสนนุพระสงฆ์
ลาวในสงัคมไทยจ านวน 3 คน และน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชก้ารวิเคราะหแ์บบแก่นสาระตามหัวขอ้ท่ี
ก าหนด 

ส าหรบัส่วนต่อไป ผูว้ิจยัจะไดน้ าเสนอสาระส าคญัของการศึกษาวิจยัครัง้นี ้รว่มกับการ
อภิปรายทางวิชาการทั้งในมิติขอ้คน้พบและมิติทางทฤษฎีของการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ร่วมกับการ
จดัท าขอ้เสนอแนะส าหรบัการพฒันาและการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับเครือข่ายพระสงฆล์าวใน
สงัคมไทย โดยมีหวัขอ้ของการน าเสนอดงัตอ่ไปนี ้

5.1 สรุปผลการศกึษา 
5.1.1 กระบวนการก่อตวัของความเป็นชุมชนและการจัดตัง้เครือข่ายพระสงฆ์

ลาวในสงัคมไทย 
5.1.2 ลักษณะกิจกรรมทางศาสนากับการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนทาง

วฒันธรรมของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 
5.1.3 รูปแบบของกระบวนการสรา้งและถ่ายทอดทุนทางสังคมของเครือข่าย

พระสงฆล์าวในสงัคมไทย 
5.2 อภิปรายผลการศกึษา 

5.2.1 อภิปรายผลการศึกษากระบวนการก่อตัวของความเป็นชุมชนและการ
จดัตัง้เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 

5.2.2 อภิปรายผลการศึกษาลกัษณะกิจกรรมทางศาสนากับการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 

5.2.3 อภิปรายผลการศึกษารูปแบบของกระบวนการสรา้งและถ่ายทอดทุนทาง
สงัคมของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 
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5.3 ขอ้เสนอแนะการวิจยั 
5.3.1 ขอ้เสนอแนะการน าการวิจยัไปใชป้ระโยชน ์
5.3.2 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครัง้ตอ่ไป 

5.1 สรุปผลการศกึษา 
ส าหรบัการสรุปผลการศกึษาวิจยัจะแบง่หวัขอ้ออกตามวตัถปุระสงคข์องการศกึษาเป็น 3 

หวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้
5.1.1 กระบวนการก่อตัวของความเป็นชุมชนและการจัดตั้งเครือข่ายพระสงฆ์

ลาวในสังคมไทย  
การเขา้มาอาศัยอยู่ในสังคมไทยของพระสงฆ์ลาวเกิดขึน้ทั้งจากการผลักดันจาก

ระบบการสนบัสนุนของครูอาจารยห์รือรุน่พี่รุน่นอ้ง และพระสงฆล์าวอีกบางส่วนไดต้ดัสินใจเดิน
ทางเขา้มาศึกษาในสังคมไทยดว้ยตนเอง ดังนั้นปัจจัยท่ีเป็นอิทธิพลต่อการส่งเสริมใหเ้กิดการ
รวมตวัเป็นชมุชนและเครอืข่ายของพระสงฆล์าวจงึมีความแตกตา่งกนัตามท่ีมาของพระสงฆแ์ตล่ะ
รูปหรือแต่ละบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของพื ้นท่ีท่ีพระสงฆ์ลาวได้เข้ามาอาศัยอยู่ใน
สงัคมไทย เม่ือพิจารณากระบวนการก่อตวัของความเป็นชุมชนและการจดัตัง้เครือข่ายพระสงฆ์
ลาวในสงัคมไทยจะเห็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งดงันี ้

(1) กระบวนการก่อตัง้ของความเป็นชมุชน หมายถึงพฒันาการของพระสงฆล์าว
ในการรวมตวักนัเป็นกลุ่มทางสงัคมท่ีมีการท ากิจกรรมและการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม รวมทัง้การ
รวมตวัท่ีจะสามารถใหค้วามช่วยเหลือเกือ้กลูหรอืมีสว่นช่วยใหเ้กิดการยกระดบัคณุภาพชีวิตใหก้บั
สมาชิกพระสงฆล์าวท่ีเขา้มาอยู่ในสงัคมไทย โดยการพฒันาความเป็นชมุชนจะเกิดโดยมีปัจจยัท่ี
สนบัสนุนส าคญัสี่ประการประกอบดว้ย การใชค้วามสมัพนัธท์างวฒันธรรมและพระพุทธศาสนา 
ระบบความสมัพนัธภ์ายใตก้ารอปุถมัภข์องรุน่พี่สูรุ่น่นอ้ง การมีระบบกิจการนิสิตนกัศกึษาและการ
พฒันาความสมัพนัธต์่างประเทศของมหาวิทยาลยัสงฆใ์หก้ับสนบัสนุน และความตอ้งการฟ้ืนฟู
และสนบัสนุนการรกัษาพระพทุธศาสนาในสงัคมไทย จะเห็นไดว้่าการท่ีพระสงฆล์าวมีอตัลกัษณ์
และความเขา้ใจบรบิททางสงัคม ประเพณีและวฒันธรรมสงัคมไทยมากกว่าพระสงฆต์่างประเทศ 
อ่ืน ๆ ท่ีไดเ้ขา้มาอยู่ในสงัคมไทยไดก้่อใหเ้กิดผลทัง้ดา้นบวกและดา้นลบต่อการพฒันาความเป็น
ชุมชนขึน้ ในมิติบวกคือพระสงฆล์าวสามารถปรบับทบาทหรือประยุกตว์ิถีชีวิตใหส้อดคลอ้งกับ
ความคาดหวงัของคณะสงฆแ์ละผูค้นในสงัคมไทยไดโ้ดยง่ายกวา่พระสงฆป์ระเทศอื่น ความรูส้กึท่ี
จะถกูกีดกนัออกจากชมุชนสงฆห์รือชุมชนความศรทัธาของแต่ละทอ้งถ่ินจะไม่ค่อยเกิดขึน้ ส่งผล
ใหพ้ระสงฆล์าวรูส้ึกไดถ้ึงความเป็นสมาชิกหรือมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสงัคมไทยได้
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โดยง่าย อยา่งไรก็ตามมิตดิา้นลบที่สง่ผลตอ่การพฒันาความเป็นชมุชนพระสงฆล์าวคือ ไดส้รา้งให้
พระสงฆล์าวไม่เห็นความจ าเป็นของการรวมกลุม่อย่างชดัเจนเพื่อแสดงเอกลกัษณท์างวฒันธรรม
หรือประเพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพระสงฆล์าวสามารถมีความ
เขา้ทางภาษาและวฒันธรรมอยา่งใกลชิ้ดกบัชมุชนทอ้งถ่ิน  

ส าหรบัผลการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณเก่ียวกับกระบวนการก่อตวัของความเป็น
ชุมชน สามารถสรุปขอ้ค าถามท่ีส าคญัคือ  ประเด็นท่ีหนึ่ง เครือข่ายสงัคมออนไลนมี์ผลต่อการ
ขยายตวัของความเป็นชมุชนและการจดัตัง้เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย โดยกลุม่ตวัอย่างมี
ค่าเฉลี่ยของความเห็นอยู่ท่ี 3.71 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.97 ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาจากค่า
คะแนนเฉลี่ยของระดบัความเห็นสามารถแปรผลไดว้่ากลุม่ตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุ 
ประเด็นท่ีสอง บทบาทของส านกังานก ากบัพระธรรมทตูไทยในต่างประเทศของคณะสงฆไ์ทย ซึ่ง
ท าหนา้ท่ีดูแลกิจการดา้นต่างประเทศสนองกับมหาเถรสมาคมกับการมีส่วนต่อการก่อตัวของ
ชมุชนและการจดัตัง้เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย โดยมีคา่เฉลี่ยของความเห็นอยู่ท่ี 3.5 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.89 ทั้งนีเ้ม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความเห็น
สามารถแปรผลไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมาก ว่าบทบาทของส านกังานก ากบัพระ
ธรรมทูตไทยในต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทยมีส่วนต่อการก่อตัวของชุมชนพระสงฆ์ลาวใน
สงัคมไทย และ ประเด็นท่ีสาม บรบิทของความสมัพนัธท์างประวตัิศาสตรมี์ส่วนต่อการก่อตวัของ
ความเป็นชมุชนและการจดัตัง้เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย โดยมีคา่เฉลี่ยของความเห็นอยูท่ี่ 
3.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 1.01 ทั้งนี ้เม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับ
ความเห็นสามารถแปรผลไดว้า่กลุม่ตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยระดบัมาก  

อย่างไรก็ดี กระบวนการพัฒนาความเป็นชุมชนของพระสงฆล์าวก็เกิดขึน้บน
พืน้ฐานของแรงผลักดันสองส่วนคือ ส่วนท่ีหนึ่งเป็นแรงผลักดันตามธรรมชาติคือสมาชิกของ
พระสงฆ์ลาวท่ีเขา้มาอยู่ในสังคมไทยไดเ้ริ่มเห็นความส าคัญของการช่วยเหลือเกือ้กูลระหว่าง
สมาชิก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากสามารถมีแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัท่ีเป็นวดัของคณะสงฆไ์ทยสงักดัรว่มกนั
ได ้จะยิ่งสนบัสนนุใหกิ้จกรรมการศกึษาทัง้ท่ีเป็นระดบัพระปรยิตัิธรรมศกึษาหรอืระดบัอดุมศกึษามี
ก าลงัในการสรา้งใหเ้กิดความกา้วหนา้ในหมู่สมาชิกไดด้ียิ่งขึน้ ขณะท่ีส่วนท่ีสองเป็นแรงผลกัดนั
ตามองคก์รทางสงัคมคือการท่ีมหาวิทยาลยัสงฆท์ัง้สองแห่งคือมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลยัและมหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั เห็นความส าคญัของการขบัเคลื่อนใหมี้ชมรม
พระนิสิตนกัศึกษาต่างประเทศไวเ้ป็นพืน้ท่ีของการสรา้งปฏิสมัพนัธใ์นกลุ่มพระสงฆต์่างประเทศ  
ท่ีเขา้มาศกึษาในสงัคมไทย อีกทัง้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัจะไดมี้ช่องทางการสื่อสารขอ้มลู
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และผลกัดนัใหพ้ระนิสิตนักศึกษาต่างประเทศไดเ้ขา้มาท ากิจกรรมภายในมหาวิทยาลยัไดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรมยิ่งขึน้ จึงจะเห็นได้ว่าแรงผลักดันท่ีส าคัญทั้งสองประการได้น ามาสู่การพัฒนา
ความสมัพันธ์ใหส้มาชิกพระสงฆล์าวท่ีเขา้มาอยู่ในสงัคมไทย เห็นความจ าเป็นของการพัฒนา
ความรว่มมือท่ีจะสรา้งชมุชนของตนเองขึน้ 

ทา้ยท่ีสุดจะเห็นไดว้่า ชุมชนพระสงฆ์ลาวในสังคมไทยจะกระจายอยู่ในพืน้ท่ี
จังหวัดท่ีมีมหาวิทยาลัยสงฆ์อยู่ อีกทั้งจะสามารถเติบโตและขยายความเข้มแข็งภายใต้การ
สนบัสนุนของคณะสงฆใ์นพืน้ท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีเจา้คณะปกครองหรือพระสงัฆาธิการท่ี
เห็นศกัยภาพหรือประโยชนข์องการท่ีพระสงฆล์าวสามารถเขา้มาเติมเต็มช่องว่างท่ีหายไปของ
จ านวนพระสงฆแ์ละสามเณรในสงัคมไทย จะยิ่งสง่ผลใหส้มาชิกของพระสงฆล์าวในชมุชนแห่งนัน้
มีบทบาทในการเขา้ไปเจริญศรทัธาผูค้นในชุมชน ผ่านการท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและ
วฒันธรรม ตลอดจนการเขา้รว่มกิจกรรมของคณะสงฆไ์ทย เช่น การเขา้ศกึษาในระบบพระปรยิตัิ
ธรรมศกึษาทัง้แผนกธรรมสนามหลวงและแผนกบาลีสนามหลวง เป็นตน้ การท่ีชมุชนพระสงฆล์าว
จ าเป็นตอ้งอาศยัการพฒันาความสมัพนัธแ์ละความเขม้แขง้ของการท ากิจกรรมอย่างคอ่ยเป็นคอ่ย
ไป จึงจะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าเจา้คณะปกครองและพระสงัฆาธิการถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ี
จะมีส่วนช่วยใหชุ้มชนพระสงฆล์าวท่ีกระจายอยู่ตามพืน้ท่ีต่าง ๆ มีความเขม้แข็งท่ีต่อเน่ืองขึน้ได ้
ดงันัน้กระบวนการก่อตวัของความเป็นชมุชนในสงัคมไทยจึงยงัอยู่ในช่วงของการพฒันาใหแ้ต่ละ
พืน้ท่ีจงัหวดัไดพ้ฒันาความสมัพนัธข์องตนเอง ไม่ไดจ้  าเป็นตอ้งขึน้ตรงต่อการบรหิารภายใตส้งักดั
ใด เน่ืองจากแตล่ะพืน้ท่ีก็จะไดร้กัษาเอกลกัษณข์องพฒันาความเป็นชมุชนพระสงฆล์าวไวไ้ด ้

(2) กระบวนการก่อตัวของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทย หมายถึง
พฒันาการของการรวมตวักันท ากิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มสมาชิก และการ
เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างชุมชนพระสงฆ์ลาวในพื ้นท่ีจังหวัดต่าง ๆ ใน
สังคมไทยให้สามารถขา้มพืน้ท่ีของการท ากิจกรรมมาปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้มากขึน้ ทั้งนีเ้ม่ือ
พิจารณากระบวนการก่อตัวของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทยจะพบว่ามีองคป์ระกอบท่ี
ผลักดันให้การเช่ือมโยงเครือข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่มพระสงฆ์ลาวเกิดขึน้ไดอ้ย่างเขม้แข็ง
ประกอบดว้ย การผลกัดนัจากชมรมพระนิสิตนกัศึกษาลาวของมหาวิทยาลยัสงฆ ์การไดร้บัการ
ยอมรบัจากหน่วยงานภาครฐัของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว และการสนบัสนุนจาก
พระสังฆาธิการของสังคมไทย ดังนั้นเครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทยจึงเป็นรูปแบบของ
เครือข่ายท่ีพฒันาจากความร่วมมือของทัง้สมาชิกภายในเครือข่ายและแรงสนับสนุนจากสงัคม
ภายนอก เน่ืองจากทัง้สองฝ่ายเห็นว่าการสรา้งและพฒันาใหมี้เครือข่ายท่ีสามารถติดต่อสื่อสาร
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ปัญหาและสง่ตอ่ขอ้มลูท่ีถกูตอ้งระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมาชิกพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 
จะสามารถช่วยลดช่องว่างของการสื่อสารท่ีอาจน าไปสู่การเขา้ใจท่ีคลาดเคลื่อนในสถานการณท่ี์
ส าคญัได ้การพฒันาใหเ้ครอืข่ายพระสงฆล์าวเกิดขึน้จึงเป็นประโยชนอ์ย่างชดัเจนทัง้กบัพระสงฆ์
ลาวและหน่วยงานท่ีตอ้งเขา้ไปปฏิสมัพนัธด์ว้ย 

บทบาทท่ีเด่นชัดของผู้น  าเครือข่ายพระสงฆ์ลาวในกระบวนการก่อตัวของ
เครือข่ายพระสงฆ์ในสังคมไทย ได้ช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานอย่างเป็นทางการ เช่น  
สถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวประจ าประเทศไทย ส านกังานก ากบั
พระธรรมทตูไทยในต่างประเทศภายใตม้หาเถรสมาคม และมหาวิทยาลยัสงฆท์ัง้สองแห่ง เป็นตน้ 
เห็นความส าคญัของการเปิดพืน้ท่ีการด าเนินกิจกรรมรว่มกนัใหก้บัเครือข่ายพระสงฆล์าวมากขึน้ 
จึงจะเห็นไดว้่ากิจกรรมท่ีส าคญัท่ีจะช่วยเจรญิความสมัพนัธไมตรีระหว่างสองประเทศเพื่อนบา้น 
สมาชิกหรือผู้น  าของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวจะได้เข้าไปมีบทบาทร่วมด าเนินกิจกรรมด้วย  
การสามารถเขา้ไปมีสว่นรว่มกบักิจกรรมทางสงัคมท่ีหน่วยงานอยา่งเป็นทางการรว่มจดักิจกรรมได้
บ่อยครัง้มากขึน้ ไดช้่วยส่งเสริมภาพลกัษณข์องเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยใหอ้ยู่ในภาพ  
จ าทางสงัคมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งมากขึน้เช่นกนั  

จึงจะเห็นไดว้่า การเช่ือมโยงใหชุ้มชนพระสงฆล์าวท่ีกระจายอยู่หลายจงัหวดัใน
สงัคมไทย ไดร้บัการเปิดพืน้ท่ีจากมหาวิทยาลยัสงฆใ์หส้ามารถจัดประชุมเพื่อสรา้งปฏิสมัพันธ์
ระหวา่งสมาชิก อีกทัง้ยงัเป็นการสรา้งใหเ้กิดการพฒันาความเขม้แข็งในการโยงใยสมาชิกพระสงฆ์
ลาวใหก้ลายเป็นเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยรว่มกนั มีสว่นตอ่การขยายความสมัพนัธใ์หก้บั
เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยมากขึน้ ขณะเดียวกนัการท่ีเครอืข่ายพระสงฆล์าวไดเ้ริม่พฒันา
บทบาทของกลุม่ตนเอง ทัง้ท่ีเป็นบทบาทในระดบัเครอืข่ายและระดบัปัจเจกบคุคลให้มีสว่นตอ่การ
สนองงานคณะสงฆไ์ทยได ้เช่น การประสานงานใหฝ่้ายสาธารณสงเคราะหข์องมหาเถรสมาคม
สามารถเขา้ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน า้ท่วมท่ีสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว การเรยีนรูแ้ละ
ขยายส านักปฏิบัติธรรมใหก้ับฝ่ายเผยแผ่ของมหาเถรสมาคม เป็นตน้ ยังมีส่วนต่อการพัฒนา
เครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ใหไ้ดร้บัการสนับสนุนจากพระสงัฆาธิการในดา้นปัจจยัการ
กลบัไปท ากิจกรรมทางสงัคมสงเคราะหใ์นประเทศบา้นเกิด รวมทั้งการสนับสนุนใหมี้พืน้ท่ีการ
ประสานงานและการท ากิจกรรมระหวา่งสมาชิกภายในเครอืข่ายไดอ้ยา่งสะดวกมากขึน้ดว้ย ดงันัน้
กระบวนการก่อตัวของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทย จึงปรากฏอย่างเด่นชัดภายใตก้าร
พยายามของผูน้  าเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ท่ีจะประสานประโยชนก์บัหน่วยงานภาครฐั
และคณะสงฆไ์ทย เพื่อสรา้งใหเ้กิดความไวว้างใจและเห็นถึงคณุค่าของการมีเครือข่ายพระสงฆ์
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ลาวในสงัคมไทย จนจะเห็นไดอ้ย่างชัดเจนว่าเครอืข่ายพระสงฆล์าวเป็นความสมัพนัธท่ี์เกือ้กลูบน
พื ้นฐานความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างคณะสงฆ์ทั้งสองประเทศ อีกทั้งยังเป็นเครือข่ายพระสงฆ์
ตา่งประเทศท่ีไดร้บัการยอมรบัจากพระสงัฆาธิการและผูบ้รหิารมหาวิทยาลยัสงฆท์ัง้สองแห่งท่ีได้
บทบาทเขา้ไปใกลชิ้ดกบัการด าเนินกิจกรรมของเครอืข่ายอีกดว้ย 

5.1.2 ลักษณะกิจกรรมทางศาสนากับการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนทาง
วัฒนธรรมของเครือข่ายพระสงฆล์าวในสังคมไทย 

การท่ีพระสงฆไ์ดเ้ขา้มาอยู่ในสงัคมไทยจนสามารถพฒันาเป็นเครอืข่ายทางสงัคมได ้
มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรว่มกิจกรรมทางศาสนาและวฒันธรรมตามแต่ละโอกาสท่ีพระสงฆล์าว
จะเขา้ไปสามารถมีส่วนเก่ียวขอ้งได ้ทัง้นีห้ากพระสงฆล์าวรูปใดท่ีไดร้บัโอกาสใหเ้ขา้รว่มกิจกรรม
ของคณะสงฆ์ไทยอย่างต่อเน่ือง ย่อมมีโอกาสท่ีจะไดร้บัการขัดเกลาทางสังคมเก่ียวกับแบบ
แผนปฏิบตัิในพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนาและวฒันธรรมไทยมากขึน้ตามไปดว้ย นอกจากนีก้าร
ใชชี้วิตประจ าวนัอยู่ในสงัคมไทยยงัถือเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีจะน าไปสู่การเรียนรูค้่านิยมและแบบ
แผนพฤติกรรมของผู้คนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งค่านิยมและพฤติกรรมทาง
พระพุทธศาสนาท่ีเป็นผลจากการการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมระหว่างท่ีพระสงฆ์
ลาวใชชี้วิตอยู่ในสงัคมไทย ทัง้นีจ้ากการศกึษาครัง้นีส้ามารถอธิบายเพื่อสรุปใหเ้ห็นเป็นประเด็นท่ี
ส าคญัดงันี ้

กิจกรรมทางศาสนาท่ีมีผลต่อเครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทย หมายถึงการท่ี
พระสงฆล์าวเขา้รว่มกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและวฒันธรรมในสงัคมไทย จนสามารถเรียนรู ้
แบบแผนปฏิบตัิในพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา ระบบสญัลกัษณ ์รวมทัง้พิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ โดยเม่ือเขา้ร่วมกิจกรรมบ่อยครัง้หรือมีความต่อเน่ืองในการเขา้ร่วม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในสงัคมไทย จะยิ่งส่งผลใหพ้ระสงฆล์าวไดเ้รียนรู ้
รูปแบบของพิธีกรรมขดัเกลาทางสงัคมใหเ้ขา้ใจความหมายของระบบปฏิบตัิในพืน้ท่ีของพิธีกรรม
มากขึน้ ดงันัน้จะเห็นไดว้่าสมาชิกของเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยท่ีมีโอกาสไดเ้ป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมทางพระพทุธศาสนาและวฒันธรรมท่ีส าคญัในสงัคมไทย อาทิ การเขา้ศึกษาใน
ระบบปรยิตัิธรรมศกึษา การเขา้รว่มกิจกรรมเผยแผพ่ระพทุธศาสนาและสงัคมสงเคราะห ์ตลอดจน
กิจกรรมตามประเพณีและวฒันธรรมของคณะสงฆไ์ทย เป็นตน้ ถือเป็นกระบวนการส าคญัท่ีน าไป
มาสูก่ารพฒันาแบบแผนปฏิบตัิใหมท่ี่ไดร้บัจากการเขา้มาอยูใ่นสงัคมไทย 

หากพิจารณาร่วมกับผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเก่ียวกับลักษณะกิจกรรมทาง
ศาสนากบัการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมของเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยจะ
เห็นไดว้า่ ประเด็นท่ีหนึ่งการเกิดเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยไดช้่วยใหพ้ระสงฆล์าวสามารถ
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เผยแผ่และประกอบพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนาในสงัคมไทยไดส้ะดวกยิ่งขึน้  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 
3.87 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.88 ทั้งนี ้เม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับ
ความเห็นสามารถแปรผลไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมาก ประเด็นท่ีสอง การเกิด
เครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทยได้ช่วยให้พระสงฆ์ลาวสามารถท ากิจกรรมและเผยแผ่
วฒันธรรมในชมุชนคนลาวในสงัคมไทยไดส้ะดวกยิ่งขึน้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.9 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ท่ี 1.04 ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดบัความเห็นสามารถแปรผลได้
ว่ากลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยระดบัมาก และ ประเด็นท่ีสาม การเกิดเครือข่ายพระสงฆล์าวใน
สงัคมไทยไดช้่วยใหเ้กิดการสืบสานวฒันธรรมทอ้งถ่ินลาวในชมุชนในสงัคมไทย โดยมีคา่เฉลี่ยอยู่ท่ี 
3.78 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 1.01 ทั้งนี ้เม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับ
ความเห็นสามารถแปรผลไดว้า่กลุม่ตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยระดบัมาก 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี ้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมท่ีมีส่วนต่อการพัฒนาแบบ
แผนปฏิบัติให้กับพระสงฆ์อย่างมากคือ กิจกรรมด้านการศึกษากับกิจกรรมด้านสังคมและ
วฒันธรรม โดยท่ีกิจกรรมดา้นการศึกษาท่ีพระสงฆล์าวไดเ้ขา้มาศึกษาในระบบการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมทั้งในแผนกธรรมสนามหลวงและแผนกบาลีสนามหลวง ได้ช่วยพัฒนาองคค์วามรู ้
พระพุทธศาสนาทัง้ท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาบาลีใหก้ับพระสงฆล์าวท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมมีความ
เข้าใจลึกซึ ้งยิ่ งขึ ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการได้มีความรู ้ในการศึกษาคัมภีร ์หรืออรรถกถา  
ต่าง ๆ ท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกฉบบัภาษาไทย ไดป้ลกูฝังใหพ้ระสงฆล์าวท่ีสามารถสอบผ่านเป็น 
“มหาเปรียญ ” พัฒนาตนเองเป็นผู้เช่ียวชาญ ในการท่ีจะรื ้อ ฟ้ื นและพัฒนาการศึกษา
พระพุทธศาสนาเม่ือกลบัไปปฏิบตัิหนา้ท่ีในสงัคมบา้นเกิดภายหลงัจบการศึกษา ขณะเดียวกัน
พระสงฆล์าวท่ีเขา้มาศึกษาในระบบการศึกษาของสงัคมไทย ทัง้ท่ีเป็นระบบการศึกษาพระปริยตัิ
ธรรมและการศึกษาระดบัอุดมศึกษายังสามารถไดเ้รียนรูบุ้คลิกภาพหรือท่ีเรียกว่าสมณวิสยัของ
พระสงฆไ์ทย รวมทั้งลกัษณะของการจัดการศึกษา ตลอดจนเครือข่ายทางสงัคมท่ีเกิดจากการ
ปฏิสัมพันธ์ในการศึกษาด้วย ส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวสามารถพัฒนา
ความสมัพนัธใ์นมิติการศกึษากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบการศกึษาพระปรยิตัิธรรมและมหาวิทยาลยั
สงฆข์องไทยไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 

ขณะเดียวกนัในมิติกิจกรรมทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีพระสงฆล์าวไดเ้ขา้ไปเรียนรู ้
ระหว่างอยู่ในสงัคมไทย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา กิจกรรมสงัคมสงเคราะห ์
และพิธีกรรมตามประเพณีความเช่ือในแต่ละบรบิททางสงัคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดมี้ส่วนต่อ
การพัฒนาบุคลิกภาพใหพ้ระสงฆ์สามารถแสดงออกในแบบแผนปฏิบัติท่ีสอดคลอ้งกับความ
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คาดหวงัของคณะสงฆแ์ละผูค้นในสังคมไทยได ้จะเห็นไดว้่าการปรบัตัวท่ีจะเรียนรูก้ารด าเนิน
กิจกรรมเผยแผ่พระพทุธศาสนาทัง้ท่ีเป็นการปฏิบตัิธรรม การด าเนินกิจกรรมเวทีธรรมะสญัจร หรอื
การออกเทศน์ตามวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ไดก้ลายเป็นกิจกรรมตน้แบบท่ีสมาชิกของ
เครอืข่ายพระสงฆล์าวสามารถใชเ้ป็นกิจกรรมท่ีสรา้งใหเ้กิดประโยชนต์อ่การด าเนินกิจกรรมในนาม
เครือข่ายพระสงฆใ์นสงัคมไทยไดต้่อไป ในส่วนของการเรียนรูแ้บบแผนปฏิบตัิจากกิจกรรมสงัคม
สงเคราะหท่ี์คณะสงฆไ์ทยมกัด าเนินการอยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง ไดถ้กูปรบัประยกุตใ์นการด าเนินกิจกรรม
พฒันาการศกึษาใหก้บัเยาวชนในชนบทท่ีเครือข่ายพระสงฆจ์ะกลบัไปด าเนินกิจกรรมในประเทศ
บา้นเกิดเป็นประจ าทุกปี ดงันัน้กิจกรรมท่ีสมาชิกของเครือข่ายพระสงฆล์าวและมีปฏิสมัพนัธใ์น
ระหว่างท่ีอยู่ในสงัคมไทย จึงเป็นกระบวนการท่ีผลกัดนัใหเ้กิดการถ่ายทอดและรบัเอาวฒันธรรม
หรือวิถีชีวิต ระบบคุณค่าและค่านิยมทางพฤติกรรมท่ีได้เรียนรูม้าปรับให้เหมาะสมกับการ
แสดงออกของตนเองไดต้อ่ไป 

5.1.3 รูปแบบของกระบวนการสร้างและถ่ายทอดทุนทางสังคมของเครือข่าย
พระสงฆล์าวในสังคมไทย 

ส าหรบัในส่วนนีจ้ะเป็นการสงัเคราะหใ์หเ้ห็นกระบวนการสรา้งและถ่ายทอดทนุทาง
สงัคมของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย โดยท่ีทนุทางสงัคมของการศกึษาครัง้นีจ้ะแสดงออก
ผ่านโครงข่ายความสมัพันธท่ี์สมาชิกในเครือข่ายพระสงฆล์าวสรา้งขึน้จากการมีปฏิสมัพันธ์กับ
ผูค้นหรือองคก์รในสงัคมไทย จะเห็นไดว้่าการท่ีสมาชิกของเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย
สามารถพฒันาหรอืครอบครองทนุทางสงัคมไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมมากขึน้ จะมีสว่นช่วยเหลือใหเ้กิด
การยกระดบัคณุภาพการศกึษา คณุภาพท่ีพกัอาศยั รวมทัง้การสนบัสนนุใหก้ารด าเนินกิจกรรมใน
นามของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยสามารถด าเนินการไดร้าบรืน่หรอืสะดวกมากยิ่งขึน้  

การพิจารณากระบวนการสรา้งทนุทางสงัคมของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย 
จะสามารถเห็นองคป์ระกอบท่ีสรา้งใหเ้กิดทุนทางสงัคมประกอบดว้ย การสรา้งพืน้ท่ีทางสงัคม
ใหก้บัสมาชิกภายในของเครือข่าย การสรา้งเครือข่ายทางสงัคมของสมาชิกใหมี้ปฏิสมัพนัธต์่อกนั
อย่างสม ่าเสมอ การสรา้งปฏิบตัิการกิจกรรมท่ีไดร้บัการยอมรบัและเป็นประโยชนต์่อสงัคม และ
การจดัการความรูภ้ายในเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย ดงันัน้เม่ือพิจารณาจากกระบวนการ
สรา้งทนุทางสงัคมของเครือข่ายพระสงฆล์าวจะเห็นไดว้่าเครอืข่ายพระสงฆล์าวไดอ้าศยัการสรา้ง
พืน้ท่ีทางสงัคมในการด าเนินกิจกรรมในนามของเครอืข่ายของตนเอง โดยกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ
อาจเป็นกิจกรรมท่ีแสดงบทบาทและเอกลกัษณ์ของพระสงฆล์าวในระดบัพืน้ท่ีจังหวดัและการ
รวมตวักนัหลาย ๆ จงัหวดัเป็นเครือข่ายท่ีใหญ่ขึน้ แต่รูปแบบกิจกรรมจะเนน้ใหเ้จา้คณะปกครอง 
พระสงัฆาธิการ และพระสงฆท่ี์เป็นอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัสงฆเ์ห็นถึงบทบาทการเขา้มาศกึษาใน
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สงัคมไทยว่าเครอืข่ายพระสงฆล์าวมีเปา้หมายส าคญัท่ีจะพฒันาการศกึษาของตนเอง โดยเฉพาะ
การเขา้มาศกึษาพระพทุธศาสนาเป็นหลกั ทัง้นีเ้พื่อใหส้ามารถน าความรูก้ลบัไปสืบทอดการพฒันา
พระพทุธศาสนาในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวใหก้ลบัมาเจรญิกา้วหนา้ยิ่งขึน้ไป การ
สามารถเช่ือมโยงเปา้หมายของการจดัตัง้เครอืข่ายหรอืการรวมตวัเป็นกลุม่ทางสงัคมของพระสงฆ์
ลาว จงึไดร้บัการสนบัสนนุอยา่งดีจากคณะสงฆไ์ทยท่ีมีบทบาทอยูใ่นแตล่ะพืน้ท่ีจงัหวดั นอกจากนี้
การท่ีพระสงฆล์าวใหค้วามส าคญักบัการพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกดว้ยการช่วยเหลือ
กันเองภายในกลุ่มสมาชิกของเครือข่ายพระสงฆ์ลาว ยังเป็นอีกหนึ่งบทบาทท่ีส าคัญท่ีช่วยให้
ความสมัพนัธข์องสมาชิกของเครอืข่ายพระสงฆล์าวมีความเป็นปึกแผ่นทางสงัคมอีกดว้ย 

ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับการถ่ายทอดทุนทางสงัคมของเครือข่ายพระสงฆล์าวใน
สงัคมไทย จะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าเครอืข่ายพระสงฆล์าวสามารถเลือกใชช้่องทางท่ีเหมาะสมกบั
การส่งต่อหรือขยายทุนทางสงัคมใหก้วา้งขวางมากขึน้ โดยในปัจจุบนัรูปแบบ ท่ีส าคญัของการ
ถ่ายทอดทุนทางสังคมจะเป็นการถ่ายทอดกันภายในสมาชิกของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวใน
สังคมไทย จะเห็นไดจ้ากการท่ีพระสงฆ์ลาวท่ีเขา้มาอาศัยอยู่ในสังคมก่อนจะสามารถพัฒนา
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับพระสังฆาธิการท่ีท าหน้าท่ีปกครองภายในวัดท่ีอาศัยอยู่  อีกทั้งการมี
ความสมัพนัธท่ี์กับพระอาจารยใ์นส านกัเรียนพระปริยตัิธรรมศึกษาหรือมหาวิทยาลยัสงฆ ์ยงัจะ
เป็นการเปิดโอกาสใหพ้ระสงฆรุ์น่พี่สามารถผลกัดนัใหพ้ระสงฆล์าวรุน่นอ้งเขา้สูเ่สน้ทางท่ีตนเองได้
เคยมีความสมัพนัธไ์วไ้ด ้ถือเป็นแบบแผนส าคญัท่ีเครือข่ายพระสงฆล์าวไดพ้ฒันาการถ่ายทอด
และส่งต่อทุนทางสงัคมใหเ้กิดขึน้ภายในสมาชิกมาอย่างต่อเน่ือง นอกจากนีก้ารท่ีสมาชิกของ
เครือข่ายพระสงฆล์าวบางส่วนไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกในการด าเนินกิจกรรมใหก้ับพระสงฆไ์ทย
ระดบัจงัหวดั เช่น การท ากิจกรรมสงัคมสงเคราะห ์การท ากิจกรรมเผยแผ่พระพทุธศาสนา เป็นตน้ 
ยงัมีส่วนต่อการเช่ือมความสมัพนัธใ์หพ้ระสงฆล์าวรูปอ่ืน ๆ ใหไ้ดโ้อกาสเขา้มาเรียนรูใ้นกลุ่มหรือ
มูลนิธิของพระสงฆช์าวไทยในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันได ้ถือเป็นแบบแผนลกัษณะหนึ่งท่ีจะ
ถ่ายทอดทนุทางสงัคมผา่นการปฏิสมัพนัธก์บัคณะสงฆไ์ทย 

5.2 อภปิรายผลการศึกษา 
5.2.1 อภปิรายผลการศึกษากระบวนการก่อตวัของความเป็นชุมชนและการจัดตัง้

เครือข่ายพระสงฆล์าวในสังคมไทย 
กระบวนการก่อตัวของความเป็นชุมชนและการจัดตั้งเครือข่ายพระสงฆ์ลาวใน

สงัคมไทยไดมี้การศึกษาทางวิชาการจ านวนหนึ่งไดพ้ยายามเสนอภาพการเคลื่อนยา้ยของผูค้น
ระหว่างสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทยในมิติทางเศรษฐกิจ จะเห็นไดว้่า
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การสามารถเขา้มาประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมในประเทศไทย ไดช้่วยยกระดบัรายไดแ้ละ
การเขา้ถึงโอกาสท่ีจะพฒันาทกัษะอาชีพไดด้ีขึน้ ทัง้นีก้ารพิจารณาการขา้มพรมแดนระหว่างสอง
ประเทศมีความซบัซอ้นมากกว่าประเด็นทางเศรษฐกิจหรือการยกระดบัคุณภาพชีวิต เน่ืองจาก
ความสมัพนัธท์างประวตัิศาสตร ์ภาษา ความเช่ือและวฒันธรรม มีสว่นตอ่การเช่ือมโยงใหผู้ค้นใน
ทั้งสองประเทศเดินทางขา้มพรมแดนระหว่างกันอยู่เสมอ ดงันั้นการเขา้มาประกอบอาชีพหรือ
พฒันาเป็นชมุชนย่อย ๆ ของคนจากสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวในสงัคมไทยอาจไมไ่ด้
เป็นชมุชนถาวรหรือมีเป้าหมายท่ีจะอาศยัอยู่ตลอดไป แต่เป็นการเขา้มาเพื่อช่วงชิงโอกาสในการ
พฒันาทกัษะและเครอืข่ายทางสงัคมเพื่อรอเปา้หมายท่ีจะสื่อสารหรอืสรา้งกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
บนความสัมพันธ์ท่ีดีจากการเข้ามาอยู่อาศัยในสังคมไทย (สรอ้ยมาศ , 2558; High, 2008) 
โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาพืน้ท่ีของความสมัพนัธบ์รเิวณชายแดนจะเห็นไดว้า่กระบวนการเกิดชมุชน
บนพืน้ท่ีทางวฒันธรรมเป็นผลมาจากความสมัพนัธใ์นระดบัชีวิตประจ าวนัท่ีผูค้นไดต้ิดต่อสื่อสาร
หรือมีปฏิบัติการท่ีใกลชิ้ดระหว่างกันมาอย่างต่อเน่ือง จนได้กลายเป็นแบบแผนปฏิบัติในพืน้ท่ี
ความสมัพนัธข์องกลุ่ม (Lefebvre, 2002) อย่างกรณีของผูค้นสองฝ่ังโขงบรเิวณไทยและลาว การ
ติดต่อดว้ยยานพาหนะส่วนตัวทางเรือบนพืน้ท่ีพรมแดนทางธรรมชาติท่ีคุน้เคยยังเป็นอีกหนึ่ง
รูปแบบไดส้รา้งใหเ้กิดการเคลื่อนยา้ยผูค้นระหว่างสองประเทศมาอย่างยาวนาน จนกล่าวไดว้่า
ความสมัพนัธบ์รเิวณชายแดนของทัง้สองประเทศเต็มไปดว้ยการตอ่รองความหมายทางวฒันธรรม
และสรา้งพืน้ท่ีของสงัคมท่ีแสดงอตัลกัษณท์างวฒันธรรมรว่มกนัของชุมชนท่ีติดแม่น า้โขงของทัง้
สองประเทศ (Sangkhamanee, 2009; Wisaijorn, 2018) 

เม่ือพิจารณาประเด็นของพัฒนาทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการสรา้งเครือข่ายทาง
สงัคม จะเห็นไดว้่าปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรมภายนอกจะมีความสมัพนัธต์อ่พฒันาการใหเ้กิด
เป็นเครือข่าย เน่ืองจากการมีปฏิสมัพนัธก์บัสงัคมท่ีหลากหลายมากขึน้ ไดส้รา้งใหแ้ต่ละกลุ่มทาง
สงัคมเขา้ใจคณุค่าของการรว่มมือกันและเห็นความส าคญัของการรวมตวักนเป็นเครือข่ายว่าจะ
ผลดักันใหส้ามารถด าเนินกิจกรรมไดบ้รรลุเป้าหมายยิ่งขึน้ (O. Jackson, 2020) นอกจากนีก้าร
พิจารณาผ่านมุมมองผ่านสังคมวิทยาของการเคลื่อนย้าย (Mobile Sociology) จะเห็นได้ว่า 
โลกาภิวตันไ์ดผ้ลกัดนัใหเ้กิดกิจกรรมการสรา้งพืน้ท่ีใหม่ผ่านการเคลื่อนยา้ยทางสงัคม ท่ีไม่อาจ
เลือกเฉพาะวิธีวิทยาของรฐัศาสตร ์สงัคมศาสตรห์รอืมมุมองทางวฒันธรรมเป็นกลไกเฉพาะในการ
พิจารณาได ้แต่ตอ้งอาศยัการพิจารณาอย่างรอบดา้นเพื่อท าความเขา้ใจกระบวนการเคลื่อนยา้ย
ของผูค้นในสงัคมสมยัใหม่ ดว้ยกระบวนการท่ีซับซอ้นของความสมัพนัธก์ารก่อตัง้เครือข่ายทาง
สงัคมท่ีมีการเคลื่อนยา้ยมากขึน้ในโลกปัจจบุนั ซึง่แสดงใหเ้ห็นลกัษณะการก่อตวัของเครอืข่ายทาง
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สงัคมท่ีไม่แน่นอนเน่ืองจากเกิดขึน้ไดท้ัง้จากลกัษณะเป็นความสมัพนัธแ์นวดิ่งหรือความสมัพนัธ์
แนวระนาบ อีกทัง้จ  าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจรูปแบบของความสมัพนัธผ์า่นศาสตรห์ลากมิติ จงึเป็น
สิ่งท่ีการศกึษาสงัคมวิทยาของการเคลื่อนยา้ยเสนอใหท้ าความเขา้ใจปฏิสมัพนัธท์างสงัคมใหม่นี ้
แบบกลไกลูกผสม (Hybrid) (Urry, 2000) นอกจากนีย้ังมีงานวิชาการท่ีสะทอ้นพัฒนาการของ
ชุมชนและเครือข่ายท่ีไม่ได้มีปัจจัยหลักอยู่ ท่ีประเด็นการศึกษาทางสังคมและวัฒนธรรม
เช่นเดียวกบัการศกึษาเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยครัง้นี ้แต่เป็นการเช่ือมโยงใหเ้ห็นว่าการ
เปลี่ยนทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจสมยัใหมไ่ดเ้ขา้มาเป็นปัจจยัส าคญัของการขยายเครอืข่ายทาง
สงัคมในโลกปัจจบุนั หรอืท่ีมมุมองทางทฤษฎีเก่ียวกบัเครอืข่ายไดเ้รยีกพฒันาการของการเช่ือมตอ่
ผู้คนให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสารข่าวสาร ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมระหว่างกันว่า 
“เครือข่ ายสารสน เทศ ” (Information Network)  ซึ่ ง เป็ นผลจากการเจริญ ก้าวหน้าของ
กระบวนการพฒันาเทคโนโลยี การถ่ายทอดขอ้มลูสารสนเทศระหว่างกัน ตลอดจนการเติบโตของ
เศรษฐกิจในระบบทนุนิยมดว้ย (Day and Schuler, 2004) 

จะเห็นไดว้า่เมื่อพิจารณาการก่อตวัของความเป็นชมุชนและเครอืข่ายพระสงฆล์าวใน
สงัคมไทย พฒันาการของการเกิดความเป็นชมุชนและเครือข่ายมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัประวตัิศาสตร์
ของความเป็นเครือญาติและความสัมพนัธร์ะดบัทอ้งถ่ินท่ีมีความใกลชิ้ดกนัมาอย่างยาวนาน อีก
ทัง้การท่ีสมาชิกพระสงฆล์าวท่ีเขา้มาอยู่ในสงัคมไทยสามารถเขา้ใจลกัษณะชุมชนพุทธท่ีมีการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมและประเพณีได้อย่างดีมีส่วนให้การก่อตัวของความเป็นชุมชนใน
สังคมไทยไดร้บัการส่งเสริมจากพระสงฆ์ในสังคมไทยดว้ย ขณะท่ีการเช่ือมโยงเครือข่ายของ
พระสงฆล์าวท่ีอยู่ตา่งพืน้ท่ีใหม้ารว่มตวัท ากิจกรรมกนัไดอ้ย่างแนบแน่น ไม่ไดเ้ป็นไปตามลกัษณะ
ของเครือข่ายสารสนเทศท่ีใชก้ารเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักท่ีพัฒนาให้เกิด
เครือข่ายขึน้ แต่เกิดจากเครือข่ายท่ีเกิดจากความสมัพนัธท์างสงัคมและวฒันธรรมเป็นส าคญัจน
สามารถพฒันาความสมัพนัธใ์หโ้ยงใยสมาชิกภายในเครอืข่ายใหม้ามีเปา้หมายรว่มกนัได ้

5.2.2 อภิปรายผลการศึกษาลักษณะกิจกรรมทางศาสนากับการถ่ายทอดและ
แลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมของเครือข่ายพระสงฆล์าวในสังคมไทย 

ลักษณะกิจกรรมทางศาสนาการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของ
เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย จะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนวา่การท่ีสงัคมปัจจบุนัท่ีมีความกา้วหนา้
ทั้งทางเทคโนโลยี การคมนาคม และการสื่อสารท่ีมีช่องทางการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลนท่ี์มีประสิทธิภาพอยา่งมาก มีสว่นส าคญัตอ่การพฒันาใหเ้กิดช่องทางท่ีหลากหลายในการ
สื่อสารขอ้มลูข่าวสารจากกลุ่มเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยออกสู่สงัคมภายนอกเครือข่าย
สมาชิกมากขึน้ ทัง้นีก้ารท่ีปัจจุบนัเครือข่ายพระสงฆล์าวสามารถใชพ้ืน้ท่ีทางกายภาพและพืน้ท่ี
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ออนไลนส์รา้งการปฏิสมัพนัธแ์ละส่งต่อขอ้มลูข่าวสารใหถ้ึงกันไดม้ากขึน้ มีส่วนต่อการพฒันาให้
เครือข่ายพระสงฆ์ลาวได้รบัการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากการเข้ามาอาศัยอยู่ในสังคมไทยได้
หลากหลายช่องทางมากขึน้เช่นกนั  

จะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่ารูปแบบการสื่อสารธรรมะสมยัใหม่เป็นวฒันธรรมส าคญัท่ี
เครอืข่ายพระสงฆไ์ดร้บัการถ่ายทอดจากการเขา้มาอาศยัอยูใ่นสงัคมไทยปัจจบุนั จงึปรากฏใหเ้ห็น
ว่าเครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทยได้จัดกิจกรรมเทศนาธรรมะตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาประยุกตก์ับการใชส้ื่อการเรียนรูส้มัยใหม่หรือการใชพ้ืน้ท่ีของเครือข่ายสังคม
ออนไลนใ์นการเผยแผ่พระพทุธศาสนาอยู่เป็นประจ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลงัการแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชือ้โควิด-19 เครือข่ายพระสงฆล์าวในสังคมไทยไม่สามารถเดินทางกลับไปด าเนิน
กิจกรรมเผยแผ่พระพทุธศาสนาหรอืกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาสงัคมในประเทศบา้นเกิดในนาม
ของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยได ้จึงจะเห็นไดว้่าเครอืข่ายพระสงฆล์าวไดป้รบัรูปแบบมา
ใชส้ื่อสงัคมออนไลนเ์พื่อผลิตเนือ้หาเก่ียวกบัการเผยแผ่พระพทุธศาสนาจึงไดร้บัความนิยมมากขึน้ 
ถือเป็นการสะทอ้นให้เห็นความพยายามประยุกตท่ี์จะใชอ้งคค์วามรูท้างพระพุทธศาสนาและ
เทคโนโลยีท่ีส่วนหนึ่งเกิดขึน้และไดร้บัการพัฒนาทักษะให้เช่ียวชาญจากการเขา้มาเรียนรูใ้น
สงัคมไทย เพื่อมีเปา้หมายท่ีจะพฒันาขอ้มลูการสื่อสารออกมาใหเ้กิดประโยชนใ์นนามของสมาชิก
ของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 

นอกจากการค านึงถึงความเป็นพระสงฆแ์ลว้ สมาชิกของเครือข่ายพระสงฆล์าวใน
สงัคมไทยเป็นกลุ่มทางสงัคมท่ีเขา้ใจสถานภาพทางสังคมและอตัลกัษณท์างการเมืองท่ีแตกต่าง
กันของทัง้สองประเทศเป็นอย่างดี ดงันัน้สมาชิกของเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยจะระวงั
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมทางการเมือง อีกทั้งจะให้ความส าคัญกับการ
สื่อสารเนือ้หาของขอ้มลูและภาษาท่ีไม่แสดงใหเ้ห็นการถกูกลืนกลายทางวฒันธรรมจากการเขา้มา
ศกึษาในสงัคมตา่งแดน ทัง้นีเ้น่ืองจากพระสงฆล์าวเขา้ใจความส าคญัของการรกัษาอตัลกัษณท์าง
สงัคม วฒันธรรมและระบบการเมืองการปกครองของตนเองว่าเป็นประเด็นส าคญัในการใชชี้วิต
ต่อไป ดังนั้นหากจะมีการด าเนินกิจกรรมหรือการสื่อสารต่อสาธารณชนในนามของเครือข่าย
พระสงฆล์าวในสงัคมไทย สมาชิกของเครือข่ายพระสงฆล์าวจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัประเด็นท่ี
ออ่นไหวทางการเมืองและวฒันธรรมใหร้อบคอบ 

การอภิปรายเพื่อความเขา้ใจเก่ียวกับลกัษณะกิจกรรมทางศาสนากับการถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทยให้ครอบคลุมมากขึน้ 
สามารถเริ่มต้นได้จากการท าความเข้าใจความสัมพันธ์ทางความเช่ือ ท่ีอ้างอิ งอยู่กับ
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พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน โดยการท่ีผูค้นทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในพืน้ท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยไดร้บัเอาความเช่ือพระพทุธศาสนาเถรวาทท่ีคลา้ยคลึงกนั ส่งผลให้
ประเพณีทางพระพทุธศาสนาประจ าถ่ินท่ีส  าคญัยงัคงความศกัดิ์สิทธิในโครงสรา้งสงัคมอยู่ ทัง้นี ้
หากพิจารณาประเพณีและขนบความเช่ือฮีตสิบสอง คองสิบสี่ จะเป็นเสมือนสัญลักษณ์ทาง
วฒันธรรมท่ีสรา้งใหเ้กิดความรูส้กึของความเป็นเครอืญาติท่ีผกูผนัและความไวว้างใจระหว่างผูค้น
ทัง้สองประเทศ การท่ีกิจกรรมทางพระพทุธศาสนาและวฒันธรรมไดเ้ช่ือมโยงพืน้ท่ีของ “บา้น” และ 
“วดั” ไดส้่งเสริมใหผู้ค้นในชุมชนและพระสงฆไ์ดมี้ปฏิสมัพนัธร์ว่มกันอย่างสม ่าเสมอตามไปดว้ย 
ยิ่งเม่ือพิจารณาในมิติหน้าท่ีทางสังคมจะเห็นไดว้่างานบุญประเพณีตามความเช่ือฮีตสิบสอง  
คองสบิสี่โดยเฉพาะบญุสงกรานต ์บญุเขา้พรรษา และบญุออกพรรษาไดท้ าหนา้ท่ีสนองตอบความ
ตอ้งการทางจิตวิญญาณและดา้นสงัคมใหก้ับเครือข่ายความสมัพันธ์พระสงฆล์าวกับผูค้นหรือ
คณะสงฆไ์ทยไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะหากพิจารณาประเด็นของพืน้ท่ีทางภมูิศาสตรจ์ะเห็นถึงการ
ท่ีประเพณีทางพระพทุธศาสนาของทัง้สองประเทศไดป้รากฏว่าพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ไทยยงัคงอนรุกัษพ์ิธีกรรมและศิลปะภายในวดัท่ีแสดงใหเ้ห็นอตัลกัษณข์องวฒันธรรมรว่มระหว่าง
ผูค้นในสงัคมไทยและลาวไวไ้ดอ้ยา่งมั่นคง (วทญัญา และอ าพา, 2560; Lefferts, 2017)   

นอกจากนีป้ระเด็นการเคลื่อนยา้ยเขา้มาตัง้ถ่ินฐานของชมุชนคนเชือ้สายลาวในพืน้ท่ี
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของสงัคมไทย จะเห็นไดว้่าลกัษณะของความสมัพนัธท่ี์ใกลชิ้ดกันของ
บา้นและวดั ไดน้  ามาสูก่ารพฒันารูปแบบพทุธศาสนาเชิงปฏิบตัิการ (Practical Buddhism) ท่ีเป็น
การต่อรองความสัมพันธ์ภายในชุมชนท่ีตั้งขึน้ระหว่างโลกทัศน์แบบปิดท่ีพยายามธ ารงรกัษา
ประเพณีความเช่ือแบบดัง้เดิมกบัโลกทศันแ์บบเปิดท่ีมีองคก์รพระพทุธศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน
มาเข้ามาปฏิสัมพันธ์ด้วย งานวิชาการจ านวนหนึ่งมุ่งพิจารณาศึกษาพื ้นท่ีเฉพาะกรณีแบบ
มานษุยวิทยาและคน้พบว่าวิถีปฏิบตัิทางพระพทุธศาสนาในพืน้ท่ีท่ีมีการปฏิสมัพนัธข์องผูค้นไทย
และลาวได้ปรับเปลี่ยนไปตามพลวัตของสังคม แม้ว่าจะไม่ได้มีการแย่งชิงหรือปะทะทาง
ความหมายเพื่อการครอบครองการก าหนดแบบแผนทางพระพทุธศาสนาเป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
แต่การด ารงอยู่ของพระพุทธศาสนาท้องถ่ิน ท่ียังมีส่วนต่อการสามารถเช่ือมโยงกิจกรรมทาง
พระพทุธศาสนา ประเพณีหรือความสมัพนัธท่ี์ใกลชิ้ดแบบเครือญาติกบัคนในทอ้งถ่ินได ้ก็ถือเป็น
ปฏิบตัิการทางสงัคมท่ีส าคญัในการรกัษาความศรทัธาส าหรบัผูค้นในทอ้งถ่ินได ้(ยคูิโอะ ฮายาชิ , 
2554) 

ส าหรบัมิติท่ีสมาชิกของเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยไดเ้ขา้รว่มเรยีนรูกิ้จกรรม
การเผยแผ่พระพทุธศาสนาและสงัคมสงเคราะหท่ี์ส าคญัของคณะสงฆไ์ทยปัจจบุนั เป็นผลจากการ
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ท่ีคณะสงฆไ์ทยก าลงัตื่นตวัภายหลงัการท่ีมหาเถรสมาคมไดป้ระกาศใหมี้การจดัท าและด าเนินการ
ตามแผนยทุธศาสตรก์ารปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา ไดส้่งผลประการหนึ่งท่ีส  าคญัคือพระสงฆ์
เริ่ม ให้ความส าคัญกับการวางแผนการพัฒนากิจกรรม ท่ีสามารถเช่ือมโยงให้องค์กร
พระพทุธศาสนาในสงัคมไทย สนใจการด าเนินกิจกรรมท่ีสามารถมีส่วนต่อการพฒันาสงัคมยิ่งขึน้ 
จงึจะเห็นการพฒันาโครงการและกิจกรรมท่ีสรา้งการตื่นตวัใหพ้ระสงฆไ์ดส้รา้งสรรคกิ์จกรรมท่ีเป็น
ประโยชนต์อ่การช่วยเหลือสงัคม เช่น การด าเนินโครงการเสรมิสรา้งความปรองดองสมานฉนัทโ์ดย
ใชห้ลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา (หมู่บา้นรกัษาศีล 5) การด าเนินโครงการสาธารณสงเคราะหเ์พื่อ
สงัคม โครงการวดั ประชา รฐัสรา้งสขุดว้ยกิจกรรม 5ส หรือการรือ้ฟ้ืนเพื่อการพฒันาหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล เป็นตน้ โดยมีเป้าหมายท่ีจะใหก้ารบริหารองคก์รคณะสงฆไ์ทยไดป้รบั
รูปแบบกิจกรรมท่ีสนใจความเดือดรอ้นของผูค้นในสงัคม ขณะเดียวกนัก็เป็นย า้เตือนใหอ้งคก์รทาง
พระพุทธศาสนาได้ปรับทิศทางของการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับพลวัตของสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ทัง้นีท่ี้มาของการพยายามปรบับทบาทเพื่อใหก้ารด าเนินกิจกรรมมีความเก่ียวขอ้ง
กับสังคมมากขึน้ เน่ืองจากองคก์รทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยไดเ้ริ่มเห็นประเด็นความ  
ทา้ทายทางอดุมการณท่ี์มาพรอ้มกบัความกา้วหนา้ของวิทยาศาสตรแ์ละความเป็นเหตเุป็นผลใน
สงัคมสมยัใหม่ จึงน ามาสู่การตัง้ค  าถามเก่ียวกบับทบาทและสถานภาพของพระสงฆใ์นสงัคมไทย
ว่าควรจะสรา้งการเรียนรูห้รือพฒันาบทบาทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและ
วฒันธรรมใหไ้ดม้ากกว่าท่ีเคยเป็นมาในอดีต (พระมหาบุญเลิศ , 2561; พระเทพปวเมธี, 2562;  
สรุพล, 2556)  

การท่ีพระสงฆล์าวไดเ้ขา้มาพัฒนาความเป็นชุมชนและเครือข่ายในสงัคมไทย ซึ่ง
ปัจจยัส าคญัประการหนึ่งมาจากการไดแ้ลกเปลี่ยนความสมัพนัธก์บัองคก์รทางพระพทุธศาสนาใน
สงัคมไทย จะเห็นไดถ้ึงกระบวนการผสมผสานทางวฒันธรรมจากการเขา้มามีปฏิสมัพนัธร์ะหว่าง
กนัอยา่งตอ่เน่ือง หากพิจารณาในมมุมองทางทฤษฎีจะเห็นไดว้า่ การเรยีนรูว้ฒันธรรมจากการยา้ย
เขา้มาอยู่ในสังคมไทยของพระสงฆล์าวมีกระบวนการส าคัญเกิดจากการเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม จะเห็นไดว้่าการปรบัตัวทางวัฒนธรรมขา้มพรมแดนไดเ้กิดขึน้ภายใต้
เง่ือนไขท่ีส าคัญคือการมีพืน้ท่ีทางสังคม สภาพแวดล้อม และภาวะทางจิตใจสนับสนุน การ
สามารถประยุกต์รบัวัฒนธรรมและพิธีกรรมท่ีได้เรียนรูม้าพัฒนาขึน้เป็นการแสดงออกของ
เครือข่ายตนเอง โดยการปรบัภาษา รูปแบบการสื่อสารและเป้าหมายของการด าเนินกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของกลุ่มตนเองในอดีต ไดช้่วยใหก้ารแสดงออกท่ีเป็นผลจากปรบัตวัทาง
วฒันธรรมจะไดร้บัการยอมรบัทั้งจากกลุ่มทางสงัคมในวฒันธรรมเดิมและวฒันธรรมใหม่ท่ีเขา้
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มารว่มอยูอ่าศยั ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกบัมมุมองทางของทฤษฎีทางวฒันธรรมท่ีเสนอวา่การรบั
วฒันธรรมใหม่เขา้มาใชใ้นสงัคมอาจเรียกไดว้่าการหยิบยืมทางวฒันธรรม (Cultural Borrowing) 
ตอ่มาเม่ือมีการรบัและปรบัประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัการอยู่ในสงัคมระยะยาว จึงจะสามารถเขา้ใจ
การแสดงออกของกลุม่ทางสงัคมท่ีประยกุตร์บัทางวฒันธรรมมาว่าเป็นการปรบัตวัทางวฒันธรรม 
(อมรา, 2547; Xanamane, 2014)  

สมาชิกของเครือข่ายพระสงฆใ์นสงัคมไทยไดมี้การแลกเปลี่ยนและปฏิสมัพันธ์กับ
สงัคมไทยทัง้ท่ีเป็นบคุคลทั่วไปและสมาชิกจากคณะสงฆไ์ทย ดงันัน้การเกิดการหยิบยืมหรอืรบัเอา
วฒันธรรมมาปรบัประยุกตใ์หเ้หมาะสมกับการแสดงออกทางสงัคมจึงสอดคลอ้งกับมมุมองทาง
ทฤษฎีดา้นวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามรูปแบบของการน ากิจกรรมไปใชใ้ห้ในนามของเครือข่ าย
พระสงฆ์ลาวในสังคมไทยไม่ไดต้รงกับท่ีมาของการรือ้ฟ้ืนกิจกรรมพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
เช่นเดียวกบัคณะสงฆไ์ทยในปัจจบุนั เน่ืองจากเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยไม่ไดเ้ผชิญกบั
สถานการณค์วามทา้ทายทางความคิดของผูค้นในสงัคมตอ่บทบาทท่ีเหมาะสมกบัสงัคมท่ีมีพลวตั
อย่างรวดเร็ว แต่การพัฒนากิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสงัคมสงเคราะหข์องเครือข่าย
พระสงฆล์าวในสงัคมไทย มีจุดหมายหลกัอยู่ท่ีการไดส้รา้งความสามคัคีภายในกลุ่มสมาชิกและ
การด าเนินกิจกรรมท่ีจะเป็นสว่นหนึ่งของการสรา้งประโยชนใ์หก้บัประเทศบา้นเกิดไดเ้ป็นหลกั 

5.2.3 อภิปรายผลการศึกษารูปแบบของกระบวนการสร้างและถ่ายทอดทุนทาง
สังคมของเครือข่ายพระสงฆล์าวในสังคมไทย 

รูปแบบของกระบวนการสรา้งและถ่ายทอดทนุทางสงัคมของเครือข่ายพระสงฆล์าว
ในสงัคมไทยในส่วนของการพิจารณาในมิติทางทฤษฎีจะเห็นไดว้่าการก่อตวัของทุนทางสงัคมมี
รูปแบบท่ีหลากหลายตามความซบัซอ้นของแต่ละสงัคมหรอืวฒันธรรม ขณะเดียวกบัลกัษณะของ
ความสมัพนัธใ์นแต่ละองคก์ร เช่น องคก์รทางศาสนา องคก์รทางสงัคม หรือองคก์รธุรกิจ เป็นตน้  
ก็ไม่มีรูปแบบของการสรา้งทนุทางสงัคมที่เฉพาะเจาะจงตามความสมัพนัธข์องแตล่ะสถาบนักนัไป 
อย่างไรก็ตามเม่ือเกิดการก่อตวัขึน้ของทุนทางสงัคมจะพบไดว้่าในผูก้ระท าการ (Agency) ต่าง ๆ 
ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีของความสัมพันธ์จะได้รบัผลประโยชน์จากความร่วมมือเชิงเครือข่ายท่ีมีความ
ไวว้างใจกันเกิดขึน้ หรือหากพิจารณาในมิติของการท่ีทุนทางสงัคมเป็นสื่อกลางของการเขา้ถึง
โอกาสและการยกระดบัคณุภาพชีวิต จะเห็นไดท้นุทางสงัคมเป็นเครือ่งมือท่ีจะพฒันาความรว่มมือ
กับผูค้นในโครงสรา้งความสมัพันธ์เดียวกันใหด้ีขึน้ หรืออาจเป็นเครื่องมือท่ีช่วยใหเ้ขา้ถึงระบบ
เศรษฐกิจท่ีเอือ้ประโยชนร์ะหว่างสมาชิกในกลุ่มเดียวกนัก็เป็นได ้(Coleman, 1988; Fukuyama, 
2001) นอกจากนีห้ากมุ่งความสนใจมาท่ีความสมัพนัธใ์นเครอืข่ายท่ีเป็นทนุทางสงัคมรว่มกนั จะ
เห็นไดว้่าหลายกรณีสถานภาพทางเศรษฐกิจ สงัคม ประเด็นความแตกต่างของระดบัการศึกษา
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หรอืเพศสภาพไดส้รา้งใหปั้จเจกบคุคลมีความโดดเดน่หรอืเป็นผูมี้อิทธิพลในกลุม่ของเครอืข่ายท่ีได้
สรา้งทนุทางสงัคมระหว่างกนัขึน้มาได ้ดงันัน้แมแ้ตใ่นเครอืข่ายทางสงัคมท่ีมีทนุทางสงัคมรว่มกนัก็
อาจมีความสมัพนัธท่ี์อ่อนแอกว่า ซึ่งจะสามารถเขา้ถึงทรพัยากรทางสงัคมไดม้ากขึน้จากการเขา้
เป็นสมาชิกของเครอืข่ายท่ีมีทนุทางสงัคม (Mishar, 2020) ดงันัน้จะเห็นไดว้า่การพิจารณาแนวคิด
ทุนทางสงัคมในฐานะของเครื่องมือในการสนบัสนุนใหเ้กิดการสรา้งความสมัพนัธท์างสงัคม จน
สามารถพัฒนาเป็นกลไกการเข้าถึงทรพัยากรท่ียกระดับคุณภาพชีวิตได้ ยังจ าเป็นท่ีจะต้อง
พิจารณาลักษณะเฉพาะของกลุ่มทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกับองคก์รทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้
สามารถการหยิบยืมแนวคิดมาร่วมอธิบายกับพัฒนาของการสรา้งทุนทางสงัคมกับองคก์รทาง
พระพทุธศาสนาไดอ้ยา่งชดัเจนยิ่งขึน้ 

กลา่วโดยสรุป เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยถือเป็นกลุม่ทางสงัคมท่ีเกิดขึน้จาก
การรวมตวัของสมาชิกพระสงฆล์าวในสงัคมไทยท่ีมีเปา้หมายมาจากการพฒันาเครอืข่ายใหค้วาม
ช่วยเหลือเม่ือตอ้งเขา้มาศกึษาในระบบการศกึษาของสงัคมไทย อย่างไรก็ดีความกา้วหนา้ของการ
สื่อสารในสังคมปัจจุบันและการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสงฆข์องไทย ตลอดจนหน่วยงาน
ภาครฐัของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดเ้ปลี่ยนแปลงใหพ้ระสงฆส์ามารถยกระดบั
กลุม่ทางสงัคมเป็นเครอืข่ายท่ีมีปฏิสมัพนัธก์นัอย่างสม ่าเสมอจนน ามาสูก่ารด าเนินกิจกรรมในนาม
ของเครือข่ายพระสงฆล์าวทัง้ในสงัคมไทยและสงัคมประเทศบา้นเกิด อีกทัง้ยงัขยายรูปแบบการ
ด าเนินกิจกรรมทัง้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการพระพทุธศาสนาและกิจการเพื่อสงัคมรว่มดว้ย การสามารถ
พฒันาความสมัพนัธก์ับผูค้นในสงัคมไทยใหข้ยายพืน้ท่ีออกไปไดอ้ย่างชดัเจน เป็นกระบวนการ
ผลกัดนัใหเ้ครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยสามารถสรา้งทุนทางสงัคมใหก้ับสมาชิกภายใน
เครอืข่ายได ้โดยทนุทางสงัคมท่ีปรากฏทัง้กบัสมาชิกแบบปัจเจกบคุคลและเกิดขึน้ในลกัษณะท่ีติด
อยู่กบัเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยอย่างชดัเจนคือ การพฒันาความสมัพนัธ ์ความไวว้างใจ
และการยกระดบัการด าเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีไดร้บัการสนับสนุนอย่างดีจากคณะ
สงฆ์ไทย ส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวสามารถส่งต่อความสัมพันธ์และความ
ไวว้างใจท่ีเกิดจากการปฏิสมัพนัธด์ว้ยดีกบัผูค้นในสงัคมไทยไปใหก้บัสมาชิกรุน่หลงัท่ีเขา้มาอยู่ใน
สงัคมไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 
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5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
5.3.1 ข้อเสนอแนะการน าการวิจัยไปใช้ประโยชน ์

(1) องคก์รทางพระพุทธศาสนา 
องคก์รทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยท่ีเก่ียวขอ้งกับเครือข่ายพระสงฆ์ใน

สังคมไทยท่ีส าคัญประกอบด้วย ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ส านักงานแม่กองบาลี
สนามหลวง ส านกังานก ากบัพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 
และส านกังานเจา้คณะจงัหวดัในจงัหวดัท่ีมีสมาชิกเครอืข่ายพระสงฆล์าวอยู่เป็นจ านวนมาก ควร
ใหค้วามส าคญักับการสนับสนุนใหพ้ระสงฆล์าวไดร้บัการศึกษาทั้งระดบัระบบพระปริยัติธรรม
ศึกษาแผนกธรรมสนามหลวงและแผนกบาลีสนามหลวง เน่ืองจากจะเป็นการปลกูฝังเอกลกัษณ์
ส าคญัในการเขา้มาศกึษาพระพทุธศาสนาในสงัคมไทย อีกทัง้ยงัช่วยกระชบัความสมัพนัธร์ะหว่าง
พระสงฆล์าวกบัพระสงัฆาธิการของไทยท่ีท าหนา้ท่ีสอนหนงัสืออยู่ในระบบพระปรยิตัิธรรมศกึษา
ดว้ย ในส่วนของการพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างพระพุทธศาสนาสองประเทศ ส านกังานก ากับ
พระธรรมทูตไทยในต่างประเทศควรจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาและกระชับความสัมพันธ์
พระพทุธศาสนาระหว่างสองประเทศขึน้ เพื่อท าหนา้ท่ีสนบัสนนุและส่งเสรมิกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพัฒนาความสัมพันธ์ รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงระหว่างสอง
ประเทศยิ่งขึน้ตอ่ไป 

(2) มหาวิทยาลัยสงฆข์องไทย 
ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั และส านกังาน

อธิการบดี มหาวิทยาลยัมหามกฎุราชวิทยาลยั โดยกองกิจการนิสิตและกองกิจการนกัศึกษา ควร
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาฐานขอ้มูลชมรมพระนิสิตนักศึกษาของพระลาวในสังคมไทย ทั้งท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูพืน้ฐานของพระสงฆล์าว ลกัษณะการด าเนินกิจกรรมและองคก์รท่ีเป็นเครอืข่าย
การด าเนินงานของพระสงฆล์าว เพื่อสรา้งความเขา้ใจและใชเ้ป็นขอ้มลูในการออกแบบนโยบาย
การพัฒนาศกัยภาพพระนิสิตนกัศึกษาท่ีเป็นพระสงฆต์่างประเทศไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากนี้
ฝ่ายกิจการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งยังควรบูรณาการข้อมูลพระสงฆ์
ตา่งประเทศท่ีเขา้มาศกึษาในสงัคมไทยตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัว่ามีพฒันาการและความโดดเด่น
ภายหลงัจบการศกึษาไปแลว้ในทิศทางลกัษณะอย่างไร เพื่อยกระดบัความสมัพนัธแ์ละพฒันาให้
การสง่เสรมิความสมัพนัธด์า้นการศกึษาพระพทุธศาสนากบัระดบันานาชาตมีิประสิทธิภาพในดา้น
วิชาการและการวิจยัมากยิ่งขึน้ 
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(3) เครือข่ายพระสงฆล์าวในสังคมไทย 
เครือข่ายพระสงฆ์ลาวสังคมไทย ควรทบทวนรูปแบบขององค์กรอย่างเป็น

ทางการท่ีมีการจัดตั้งขึน้ โดยมีเป้าหมายท่ีจัดวางโครงสรา้งของพระสงฆ์ลาวท่ีเข้ามาอยู่ใน
สงัคมไทยว่า มีความเหมาะสมกบัลกัษณะของก่อตวัชมุชนขึน้อยา่งผสมผสานระหวา่งการสง่เสรมิ
จากปัจจัยภายนอกและการเกิดขึน้ตามธรรมชาติของสมาชิก ซึ่งหากการท่ีองค์กรอย่างเป็น
ทางการท่ีพยายามวางระเบียบหรือแนวทางการปฏิบตัิท่ีไม่สอดคลอ้งกับวิถีการด าเนินชีวิตของ
สมาชิกของเครือข่ายพระสงฆล์าวท่ีกระจายอยู่ตามพืน้ท่ีจงัหวดัต่าง ๆ ของสงัคมไทย ควรมีการ
ปรบัปรุงการก าหนดความสัมพันธ์ภายในองคก์รให้ยืดหยุ่น รวมทั้งควรมีการเปิดรบัฟังความ
คิดเห็นจากผูแ้ทนกลุม่พระสงฆล์าวในสงัคมไทยกระจายอยู่ตามพืน้ท่ีจงัหวดัตา่ง ๆ ของสงัคมไทย 
เพื่อใหส้ามารถก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมและการรกัษาความสมัพนัธใ์หก้บัสมาชิกของ
เครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยใหด้ียิ่งขึน้ตอ่ไป 

(4) กระทรวงวัฒนธรรม 
ควรส่งเสริมให้หน่วยงานในก ากับของกระทรวงวัฒนธรรม อาทิ กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม กรมการศาสนา เป็นตน้ พัฒนาความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อยกระดบัความสมัพนัธด์า้นศาสนาและวฒันธรรมต่อกนั รวมทัง้
อาจมีการก าหนดใหมี้คณะท างานดา้นวฒันธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมใหมี้กิจกรรมทาง
วฒันธรรมท่ีส่งเสรมิเอกลกัษณร์ว่มของทัง้สองประเทศ เช่น การขึน้ทะเบียนมรดกทางวฒันธรรม
แบบจ าตอ้งไม่ได ้การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเสน้ทางการท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาและ
วฒันธรรม เป็นตน้ เพื่อเป็นไปเตรียมความพรอ้มในการฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวและการพฒันารายได้
ระหว่างประเทศใหก้ลบัมาดีขึน้เม่ือภายหลงัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้โควิด -19 
ไดร้บัการแกไ้ขใหล้ดความเสี่ยงท่ีจะตดิเชือ้จากการเดินทางระหวา่งประเทศในอนาคต  

5.3.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอ่ไป 
(1) ควรมีการศกึษาเปรยีบเทียบรูปแบบของชมุชนและเครอืข่ายพระสงฆต์า่งประเทศ

ท่ีเขา้มาอยู่ในสงัคมไทย โดยเฉพาะประเด็นของการสรา้งส านึกร่วมใหก้ับสมาชิกของพระสงฆ์ 
แต่ละประเทศ และการประยกุตร์บัความหมายทางวฒันธรรมของสงัคมไทยไปใชภ้ายหลงัเม่ือได้
เดินทางกลบัไปใชชี้วิตในสงัคมบา้นเกิดของตนเอง 

(2) ควรมีการศกึษาวิจยัเชิงปรมิาณท่ีสนใจประเดน็ความสมัพนัธก์ารยา้ยถ่ินและการ
ตดัสินใจเขา้มาอาศยัอยู่ในสงัคมไทยของพระสงฆต์า่งชาติ เพื่อท าความเขา้ใจปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ี
ส่งผลสัมพันธ์กับการเคลื่อนย้ายทางประชากรในสังคมสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรทาง
พระพุทธศาสนาของไทยและหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวข้องกับการต้องดูแลพระสงฆ์ต่างชาติ



  

 
 

232 

สามารถพฒันานโยบายรองรบัการเขา้มาอยู่อาศยัไดอ้ย่างเหมาะสม อีกทัง้ยงัจะเป็นขอ้มลูในการ
ดแูลและจดัการสถานการณปั์ญหาวิกฤตทางสาธารณสขุหรอืปัญหาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ
ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตไดด้ว้ย 

(3) ควรมีการศึกษาถอดบทเรียนบทบาทและพัฒนาการของสมาชิกเครือข่าย
พระสงฆล์าวท่ีเคยเขา้มาอาศยัอยู่ในสงัคมไทยว่าสามารถมีบทบาทในการพฒันาพระพทุธศาสนา 
การวิจยั การวิชาการและกิจการราชการของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวไดม้ากนอ้ย
อย่างไร อีกทั้งพระสงฆล์าวมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อระบบการศึกษาท่ีเขา้มาศึกษา
ระหว่างอยู่สงัคมไทยในทิศทางใด เพื่อใหอ้งคก์ารทางพระพทุธศาสนาและมหาวิทยาลยัสงฆข์อง
ไทยไดเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาการจดัการการศกึษาส าหรบัพระสงฆต์า่งชาติตอ่ไป 

(4) ควรมีการศึกษากฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกับพระราชบญัญัติการศึกษา
พระปริยตัิธรรม พ.ศ. 2562 เพื่อใหส้ามารถส่งเสริมใหพ้ระสงฆล์าวไดเ้ขา้มาศึกษาในระบบพระ
ปริยัติธรรมศึกษาทั้งแผนกธรรมสนามหลวงและแผนกบาลีสนามหลวงได้อย่างถูกตอ้ง และ
สอดคลอ้งกับเจตนารมณ์ของการพัฒนาพระราชบญัญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562  
ใหเ้กิดขึน้  
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ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั 

(แบบสัมภาษณแ์ละแบบสอบถาม) 
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ข้อค าถามส าหรับแบบสัมภาษณ ์
เร่ือง เครือข่ายพระสงฆล์าว: กระบวนการสร้างชุมชนและทุนทางสังคมในสังคมไทย 

 
ค าชีแ้จง ขอ้ค าถามต่อไปนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาเรื่อง เครือข่ายพระสงฆล์าว: กระบวนการ
สรา้งชุมชนและทุนทางสังคมในสังคมไทย  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะกิจกรรมทาง
ศาสนาในประเด็นการถ่ายทอด 
และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของเครือข่ายพระสงฆ์ลาวในสังคมไทย  และเพื่อศึกษาและ
สงัเคราะหรู์ปแบบของกระบวนการสรา้งและถ่ายทอดทุนทางสงัคมของเครือข่ายพระสงฆล์าวใน
สงัคมไทย โดยมีรายละเอียดขอ้ค าถามดงันี ้
  1. ท่านมีจดุเริม่ตน้ในการเขา้มาปฏิบตัิศาสนกิจไดอ้ยา่งไร 
  2. ท่านคิดว่ากลุ่มหรือบุคคลท่ีมีความส าคัญต่อการสรา้งชุมชนพระสงฆล์าวท่ีท่านท า
กิจกรรมอยูค่ือใคร และแสดงบทบาทอยา่งไร 
  3. ท่านคิดว่ามีกิจกรรมหรอืพิธีกรรมอะไรท่ีช่วยสรา้งใหเ้กิดความเป็นชมุชนพระสงฆล์าว
ในสงัคมไทยขึน้ได ้
  4. การเกิดเครอืข่ายพระสงฆล์าวมีกระบวนการอย่างไร และบคุคลหรอืองคก์รอะไรบา้งที่มี
บทบาทตอ่การขบัเคลื่อนใหเ้กิด 
  5. ความเป็นมาเชิงประวตัิศาสตรข์องเครอืข่ายพระสงฆล์าวมีวดัใดส าคญั  และมีเรื่องราว
อยา่งไร 
  6. ระเบียบและกฎท่ีเก่ียวข้องกับการจัดตั้งเครือข่ายพระสงฆ์ลาวมีหรือไม่  ถ้ามีเป็น
ลกัษณะอยา่งไร 
  7. การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับเครือข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทย  ไดร้บัการสนบัสนุน
งบประมาณหรอืกลไกการท ากิจกรรมจากองคก์รใด อยา่งไร 
  8. กิจกรรมท่ีเครอืข่ายพระสงฆล์าวด าเนินการอยูมี่อะไรบา้ง และมีความโดดเดน่อยา่งไร 
  9. มีกิจกรรมท่ีเปิดพื ้นท่ีให้มีฆราวาสลาวได้เข้ามาท ากิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณี
วฒันธรรมอยา่งไร 
  10. พืน้ท่ีท่ีมีความโดดเด่นในการด าเนินกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดประเพณี  และวฒันธรรม
ใหก้บัเครอืข่ายพระสงฆล์าวในสงัคมไทยคือท่ีไหน และด าเนินการอย่างไร 
  11. ท่านคิดว่าเครือข่ายพระสงฆล์าวมีลกัษณะการใหค้วามช่วยเหลือสมาชิกในเครอืข่าย
อยา่งไร 
  12. ท่านคดิวา่การเขา้มาเป็นสมาชิกของเครอืข่ายพระสงฆล์าวมีขอ้ดีและขอ้เสียอยา่งไร 
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  13. ท่านคิดว่าผูมี้บทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนใหเ้ครอืข่ายพระสงฆล์าว  ท ากิจกรรมได้
อยา่งยั่งยืนคือใคร และควรมีบทบาทอยา่งไร 
  14. ช่องทางการสื่อสารท่ีช่วยสนบัสนนุใหก้ารสรา้งเครอืข่ายพระสงฆล์าว มีความเขม้แข็ง
มากขึน้มีอะไรบา้ง และมีบทบาทอยา่งไร 
  15. ประเด็นส าคญัท่ีเครอืข่ายพระสงฆล์าวมกัใหค้วามช่วยเหลือกนัคือประเด็นอะไร และ
มีกระบวนการช่วยเหลืออยา่งไร 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือยนืยันการยกเว้นการรับรอง 

คณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพจิารณาโครงการวิจัยทีท่ าในมนุษย ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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