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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “รูปแบบการสืบสานอนุรักษ์พิธีกรรม
และการปฏิบัติของคณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย” มีวัตถุปะสงค์ ดังนี้ ๑)เพื่อศึกษาประวัติ
และและความเป็ น มาของคณะสงฆ์ ม หายานอนั ม นิ กาย ๒)เพื่ อศึ กษาแนวคิด ประเพณี และ
พิธีกรรมของคณะสงฆ์มหายานอนัมนิกาย ๓)เพื่อนาเสนอรูปแบบการอนุรักษ์สืบสานประเพณี
และพิธีกรรมของคณะสงฆ์อนัมนิกาย ผลการวิจัยพบว่า นอกกจากการห่มจีวรของพระสงฆ์ใน
นิกายมหายานที่มีรูปแบบหลากหลายคือ “พิธีกรรมต่างๆ ที่สืบทอดมานานอย่างยาวไกล โดยได้
เสนอเป็นยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑: การเสริมสร้างเอกภาพให้กับสถาบันและกิจการ
ทางพระพุทธศาสนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒: การส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์ และการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสน
ทายาท มีการเสริมสร้างศักยภาพด้านต่างให้กับบุคลากรในองค์กรเพื่อกาหนดให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาฝุายมหายานของโลก
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Abstract
The purpose of this research aims; 1) to study the history and
background of anamnikayasanga, 2) to study the concept of the conservation of
heritage traditions and rituals of anamnikayasanga, and 3) to present the concept
of the conservation of heritage traditions and rituals of anamnikayasanga,
There are the assimilations of the arts of Thailand, Vietnamese and
Chinese to manage the temple, rituals in sustained Buddhism by propose
strategies: Strategy 1: Strengthening the unity of institution and religious affairs.
Strategy 2: Promoting the educational development of Sangha and systematic
propagation Buddhism. Strategy 3: Strengthening the religious heirs, There are the
empowering aspects for personnel in the organization for setting Thailand
defined as a center of Mahayana Buddhist in world.
Keywords: the conservation of heritage, traditions and rituals, anamnikayasanga
บทนา
ปัจจุบัน พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือนิกายมหายาน และคณะสงฆ์อนัมนิกาย
ก็จัดอยู่ในนิกายมหายาน โดยมีประวัติและพัฒนาการด้านความเป็นมาอย่างยาวไกล เริ่มต้นในรัช
สมั ย พระเจ้า กรุง ธนบุรี เรื่อยมาปั จ จุบั น วัด ในสั ง กัดของคณะสงฆ์ อนั ม นิ กาย มี ๑๙ วั ด ตาม
๓
ประกาศรับรองของทางราชการโดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธศาสนานิ กาย
มหายานในประเทศไทยมีเพียง ๒ นิกายเท่านั้น คือ อนัมนิกายเป็นเป็นพระสงฆ์มหายานฝุาย
ญวนหรือเวี ย ดนนาม และจี น นิ กายเป็ น พระสงฆ์ ม หายานฝุ า ยจี น โดยได้ รับ การอุป ภัม ภ์จ าก
พระมหากษัตริย์หรือราชสานัก จึงทาให้มีความเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากการ
สร้างวัดวาอารามที่เป็นแบบมหายานจานวนมากแต่เมื่อเทียบกับนิกายเถรวาท พร้อมการแปล
พระปาฏิโมกข์ฝุายมหายานเพื่อให้พระสงฆ์ที่เป็นคนไทยได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติ
ควบคู่กับพระไตรปิฎกและโพธิสัตว์สิกขาตามแนวทางพระพุทธศาสนามหายานและอนัมนิกายได้
ยึดแนววิปัส สนาเซ็นนิกายวินัย และนิกายมนตรยานเป็น หลักพร้อมทั้ งนิกายสุขาวดี รัชสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ทรงตั้งพระสงฆ์ญวน
๓
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ให้มีสมณศักดิ์ขึ้นมีราชทินนามกับพัดยศซึ่งจาลองแบบพัดยศของคณะสงฆ์ไทยแต่ทาเป็นขนาดย่อ
ลงมา และได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ญวนที่อยู่เมืองกาญจนบุรี มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่
๔
ริมคลองผดุงกรุงเกษม แล้วจัดให้เป็นทหารปืนใหญ่ ฝุายวังหลวงสืบมา ปัจจุบันวัดในสังกัดคณะ
สงฆ์มหานอนัมนิกาย วัดในสังกัด ๑๙ วัด ได้สืบสานพระพุทธศาสนาและมีวัตรปฏิบัติอันนามาซึ่ง
๕
ความเลื่ อ มใสศรัท ธาของชาวพุ ท ธในประเทศไทย ที่ ย าวนานกว่ า ๒๐๐ ปี อัต ลั ก ษณ์ ท าง
พระพุทธศาสนาที่ได้อนุรักษ์สืบสานจนกลายเป็นประเพณีในการประกอบพิธีกรรมด้านต่างๆ ของ
พุทธศาสนามหายานอนัมนิกายในประเทศไทย คือพิธีกรรมทางศาสนา ที่เป็นพิธีกรรมประจาปี
ได้แก่ ๑) พิธีบูชาดาวนพเคราะห์ ๒) พิธีสรงน้าพระพุทธรูปและหล่อเทียนพรรษา ๓)พิธีบริจาค
ทานทิ้งกระจาด ๔) พิธีกรรมในเทศกาลถือศีลกินเจ ๕) พิธีบูชาดาวนพเคราะห์ พิธีบวชของวัด
อนัมนิกาย นอกจากจะมีการบวชในพรรษาแล้ว ยังมีการบวชนอกพรรษา เช่นเดียวกับวัดทางฝุาย
เถรวาท และมีการบวชระยะสั้น ๓ – ๗ วัน หรือ ๑ – ๓ เดือน เช่น การบวชแก้บน และการบวช
ในช่วงฤดูร้อน และพิธีกงเต๊กเป็นพิธีทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่ง เชื่อว่า เมื่อ
ได้รับกุศลผลบุญนี้แล้ว จะทาให้พ้นทุกข์ และได้เสวยสุขในสวรรค์ เดิมการประกอบพิธีกรรม มี
ลาดับขั้นตอนต่างๆ ๑๔ ขั้นตอน และใช้เวลาในการประกอบพิธีกรรมถึง ๕ วัน ๕ คืน หรืออย่าง
น้อย ๒ วัน ๓ คืน การจัดพิธีขึ้นอยู่กับเจ้าภาพว่าต้องการให้จัดแบบครบถ้วนหรื อไม่ โดยคณะ
สงฆ์แห่งวัดอนัมนิกายก็จะจัดให้ตามที่ประสงค์พิธีกงเต๊กยังสามารถประยุกต์ใช้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่
ด้วย เรียกว่า กงเต๊กเป็น ซึ่งเป็นการทาพิธีกงเต๊ก เพื่อสร้างกุศลให้แก่ตนเอง ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่
เป็นการขอพรให้มีอายุยืนยาว มีความเป็นสิริมงคล และเป็นการลบล้างชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมที่ตน
ได้กระทาไว้ด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี และเป็นการทาบุญ เป็นอริยทรัพย์ ซึ่งในที่นี้มีความหมาย
เน้นหนักไปในเรื่องทรัพย์สิน โดยมีการจาลองทรัพย์สินต่างๆ ที่ทาด้วยกระดาษ เช่น ตึกรามบ้าน
ช่อง เงินทอง สิ่งของต่างๆ ขึ้นเป็นสัญลักษณ์ แทนสิ่งนั้นๆ เมื่อนาไปเข้าพิธีสวดแล้ว ก็จะนาสิ่ง
เหล่านั้นเผาไปพร้อมกระดาษเงินกระดาษทอง ให้เหลือแต่เพียง ขี้เถ้า เพราะเชื่อว่าทรัพย์สิน
เหล่านั้นจะไปปรากฏในปรโลก ซึ่งตนเองจะได้ใช้เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้ว พิธีกงเต๊กอุทิศส่วนกุศลให้แก่
ผู้ล่วงลับก็กระทาในลักษณะเดียวกัน และถือว่า เป็นการส่งสิ่งเหล่านั้น ไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
เช่นกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิใจ จะทาการวิจัยเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อศึกษาประวัติและและความเป็นมาของ
คณะสงฆ์มหายานอนัมนิกาย เพื่อศึกษาแนวคิดประเพณีและพิธีกรรมของคณะสงฆ์มหายานอนัม
นิกาย และเพื่อนาเสนอรูปแบบการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและพิธีกรรมของคณะสงฆ์อนัมนิกาย
ขอบเขตในการวิจัย
การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้นาแนวคิดเชิงระบบเกี่ยวกับศาสตร์ ๓ อย่างประกอบด้วยแนวคิด
และทฤษฎี เ ชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ เ กี่ ย วกั บ อั ต ลั ก ษณ์ อั น เป็ น ผลมาจากการก าหนด หรื อ นิ ย าม
ความหมายให้ เ ป็ น สิ่ ง เฉพาะเพื่ อ การอยู่ ร อด ภายใต้ ก ฎเกณฑ์ ท างสั ง คม สะท้ อ นผ่ า น
ชีวิตประจาวันขององค์กรยึดมั่นในในความเป็นเอกลักษณ์ทางพุทธศาสนาที่แตกต่างเชิงความคิด
และแนวปฏิบัติแต่มีจุดหมายเดียวกัน และองค์พระศาสนาเดียวกัน มีแนวคิดและวิธีปฏิบัติ เพื่อ
กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ที่ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า หรือ ตัวปูอน (Input) ประวัติและ
พั ฒ นาการของคณะสงฆ์ ม หายานอนั ม นิ ก ายในประเทศไทยสภาพบั น และปั ญ หาศึ ก ษา
กระบวนการ (Process)คือ แนวคิดและวิธีปฏิบัติด้านประเพณีและพิธีกรรมด้านต่างๆ ของคณะ
สงฆ์มหายานอนัมนิกายในสังคมไทย ผลผลิต (Output) คือ อัตลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาและ
การนาเสนอรูปแบบการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและการประกอบพิธีกรรมด้านต่างๆ ของพุทธ
ศาสนามหายานอนั ม นิ กายในประเทศไทยให้เ กิด ประสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งยั่ ง ยื น สภาพแวดล้ อ ม
(Context) และข้อมูลจะย้อนกลับ (Feedback) องค์กรคณะสงฆ์ทั้งฝุายเถรวาทและมหายาน
ฝุายอนัมนิกายเป็นองค์กรแบบระบบเปิด ประกอบด้วยระบบย่อยที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
จากภายนอกอันเป็นเงื่อนไขที่ระบบจะต้องยอมรับกับสภาพแวดล้อมจากภายนอกเกี่ยวกับปัจจัย
นาเข้า (Input) ประกอบด้วย ๑) บุคลากร (Man) ๒) เงินสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน หรือ
งบประมาณ ๓) วัสดุอุปกร ๔) ระบบการบริ หารจัดการ และการบริหารจัดการเป็นตัวปูอนที่
สาคัญยิ่ง เพราะต้องผ่านระบบและกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย (๑) กระบวนการ
บริหาร (๒) กระบวนการในการจั ดการ (๓) การติดตามผลหรือการประเมิน เพื่ อหาผลลัพ ธ์
(Output) หากมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นก็นามาแก้ไขปรับปรุง (Feedback) โดยผ่านกระบวนการและ
ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง (Context) โดยกาหนดขอบเขตในการศึกษา
ไว้ ดังนี้
๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ ประวัติและพัฒนาการของคณะสงฆ์มหายานอนัมนิกาย
ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรในภาพรวม ตลอดถึงแนวคิดและทฤษฎีเชิงประวัติศาสตร์ โดยจะ
ศึกษาได้จากแหล่งข้อมูล ปฐมภูมิ ได้แก่พระไตรปิฎกภาษาไทยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
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๒. ขอบเขตด้ า นสถานที่ พื้ น ที่ วิ จั ย ซึ่ ง ใช้ เ ป็ น สถานที่ วิ จั ย คื อ วั ด ของคณะสงฆ์
มหายานอนัมนิกายที่มีกิจกรรมทางพุทธศาสนามหายานแบบอนัมนิกายในสี่ ภาคจานวน ๔วัด
เป็ น อย่ า งน้ อ ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ แ ละครอบคลุ ม โดยวิ ธี ก ารส ารวจและ
สังเกตการณ์
๓. ขอบเขตด้านบุคคล จะใช้บุคคลที่เป็นผู้บริหารคณะสงฆ์มหายานฝุายอนัมนิกาย
ระดับผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ด้วยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบตามระเบียบวิธีวิจัยและดาเนินการวิจัยตามกรอบการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไว้ดังนี้
๑.รู ป แบบการวิ จั ย การศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ( Qualitative
Research)เก็บ ข้อมู ล ด้ ว ยวิ ธี ส ารวจ สั ง เกต สั ม ภาษณ์ ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อย และการท าประชา
พิจารณ์ (Public Hearing)เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกขั้นสุดท้ายจากผู้เชี่ยวชาญ ณ มหาวิทยาลัย โดยมี
ขั้นตอนการวิจัยได้ ดังนี้
๒. ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา
ประกอบด้ ว ยประชากรในพื้ น ที่ ศึ กษาและแยกเป็ น ผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล หลั ก หรื อ ประชากรที่ ใช้ ใ น
การศึกษา ประกอบด้วยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมฝุายมหายานฝุายอนัมนิกาย และ
กลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (PurposiveSampling)
แบ่งกลุ่มเปูาหมาย เพื่อการเก็บข้อมูลออกเป็น ๓ กลุ่ม โดยแยกรายละเอียด ดังนี้
๑) กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) คือ ผู้อาวุโส และผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่
ยอมรั บ นั บ ถื อ ของสั ง คมชุ ม ชนและในวงการด้ า นการศึ ก ษาและวิ ช าการ ที่ เ กี่ ย วกั บ
พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน ประมาณ ๑๐ รูป/คน
๒) กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informants) เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในเชิงลึกในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรม การดารงชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ และพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชน
๓) กลุ่มบุคคลทั่วไป (General Informants) เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไปที่มีส่วนรู้เห็น
ในการปฏิบัติ เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมความเชื่ อ และพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
และสังคม
สรุปผลการวิจัย

พระกุศล คั้นเหล๋ และคณะ

~ ๒๕๓ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑. ประวัติและพัฒนาการของคณะสงฆ์มหายานและอนัมนิกายพบว่า
๑) พัฒนาการและภูมิหลังของพุทธศาสนานิกายมหายาน อนัมนิกาย ในประเทศไทย
เริ่มต้นขึ้นในรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ยุคแรกๆ ยังไมปรากฏนามพระสงฆ์ญวนมีแต่เพียงบันทึก
การสร้างวัด จากการนาของ พระครูคณานัมสมณาจารย์ (ฮึง) และพระครูสมณานัมสมณาจารย์
(เหยี่ยวกร่าม) เป็นผู้นาต่อมาในรัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓ คณะสงฆ์ญวนในประเทศไทย ได้ขาด
การติดต่อกับพระสงฆ์ญวนในเมืองญวน และได้กลับมาติดต่อสัมพันธ์กันอีกครั้ง ในรัชกาลที่ ๔
และรัช กาลที่ ๕ ในสมั ย นั้ น มี พ ระสงฆ์ ญ วนเข้า มาในประเทศไทย และไม่ ส ามารถติ ด ต่ อกั บ
พระสงฆ์ญวนในเมืองญวนได้สะดวกจึงได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบประเพณี และวัตรปฏิบัติ ให้
สอดคล้องกับพระสงฆ์ไทย เช่น การออกบิณฑบาต การทาวัตรเช้าและเย็น การถือวิกาลโภชนา
ตลอดถึงการผนวกพิธีกรรมฝุายเถรวาทมี การมีพิธีทอดกฐิน ทอดผ้าปุา พิธีบวช พิธีเข้าพรรษา
ในสมัยราชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๔เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะ
สงฆ์ฝุายอนัมนิกาย เข้ามาอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอยู่ในสถานะดังกล่าวเรื่อยมานับแต่ นั้นมี
การพระราชทานนามวัดใหม่เช่นวัดอุภัยราชบารุง ที่แสดงความหมายว่า เป็นวัดที่ได้รับพระบรม
ราชูปถัมภ์ จากพระมหากษัตริย์ ๒ พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการพระราชทานสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์อนัมนิกาย
แก่องฮึงในราชทินนามที่ "พระครูคณานัมสมณาจารย์" และดารงตาแหน่งเจ้าคณะใหญ่ ฝุายอนัม
นิกายในประเทศไทย
๒) พัฒนาการเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการปกครองของคณะสงฆ์ อนัมนิกาย
พบว่าการบริหาร งานด้านการปกครองในภาพรวมไม่ปรากฏว่ามีปัญหาที่ส่งผลในด้านปกครอง
กับองค์กรและบุคลากรในองค์กร เพราะองค์กรมีสมาชิกน้อย การดูแลทั่วถึง และปูองกันได้อย่าง
ได้ ผ ล มี โ ครงสร้ า งด้ า นการบริ ห ารที่ ใ ช้ อ ยู่ ปั จ จุ บั น เป็ น ไปตามมติ ม หาเถรสมาคมภายใต้
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๕๐๕ และแก้ไขเพิ่มเติม พุท ธศักราช ๒๕๓๕ มีการ
จัดระบบและวางระบบให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันขององค์กรอย่างเหมาะสม
๓) พัฒนาการเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการศาสนศึกษาของคณะสงฆ์อนัมนิกาย
พบว่า การศึกษาโดยวัด ที่จัดให้พระภิกษุสามเณรและศิษยานุศิษย์วัด และการศึกษานอกวัด คือ
การศึกษาแก่ชาวบ้านทั่วไป คือ การศึกษาในรูปแบบการบรรยายธรรม การอภิปราย ในหัว ข้อที่
เกี่ยวกับหลักธรรมคาสอนในพุทธศาสนามหายาน ปัจจุบันรูปแบบการให้การศึกษาลักษณะนี้
คณะสงฆ์อนัมนิกายดาเนินการอยู่และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
๔) พัฒนาการเกี่ยวกับการบริหารงานด้ านการศึกษาสงเคราะห์พบว่าการศึกษา
สงเคราะห์เป็นการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคปริยัติธรรม การศึกษาสงเคราะห์เป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาชนได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางโลกและทางธรรมนอกเหนือจากการสงเคราะห์
ในวัดหรือสถานที่ศึกษาต่างๆ การตั้งศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ การดึงเด็กและเยาชนมาศึกษาธรรม
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การเปิดสอนธรรมศึกษาให้แก่เด็กและนักเรียนนั้นจัดพระสงฆ์ให้เข้ าอบรมในสถานที่ศึกษา การ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและดาเนินการ ดังนี้
(๑) ตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษาชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
(๒) ช่วยพัฒนาสถานการศึกษาในรูปแบบต่างๆ
(๓) ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การศึกษา
(๔) การให้ความช่วยเหลือบุคคลผู้กาลังศึกษา ที่มีปัญหาด้านทุนทรัพย์
๕) พัฒนาการด้านงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการเผยแผ่ของคณะสงฆ์อนัม
นิกาย พบว่า การเผยแผ่หลักพระพุทธธรรมคาสอน ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์ เพื่อ
ปลูกฝังอบรมให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนดี มีศีลธรรมและประพฤติดีปฏิบัติชอบ การอบรมสั่งสอน
ประชาชนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสั่งสอนให้ผู้เรียนบังเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมก่อให้เกิดความเลื่อมใส
ศรัทธา และตั้งตนอยู่ในสัมมาปฏิบัติ ให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาที่
ยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติ
๖) พัฒนาการเกี่ยวกับการบริหารงานด้านสาธารณูปการของคณะสงฆ์อนัมนิกาย
พบว่า งานสาธารณูปการ คือ งานเกี่ยวกับการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ เป็นระเบียบ
บริหารการคณะสงฆ์ส่วนกลางตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ พุทธศักราช ๒๔๔๘ ใช้คาว่า
“องค์การสาธารณูปการ” แต่ในปัจจุบันบทบัญญัติว่าด้วยอานาจหน้าที่มหาเถรสมาคม และ
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง เรียกว่า “การสาธารณูปการ” ทั้งองค์การสาธารณูปการ
และการสาธารณูปการ มีความหมายในการรวมกิจการคณะสงฆ์อย่างเดียวกัน กล่าวคือหมายถึง
การก่อสร้างและการบู รณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและศาสนสถาน กิจการอันเกี่ยวกับการวัด คือ
การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัด
ร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา และการยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง รวมทั้งกิจการ
ของวัดอื่นๆ เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร
๗) พัฒนาการเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อนัมนิกายพบว่า ยัง
มีความสาคัญต่อการจัดทาแผนแม่บทด้านการก่อสร้าง “งานด้านนี้ปัจจุบันผู้บริหารมีความรู้
ความสามารถตามกฎหมาเถรสมาคม คือ ผ่านการฝึกอบรมจนสามารถรู้จักวิธีการบริหารงาน
สาธารณูปการเป็นอย่างดี มีเทคนิคและวิธีการตลอดถึงการขอคาปรึกษากับหน่วยงานราชการที่
รับผิดชอบ ขั้นตอนการดาเนินการก่อสร้าง การบริหารจัดการงานสาธารณูปการที่ดี และต้องรู้จัก
วิธีการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและพัฒนาวัดให้สงบร่มรื่น เป็นศูนย์กลางพัฒนาของชุมชน โดย
กาหนดยึดหลักการบริหารบูรณปฏิสังขรณ์ การรักษาดูแลทะนุบารุง ศาสนวัตถุ และการจัดทาวัด
ให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ถึงกระนั้นก็ตามพระสงฆ์จะมีเพียงหน้าที่ในการทานุบารุงรักษาเพียง

พระกุศล คั้นเหล๋ และคณะ

~ ๒๕๕ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีการอนุรักษ์ศาสนสถาน คือดูแลรักษาศาสนสถานให้มั่นคงถาวรและเป็น
การอนุสรณ์สถานแก่อนุชนรุ่นหลังได้” เพราะงานหลักทั้งงานด้านสาธารณูปการและงานด้านสา
ธารณสงเคราะห์จะเกี่ยวเนื่องกัน สภาพปัจจุบันงานด้านสาธารณสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์
เป็นการดาเนินกิจการเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ของหน่วยงานหรือของบุคคลหรือคณะบุคคล
เว้นแต่การนั้นอยู่ในขอบข่ายแห่งการสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออุดหนุนจุนเจือ
กิจการของรัฐหรือของเอกชนที่ดาเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือ
การอุด หนุ นจุน เจื อสถานที่ซึ่ งจะเป็นสาธารณสมบัติ หรือประชาชนทั่ วไป และการเกื้อกูลท า
ประโยชน์ ร่ ว มกั น ไม่ ว่ า ทั้ ง ที่ เ ป็ น ค าแนะค าสอนความคิ ด และวั ต ถุ สิ่ ง ของ ตามแนวคิ ด ทาง
พระพุทธศาสนามหายานถือว่า “การให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทานทั้งปวง” การสอน
หนังสือ การแนะนาสิ่งที่ดีๆ เกี่ยวกับความรู้ดี จัดเป็นสาธารณประโยชน์ทั้งสิ้น งานเกี่ยวกับสา
ธารณสงเคราะห์ ตามภารงานที่มีในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ซึ่งคณะสงฆ์อนัมนิกายปฏิบัติ แยก
โดยลักษณะได้ ดังนี้
(๑) การดาเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกุล เช่น หน่วยอบรม อบต. ห้องสมุดเพื่อ
ประชาชนมูลนิธิเพื่อคนยากจน
(๒) การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นซึ่งเป็นไปเพื่อการสาธารณประโยชน์เช่น
การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาวัด
(๓) การช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ เช่น การสร้างถนนหนทาง
การขุดคลอง การพัฒนาก่อสร้างวัดพัฒนาโรงเรียน
(๔) การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป เช่น การช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยาก
เพราะภัยทางธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย เหล่านี้ถือว่า เป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
คนอื่นทั้งสิ้น รวมเป็นถึงการสงเคราะห์คนวัยชรา และสถานเด็กกาพร้า
๒.อัตลักษณ์ทางศาสนาแนวคิดและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีและการประกอบ
พิธีกรรมด้านต่างๆ ของคณะสงฆ์มหายานอนัมนิกายในสังคมไทย พบว่า นอกกจากการห่มจีวร
ของพระสงฆ์ในนิกายมหายานที่มีรูปแบบหลากหลายคือ “พิธีกรรมต่างๆ ที่สืบทอดมานานอย่าง
ยาวไกล มีบันทึกทางประวัติและวัฒนธรรมที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีมา
จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ที่องค์พระมหากษัตริย์ไทยทรงพระราชทานหลักขันติธรรมทางศาสนา
ให้กับลัท ธิมหายานทั้ งญวนและจีน ที่ เป็ น กลุ่ม ชาติ พันธุ์ อพยพเข้ามาพึ่ง พระบรมโพธิสมภาร
ก่อให้เกิดการสืบสานมาเป็นองค์กรทางศาสนานาม “อนัมนิกาย” พร้อมการปรากฏอัตลักษณ์
ของพระญวนหรือคณะสงฆ์อนัมนิกาย คือ อัตลักษณ์ด้านการแต่งกาย การได้รับพระราชทานนาม
วัดญวนในสมัยรัชกาลที่ 5 ให้เป็นนามของวัดที่มีความเป็น ไทย อาทิ “วัดสมณานัมบริหาร วัด
กุศลสมาคร”พร้อมการผสมกลมกลืนในด้านศิลปกรรมไทย ญวน และจีน เป็นหลักการในการ
จัดการวัด การจัดพิธีกรรม ทั้งนี้เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา และการแสดงความสานึกในพระ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๒๕๖ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

มหากรุณาธิคุณ ได้มีการสร้างพระบรมรูปองค์พระเจ้าตากสินมหาราชและองค์รัชกาลที่ ๕ อัน
เป็นการเสริมบารมีบุญและการแสดงความเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๓. การกาหนดรูปแบบการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและการประกอบพิธีกรรมด้าน
ต่างๆ ของพุทธศาสนามหายานอนัมนิกายในประเทศไทยผู้วิจัยได้เสนอเป็นยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ : การเสริ ม สร้ า งเอกภาพให้ กั บ สถาบั น และกิ จ การทาง
พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ โดยจัดกิจกรรมบวชเณรและบวชพระตามวาระและโอกาสในวัน
สาคัญทางศาสนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
อย่างเป็นระบบและครบวงจร การให้ทุนแจกทุนและระดมทุนตั้ งเป็นมูลนิธิและกองทุนสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ทางการศึกษาที่เกี่ยวกับคณะสงฆ์อนัมนิกาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสนทายาท มีการเสริมสร้างศักยภาพด้าน
ต่างให้กับบุคลากรในองค์กรและกาหนดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาฝุาย
มหายานของโลก การพัฒนานโยบายและเสริมสร้างศักยภาพระบบบริหารจัดการศาสนสมบัติ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับข้าราชการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เป็นมืออาชีพ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรทางศาสนาทั้งเถรวาทและมหายานอย่างเป็นระบบ
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “คณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย: ประวัติแนวคิดและรูปแบบ
การสืบสานอนุรักษ์พัฒนาประเพณีพิธีกรรมและการปฏิบัติ”มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมให้องค์กรคณะสงฆ์อนัมนิกายได้
ศึกษาเรียนรู้กระบวนการและระบบการอนุรักษ์พัฒนาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชนชาติ
เวียดนามอย่างเป็นระบบ ในฐานะชาติในกลุ่มสมาชิกอาเซียนและมีฐานพุทธศาสนาเป็นแกน
๒. รัฐ และองค์กรทางการศึกษา ควรมี แนวนโยบายที่ จ ะอนุ รักษ์ ฟื้ น ฟู ป ระเพณี
พิธี กรรมที่เกี่ยวกับศาสนามหายานอย่า งเป็ น ระบบ พร้อมสนับ สนุน ด้ า นงบประมาณในการ
ศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้วั ฒนธรรมประเพณีที่เก่าแก่เหล่านี้เป็นมรดกทางศาสนาและ
วัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืน สืบไป
๓. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสร้างแผนการศึกษาและพัฒนา
แนวคิดและปรัชญาที่แฝงอยู่ในพุทธศาสนามหายานอย่างเป็นระบบและแบบแผน เพื่อนาองค์
ความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้กับงานบริหารพุทธศาสนาทั้งฝุายเถรวาทและมหายาน

พระกุศล คั้นเหล๋ และคณะ

~ ๒๕๗ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
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