ภาระงานของศูนย์อาเซียนศึกษากับการวิจัยพระไตรปิฎกศึกษาในอาเซียน
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ในนำมบุคลำกรศูนย์อำเซียนศึกษำ ได้มีโอกำสเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของกำรวิจัยกับคณะบุคลำกร
ของสำนักติปิฏกสิกขำลัย (พระไตรปิฏกศึกษำ) และได้รับเชิญเข้ำร่วมประชุมที่วัดจำกแดงเมื่อวันพฤหัสบดีที่
25 มิถุนำยน พ.ศ.2563 ซึ่งได้ยินชื่อเสียงและกิจกรรมของวัดจำกแดงในหลำย ๆ กิจกรรมที่สำคัญเกี่ยวกับ
ภำรกิจด้ำนพม่ำศึกษำ มำอย่ำงยำวนำนและที่สำคัญเป็นวัดใกล้บ้ำน (พระประแดง) ที่มีพระมหำประนอม
ธมฺมำลงฺกำโร เป็นผู้อำนวยกำรติ ปิฏกสิกขำลัย ที่รณรงค์เกี่ยวกับ กำรทอจีวรจำกพลำสติก กำรรณรงค์เรียน
พระไตรปิฏก กำรรณรงค์ทำปุ๋ยจำกขยะ และอีกหลำยกิจกรรมที่เป็นกำรบูรณำกำรพระพุทธศำสนำเข้ำกับ
กำรศึกษำ บูรณำกำรหลักคำสอนกับกำรดำเนินชีวิต ซึ่งผลที่ได้ เป็นผลในเชิงของกำรสื่อสำรและกำรยอมรับใน
วงกว้ำง ต่อกำรรักษำสิ่งแวดล้อมกับมิติทำงพระพุทธศำสนำ จึงได้เข้ำเป็นส่วนหนึ่งภำยใต้กำรเชิญชวนโดย
แม่ชีนันทนัช อัศดรศักดิ์ นิสิตระดับปริญญำดุษฎีบัณฑิต มจร วิทยำเขตบำฬีศึกษำพุทธโฆส จ.นครปฐม ซึ่งได้
มองเห็นควำมสำคัญของวัด จึงได้เข้ำร่วมกำรประชุมเพื่อใช้กำรวิจัยในกำรพัฒนำผู้เรียน และเป็นส่วนหนึ่งของ
กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้เกิดขึ้นแก่ผู้สนใจในนำมของวัดจำกแดง หรือในนำมพระไตรปิฎกศึกษำ ซึ่งใน
กำรเข้ำร่วมประชุมได้สัมภำษณ์และลงพื้นที่สังเกตและสัมผัสกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และจะได้นำมำเล่ำแบ่งปัน
เป็นข้อมูลด้ำนกำรวิจัย กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในศำสนำผ่ำนกำรศึกษำ พระไตรปิฎกศึกษำ และด้ำนพม่ำ
ศึกษำที่ได้พบที่วัดจำกแดงต่อไป

ภาพที่ 1 วัดจำกแดงเมื่อ 25 มิถุนำยน 2563 ขณะรอเข้ำร่วมประชุม ภำยใต้โครงกำรวิจัยรับใช้
พระพุทธศำสนำและพม่ำศึกษำ (ภำพ: ผู้บรรยำย)
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ภาพที่ 2 จดหมำยเชิญเข้ำร่วมประชุมในกำรใช้กำรนำวิจัยรับใช้พระพุทธศำสนำ
ณ วัดจำกแดง จ.สมุทรปรำกำร (ภำพ: ผู้บรรยำย)
(ก) การวิจัยรับใช้พระพุทธศาสนา และความมั่นคงของอาเซียน
1. ศูนย์อาเซียนศึกษากับภารกิจร่วม โดยส่วนงำนวิจัย สำรสนเทศและบริกำรวิชำกำร มีพันธกิจเป็น
กำรส่งเสริมกำรทำวิจัย ทำกำรศึกษำวิจัย และพัฒนำนักวิจัยเพื่ อให้เกิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้นำกลับไปพัฒนำ
ชุมชน สังคมและประเทศชำติ เมื่อได้รับเชิญให้เป็นคณะนัก วิจัยและออกแบบกำรวิจัย จึงเริ่มต้นด้วยกำรเข้ำ
ร่วมประชุมกับทีมงำนของติปิฏกสิกขำลัย ที่จัดกำรศึกษำด้ำนพระไตรปิฎกศึกษำ พระพุทธศำสนำ และพม่ำศึกษำ
ร่วมกับ คณะผู้วิจัย ของวัดจำกแดง เพื่อกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนกำรวิจัยในชั้น
เรียน โดยสถำนที่ประชุม คือ วัดจำกแดง ประเด็นของกำรพูดคุยเป็นกำร (1) นำเสนอแนวทำงกำรทำวิจัยใน
ชั้ น เรี ย นเพื่ อ พั ฒ นำผู้ เ รี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทำงของหลั ก สู ต ร (2) กำรพั ฒ นำหลั ก สู ต รให้ เ กิ ด ควำม
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หลำกหลำยและสอดคล้องกับผู้เรียนอย่ำงแท้จริง และ (3) ประเด็นอื่น ๆ ที่จะเป็นไปเพื่อกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนโดยมีเป้ำหมำยเป็นกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติของผู้เรียน และกำรส่งเสริมกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำผ่ำน
กำรจัดกำรศึกษำ และกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนพม่ำศึกษำบนฐำนของพระพุทธศำสนำ
2. ภารกิจของศูนย์อาเซียนศึกษากับการวิจัย (1) ขั้นแรกเป็นกำรวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของติปิฏกสิกขำลัย
ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร (2) กำรสร้ำงแนวทำงเพื่อกำรวิจัยในกำรแสวงหำควำมรู้ด้ำนพม่ำ
ศึกษำ หรืออำเซียนศึกษำในนำมพม่ำ ผ่ำนบุคลำกรของวัดจำกแดง เช่น พระมหำประนอม ธมฺมำลังกำโร ที่เคย
ศึก ษำและใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ นพม่ ำ เป็ น เวลำกว่ ำ 12 ปี และที่ ส ำคั ญ ได้ ด ำเนิ น กำรจั ด กำรศึ ก ษำในแบบพม่ ำ มี
ปฏิสัมพันธ์เครือข่ำยกับพม่ำอยู่จนกระทั่งปัจจุบันดังจะเห็นได้จำกมีกำรนิมนต์พระภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎกจำก
ประเทศเมี ย นมำ จ ำนวน 9 รู ป มำแสดงธรรม จั ด กิ จ กรรมสำธยำยพระไตรปิ ฎ ก บรรยำยธรรมร่ ว มกั บ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย หรือสำธยำยพระไตรปิฎกภำษำบำลี เพื่อกำรเรียนรู้หรือเสริมสร้ำงศรัทธำ เป็นกำร
เฉลิมฉลองควำมสัมพันธ์ไทย-เมียนมำ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ผ่ำนกำรนิพนธ์หนังสือ บรรยำยธรรม ซึ่งผสมผสำน
บูรณำกำรด้ำนพม่ำศึกษำไปในตัวด้วย (3) กำรสร้ำงสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กรหน่วยงำนระหว่ำงมหำวิทยำลัย กับ
ส่วนติปิฏกสิกขำลัย ที่จะสร้ำงงำนร่วมกันภำยใต้พันธกิจกำรเรียนรู้ร่วมกันในอนำคต และตอบโจทย์พันธกิจ
ด้ำนอำเซียนศึกษำโดยเฉพำะพม่ำศึกษำ หรือควำมเชื่อมโยงอื่น ๆ ผ่ำนผู้เขียนในระดับบุคคลก่อนเป็นเบื้องต้น
และองค์ ก รอั น จะพึ ง เกิ ด ขึ้ น ได้ ใ นอนำคต (4) กำรสร้ ำ งกำรแสวงหำควำมรู้ ผ่ ำ นภำรกิ จ กำรวิ จั ย ใน
พระพุทธศำสนำทั้งในส่วนองค์ ควำมรู้ และควำมรู้ในเชิงพื้นที่ของวัดเอง ที่จะทำหน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ
รักษำศรัทธำ พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำอย่ำงที่ทำอยู่ จัดกำรเรียนกำรสอนให้ทั้งพระ ฆรำวำส
ด้ำนพระพุทธศำสนำอย่ำงมีเป้ำหมำยและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน และสังคมรอบข้ำงด้วย ซึ่ง ทำ
ให้วัดกลำยเป็นส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญของชุมชนและสังคมในภำพกว้ำงดังปรำกฏ
(ข) พม่าศึกษา
ในนำมบุคลำกรศูนย์อำเซียนศึกษำเคยจัดทำวิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม
อำเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV สำหรับนิสิตมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย”(2562) โดยมี พระเดช
พระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เป็น
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย เป็นโครงกำรวิจัยภำยใต้ทุนวิจัยมุ่งเป้ำ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ (วช.) และงำนวิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรมไทย-เมียนมำร์” โดยมี รศ.ดร.
พิเชฐ ทั่งโต และ ดร.ลำพอง กลมกูล เป็นคณะผู้ร่วมวิจัย งบประมำณสนับสนุนจำกสถำบันวิจัยพุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ซึ่งเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม และในกำร
วิจัยนั้นได้สะท้อนคิดถึงศำสนำเป็นกลไกร่วมในกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม โดยวัดจำกแดงได้ทำกิจกรรมกำร
เรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม เช่น กำรนิมนต์พระผู้ทรงพระไตรปิฎกมำบรรยำยธรรม สอนธรรม ที่นัยหนึ่งเป็นกำร
เรียนรู้วิธีกำรจัดกำรศึกษำ กำรแสดงควำมเคำรพต่อพระในแบบเมียนมำ และกำรทำให้สังคมไทยตระหนักถึง
กำรศึกษำพระพุทธศำสนำแบบจดจำ (มุขปำฐะ) มีควำมหมำยเป็นกำรสืบสำนและรักษำพระพุทธศำสนำ อันมี
ฐำนรำกและวิธีกำรจำกเมียนมำ
3. วัดจากแดงกับการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมไทยพม่า กำรที่วัดจำกแดงโดยท่ำนพระมหำประนอม
ธมฺมำลงฺกำโร และเครือข่ำยที่เข้ำไปใช้ชีวิตในพม่ำเป็นเวลำนำน เช่น พระมหำไพโรจน์ ญำณกุสโล (วัดมหำธำตุ
คณะ 25 กทม) อยู่ใช้ชีวิตและศึกษำในเมียนมำไม่น้อยกว่ำ 18 ปี ท่ำนมหำประนอม ธมฺมำลงฺกำโร ใช้ชีวิตใน
เมียนมำเกินกว่ำ 12 ปี ท่ำนเหล่ำนี้รู้และพูดภำษำพม่ำอย่ำงชำนิชำนำญ จึงเป็นเครือข่ำยผ่ำนประสบกำรณ์
กำรศึกษำ และกำรถอดองค์ควำมรู้ด้ำนพระพุทธศำสนำทั้งในส่วนของรูปแบบกำรศึกษำ ธรรมเนียมปฏิบัติ

4
และกำรจัดกำรศึกษำในแบบพม่ำ และที่สำคัญมีกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ เนื่องในวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
ได้มีกลุ่มพี่น้องชำติพันธุ์ต่ำง ๆ ทั้งมอญ กระเหรี่ยง พม่ำ และอื่นๆ ที่มีพื้นถิ่นอยู่ในดินแดนที่ชื่อประเทศเมียนมำ
มำทำกิจกรรมทำงด้ำนพระพุทธศำสนำอย่ำงต่อเนื่องในทุกวันหยุดและวันสำคัญ โดยกลุ่มชำติพันธุ์เหล่ำนี้เข้ำ
มำทำงำนและใช้ชีวิตในประเทศไทยเป็นเวลำนำน ทำให้เกิดกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรมระหว่ำงไทยกับพม่ำ และ
พม่ำกับไทยโดยตรงผ่ำนลักษณะร่วมทำงศำสนำ คือพระพุทธศำสนำและวัดจำกแดง

ภาพที่ 3 วำรสำรโพธิยำลัย ช่องทำงในกำรสื่อสำรพระพุทธศำสนำและพม่ำศึกษำของวัดจำกแดง
จ.สมุทรปรำกำร ได้รับมอบจำกทำงวัด ในเล่มให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระผู้ทรงพระไตรปิฎก
และควำมสัมพันธ์ไทย-เมียนมำ 72 ปี และพม่ำศึกษำ เป็นต้น (ภำพ: ผู้บรรยำย)
4. วัดจากแดง กับกิจกรรมพม่าศึกษา การจัดสวดสาธยายพระไตรปิฎก และแสดงธรรม โดยกำร
นิมนต์พระภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎก จำนวน 9 รูป จำกที่มีอยู่ทั้งหมด 13 รูป มรณภำพ 3 รูป และตั้งสัจจะ
อธิษฐำนไม่เดินทำงออกนอกประเทศ 1 รูป แต่ทั้งหมดเป็นกำรเห็นรูปแบบของกำรรักษำคำสอน รักษำพุทธ
พจน์ในแบบมุขปำฐะ และให้ควำมสำคัญกับวิธีกำรทรงจำพระไตรปิฎก หรือรักษำคำสอนด้วยวิธีกำรดังกล่ำว
ด้วย ซึ่งเหมำะกับสมัยกำลและเป็นแบบแผนของกำรจดจำพระไตรปิฎก ผ่ำนคน หรือผ่ำนพระสงฆ์ที่มุ่งมั่นด้วย
วิธีกำรดังกล่ำว ภำพสะท้อนนี้จึงเป็นกำรรักษำแบบแผนเกี่ยวกับพระพุทธศำสนำ กำรสื่อสำรให้สังคมไทยได้
รั บ รู้ รั บ ทรำบต่ อ วิ ธี ก ำรจั ด กำรศึ ก ษำพระพุ ท ธศำสนำในแบบ “มุ ข ปำฐะ” กำรท่ อ งจ ำ หรื อ กำรน ำ
พระพุทธศำสนำและคำสอนพระพุทธศำสนำไว้ในคน และให้ เห็ น ควำมส ำคัญว่ ำรัฐ บำลเมีย นมำ ยกย่อ ง
พระภิกษุเหล่ำนี้ และนิมนต์พระผู้ทรงพระไตรปิฎก มำเป็นต้นแบบตัวอย่ำงในกำรศึกษำพระพุทธศำสนำใน
ประเทศไทย ทำให้ทั้งชำวไทยที่สนใจ ใคร่ ศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมในลักษณะดังกล่ำว และที่สำคัญได้ทำให้เห็น
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงชำวเมียนมำ ที่อยู่ในประเทศไทยได้เข้ำร่ วมในกิจกรรมเป็นกำรเชื่อมสัมพันธ์ระหว่ำงวัด
ชุมชนชำวพุทธไทย ชำวพุทธนำนำชำติ อันหมำยถึงกลุ่มชำติพันธุ์เมียนมำในประเทศไทย และกำรเรียนรู้ด้ำน
พม่ำศึกษำ หรื อกำรเรียนรู้ ข้ำมวัฒนธรรม เป็นวัฒนธรรมแลกเปลี่ ยน วัฒนธรรมสำธิตและกำรเรียนรู้ข้ำม
วัฒนธรรมระหว่ำงกันของไทยและพม่ำ
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ภาพที่ 4 พม่ำศึกษำ กำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม และควำมสัมพันธ์ไมตรีทำงศำสนำ ที่วัดจำกแดง จ.
สมุทรปรำกำร (ภำพ Online)
5. วัดจากแดงกับความสัมพันธ์ทางศาสนาระหว่างไทยกับพม่า ในวำรสำร โพธิยำลัยที่ได้รับมอบ
มำเป็นฉบับระลึก “72 ปีควำมสัมพันธ์ไทย-เมียนมำ” มีคำโปรยในปกรองด้ำนในว่ำ “72 ปี ควำมสัมพันธ์ไทย
เมียนมำ : สยำมรฎฺฐมรมฺมรฎฺฐำน ทฺวำสตฺตติวสฺสิกสมฺพนฺโธ” มีข้อควำมที่เป็นภำษำบำลีและไทย ซึ่งผู้บรรยำย
นำมำบำงส่วนว่ำ “แต่เดิมประเทศทั้งสอง มีชื่อเสียงหนึ่งเดียวกัน “สุวรรณภูมิ” มีความสัมพันธ์กันทั้งโดย
ทางภูมิศาสตร์ และศาสนา คือ มีพรมแดนติดกัน และเป็นเมืองพุทธนิกายเถรวาทเหมือนกัน แม้ทั้งสองจะ
มีความสัมพันธ์เฉกเช่นนั้นมายาวนานก็จริง แต่หากเป็นความสัมพันธ์ทางด้านการทูตในระดับรัฐต่อรัฐแล้ว
เพิ่งจะสถาปนาได้เพียง 72 ปี...” (จำรูญ ธรรมดำ ประพันธ์) เมื่อสืบควำมตำมข้อมูลนับตั้งแต่พม่ำได้เอกรำช
จำกอังกฤษ ศักรำชของควำมสัมพันธ์ไทยพม่ำก็เริ่มนับใหม่ ซึ่งหำกมองย้อนในประวัติศำสตร์เรำอำจเคยชินกับ
ประวัติศำสตร์ไทยพม่ำ กับควำมสัมพันธ์และควำมเชื่องโยงกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยำ ธนบุรี และรัตนโกสินทร์
ที่เชื่อมโยงประวัติศำสตร์ชำติมำอย่ำงยำวนำน แต่หำกศักรำชใหม่ นับจำกแต่กำรได้เอกรำชจำกอังกฤษ ซึ่งเป็ น
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐต่อรัฐ และทำงกำรทูต ในส่วนทำงศำสนำ ทั้งในเชิงกำรแลกเปลี่ยนพระสงฆ์ เช่น พระ
มหำโชดก ญำณสิทธิ ป.ธ.9 (พระธรรมธีรำชมหำมุนี) พระมหำไพโรจน์ ญำณกุสโล (วัดมหำธำตุ คณะ 25
กทม) พระมหำประนอม ธมฺมำลงฺกำโร (ที่เชิญผู้บรรยำยไปร่วมประชุมเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของติปิฎก
สิกขำลัยในครั้งนี้) จรูญ ธรรมดำ นักวิชำกำรอภิธรรมโชติกวิทยำลัย มจร. และอีกหลำยท่ำนที่เข้ำไปศึกษำ
ภำยใต้ค วำมสั มพั น ธ์ร ะหว่ ำงรั ฐ บำลต่อรั ฐ บำล หรือ กำรที่รัฐ บำลไทย โดยคณะสงฆ์ได้ เข้ำร่ ว มในพิธีฉัฎ ฐ
สังคำยนำ ที่รัฐบำลพม่ำกับคณะสงฆ์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกำรเฉลิมฉลองพระพุทธศำสนำ 2500 ปี เริ่มทำเมื่อวันที่
17 พฤษภำคม พ.ศ. 2497 ถึงวันที่ 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2499 และมีพระเถระจำกประเทศไทย เช่น สมเด็จ
พระพุฒำจำรย์ (อำจ อำสภะ) อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหำธำตุ กทม. หลวงพ่อปัญญำนันทะ วัดชลประธำนรังสฤษฎ์ จ.
นนทบุ รี และอี กหลำยท่ ำ นร่ ว มพิธี หรื อ กำรที่ พ ระบำทสมเด็จ พระเจ้ ำอยู่ หั ว รั ช กำลที่ 9 พร้ อ มสมเด็ จ
พระบรมรำชินี น ำถ เสด็จ พระรำชดำเนิ น เยือ นเมีย นมำอย่ำ งเป็น ทำงกำร ระหว่ ำงวัน ที่ 2-5 มี นำคม
พุ ท ธศั ก รำช 2503 เหล่ ำ นี้ นั บ เป็ น ควำมสั ม พั น ธ์ อั น ดี ท ำงกำรทู ต ระหว่ ำ งรั ฐ และกำรศำสนำระหว่ ำ ง
พระพุทธศำสนำจำกประเทศไทย และเมียนมำ รวมทั้งกำรที่ไทยได้ส่งพระมหำโชดก ญำณสิทธิ (พระธรรมธีรรำชมหำ
มุนี) เปรียญธรรม 9 ประโยค จำกวัดมหำธำตุ กรุงเทพมหำนคร ไปศึกษำด้ำนวิปัสสนำกรรมฐำนที่เมียนมำ
และนำรูปแบบกำรสอนในแบบสติปัฎฐำน 4 (ยุบหนอพองหนอ) มำเผยแผ่ทำกำรสอนผ่ำนคณะ 5 วัดมหำธำตุ
และกองกำรวิปัสสนำธุระแห่งประเทศไทย ทำให้กำรสอนกรรมฐำนในแบบดังกล่ำวเผยแผ่ไปทั่วประเทศใน
ขณะนั้น มีบุคคลอ้ำงอิงที่ร่วมสมัย ของกำรจัดกำรศึกษำกรรมฐำนในแบบเมียนมำในประเทศไทย เช่น หลวง
พ่อจรัญ ฐิตธมฺโม (พระธรรมสิงหบุรำจำรย์) วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี หลวงพ่อทอง สิริมงฺคโล (พระพรหมมงคล
วิ.) วัดพระธำตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นต้น ที่ศึกษำและปฏิบัติตำมแนวปฏิบัตินี้ด้วย ทั้งในขณะนั้นรัฐบำล
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เมียนมำ ได้ส่งพระอภิธรรมโชติกะ มำจัดตั้งจัดกำรเรี ยนกำรสอนในประเทศไทย และมีสถำบันอภิธรรมโชติกะ
ที่วัดมหำธำตุ อันเป็นส่วนงำนหนึ่งของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย จัดกำรศึกษำด้ำนอภิธรรม
ปิฎก จนกระทั่งปัจจุบัน หรือกำรที่ส่งพระภัททันตะ อำสภะ มหำเถระ มำสอนกรรมฐำนเริ่มที่วัดมหำธำตุ และ
สอนกรรมฐำนในแบบ “สติ ปั ฎ ฐำน” ยุ บ หนอง พองหนอ และเป็ นแนวปฏิบั ติห นึ่ง ในประเทศไทย และ
มหำวิทยำลัยสงฆ์ คือมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ก็ใช้แนวปฏิบัตินี้เป็นส่วนหนึ่งในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนวิปัสสนำธุระ ซึ่งนับเป็นผลิตผลของควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนศำสนำ และกำรศึกษำจำกประเทศเมียนมำ

ภาพที่ 5 พิ ธี ฉั ฎ ฐสั ง คำยนำ ที่ รั ฐ บำลพม่ ำ กั บ คณะสงฆ์ จั ด ท ำขึ้ น เพื่ อ เป็ น กำรเฉลิ ม ฉลอง
พระพุทธศำสนำ 2500 ปี เริ่มทำเมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2497 ถึงวันที่ 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2499
สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (อำจ อำสภะ) อดีตอธิดีสงฆ์วัดมหำธำตุ ฯ กทม. ซึ่งได้เข้ำร่วมในพิธีนี้ด้วย ทั้งเป็นผู้ริเริ่ม
เปิดศักรำชกำรศึกษำแบบพม่ำ โดยกำรส่งพระมหำโชดก ญำณสิทธิ ป.9 ไปศึกษำ กรรมฐำนที่ประเทศพม่ำ
และนิมนต์พระภัททันต อำสภะ มำเผยแผ่สอนกรรมฐำนในแบบ “ยุบหนอ พองหนอ” ในประเทศไทย รวมทั้ง
นิมนต์พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมำจริยะ มำจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนอภิธรรม และคงอยู่เป็นอภิธรรมโชติกะ
วิทยำลัย ที่วัดมหำธำตุ ฯ กทม. ส่วนงำนหนึ่งของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย จัดกำรเรียนกำร
สอนด้ำนพระอภิธรรม กระทั่งปัจจุบัน (ภำพ Online)

ภาพที่ 6 พระมหำโชดก ญำณสิทธิ ป.ธ.9 (พระธรรมธีรรำชมหำมุนี) อำจำรย์ใหญ่ฝ่ำยวิปัสสนำธุระ
พระภิกษุชำวไทยที่ไปศึกษำสติปัฎฐำนในเมียนมำ และนำมำเผยแผ่และสอนในประเทศไทย พระภัททันตะ อำ
สภะมหำเถร/พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมำจริยะ พระภิกษุชำวเมียนมำ ที่รัฐบำลพม่ำส่งมำสอนกรรมฐำนและ
อภิธรรม จนเป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำพระพุทธศำสนำในประเทศไทยกระทั่งปัจจุบัน (ภำพ Online)

7

ภาพที่ 7 หลวงพ่อทอง สิริมงฺคโล (พระพรหมมงคล วิ.) วัดพระธำตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ หลวง
พ่อจรัญ ฐิตธมฺโม (พระธรรมสิงหบุรำจำรย์) วัดอัมพวัน สิงห์บุรี ผู้สอนกรรมฐำนตำมแนวสติปัฎฐำน 4 ในแบบ
ยุบหนองพอหนอ ในช่วงสมัยต่อมำ อันเป็นส่วนที่เนื่องจำกควำมสัมพันธ์ไทยเมียนมำด้ำนกำรศึกษำ และควำม
เชื่อมโยงด้ำนพระพุทธศำสนำในอดีต (ภำพ Online)

ภาพที่ 8 ภำพควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทย เมียนมำ เมื่อครั้งรำชวงศ์ไทย โดยพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 เสด็จพะรำชดำเนินเยือนประเทศเมียนมำ ระหว่ำง 2-5 มีนำคม พุทธศักรำช 2503 โดย
มีประธำนำธิบดี อู วิน หม่อง พร้อมคณะรัฐบำลถวำยกำรต้อนรับ (ภำพออนไลน์)
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ภาพที่ 9 ในวำรสำรโพธิยำลัยที่ผู้เขียนได้รับมอบมำ ให้ข้อมูลว่ำเมื่อ 1 กุมภำพันธ์ 2563 สถำบันติ
ปิฎกสิกขำลัย ร่วมกับหอพระไตรปิฏกนำนำชำติ คณะอักษรศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กรมกำรศำสนำ
กระทรวงวัฒนธรรม จัดงำน “กำรศึกษำและสืบสำนพระไตรปิฎก” ที่หอประชุมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อ
ฉลองเทศกำลมำฆบูชำ ปี 2563 และเป็นกำรร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 72 ปี กำรสถำปนำควำมสัมพันธ์ทำงกำร
ทูตระหว่ำงประเทศไทย และสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ (ภำพ ผู้บรรยำย)
(ค) การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ “พระไตรปิฏกศึกษา”
6. ศูนย์อาเซียนกับการร่วมพัฒนาโจทย์วิจัย “พระไตรปิฎกศึกษา” จำกกำรประชุมที่ผู้บรรยำยได้
เข้ำร่วมประชุมพูดคุยเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำงำนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทำให้ได้ประเด็นในกำร
พัฒนำแผนงำนวิจัยภำยใต้โครงกำร “นวัตกรรมรูปแบบการเรียนรู้พระปริยัติธรรมของติปิฏกสิ กขาลัย วัด
จากแดง จังหวัดสมุทรปราการ” โดยได้กำหนดโครงกำรย่อยเป็น 3 เรื่อง ดังนี้
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 กำรศึกษำวิเครำะห์ องค์ประกอบของหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษำ พระ
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกำย ขุททกปำฐะ
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพของหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษำ พระสุตตันตปิฎก
ขุททกนิกำย ขุททกปำฐะ
โครงการวิจัยย่อยที่ 3 ต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ พระปริยัติธรรมของติปิฏกสิขำลัย วัดจำกแดง
จังหวัดสมุทรปรำกำร
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ภาพที่ 10 ประชำสัมพันธ์ศึกษำพระไตรปิฏกศึกษำ ของติปิฏกสิกขำลัย วัดจำกแดง โดยพระมหำประนอม
ธมฺมำลงฺกำโล ประจำปีกำรศึกษำ 2563 (ภำพ Online)
โดยจะเป็นกำรประสำนควำมร่ว มมือระหว่ำงคณะผู้วิจัยของศูนย์อำเซียนศึกษำและบุคลำกรของ
ติปิฏกสิขำลัย วัดจำกแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร ทั้งในกำรออกแบบกำรวิจัยและกำรศึกษำเชิงพื้นที่ โดยใช้กำร
ออกแบบกำรวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed methods research)
โดยควำมคำดหวังจะเป็นผลของกำรพัฒนำหลักสูตร กำรนำหลักสูตรไปใช้ให้เหมำะกับผู้เรียน โดยมี
ควำมคำดหวังเป็นคุณภำพของหลักสูตร เมื่อนำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนแล้วเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภำพ
ของหลักสูตรต่อกำรจัดกำรเรียน เมื่อผู้เรียนได้ศึกษำผ่ำนหลักสูตรนี้แล้วส่งผลเป็นประสิทธิผลตำมเป้ำหมำย
ของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมกรอบของพระไตรปิฎกศึกษำ และที่สำคัญจะต้องมุ่งไปถึงปฏิบัติ ที่นอเหนือ
จำกปริยัติ และไปสู่หัวใจของพระพุทธศำสนำคือปฏิเวธได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นงำนกำรศึกษำพระพุทธศำสนำ
ผ่ำนกระบวนกำรวิจัยจึงนับว่ำมีควำมสำคัญและมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งยวดด้วยเช่นกัน ที่จะต้องแสวงหำควำมรู้
นำไปถอดเป็นชุดควำมรู้ นำไปออกแบบเป็นหลักสูตร เป็นชุดกำรเรียนรู้ ด้วยกำรวิจัย โดยมีเป้ำประสงค์เป็น
กำรพัฒนำผู้ศึกษำให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วย ซึ่งอำจไปเทียบเคียงกับหลักสูตรพระไตรปิฎก
ศึ ก ษำ มหำวิ ท ยำลั ย มหำจุ ฬ ำลงกรณรำชวิ ท ยำลั ย จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยำ หลั ก สู ต รพุ ท ธศำสน์ ศึ ก ษำ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ หลักสูตรพุทธศำสนศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย จ.นครปฐม หรือ
หลักสูตรอื่น ๆ ที่เนื่องด้วยพระพุทธศำสนำเพื่อเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ และร่วมมือกันพัฒนำหลักสูตรให้ มี
ประสิ ทธิภ ำพอย่ ำงสู งสุ ด เป็ น ไปเพื่อกำรศึกษำพระพุทธศำสนำในภำพกว้ำงร่ว มกันต่อไป ดังนั้น เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนำยน 2563 ที่ผ่ำนมำ ได้เข้ำร่วมประชุมอันเป็นส่วนหนึ่งของภำรกิจของศูนย์อำเซียนศึกษำ
ต่อกำรบริหำรวิชำกำรและกำรวิจัยรับใช้พระพุทธศำสนำจึงเป็นภำรกิจร่วมกับคณะผู้วิจัยของวัดจำกแดง ใน
กำรประชุมครั้งนี้ และได้คำตอบเป็นโจทย์กำรวิจัยเพื่อพัฒนำออกมำเป็นงำนวิจัยดังปรำกฏตำมชื่อเรื่อง
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นวัตกรรมรูปแบบการเรียนรู้พระปริยัติธรรมของ
ติปิฏกสิกขาลัย วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษาวิเคราะห์
การวิเคราะห์
องค์ประกอบของ
ประสิทธิภาพของ
หลักสูตรพระไตรปิฎก หลักสูตรพระไตรปิฎก
ศึกษา พระสุตตันตปิฎก ศึกษา พระสุตตันตปิฎก
ขุททกนิกาย
ขุททกนิกาย
ขุททกปาฐะ
ขุททกปาฐะ

ต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้พระปริยัติธรรม
ของติปิฏกสิขาลัย
วัดจากแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

(ง) บทบาทของวัดกับภารกิจพระพุทธศาสนา
7. วัดกับการสร้างความเข้มแข็งในการสืบสานพระพุทธศาสนา วัดทั่วประเทศมีกว่ำ 4 หมื่นวัด กำร
ที่วัดจำกแดงเป็นหนึ่งวัดที่ทำหน้ำ ที่ในกำรสืบสำนและรักษำพระพุทธศำสนำให้เป็นต้นแบบ (ก) กำรจัดกำร
ศึกษำเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำ ทั้งพระ ฆรำวำสให้มำศึกษำพระพุทธศำสนำ ด้วยกำรเปิด
หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษำ และหลักสูตรที่เกี่ ยวข้องผ่ำน ติปิฎกสิกขำลัย (ข) จัดกิจกรรมรักษำสืบสำนวิถี
ศำสนำในรูปแบบ ของบุญประเพณี วิถีศำสนำ วัดเป็นศูนย์กลำงของชุมชน ใช้เป็นสถำนที่ทำบุญ ปฏิบัติธรรม
รักษำศีล เจริญภำวนำ แปลว่ำวัดจำกแดงก็ยังทำหน้ำที่นี้ได้อย่ำงเข้มข้น จนกระทั่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและ
สังคมในภำพกว้ำงได้ (ค) จัดกิจกรรมเชิงชุมชนที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีควำมพร้อมในกำรทำงำนเพื่อชุมชน
รักษำชุมชนให้เกิดขึ้น ดังกรณีกำรรณรงค์เรื่องกำรรักษำสิ่งแวดล้อมผ่ำนขยะเป็นจีวร ขยะเป็นปุ๋ย ทำให้เกิด
ควำมเห็นดีด้วย สร้ำงรำยได้ ลดต้นทุน ลดขยะ รักษำสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมเชิงชุมชนที่มีอำสำสมัครใน
ชุมชนใกล้ไกลมำมีส่วนร่วมและให้ควำมช่วยเหลือ เป็นศูนย์รวมจิตใจ รักษำศรัทธำผ่ำนกิจกรรมเชิงชุมชน
ร่วมกัน (ง) รักษำสืบทอด ศำสนทำยำท จัดกำรศึกษำพัฒนำคน จัดกำรศึกษำสืบทอดคำสอน จั ดกำรพัฒนำ
ชุมชน และสร้ำงนวัตกรรมให้พระพุทธศำสนำ นับเป็นควำมโดดเด่นและน่ำนำไปเป็นแบบอย่ำงแก่วัดอื่น ๆ ใน
ภำพกว้ำงได้ หมำยถึง กำรจัดกำรศึกษำที่เอำจริงเอำจัง เป้ำหมำยเป็นกำรสื่อสำรคำสอนพระพุทธศำสนำ ดัง
ปรำกฏในช่องสื่อออนไลน์ ใช้กำรสื่อสำรสำธำรณะเป็นกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ กำรใช้กำรเรียนเป็นกำร
รักษำคำสอน กำรศึกษำคำสอน กำรใช้กิจกรรมหรือสร้ำงนวัต กรรมจีวรจำกขยะ หรือขวดพลำสติก ทำให้เกิด
กำรเห็นคุณค่ำและสร้ำงคุณค่ำใหม่ภำยใต้ประโยชน์ ประหยัด และไปสู่เป้ำหมำยแห่งควำมดีงำมตำมแบบวิถี
ของชำวพุทธ
8. วัดจากแดงกับการสะท้อนอัตลักษณ์และนวัตกรรมในพระพุทธศาสนา ในบริบทนี้ สะท้อนถึง
จีวรจำกขวดพลำสติก จีวรเป็นบริขำร ที่สำคัญจะบวชเป็นพระได้ ไม่ได้ต้องมีจีวร หรือบริหำรสำหรับบวช
นับเป็นสิ่งใช้ของพระภิกษุในพระพุทธศำสนำ อีกนัยหนึ่งขยะเป็นปัญหำของชุมชนในภำพกว้ำงทุกประเทศ
เหมือนกันหมด แนวคิดในเรื่องสมดุล พอเพียง สมถะเรียบง่ ำย นำไปสู่กำรออกแบบจีวร จำกสิ่งที่เหลือ ใช้
เป้ำหมำยเพื่อลดกำรใช้ขยะ เป็นกำรกำจัดขยะ แยกขยะอย่ำงเป็นระบบผ่ำนทัศนะว่ำขวดทำจีวรได้ ทำบุญด้วย
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ขวดพลำสติก ดังนั้น แนวคิดจีวรจำกพลำสติกออกแบบมำเพื่อลดจำนวนขยะ ซึ่งเป็นกำรเป็นกำรบูรณำกำร
ระหว่ำงชีวิตของควำมเป็นจริง กับจีวรพลำสติก ทำให้เห็นว่ำ “ขวด” ในมือ 1 ขวด ก็แปลงเป็นบุญได้ ขยะใน
มือ 1 ชิ้นนำไปพัฒนำเป็นผ้ำ เป็นจีวรได้ ทำให้เกิดควำมตระหนัก เกิดกำรนึกคิดต่อกำรนำสิ่งเหลือใช้มำทำให้
เกิดประโยชน์ได้ นับเป็น นวัตกรรมในกำรจัดกำรยุคใหม่ของพระสงฆ์ในพระพุทธศำสนำอย่ำงแท้จริง และที่
ทรำบเห็นว่ำทำงวัดมีกำรนำขยะมำทำเป็นปุ๋ยเพื่อลดขยะ ภำยใต้แนวคิดกำรลดขยะ หรือลดสิ่งที่เกิดขึ้นภำยใต้
แนวคิดทำให้ขยะเป็นบุญ นับเป็นควำมโดดเด่นและเป็นนวัตกรรมที่ควรนำไปศึกษำเผยแผ่ให้เป็นแบบอย่ำงแก่
วัดต่ำง ๆ หรือส่วนงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรณรงค์เรื่องขยะ ลดมลภำวะ กำจัดขยะอย่ำงเป็นระบบ คัดแยกขยะ
อย่ำงมีเป้ำหมำย สร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกสิ่งเหลือใช้ เป็นต้น นับเป็นควำมโดดเด่นของวัดจำกแดงในฐำนะที่เป็นวัด
ในชุมชน ทำให้เป็นศูนย์กลำงของชุมชน สังคมและภำพกว้ำงของสังคมได้

ภาพที่ 11 กิจกรรมด้ำนกำรรณรงค์ใช้ขวดพลำสติก มำรีไซเคิล เป็นจีวรของวัดจำกแดง โดยพระมหำประนอม
ธมฺมลงฺกำโร ที่ถูกสื่อสำรต่อสำธำรณะ (ภำพ Online)

ภาพที่ 12 ผู้ใดจัดกำรขยะ ผู้นั้นได้ ควำมสมบูรณ์แห่งควำมเป็นมนุษย์ / เปลี่ยนขยะเปียกเป็นปุ๋ย ลดขยะ
สร้ำงประโยชน์เพื่อชุมชนวัดจำกแดง / แนวคิดและกำรรณรงค์กำรใช้ขยะไปสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ภำยใต้แนวคิด
ประหยัด ประโยชน์ ประยุกต์ ขยะจึงเป็นปุ๋ย เป็นผ้ำจีวร เป็นสิ่งประดิษฐ์จำกสิ่งเหลือใช้ ที่วัดจำกแดง นับเป็น
นวัตกรรมแห่งยุคสมัยในกำรบูรณำกำรพระพุทธศำสนำรับใช้สังคมและชุมชน (ภำพ Online)
ทั้งหมดเป็นภำพปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงศูนย์อำเซียนศึกษำ มจร กับวัดจำกแดง จ.สมุทรปรำกำร และ
ติปิฎกสิกขำลัย ที่มี ควำมโดดเด่นด้ำนพม่ำศึกษำ กำรศึกษำพระพุทธศำสนำ และกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม
อำเซียนกรณีศึกษำเมียนมำ และกำรจัดกำรวัดให้เป็นศูนย์กลำงและส่วนสำคัญของชุมชนโดยเชื่อมโยงอยู่กับ
หลักกำรทำงพระพุทธศำสนำ โดยมีเป้ำ หมำยร่วมกันในกำรใช้วิจัยเป็นฐำนในกำรพัฒนำกำรศึกษำ แสวงหำ
ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรแสวงหำควำมรู้เพื่อกำรส่งต่อและเชื่อมโยงกับชุมชน กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ภำยใต้แนวทำงและควำมเป็นไปนับเป็นปรำกฏกำรณ์ร่วมของชุมชนได้อย่ำงแท้จริง
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“ผู้บรรยายนามาเล่าแบ่งปันไว้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
ความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยศูนย์อาเซียนศึกษากับการบริการวิชาการในส่วนของการนาผลการวิจัย
ไปรับใช้พระพุทธศาสนา รับใช้วัด พระสงฆ์ และชุมชน
วัดจากแดง ที่เชื่อมสัมพันธ์กับเมียนมา และด้านพม่าศึกษา และชุมชน
ติปิฎกสิกขาลัย การจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาอันมีแบบแผนจากเมียนมา
นามาแบ่งปัน ไว้เป็นข้อมูลความรู้ เพื่อการศึกษา พัฒนาเป็นการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
เข้าใจเขา เข้าใจเรา เหมือนและต่างอย่างเข้าใจ และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”
#ศูนย์อำเซียนศึกษำ มจร. “ธรรมบรรยำยออนไลน์”
ทุกวันพุธ|เวลำ 17.30-18.00 น.
#สถำนีวิทยุ พล.ม2 AM 963 KHz บำงกระบือ กรุงเทพฯ
บทบรรยำยถอดควำมเรียบเรียง โดย ดร.ลำพอง กลมกูล
ออกอำกำศเมื่อ 1 กรกฎำคม 2563 เวลำ 17.30-18.00 น.
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