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คำ�นิยม

	 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา	“หมู่บ้านรักษาศีล	5”	 เป็นโครงการที่ตั้งมั่นจะสนองงาน 
มหาเถรสมาคมเกีย่วกบัการเผยแผ่หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา	เพือ่สร้าง
ให้เกิดการพัฒนาสุขภาวะองค์รวมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย	 อีกทั้งยังต้ัง 
เป้าหมายทีจ่ะส่งเสรมิการสร้างภมูคิุม้กนัทางปัญญาให้กบัชมุชนท่ัวประเทศ
ด้วย	การนีต้ามทีส่ถาบันวจิยัพทุธศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วทิยาลัย	ได้รบัการสนับสนุนจากส�านักสนับสนนุการควบคมุปัจจยัเสีย่งหลกั	
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 ให้ด�าเนินการศึกษาวิจัย
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดปัจจัยเส่ียงเชิง
พุทธบูรณาการ	 จึงเป็นกิจกรรมท่ีสามารถเชื่อมโยงกับพันธกิจที่โครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล	5	ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาเครือข่ายเช่นกัน

	 ภายใต้การด�าเนินกิจกรรมดังกล่าว	 ได้สร้างให้เกิดกิจกรรมระดับ
ชุมชนและการสร้างความร่วมมอืกบัเครือข่ายองค์กรภาครฐัและภาควชิาการ
ที่ส�าคัญ	 จนสามารถถอดบทเรียนเป็นหนังสือเครือข่ายสานพลังสุขภาวะ 
วิถีพุทธ	 ซึ่งจะได้เผยแพร่เพื่อสร้างการเรียนรู ้ในการใช้หลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนาไปสร้างเครอืข่ายในการลดปัจจยัเสีย่งหลกั	คอืการลดอตัรา
การสูบบุหรี่และการลดอัตราการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ให้ลดน้อย 
ลงได้	 จึงขออนุโมทนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานครั้งนี้	 อาทิ	



คำ�นิยม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 
ส�านกัสนับสนนุการควบคมุปัจจยัเสีย่งหลกั	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการ
สร้างเสริมสุขภาพ	 และคณะสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 
ที่ได้ร่วมพัฒนากิจกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกับโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล	5	ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปสู่คณะสงฆ์ได้ต่อไป

	 จงึขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย	โปรด
อ�านวยพรให้กบัองค์กรและคณะท�างานทีเ่กีย่วข้องกบัการถอดบทเรียนและ
พัฒนาเอกสารครั้งน้ี	 จงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง	 มีก�าลังกายและ 
ก�าลังใจที่จะด�าเนินกิจกรรมที่ช่วยพัฒนา	 ให้เกิดความเจริญ	 ความม่ันคง
สถาพรให้กับพระพุทธศาสนาและสังคมไทยตลอดกาลนานเทอญฯ

   (พระพรหมเสนาบดี)
	กรรมการมหาเถรสมาคม	

		ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค	7
				ประธานคณะกรรมการขบัเคลือ่นโครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์

โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	“หมู่บ้านรักษาศีล	5”



	 หนัง สือถอดบทเรียน	 “เครือข่ายสานพลังสุขภาวะวิ ถีพุทธ”	 

เป็นส่วนหน่ึงของการด�าเนินงาน	 ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและ

เครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 ซึ่งด�าเนินการ

โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 

ภาคีเครือข่ายทั้งองค์กรคณะสงฆ์และองค์กรวิชาการ	 โดยการสนับสนุน

ของส�านักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 การด�าเนินงานครั้งนี้มีผลผลิตท่ีเป็นเป้าหมาย

ส�าคัญเพ่ือร่วมสร้างความเข้าใจ	 ในการขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาวะวิถีพุทธ

ตน้แบบในหลายพืน้ที	่นอกจากน้ียงัมกีารพฒันาชดุความรูแ้ละคูม่อืการขบัเคลือ่น 

เพื่อเสนอเป็นแนวทางความร่วมมือเชิงนโยบายให้กับคณะสงฆ์ร่วมด้วย

	 จะเห็นได้ว่า	 พื้นที่การด�าเนินงานแต่ละแห่งจะมีรูปแบบการท�างาน	

เครือข่ายการท�างาน	 และแนวทางการพัฒนากิจกรรมในอนาคตระดับพื้นที่

แตกต่างตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรมกัน	 ดังนั้นจึงมีการคัดเลือกพื้นท่ี

ต้นแบบ	 12	 แห่ง	 มาสรุปบทเรียนพอสังเขปเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้ส�าหรับ

เครือข่ายที่ต้องการด�าเนินกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงหลัก	 โดยใช้หลักพุทธธรรม 

รว่มประสานการท�างานด้วยต่อไป	ในนามของบรรณาธกิารรว่มทุกคน	ขอขอบคุณ

ในความเสยีสละของคณะนกัวจิยั	คณะสงฆแ์ละผูมี้สว่นเกีย่วขอ้งหลายรปู/คน	ที่

สนบัสนนุใหเ้อกสารถอดบทเรยีนน้ีส�าเร็จลลุว่งไปดว้ยดี	อกีท้ังตอ้งขอขอบพระคณุ

ผู้บริหารและผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

และส�านักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ	 ตลอดจนภาคีเครือข่ายทางวิชาการต่าง	 ๆ	 ที่ได้ร่วม 

ผลักดันให้การถอดบทเรียนครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงลงได้
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	 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัย
เสีย่งเชงิพทุธบูรณาการ	เกดิข้ึนจากความตัง้ใจของมหาวทิยามหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลัย	ร่วมกับส�านักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก	ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 ท่ีเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการ
พฒันาสขุภาวะในมติขิองการลดปัจจยัเสีย่งหลกัทีจ่ะส่งผลกระทบต่อสขุภาพ
ของประชาชน	โดยเฉพาะปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการบรโิภคบหุรีแ่ละเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์	กระบวนการส�าคญัท่ีโครงการฯ	ให้ความสนใจคอื	การยกระดับ
กระบวนการและกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาด้าน
การส่งเสริมสุขภาวะและการลดปัจจัยเสี่ยง	 ตลอดจนการด�าเนินกิจกรรม
ควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงหลักร่วมกับโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	“หมู่บ้านรักษาศีล	5”

	 ในระยะที่ผ่านมา	 ผลการส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคยาสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์1	 ในปี	
พ.ศ.	2560	พบว่า	จากจ�านวนประชากรอาย	ุ15	ปีข้ึนไป	จ�านวนทัง้ส้ิน	55.9	 
ล้านคน	มีผู้ที่สูบบุหรี่	จ�านวน	10.7	ล้านคน	หรือคิดเป็นร้อยละ	19.1	และ
มีจ�านวนผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ประมาณ	15.9	ล้านคน	หรือคิดเป็น 
ร้อยละ	 28.4	 อัตราของการบริโภคทั้งยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มี
อัตราการลดลงตลอด	 ในช่วง	 10	ปีที่ผ่านมา	 เริ่มมีอัตราคงที่และลดลงไม่
มากนัก	 การขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการที่มุ่งเน้นการลดการบริโภค

1 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ.	 (2561).	 การส�ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร	
พ.ศ.	2560.	กรุงเทพฯ:	พิมพ์ดีการพิมพ์	จ�ากัด.

บทที่ 1 ความนำา: ท่ีมาของการถอดบทเรียนเครือข่าย
สานพลัง
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ยาสบูและเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์จงึเป็นแนวทางหนึง่ทีส่�าคญัในการเพ่ิมทาง
เลือกให้กับการจัดการปัญหาดังกล่าว	 การขับเคล่ือนกิจกรรมโดยใช้ 
หลักธรรมหรือสถาบันพระพุทธศาสนา	 ที่ถือเป็นสถาบันทางศาสนาที่อยู่ 
คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน	 อาจเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้การลด
ปัจจยัเสีย่งหลกัมปีระสทิธภิาพและเกดิผลลพัธ์ในเชงิรปูธรรมได้ดีมากย่ิงขึน้	
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดปัจจัยเส่ียงเชิง
พทุธบรูณาการมุง่เน้นการด�าเนินงานเชงิยทุธศาสตร์ทีจ่ะสามารถบรูณาการ 
เครือข่ายการท�างานร่วมกับองค์กรภาคีในสังคมภาคส่วนต่าง	ๆ	เพื่อให้เกิด
การยกระดับการลดปัจจัยทางสุขภาพได้อย่างยั่งยืน	 ดังนั้นการขับเคล่ือน
การลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา	จึงมุ่งเน้นการท�างานที่สามารถ 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานที่เก่ียวข้องหลักของ 
การด�าเนินงานดังนี้

	 •	ความสอดคล้องกบัเป้าหมายเฉพาะของเป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์
ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)

	 (1)	ลดอัตราการสูบบุหรี่

	 (2)	ลดอัตราการดื่มสุรา	

	 (3)	เพิ่มสัดส่วนคนที่มีจิตใจสุขในการด�ารงชีวิต

	 (4)	เพิ่มชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง

	 •	 ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธ
ศาสนา

	 (1)	โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล	5

	 (2)	โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

	 (3)	โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม
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	 •	ความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย

	 (1)	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 2	 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพ 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

	 (2)	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 3	 พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้ม ี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

	 (3)	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 4	 พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
ทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ

	 การขับเคลื่อนงานของโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่าย
ทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 จึงมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ	 
4	ประการ	คือ

	 1)	 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะใน
การลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ

	 2)	 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายสุขภาวะทางสังคมโดยใช้หลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนา	

	 3)	 เพื่อสนับสนุนโครงการหมู ่บ้านรักษาศีล	 5	 และโครงการ 
สวดมนต์ข้ามปีของคณะสงฆ์ไทย

	 4)	 เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการลดปัจจัยเสี่ยงทาง 
สุขภาวะโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

	 จากการพฒันาองค์ความรูแ้ละกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือ
ลดปัจจัยเสี่ยงโดยการน�าหลักคิดทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการ	 
การสนบัสนนุให้เกดิโครงการพฒันาองค์ความรูแ้ละกระบวนการเสริมสร้าง 
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สุขภาวะในการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 ที่มีวัตถุประสงค์ส�าคัญ 
เพือ่ศึกษาองค์ความรูแ้ละกระบวนการ	ตลอดจนรูปแบบของการเสรมิสร้าง 
สุขภาวะในการลดปัจจัยเสี่ยงจากการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการ 
สูบบุหรี่	 ได้พัฒนาให้เกิด	 “คู่มือการขับเคลื่อนการลดปัจจัยเสี่ยงตามแนว
พระพุทธศาสนา”	 ท่ีเป็นชุดความรู้แนวทางการท�างานให้กับคณะสงฆ์และ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยงสู ่สังคม	 
โดยน�าเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวข้อง
กับเรื่องของปัจจัยเสี่ยง	 วิธีการลดปัจจัยเสี่ยงโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็น
เครือ่งมอื	พฒันาการในการขับเคลือ่นงานเพือ่การลดปัจจยัเสีย่งของสถาบนั
ทางศาสนาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งพื้นที่	เครือข่าย	และชุมชน
ต้นแบบท่ีสามารถ	ลด	ละ	เลกิ	จากปัจจยัเสีย่งต่าง	ๆ 	ได้อย่างยัง่ยนื	ตลอดจน
การบรรจุพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และผลิตภัณฑ์ยาสูบ

	 ส�าหรบัการเสรมิสร้างเครอืข่ายสขุภาวะทางสงัคมโดยใช้หลกัธรรม
ทางพระพุทธศาสนาและการสนับสนุนการด�าเนินงานของโครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	“หมู่บ้าน
รักษาศีล	 5”	 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลด
ปัจจัยเส่ียงเชิงพุทธบูรณาการ	 มีส่วนส�าคัญในการเข้าไปพัฒนากิจกรรม 
การขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อรณรงค์การ	ลด	ละ	 เลิก	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
และบุหร่ี	 โดยรูปแบบของการขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือจัดการกับปัญหาสุรา
และบุหรี่ในพื้นที่การด�าเนินโครงการ	 มีลักษณะของกิจกรรมท่ีแตกต่างกัน
ออกไปตามปัญหาท่ีพบในแต่ละพื้นท่ี	 อาทิ	 การจัดประชุมเครือข่าย
ประชาชนในชุมชน	 เพื่อรับฟังผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสุราและบุหรี่ใน
พื้นที่	 เพ่ือก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการปัญหาดังกล่าว	 ทั้งการเริ่ม
รณรงค์ให้งานประเพณภีายในชมุชนงดเว้นการจดัเลีย้งเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	
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การสร้างความตระหนกัรูใ้ห้กบัคณะสงฆ์ในเรือ่งของการปฏบิติัตามพระราช
บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	พ.ศ.	2560	 ในเรื่องของการมีเครื่องหมาย
เขตปลอดบุหรี่ติดแสดงไว้ให้เห็นโดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่	เป็นต้น

	 ส�าหรับการสนับสนุนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดย
ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	 “หมู่บ้านรักษาศีล	 5”	 เกิดกิจกรรมใน 
รูปแบบของการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนต้นแบบ	 ด้านการจัดการปัญหา
ปัจจัยเสี่ยงหลัก	 หรือการต่อยอดการด�าเนินงานของหมู่บ้านที่เคยได้รับ
รางวัลจากคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ	“หมู่บ้านรักษาศีล	5”	ให้มี
กิจกรรมและการด�าเนินงานที่สร้างเสริมให้สภาพแวดล้อมของชุมชนม ี
สุขภาวะที่ดี	 และสามารถลดปัญหาสุราและบุหรี่ได้อย่างเป็นรูปธรรม	
นอกจากนีก้ลไกส�าคญัอกีประการหนึง่คอื	การสร้างเครือข่ายสขุภาวะส�าหรบั
ความร่วมมอืในการด�าเนนิกจิกรรม	ตลอดระยะเวลาการขับเคล่ือนโครงการ	
คณะท�างานในพืน้ที	่24	จงัหวดั	มคีวามจ�าเป็นต้องสร้างเครือข่ายการท�างาน 
สขุภาวะเชงิพุทธบรูณาการในระดบัพ้ืนทีใ่ห้เกดิขึน้	โดยรปูแบบของเครอืข่าย
ที่เกิดขึ้น	 มักจะเป็นรูปแบบของการสนับสนุนการท�างานร่วมกันทั้งใน 
ส่วนของการแลกเปลี่ยนวิทยากรส�าหรับการด�าเนินกิจกรรม	 โดยกิจกรรม
ของคณะสงฆ์จะได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายของส�านักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า	 ที่เป็นผู้สนับสนุนสื่อรณรงค์และวิทยากรและการบรรยาย
ให้/ถวายความรู้แก่เยาวชนและพระภิกษุสงฆ์	 นอกจากนี้ยังมีเครือข่าย 
ภาคสาธารณสุข	 อาทิ	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 โรงพยาบาลส่งเสริม 
สขุภาพต�าบล	ทีม่ส่ีวนในการก�าหนดและแนะน�าพืน้ทีส่�าหรบัการจดักจิกรรม
ที่จะสามารถแก้ไขและจัดการปัญหาสุราและบุหร่ีได้ตรงตามความต้องการ
ของคนในชุมชน

	 ตลอดระยะเวลาของการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่น�าร่องของ 
โครงการฯ	 ทั้ง	 24	 จังหวัด	 พบว่าเครื่องมือส�าคัญที่เป็นกลไกส่งเสริม 
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การด�าเนินการร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่	 คือการสร้างความ
ร่วมมือในลกัษณะของเครือข่ายสานพลงัสขุภาวะวถิพีทุธ	ทัง้ในรปูแบบของ
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 โดยการจัดประชุมเพื่อก�าหนด
แนวทางการจัดท�าบันทึกความร่วมมือ	 มีส่วนช่วยให้ภาคีเครือข่ายจาก 
หน่วยงานต่าง	ๆ	ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคของการ
จดัการปัญหาสรุาและบหุรีใ่นพืน้ที	่และร่วมกันก�าหนดบทบาทในการจัดการ
ปัญหาดงักล่าวในรปูแบบของการบรูณาการทรัพยากรของแต่ละหน่วยงาน
เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 หนังสือ	“เครือข่ายสานพลังสุขภาวะวิถีพุทธ”	ได้น�าเสนอบทเรียน
และองค์ความรูท้ีไ่ด้จากการด�าเนนิโครงการเสรมิสร้างสขุภาวะและเครอืข่าย
ทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 ที่ขับเคล่ือนโดยคณะสงฆ์
และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ภายใต้ 
การสนับสนุนงบประมาณของส�านักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก	
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ท้ังในมิติของ 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการสานพลังเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงเชิง
พุทธบูรณาการ	 และจากการด�าเนินโครงการใน	 24	 พื้นที่ทั่วทั้งประเทศ	
หนังสือฉบับนี้ได้คัดเลือกบทเรียนจากพื้นที่ดังกล่าว	 เพื่อน�ามาเป็นต้นแบบ
ของการด�าเนินกิจกรรมและการสร้างเครือข่ายสานพลังสุขภาวะวิถีพุทธ 
ในอนาคต	 จ�านวน	 12	 พื้นที่ต้นแบบ	 ประกอบด้วย	 (1)	 จังหวัดล�าพูน	 
(2)	จงัหวดัตาก	(3)	จงัหวดัล�าปาง	(4)	จงัหวดัเพชรบรูณ์	(5)	จงัหวดัขอนแก่น	
(6)	จงัหวดัหนองคาย	(7)	จงัหวดันนทบุร	ี(8)	จงัหวดัลพบรุ	ี(9)	จงัหวดัสระบรุ	ี 
(10)	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	(11)	จังหวัดระนอง	และ	(12)	จังหวัดปัตตานี	
โดยน�าเสนอรูปแบบการท�างาน	 ผลท่ีได้รับจากการขับเคลื่อนในพื้นที่	 
และการบูรณาการกิจกรรมเข้ากับงานของคณะสงฆ์และหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข	 ท่ีจะเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่ส�าคัญในการจัดการปัญหา
ปัจจัยเสี่ยงหลักร่วมกันในอนาคตต่อไป
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หลักพุทธธรรมเพื่อการเสริมสร้าง
การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

บทที่ 2



20 เครือข่ายสานพลังสุขภาวะวิถีพุทธ

2.1 การศกึษาหลกัพุทธธรรมเพือ่การเสริมสร้างการลดปัจจัยเสีย่ง
หลัก

	 ส�าหรับการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถือเป็นฐาน 
ความรู้ส�าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายสามารถใช้ขับเคล่ือนการ
ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้วย	 ทั้งนี้หากพิจารณาจากการด�าเนินกิจกรรม
เพือ่การศกึษาและวเิคราะห์องค์ความรูท่ี้ผ่านมา	จะเหน็ได้ว่าสถาบนัศาสนา
ถอืเป็นองค์กรภายใต้โครงสร้างทางสงัคม	ทีส่ามารถสนบัสนนุกลไกการสร้าง
สงัคมสขุภาวะให้เกดิขึน้	เมือ่พจิารณาเฉพาะหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา
จะเหน็ได้ว่า	มหีลกัพทุธธรรมทีส่ามารถประยกุต์ไปสูก่ารสร้างการเรยีนรู้เพือ่
การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพได้ดังนี้	

	 (1)	หลักหิริและโอตตัปปะ	 เป็นหลักพุทธธรรมที่พยายามสอนให้
เห็นความส�าคัญของการอายท่ีจะท�าสิ่งไม่ดี	 และการเกรงกลัวที่จะกระท�า
การไม่ดีหรือท�าบาปก็ได้	 หากกล่าวอีกนัยหนึ่งการค�านึงถึงหลักหิริและ
โอตตัปปะช่วยให้เราสามารถนกึถงึผลของการกระท�าทีไ่ม่ดีของตนเอง	ทีอ่าจ
ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง	 เช่น	 การปล่อยควันพิษจากบุหรี่	 การขาดสติ
จากภายหลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	 เป็นต้น	 ดังนั้นหากสามารถ
สร้างการเรียนรู้ให้ผู้คนในสังคมเห็นความส�าคัญของการเข้าใจที่จะปฏิบัติ
บนพื้นฐานของความดีก็จะช่วยให้เห็นว่า	 หากสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย	ไม่เป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้าง	หรอืบางครัง้หากเรารบัเอาสารจาก
บุหรี่หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกาย	 จะน�ามาซึ่งการไม่สามารถ
ควบคุมสติให้อยู่กับตนเองได้

บทที่ 2 หลักพุทธธรรมเพื่อการเสริมสร้างการลด
ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
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	 (2)	หลักสัมมาวายามะ	เป็นหนึ่งในอริยมรรค	8	ประการที่แสดง
ให้เห็นถึงความเพียรท่ีจะประคองจิตใจให้เข้มแข็ง	 เพื่อให้ห่างไกลจากสิ่งที่
ไม่ถูกต้องชอบธรรม	 การแสดงว่ามีสัมมาวายามะเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความพยายาม	ความอุตสาหะที่จะตั้งใจท�าภารกิจให้ส�าเร็จ	บนพื้นฐานของ
การปฏิบัติตามหลักการที่สังคมยอมรับและถูกต้องตามจริยธรรมภายใน
สังคม	 ดังน้ันการยึดมั่นในหลักสัมมาวายามะ	 จะช่วยให้มีความตั้งใจและ
พยายามที่จะท�าความดี	รู้จักการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม	ดังนั้นการ
ตระหนกัถงึหลกัสมัมาวายามะเสมอ	จะช่วยให้สามารถเหน็ถงึประโยชน์	เหน็
ความเพียรในการรู้จักห่างไกลจากอบายมุขประเภทต่าง	ๆ 	ได้	อีกทั้งยังเป็น
หลักการส�าคัญท่ีช่วยให้รักษาตนเองให้เป็นผู้ท�ากิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
อีกด้วย

	 (3)	 หลักสติสัมปชัญญะ	 เป็นหลักพุทธธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของ
เบญจธรรมหรือกัลยาณธรรม	 แปลว่าธรรมอันงาม	 5	 ประการได้แก่	 
เมตตากรุณา	สัมมาอาชีวะ	กามสังวร	สัจจะ	และสติสัมปชัญญะ	ทั้งนี้เมื่อ
เริ่มต้นพิจารณาจากความหมายจะเห็นได้ว่าสติสัมปชัญญะ	 แปลว่าความรู ้
ตัวอย่างมีสติรอบคอบ	 หรืออาจกล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่าความไม่ประมาท	 
การมีสติจึงแสดงให้เห็นความสามารถในการที่จะไตร่ตรอง	 และแสดงออก
ถึงการเลือกสิ่งที่ชอบได้อย่างถูกต้อง	การควบคุมให้ตนเองสามารถเลือกสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ	จึงถือเป็นการแสดงเห็นถึงการมีสติสัมปชัญญะ
ลกัษณะหนึง่	ดงันัน้ผูท้ีส่ามารถระลกึถึงและถอืครองสตสิมัปชญัญะได้อย่าง
ต่อเน่ืองมั่นคง	 จะสามารถควบคุมความประพฤติของตนเองได้เหมาะสม	
เข้าใจความส�าคญัของการทีจ่ะหลกีเลีย่งสิง่ทีไ่ม่ดต่ีอร่างกาย	รวมทัง้ยอมรบั
ที่จะเรียนรู้โทษภัยของอบายมุขประเภทใหม่	ๆ	ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

	 (4)	หลักฆราวาสธรรม	4	ซึ่งประกอบด้วยสัจจะ	 (ความซื่อสัตย์)	
ทมะ	(ความข่มใจ)	ขันติ	(ความอดทน)	และจาคะ	(ความเสียสละ)	รวมกัน
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หมายถึงธรรมที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปรกติสุข	 
ซึง่ส่วนหนึง่คือการครองตนอย่างเข้าใจความเป็นไปของสากล	จงึมส่ีวนช่วย
ให้การยดึถอืหลกัฆราวาสธรรม	4	สามารถเป็นเคร่ืองคอยเตือนจิตใจให้ค�านงึ
ถึงประโยชน์ของส่วนรวม	 และการอยู่ร่วมกับคนอื่นโดยไม่เบียดเบียน	 
ดังนั้นการแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้เห็นพ้องกับความเป็นปรกติสุขของสังคม 
โดยรวม	 อาจแสดงออกได้ด้วยการลดกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 
หรือสร้างให้เกิดโทษทางสุขภาพกับคนรอบข้าง	 เช่น	 การสูบบุหรี่และต้อง 
ปล่อยควันออกมารบกวนผู้อื่น	 หรือการอาจเสียสติจากการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์	เป็นต้น

	 นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าหลักพุทธธรรมท่ีมีความเป็นพ้ืนฐานและ
สะท้อนให้เห็นถงึความเป็นสามญัธรรมดาแห่งการท�าความดอีกีหลกัการหน่ึง
คือ

 (5)	หลักเบญจศีล	ซึ่งถือเป็นหัวใจส�าคัญของการเข้าใจความเป็น
ปรกตสิขุแห่งชวีติหรอืเข้าใจทีอ่ยู่ร่วมกบัธรรมชาตแิห่งการเปล่ียนแปลงอย่าง
เป็นปรกต	ิเมือ่พจิารณาเบญจศลีในมติแิห่งหลกัพุทธธรรม	จะประกอบด้วย	
ประการที่หนึ่ง	ปาณาติปาตา	เวรมณี	(เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์)	ศีลนี้
ขาดได้ด้วยเหตุสัตว์นั้นมีชีวิต	รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต	มีเจตนาจะฆ่า	พยายามฆ่า	
และสัตว์นั้นตายเพราะถูกฆ่า	ประการที่สอง	อทินนาทานา	เวรมณี	(เจตนา
งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของมิได้ให้)	 ศีลนี้ขาดได้ด้วยเหตุของนั้น
เจ้าของหวงแหน	รู้ว่าของนั้นเจ้าของหวงแหน	ตั้งใจขโมย	และได้ของนั้นมา
ด้วยความพยายาม	ประการทีส่าม	กาเมส	ุมจิฉาจารา	เวรมณ	ี(เจตนางดเว้น
จากการประพฤติผิดในกาม) ศีลน้ีขาดได้ด้วยมีจิตคิดที่จะเสพในวัตถุอันไม่
ควรถึงน้ัน	 มีความพยายามในอันเสพ	 และร่วมสังวาสกัน ประการท่ีส่ี	 
มุสาวาทา	เวรมณี	(เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ)	ศีลนี้ขาดได้ด้วยเหตุเรื่อง
ไม่จรงิ	เจตนาพดูเรือ่งนัน้	พดูหรอืแสดงออกไป	และผู้ฟังเข้าใจเนือ้ความนัน้	
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และประการทีห้่า	สรุาเมรยมชัชปมาทฏัฐานา	เวรมณ	ี(เจตนางดเว้นจากการ
เสพของมนึเมาคอืสรุาเมรยัอันเป็นเหตแุห่งความประมาท)	ศลีนีข้าดได้ด้วย
เหตขุองนัน้เป็นของมนึเมา	มเีจตนาหรอืความพยายามจะด่ืมน�า้เมานัน้	และ
น�้าเมานั้นร่วงลงคอ	 ในสีลสูตร2	 พระพุทธเจ้าแสดงอานิสงส์แห่งศีลสมบัติ
ของผู้มีศีลไว้ว่า	บุคคลผู้มีศีล	ย่อมมีโภคทรัพย์มาก	ด้วยมีความไม่ประมาท
เป็นเหตุ	 กิตติศัพท์อันงามย่อมขจรไป	 เข้าไปกลุ่มชนใดย่อมแกล้วกล้า	 
ย่อมไม่หลงลืมสติตาย	และหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์

	 ดังน้ัน	 ศีล	 5	 จึงเป็นข้อก�าหนดข้ันพื้นฐานส�าหรับชาวพุทธในการ
ควบคุมกาย	วาจา	ให้เรียบร้อย	เว้นจากการล่วงละเมิดกัน	เมื่อรักษาศีล	5	
ได้เคร่งครัด	 สังคมย่อมเกิดระเบียบวินัย	 ศีลนี้ช่วยพัฒนาพฤติกรรมและ
คุณภาพทางใจของผู้ปฏิบัติให้มีคุณธรรม	นอกจากนี้อานิสงส์ของการรักษา
ศีลท�าให้ผู้ปฏิบัติประสบกับสิ่งท่ีน่าพอใจท่ีเป็นประโยชน์ต่อชีวิตในปัจจุบัน
และในเบือ้งหน้า	เพราะศลีย่อมคุม้ครองผูป้ฏบิตัไิม่ให้ตกไปในทีช่ัว่	เป็นฐาน
รองรับคุณธรรมในระดับท่ีสูงขึ้นไป	 และช่วยส่งเสริมให้ผู ้ปฏิบัติเข้าถึง 
ความดี	และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข

	 สรุปว่า	 องค์ความรู ้ได้จากการศึกษาเรื่องการดื่มสุราและการ 
สูบบุหรี่	คือ	(1)	สถานการณ์การดื่มสุราและการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน	มีความ
เสี่ยงต่อการเพิ่มจ�านวนผู้เสพหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชน	(2)	ปัจจัยเสี่ยงต่อการ
ตดิสรุาและบุหรี	่เป็นค่านยิมท่ีสงัคมไทยยอมรบัได้และเคยชนิต่อพฤตกิรรม
การดืม่การสบูของกลุม่เสีย่ง	(3)	ปัญหาทีเ่กดิจากการด่ืมสุราและการสูบบหุร่ี	 
ส่งผลกระทบต่อสังคมในด้านรายจ่ายเพื่อดูแลผู้ป่วย	ซึ่งเป็นเหตุให้สังคมไม่
เข้มแขง็	และบัน่ทอนสขุภาพกายและใจของผู้บริโภค	(4)	การลดละเลิกการ
ดื่มสุราและการสูบบุหร่ีด้วยหลักพุทธธรรม	 ช่วยแก้ไขปัญหาส่วนบุคคล	

2 องฺ.ปญฺจก.	(ไทย)	22/213/256
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ปัญหาครอบครัว	 และปัญหาสังคม	 ได้แก่	 หลักหิริและโอตตัปปะ	 เป็น 
หลกัธรรมทีป้่องกนัไม่ให้บคุคลกระท�าความผดิ	โดยให้ทบทวนความคดิก่อน
ลงมอืท�าเรือ่งใด	ๆ 	หลกัสมัมาวายามะ	เป็นความเพยีรพยายามทีจ่ะท�าสิง่ดี	ๆ 	
ให้ส�าเร็จด้วยความมุ่งมั่น	ตั้งใจ	 เข้มแข็ง	และเอาใจใส่	หลักเบญจศีล	 เป็น
ข้อก�าหนดเพื่อให้สังคมมีระเบียบ	พัฒนาพฤติกรรมและคุณภาพทางใจของ
ผู้ปฏิบัติให้มีคุณธรรม	 หลักความไม่ประมาท	 เป็นที่ต้ังของสติสัมปชัญญะ 
คือรักษาจิตด้วยสติที่ไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใด	 ท�าให้การยึดมั่นในตัวตนที่เป็น
อกุศลลดลง	 หลักสติสัมปชัญญะ	 เป็นการควบคุมตนเองทั้งภายในและ
ภายนอกจนหยุดอบายมุขได้	 และหลักขันติ	 เป็นความอดทนอดกล้ัน 
เพื่อปรับเปลี่ยนตนเอง	 เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง	 ครอบครัว	 และสังคม	 
ให้ปลอดภัยจากอบายมุขต่าง	ๆ	และด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสงบสุข
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ยงหลัก การผลักดันประเด็นป�จจัยเส่ียงหลักสู�การบูรณาการเคร�อข�ายการทำงาน

ป�ญญา

สมาธ�

ศีล

แผนภาพสรุป การศึกษาหลักพุทธธรรม

เพื่อการเสริมสร้างการลดปัจจัยเสี่ยงหลัก

การมีสัมปชัญญะมั่นคงในการประพฤติครองตนไม่ให้ 
ยุ่งเก่ียวกับ บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอบายมุข  
รวมทั้งสามารถสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือการสร้างสุขภาวะบนพ้ืนฐานของการยอมรับความ 
แตกต่างทางความคิด

การแสดงพฤติกรรมเห็นว่าสามารถควบคุมสติและการ
แสดงออกให้ห่างไกลจาก บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
และอบายมุข รวมทั้งตั้งมั่นที่จะเรียนรู้เพื่อสร้างสังคม 
สุขภาวะโดยอาจเริ่มต้นจากตนเอง

การเข้าใจโทษของการสูบบุหรี่  และดื่มแอลกอฮอล์  
รวมทัง้ตระหนกัไดว่้าเป็นการกระทำาทีไ่มเ่ปน็ประโยชนต์อ่
สุขภาวะ
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2.2 กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะในการลดปัจจัยเสี่ยงหลัก

 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านองค์ความรู้เรื่องการดื่มสุราและเมรัยใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนา	 ในทางการแพทย์	 กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะ
องค์รวมแนวพุทธ	ซึ่งสะท้อนได้ชัดเจนว่าการดื่มสุราและเมรัย	การสูบบุหรี่
ซึง่เป็นหน่วยนับว่าเป็นสิง่ท่ีท�าให้ผูด้ืม่หรอืผูเ้สพ/สบู	ตกอยูใ่นความประมาท	
ในทางพระพุทธศาสนาได้ชี้ให้เห็นโทษอย่างชัดเจน	 คือท�าให้เสียทรัพย์	
ก่อการทะเลาะวิวาท	 ท�าให้สุขภาพเสื่อมโทรมเป็นท่ีสุมสร้างของโรคนานา
ชนิด	เสียชื่อเสียง	ไม่รู้จักอาย	ขาดปัญญารู้ผิดชอบชั่วดีและกลับส่งเสริมให้
ท�าความชั่วที่รุนแรงยิ่งขึ้น	สามารถเปลี่ยนนิสัยอ่อนแอให้แข็งกร้าว	ไม่รู้จัก
ละอายในพฤติกรรมของตน	 เป็นฐานแห่งการท�าลายศีลธรรมดีงามอื่น	 ๆ	 
ในพระสูตรและในหลักฐานอ่ืน	 ๆ	 ได้ช้ีชัดว่าการดื่มสุราและเมรัยนั้นมีโทษ
ประจกัษ์	เช่น	สามารถจะเป็นอาชญากรเข่นฆ่าคนอืน่ได้หรือปล้นชงิผู้อืน่ได้	
สามารถจะลักทรัพย์	ประพฤติล่วงละเมิดทางเพศ	พูดเท็จก็ได้	จึงชื่อว่าตก
อยู่ในความประมาทโดยสมบูรณ์

	 ขณะเดยีวกนัก็ได้แสดงให้เหน็ถึงประโยชน์ทีเ่กดิจากการ	ลด	ละ	เลกิ	
จากการดื่มสุราและเมรัยไว้อย่างเป็นจริง	 ตั้งแต่ท�าให้บุคคลนั้นสามารถท�า
กิจหรือหน้าที่	 ไม่ละเลยหลงลืมหน้าที่ในทุกขณะ	 ไม่ท�าให้อดีตเลวร้าย	 
ไม่ท�าให้ปัจจุบันและอนาคตผิดพลาด	 เพราะเป็นผู้มีสติมั่นคง	 ไม่เป็นบ้าใบ้	
ไม่โง่มัวเมา	 ไม่ประมาท	 ฯลฯ	 รวมถึงมีพฤติกรรมที่ดีเป็นไปในทางกุศล	 
เช่น	มีกตัญญูและกตเวที	เสียสละ	มีศีล	ซื่อตรง	มีหิริและโอตตัปปะ	มีความ
เห็นตรง	(สัมมาทิฏฐิ)	รู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์

	 ส�าหรบัแนวคดิอืน่ท่ีจะเสรมิสร้างหรอืสนบัสนนุให้เกิดการสร้างพลงั
ในตนเองเพือ่ลดปัจจยัเสีย่งจากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ร่วมอยูด้่วย	เช่น	
การเรยีนรูท้างปัญญาสงัคม	เพือ่ให้เกดิการเรยีนรู้และสัมพันธ์กบัสิง่รอบตัว	
ส่ิงทีมี่อิทธิพล	แนวคดิเกีย่วกบัการควบคมุตนเอง	ซึง่มลีกัษณะคล้ายคลงึกบั
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หลักคิดทางพระพุทธศาสนา	 ท้ังนี้ก็เพื่อให้ตนเองสามารถควบคุมบังคับ
ตนเอง	 การใช้ความคิดและการเตือนตนเอง	 (Self-Statements)	 เช่น	 
โดยวิธีการตั้งเป้าหมาย	 วางแผน	 รอคอยผลลัพธ์เป็นรางวัล	 เชื่อมั่นใน 
ความสามารถของตนเอง	 ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดรับกับเรื่องความฉลาดทาง
อารมณ์	ทีส่ามารถเข้าใจอารมณ์ของตน	ควบคมุอารมณ์	สร้างแรงจงูใจ	และ
การรบัรูถ้งึสมรรถนะของตนเอง	เช่น	กระบวนการท่ีท�าให้เกิดการเรยีนรูข้อง 
แบนดูรา	 (Bandura)	 เรื่องการรับรู ้สภาวะด้านร่างกายและอารมณ์	 
(physiological	and	affective	states)	ทีจ่ะมอีทิธพิลต่อการรบัรูส้มรรถนะ
แห่งตน	 หากตนมีร่างกายท่ีแข็งแรงหรือมีความรู ้สึกสุขสบายทางกาย	 
การรับรู้นี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้บุคคลรู้สึกเชื่อมั่นในสมรรถนะแห่งตน
หรือหากรับรู้สภาวะทางอารมณ์ทางบวก	 เช่น	 การรู้สึกมีความพึงพอใจ	 
ความรูส้กึมคีวามสขุ	ความรูส้กึมคีณุค่าในตนเอง	จะท�าให้การรับรูส้มรรถนะ
แห่งตนเพิ่มขึ้น	 	 ในทางตรงกันข้ามกัน	 หากมีร่างกายท่ีไม่พร้อม	 มีอาการ 
เจ็บป่วย	และมีสภาวะอารมณ์ในด้านลบ	เช่น	ความเครียด	ความวิตกกังวล	 
ความกลวั	กจ็ะท�าให้การรบัรูส้มรรถนะแห่งตนลดลง	การรับรู้สมรรถนะแห่ง
ตนในเชิงบวก	 จึงควรได้รับการสนับสนุน	 ปัจจัยและเง่ือนไขเหล่านี้ล้วน 
ส่อแสดงถงึความพร้อมและไม่พร้อมของบคุคลทีจ่ะ	ลด	ละ	เลกิ	จากการดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่	 เมื่อทบทวนรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พบว่า	 มีกระบวนการส�าคัญในการลดปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่	คือการใช้วิธีการเจริญสมาธิภาวนา	การสร้าง
การตระหนักรูเ้ชิงกระบวนการวจิยัโดยท่ีผูเ้ข้ารบัการบ�าบดัจะเป็นผูส้ามารถ
พิจารณาตัดสินใจด้วยตนเอง

	 ส�าหรับแนวทางป้องกันแก้ไขน้ัน	 พระพุทธศาสนาได้น�าเสนอชุด
คณุธรรมต่าง	ๆ 	ทัง้นีเ้พือ่สร้างความตระหนกัรู้ด้านในด้วยคณุธรรมส�าคญั	ๆ 	
โดยเริ่มจากการที่บุคคลนั้นควรมีจุดตั้งต้นที่ถูกต้องเสียก่อน	 ซึ่งในที่นี้คือ 
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การมีความคิดเห็นที่ถูกต้อง	เห็นถึงโทษภัยจากสุรา-บุหรี่อย่างชัดแจ้ง	ไม่ว่า
จะเป็นโทษภัยที่จะเกิดกับตนเอง	คนรอบข้าง	หรือสังคมรอบตัว	และพร้อม
จะสร้างพลังใจ	สร้างฉันทะในตนจนบรรลุเป้าหมาย	ไม่เกิดการท้อแท้ละทิ้ง
ระหว่างทาง	โดยคิดใคร่ครวญไตร่ตรองอย่างรอบคอบ	คิดเห็นคุณเห็นโทษ
ในสุรา-บุหรี่	 ซ่ึงกระบวนการเหล่านี้	 นอกจากจะอาศัย	 “ตนเป็นที่พึ่งแห่ง
ตน”	แล้ว	ยังอาศัยชุมชน	สังคม	ครอบครัว	องค์กร	รวมถึงการสื่อสารรับรู้
ในรูปแบบของความเป็นกัลยาณมิตร	 โดยที่กัลยาณมิตรจะมีวิธีเสนอแนะ
และลงมือท�าตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ	 เช่น	 การใช้ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น	 การใช้วัดเป็นฐานคืออาศัยพระสงฆ์ผู้น�า	 ซ่ึงเป็นท่ีต้ังแห่งศรัทธา
ความเคารพเชือ่ถอื	หรอืการใช้พธิกีรรมประกอบ	นอกจากนีย้งัอาศยัวธิกีาร
อื่น	ๆ 	ประกอบ	เช่น	องค์กรที่ร่วมรณรงค์สื่อสารสร้างความตระหนักรู้อย่าง
ต่อเนื่อง	การท�าโครงการผลักดันให้เกิดการลด	ละ	เลิก	เช่น	โครงการของ
ภาคีเครือข่ายต่าง	ๆ	ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ลดปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่	

	 ดังนั้น	 ในการพิจารณาว่าอะไรคือเงื่อนไขหรือปัจจัยส�าคัญในการ
ลดปัจจัยเสี่ยงและด�าเนินการอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้น	 ค�าตอบจาก
งานวิจัยนี้จึงเริ่มจากจุดตั้งต้นก่อน	 คือ	 (1)	 คุณธรรมเสริมหนุนด้านใน	 
(2)	 บุคคล/องค์กร/ชุมชนแบบกัลยาณมิตร	 (3)	 กระบวนการด�าเนินการท่ี
ผนวกประสานแบบพุทธบูรณาการวิธี	ดังแผนภาพต่อไปนี้
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กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะ
ในการลดปัจจัยเสี่ยงหลัก
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ยงหลัก การผลักดันประเด็นป�จจัยเส่ียงหลักสู�การบูรณาการเคร�อข�ายการทำงาน

องค�กรเสร�มหนุน
ด�านใน

ปฏิบัติการแบบ
กัลยาณมิตรด�านนอก

พุทธบูรณาการวิธ�

สัมมาทิฏฐ�

ธัมมะฉันทะ

โยนิโสมนสิการ

สังคม-ชุมชนแบบ
กัลยาณมิตร

ครอบครัวแบบ
กัลยาณมิตร

องค�กรแบบ
กัลยาณมิตร

ภูมิป�ญญาท�องถิ�น

ศาสนพิธ�กรรม

พ�ทธธรรมประยุกต�

กัลยาณมิตร

การสื่อสารแบบ
กัลยาณมิตร

ป�จเจกชนแบบ
กัลยาณมิตร

การสื่อสารเช�งรุก

กิจกรรมการลดป�จจัยเสี่ยงหลัก
ที่มีหลักการพระพุทธศาสนาสนับสนุน

2

3

4



จังหวัดลำาพูน
จังหวัดตาก
จังหวัดลำาปาง
จังหวัดเพชรบูรณ์



การดำาเนินกิจกรรมของ
พื้นที่ต้นแบบหนเหนือ

บทที่ 3
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บทที่ 3 การดำาเนินกิจกรรมพื้นที่ต้นแบบหนเหนือ

3.1 จังหวัดล�ำพูน

	 การด�าเนินกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาของ
จังหวัดล�าพูนใช้กระบวนการวิจัยแบบคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	
เชิงปฏิบัติการ	(Action	Research)	มุ่งเน้น	การพัฒนาประชาชน	พระสงฆ์	
และหน่วยงานราชการใน	8	อ�าเภอ	โดยมพีืน้ทีท่ี่ด�าเนนิการแล้วคอื	1)	ชมุชน
บ้านวงัไฮ	ต�าบลเวยีงยอง	อ�าเภอเมอืงล�าพนู	2)	ชมุชนบ้านสันก�าแพง	ต�าบล
มะกอก	อ�าเภอป่าซาง	3)	ชมุชนบ้านหล่ายแก้ว	ต�าบลศรเีต้ีย	อ�าเภอบ้านโฮ่ง	
4)	ชมุชนบ้านท่าสบเมย	ต�าบลทาขมุเงนิ	อ�าเภอแม่ทา	5)	บ้านห้วยห้าง	ต�าบล
ตะเคียนปม	อ�าเภอทุ่งหัวช้าง	6)	ชุมชนบ้านดงหลวง	ต�าบลวังผาง	อ�าเภอ
เวียงหนองล่อง	 7)	 ชุมชนบ้านสันกอแงะ	 ต�าบลห้วยยาบ	 อ�าเภอบ้านธ	ิ 
8)	 ชุมชนบ้านพระธาตุห้าดวง	 ต�าบลล้ี	 อ�าเภอลี้	 ทั้งนี้สามารถวิเคราะห ์
และประเมินผลการด�าเนินกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 
ที่ด�าเนินการโดยโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อ 
ลดปัจจยัเสีย่งเชงิพทุธบูรณาการ	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
ได้ดังต่อไปนี้

 3.1.1	กจิกรรมการลดปัจจยัเสีย่งเชงิพทุธบรูณาการของจงัหวดั
ล�าพูน

	 ส�าหรับการด�าเนินการภายใต้ความร่วมมือของคณะสงฆ์และ 
ภาคีเครือข่ายในจังหวัดล�าพูน	ได้แก่	คณะสงฆ์จังหวัดล�าพูน	มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน	 และหน่วยงานในพื้นที่	
โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้
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	 1)	พธิลีงนาม	บันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการและการวจิยั	
ภายใต้โครงการเสรมิสร้างสขุภาวะและเครอืข่ายทางสงัคมเพือ่ลดปัจจัยเสีย่ง
เชิงพุทธบูรณาการ	 ส�าหรับการด�าเนินงานพิธีลงนามมีการจัดงานข้ึน 
เมือ่วนัที	่8	มกราคม	2562	ณ	มหาวทิยามหาจุฬาลงกรณราชวทิยา	วทิยาลัย
สงฆ์ล�าพูน	 มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา 
องค์ความรู้	เครือข่าย	และนโยบายในการพัฒนาการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธ
บรูณาการและเสรมิสร้างสขุภาวะเชงิพทุธ	ส�าหรับการจัดกจิกรรมมลัีกษณะ
เป็นการลงนามเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างพระสงฆ์	 องค์กรในพื้นที	่ 
หน่วยงานในพืน้ที	่และชมุชน	โดยมคีวามคาดหวงัในการด�าเนนิงานเพือ่สร้าง
ศูนย์กลางการด�าเนินงานที่เข้มแข็งในการร่วมกันขับเคล่ือนกิจกรรมเพ่ือ 
ลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 มีลักษณะเป็นการสร้างเครือข่ายที่มี 
คณะสงฆ์เป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการ
พัฒนาเชิงบรูณาการทีท่กุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการเป็นองค์ประกอบส�าคญั
อีกทั้งมีการก�าหนดชุมชนต้นแบบเพื่อเป็นศูนย์กลางในการด�าเนินงาน	เพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะในการลดปัจจัยเสี่ยง
เชิงพุทธบูรณาการอย่างยั่งยืน

	 2)	 การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการของศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะตามแนว
พระพทุธศาสนา	เพือ่	ลด	ละ	เลกิ	สรุาและบหุร่ี	จงัหวดัล�าพนู	ภายใต้โครงการ
สร้างเสริมสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธ 
บรูณาการ	ส�าหรบัการด�าเนนิงาน	มกีารจดักจิกรรมเมือ่วนัท่ี	27	-	28	เมษายน	
พ.ศ.	2562	มีวัตถุประสงค์คือ	เลือกชุมชนต้นแบบและยกระดับการท�างาน
ของภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างองค์ความรู้ใน
ประเด็นการส่งเสริมสุขภาวะและการจัดการปัจจัยเส่ียงในพ้ืนที่ส�าหรับ 
การด�าเนินงานกจิกรรมมกีารคดัเลือกพืน้ทีต้่นแบบในการขบัเคลือ่นกจิกรรม
คือ	ชุมชนบ้านป่าบุก	ต�าบลแม่แรง	อ�าเภอป่าซาง	จังหวัดล�าพูน	อีกทั้งมีการ
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ขับเคลื่อนงานในระดับชุมชนผ่านการสร้างแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
โดยการสร้างหลกัสตูรการเรยีนการสอนท่ีมจีดุมุง่หมายเพ่ือ	ลด	ละ	เลกิ	สรุา
และบหุรี	่ทีม่เีป้าหมายคอืตวัแทนของชมุชนในพ้ืนท่ีการด�าเนนิงาน	8	ชมุชน
ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นเข้าร่วม	 ส่งผลให้สมาชิกของในแต่ละชุมชนน�า 
ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา	 น�าไปสู่การยกระดับชุมชนจน
กลายเป็นชุมชน	 ลด	 ละ	 เลิก	 สุราและบุหรี่	 และเป็นการสร้างเครือข่าย 
การด�าเนินงานที่ขยายพื้นที่การด�าเนินงานไปยังพื้นที่อื่นของจังหวัดล�าพูน

	 3)	 ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนหมู ่บ้านรักษาศีล	 5	 และการ 
เสริมสร้างสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา	 มีการจัดกิจกรรมเมื่อวันท่ี	 
22	สงิหาคม	พ.ศ.	2562	ณ	วทิยาลยัสงฆ์ล�าพนู	มวีตัถุประสงค์ในการด�าเนนิ
งานเพือ่ถอดบทเรยีนและสรปุการด�าเนนิงานของโครงการน�าไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้กลับคืนสู่ชุมชนและจังหวัดล�าพูนส�าหรับการด�าเนินงานของ
กจิกรรมมีการด�าเนินการถอดบทเรียนในพืน้ที่ด�าเนินการใน	8	ชมุชนตามที่
ได้กล่าวไปข้างต้น	 เพ่ือให้เกิดการสังเคราะห์ความรู้จากการด�าเนินงานใน
กิจกรรมแรกและกิจกรรมท่ีสองน�าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ที่สามารถยก
ระดบัการด�าเนนิงานในอนาคตและขยายพ้ืนทีก่ารด�าเนนิงาน	เกดิการสร้าง
เครือข่ายในจังหวัดล�าพูนที่เป็นการขับเคลื่อนการด�าเนินงานอย่างยั่งยืน
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 3.1.2	ผลที่ได้รับจากการด�าเนินกิจกรรม

	 ส�าหรับการด�าเนินการกิจกรรมการลดปัจจัยเส่ียงเชิงพุทธ 
บูรณาการของจังหวัดล�าพูน	 ส่งผลให้เกิดภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่มี 
พระสงฆ์เป็นแกนน�า	 โดยการด�าเนินงานของภาคีเครือข่ายที่เกิดขึ้นภายใต้
การด�าเนินงานของโครงการมีพันธกิจร่วมกันคือ	 การเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีโดยการสร้างการตระหนักรู้
ถึงผลกระทบของบุหรี่และสุรา	 และมีส่วนร่วมในการยกระดับการด�าเนิน
งานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจากบุหรี่และสุราในระดับนโยบาย

	 ส�าหรับการด�าเนินงานในพื้นท่ีมีการก�าหนดให้	 ชุมชนบ้านป่าบุก	
ต�าบลแม่แรง	 อ�าเภอป่าซาง	 จังหวัดล�าพูน	 เป็นศูนย์กลางในการด�าเนิน
งานการสร้างความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะ	และลด	ละ	เลิก	บุหรี่	
และสุรา	 โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายและพระสังฆาธิการใน
จังหวัดในการสนับสนุนปัจจัยต่างๆ	 ในการด�าเนินกิจกรรม	 อาทิ	 บุคลากร 
ผู้มีความรู้ในการพัฒนาสุขภาวะ	 อุปกรณ์และส่ือท่ีใช้ในการขับเคล่ือนการ
ลด	ละ	เลิก	สุราและบุหรี่	เป็นต้น	ภายหลังตัวแทนชุมชนเข้าร่วมการอบรม
ในพื้นที่ต้นแบบพบว่าชุมชนเป้าหมายในการด�าเนินงาน	 8	 พื้นที่ตามที่ได้
กล่าวไปข้างต้นมีพัฒนาการในการส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีข้ึน	 กลุ่มผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้น�าความรูท้ีไ่ด้รับไปประยกุต์ใช้กบัชมุชนของตนส่งผลให้เกิดการ
ยกระดบัการด�าเนนิงานภายในชมุชน	เกิดการสร้างแนวทางในการขับเคล่ือน
การส่งเสริมสุขภาวะอย่างบูรณาการในระดับนโยบายซึ่งแตกต่างไปตาม 
ภมูหิลงัทางวฒันธรรมของแต่ชมุชนทีเ่ข้าร่วม	น�าไปสูก่ารสร้างนวตักรรมการ
พัฒนาสุขภาวะชุมชนที่การเสริมสร้างสุขภาวะกลายเป็นวัฒนธรรมที่แต่ละ
ชุมชนร่วมกันปฏิบัติ	 ท�าให้ปัจจัยเสี่ยง	 อาทิ	 เหล้า	 บุหรี่	 ที่มีการผูกติดกับ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม	 อาทิ	 ชุมชนบ้าน 
พระธาตุห้าดวงต�าบลลี้	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน	ที่สถานการณ์ผู้ลด	ละ	เลิก	
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สุราและบุหรี่	เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น	มีผู้เลิกบริโภคสุราคิดเป็นร้อยละ	65	
ของประชากรทั้งหมด	 และมีวัฒนธรรมการบริโภคสุราที่เปลี่ยนไปจากแต่
เดิมที่งานประเพณีต่างๆ	ในพื้นที่จะมีการบริโภคสุรา	ปัจจุบันงานประเพณี
ภายในพืน้ทีช่มุชนบ้านพระธาตหุ้าดวง	มลีกัษณะเป็นงานทีไ่ม่มสีรุาและบหุรี	่
ทั้งนี้การด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นจากการร่วมกันขับเคล่ือนการ	
ลด	 ละ	 เลิก	 สุราและบุหรี่	 ในเชิงบูรณาการท่ีพระสงฆ์	 หน่วยงานในพ้ืนท่ี	
และชุมชน	 เข้าใจและตระหนักถึงโทษของการบริโภคสุราและบุหรี่น�าไปสู่
การพัฒนาสุขภาวะเชิงพุทธบูรณาการอย่างยั่งยืน

 3.1.3	การบูรณาการกับคณะสงฆ์และหน่วยงานสาธารณสุข

	 ส�าหรับการบูรณาการกับคณะสงฆ์และหน่วยงานสาธารณสุข 
เกิดขึ้นภายใต้การด�าเนินกิจกรรม	พิธีลงนาม	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการและการวิจัย	ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่าย
ทางสังคมเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 มีการร่วมกันจัดประชุม
สัมมนาแนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่และสุราในพื้นที่จังหวัด	 โดยม ี
พระสังฆาธิการและหน่วยงานต่างๆ	 ภายในจังหวัดล�าพูนเข้าร่วม	 เพื่อร่วม
หารอืในการขบัเคลือ่นการสร้างแนวทางการลดปัจจยัเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากบหุรี่
และสุรา	 อีกทั้งร่วมกันหาแนวทางในการส่งเสริมสุขภาวะในพ้ืนท่ี	 ด้วยมติ
ของทีป่ระชมุจงึเกดิการลงนามความร่วมมอืของพระสงัฆาธกิารจงัหวดัล�าพนู
และคณะสงฆ์จังหวัดล�าพูนกับหน่วยงานในพื้นท่ีโดยมี	 พระเทพรัตนนายก	
เจ้าคณะจังหวัดล�าพูนร่วมเป็นประธานในการลงนาม	 ทั้งนี้มีหน่วยงานที่ 
เข้าร่วม	ดังนี้
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1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลยัสงฆ์ลำาพูน 
2) เครือข่ายหมู่บ้านต้นแบบรักษาศีล 5 
3) สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำาพูน 
4) สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดลำาพูน
5) กองบังคับการตำารวจภูธรจังหวัดลำาพูน 
6) สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดลำาพูน 
7) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาพูน 
8) สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำาพูน 
9) สถาบันวิจัยหริภุญชัย
10) สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่
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3.2 จังหวัดตำก

	 การด�าเนินกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาของ
จังหวัดตากใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในพื้นท่ี	 โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ	โดยมพีืน้ทีก่ารด�าเนนิการ	จ�านวน	9	อ�าเภอ	
ประกอบด้วย	 อ�าเภอเมืองตาก,	 อ�าเภอบ้านตาก,	 อ�าเภอสามเงา,	 อ�าเภอ 
วงัเจ้า,	อ�าเภอแม่สอด,	อ�าเภอพบพระ,	อ�าเภออุ้มผาง,	อ�าเภอแม่ระมาด	และ
อ�าเภอท่าสองยาง	 โดยมีหลักการบวร	 บ้าน	 วัด	 โรงเรียน	 เป็นต้นแบบใน 
การบูรณาการองค์ความรู้ทางศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่	 ในการออกแบบ
กิจกรรมเสริมสร ้างพลังเครือข ่ายสุขภาวะเชิงพื้นที่ 	 ประกอบด้วย	 
พรหมวิหาร	 4	 และภาวนา	 4	 ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลการ
ด�าเนินกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	ที่ด�าเนินการโดยโครงการ
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธ 
บูรณาการ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ได้ดังต่อไปนี้

 3.2.1	กจิกรรมการลดปัจจยัเสีย่งเชงิพทุธบรูณาการของจงัหวดั
ตาก

	 ส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมการลดปัจจัยเส่ียงเชิงพุทธบูรณาการ
ของจังหวัดตาก	มีการจัดกิจกรรมผสานเครือข่ายเพื่อบูรณาการองค์ความรู้
พระพุทธศาสนาสมัยใหม่	 โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งมีจุด 
มุ่งหมายในการด�าเนินการ	 เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
กับศาสตร์สมัยใหม่	 ในการออกแบบกิจกรรม	 และจัดกิจกรรมสร้าง
กระบวนการเรยีนรูพ้ฒันาความร่วมมอืเสรมิพลงัเครอืข่ายสขุภาวะเชิงพ้ืนที่	
ป้องกันนักดื่มและนักสูบหน้าใหม่	 โดยการประยุกต์หลักพุทธธรรมทาง
ศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่	 เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบ	 วิธีการ	 ท่ีเหมาะสมกับ 
สภาพแวดล้อม	 ซึ่งก่อให้เกิดความเข้มแข็งในกระบวนการด�าเนินงานและ
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สร้างเครือข่ายในมิติต่างๆ	 และสามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่	 ๆ	 โดย 
เชื่อมโยงกระบวนการท�างานของเครือข่ายเพื่อหาแนวทางการส่งเสริม 
สุขภาวะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงหลัก	 ป้องกันนักดื่มและนักสูบหน้าใหม่	 โดยม ี
การก�าหนดรูปแบบกิจกรรมเสริมพลังเครือข่ายสุขภาวะเชิงพ้ืนท่ี	 เพ่ือลด
ปัจจยัเสีย่งเชงิพทุธบูรณาการ	ป้องกันนกัด่ืมและนกัสบูหน้าใหม่	โดยมรีะยะ
เวลาการด�าเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	 2561	ถึงเดือนกันยายน	
พ.ศ.	2562	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 1.	พิธีลงนาม	MOU	 ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับ 
เครือข่ายในพื้นท่ี	 ทั้ง	 9	 อ�าเภอ	 ได้แก่	 อ�าเภอเมืองตาก	 อ�าเภอบ้านตาก	 
อ�าเภอสามเงา	อ�าเภอวังเจ้า	อ�าเภอแม่สอด	อ�าเภอพบพระ	อ�าเภออุ้มผาง	
อ�าเภอแม่ระมาด	และอ�าเภอท่าสองยาง

	 2.	 กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์	 ด�าเนินการจัดกิจกรรม	 โดยร่วม 
กันทาสฟีตุบาทสองฝ่ังถนนในบรเิวณโรงเรียนสามเงาวิทยาคม	ต�าบลสามเงา	
อ�าเภอสามเงา	จังหวัดตาก

	 3.	กิจกรรมธรรมะน�าใจ	ด�าเนินการจัดกิจกรรม	ณ	โรงเรียนวังเจ้า
วิทยาคม	ต�าบลเชียงทอง	อ�าเภอวังเจ้า	จังหวัดตาก

	 4.	กิจกรรมสร้างเกราะป้องกัน	 ด�าเนินการจัดกิจกรรมใน	 4	 
อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอแม่ระมาด,	อ�าเภอท่าสองยาง,	อ�าเภออุม้ผาง	และอ�าเภอ
แม่สอด	

	 5.	กิจกรรม	Mind	Mapping	ด�าเนินจัดกิจกรรมในอ�าเภอพบพระ

	 6.	กิจกรรมผสานเครือข่าย	 ด�าเนินการจัดกิจกรรมใน	 2	 อ�าเภอ	
ได้แก่	อ�าเภอเมืองตาก	และอ�าเภอบ้านตาก
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	 3.2.2	ผลที่ได้รับจากการด�าเนินกิจกรรม

	 จากการด�าเนินกิจกรรมในพื้นที่ด�าเนินการ	พบว่า	การจัดกิจกรรม
สร้างกระบวนการเรียนรู้	 พัฒนาความร่วมมือในการเสริมพลังเครือข่าย 
สุขภาวะเชิงพื้นที่ป้องกันนักดื่มและนักสูบหน้าใหม่	 โดยการจัดกิจกรรม 
ในพื้นที่จังหวัดตาก	 จ�านวน	 9	 อ�าเภอ	 ประกอบด้วย	 อ�าเภอเมืองตาก	 
อ�าเภอบ้านตาก,	 อ�าเภอสามเงา,	 อ�าเภอวังเจ้า,	 อ�าเภอแม่สอด,	 อ�าเภอ
พบพระ,	อ�าเภออุม้ผาง,	อ�าเภอแม่ระมาด	และอ�าเภอท่าสองยาง	มผีูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น	 473	 รูป/คน	 มีเครือข่ายสุขภาวะที่เกิดขึ้นจ�านวน	 62	 
เครือข่าย	 ประกอบด้วย	 เครือข่ายคณะสงฆ์	 เครือข่ายกรมการปกครอง	 
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เครือข่ายส�านักงานสาธารณสุข	 
เครือข่ายส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 เครือข่ายสถานศึกษา	 และเครือข่าย 
ภาคประชาชน	มีการลงนาม	MOU	บันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการและ
การวิจัย	จ�านวน	11	ฉบับ

 3.2.3	การบูรณาการกับคณะสงฆ์และหน่วยงานสาธารณสุข

 ส�าหรับการบูรณาการกับคณะสงฆ์และหน่วยงานสาธารณสุขใน
จังหวัดตาก	 พบว่า	 มีการรวมกลุ่มการด�าเนินงานการส่งเสริมสุขภาวะและ
ลดปัจจัยเส่ียงเชงิพทุธบรูณาการ	ในลกัษณะการด�าเนนิงานอย่างบรูณาการ	
อยู่ทั้งหมด	62	เครือข่ายที่สามารถจ�าแนกตามหลัก	บวร	ได้ดังนี้
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	 บ้าน	ประกอบด้วย	เครอืข่ายกรมการปกครอง	องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	 ส�านักงานสาธารณสุข	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 และเครือข่าย 
ภาคประชาชน	 เปรียบเสมือนครอบครัว	 ท�าหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาวะ
ของคนในครอบครัว	 คอยประคับประคองระหว่างวัดกับโรงเรียนตาม
ลักษณะของสุขภาวะ	คือ	สุขภาวะทางกาย	และสุขภาวะทางสังคม	

	 วัด	ประกอบด้วย	เครือข่ายคณะสงฆ์	คณะสงฆ์	พระคิลานุปัฏฐาก	
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 ศูนย์รวมจิตใจ
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน	 ท�าหน้าท่ีในการส่งเสริมสุขภาวะด้านจิตใจให ้
รู้ผิดชอบชั่วดี	ท�าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาวะทางใจ	

	 โรงเรียน	 ประกอบด้วย	 เครือข่ายสถานศึกษา	 ท�าหน้าที่ในการ 
ส่งเสริมสุขภาวะด้านปัญญา	คอยส่งเสริมระหว่างบ้านกับวัด	ในการพัฒนา
องค์ความรู	้ประกอบกบัการแนะน�าหลกัการใช้เหตผุลในการพจิารณาตดัสนิ
การกระท�าทางกาย	วาจา	และทางใจ	ให้อยู่ในกรอบความดีงาม

1) เครือข่ายคณะสงฆ์ อาท ิเจ้าคณะอำาเภอ เจ้าคณะตำาบล พระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน
2) เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 9 พื้นที่
3) เครือข่ายสถานศึกษา อาทิ หน่วยวิทยบริการฯ มจร ตาก, 
สำานักงาน กศน, วิทยาลัยชุมชนตาก
4) เครือข่ายสำานักงานตำารวจภูธรจังหวัดตาก 
5) เครือข ่ายกรมการปกครอง อาทิ นายอำาเภอเมืองตาก  
นายอำาเภอบ้านตาก
6) เครือข่ายภาคประชาชน อาทิ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด
ตาก, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน

7) เครือข่ายสำานักงานสาธารณสุข

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่
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3.3 จังหวัดล�ำปำง

	 การด�าเนินกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาของ
จงัหวดัล�าปางใช้กระบวนการวจิยัแบบการจัดกจิกรรมเชงิบรูณาการมุง่เน้น	
การพัฒนาประชาชนในพื้นท่ีโดยมีพื้นท่ีท่ีด�าเนินการแล้วคือ	 ชุมชนบ้านดง	
ต�าบลนายาง	 อ�าเภอสบปราบ	 จังหวัดล�าปาง	 ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์และ
ประเมนิผลการด�าเนนิกจิกรรมลดปัจจยัเสีย่งเชงิพทุธบรูณาการ	ทีด่�าเนนิการ
โดยโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัย 
เสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ได้ดังต่อไปนี้	

	 3.3.1	กจิกรรมการลดปัจจยัเสีย่งเชงิพทุธบรูณาการของจงัหวดั
ล�าปาง

	 ส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมการลดปัจจัยเส่ียงเชิงพุทธบูรณาการ
ของจงัหวดัล�าปาง	มกีารจดัตัง้ศนูย์การเรยีนรู้สขุภาวะตามแนวพุทธศาสนา
เพือ่ลดปัจจยัเส่ียงท่ีเกดิจากการบรโิภคสุราและบหุรี	่ซ่ึงมจุีดมุง่หมายในการ
ด�าเนนิการเพ่ือเสรมิสร้างความรูก้ารจัดการสขุภาวะทีดี่ให้กับชมุชน	และยก
ระดับชุมชนที่มีการด�าเนินการให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาวะ
และลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการบริโภคสุราและบุหรี่	 น�าไปสู่การขยายผล
การด�าเนินงานจากพื้นที่ต้นแบบสู่พื้นท่ีอื่นในจังหวัดล�าปางที่มีการด�าเนิน
การอย่างบรูณาการร่วมกนัระหว่างคณะสงฆ์ผูด้�าเนนิงานและภาคเีครอืข่าย	
โดยมีพันธกิจร่วมกันคือการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาวะและลดปัจจัย
เสีย่งเพ่ือยกระดับการขบัเคลือ่นสูร่ะดบันโยบาย	ส�าหรบัข้ันตอนการด�าเนนิ
งานในพื้นที่ด�าเนินการคือ	 ชุมชนบ้านดง	 ต�าบลนายาง	 อ�าเภอสบปราบ	
จังหวัดล�าปาง	สามารถแบ่งขั้นตอนการด�าเนินงานได้	3	ระยะดังนี้	1)	ระยะ
เตรียมการและพัฒนาแนวทางการด�าเนินงาน	มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่เพื่อให้



43การดำาเนินกิจกรรมของพื้นที่ต้นแบบหนเหนือ

เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้ท�างานและประชาชนในชุมชน	 ส่งผลให้
เกดิการถกเถยีงถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการบริโภคสุราและบหุร่ีในชมุชน	และ
มีการร่วมกนัเสนอแนวทางการแก้ปัญหา	น�าไปสูก่ารร่วมกนัสร้างนวตักรรม
ทางสังคมท่ีเป็นบรรทัดฐานในการจัดการการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในชุมชน
และลดปัจจัยเสี่ยงจากการบริโภคสุราและบุหรี่	2)	ระยะด�าเนินการ	มุ่งเน้น
การรณรงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจากการบริโภคสุราและบุหรี่	 อีกทั้งมีการ
ประสานงานหน่วยงานในพื้นท่ีเพื่อร่วมกันท�างาน	 3)	 ระยะสรุปผลและ
ประเมินผลการด�าเนินงาน	 มุ่งเน้นการสรุปผลสัมฤทธิ์จากการด�าเนินงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและร่วมกันประเมินผลการด�าเนินงานที่เกิด
ผลกระทบต่อการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
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	 3.3.2	ผลที่ได้รับจากการด�าเนินกิจกรรม

 ส�าหรับผลการด�าเนินกิจกรรมในพื้นท่ีด�าเนินการพบว่า	 การที่
ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม	 ส่งผลให้
ประชาชนในพืน้ทีเ่หน็ถงึปัญหาทีเ่กดิจากการบริโภคสุราและบหุร่ี	อกีทัง้ยงั
ร่วมกันก�าหนดแนวทางการรับมือสถานการณ์การบริโภคสุราและบุหร่ีใน
พืน้ทีช่มุชนของตน	ส�าหรบัผลกระทบในระดบัปัจเจกพบว่า	เกดิการรวมกลุม่
ของประชาชนที่รับรู้ถึงข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการบริโภคสุราและบุหรี่	ซึ่งการ 
กลุ่มของประชาชนกลุ่มนี้กลายเป็นแกนน�าในการด�าเนินกิจกรรมภายใน
ชุมชน	 ที่สร้างผลกระทบการด�าเนินงานในระดับการปกครองท้องถิ่นโดย 
การเชิญชวนผู้มีอ�านาจในการด�าเนินงานในพื้นที่	 อาทิ	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน	และกลุ่มอาสาสมัครต่าง	ๆ	เป็นต้น	ทั้งนี้ผลการด�าเนินกิจกรรม
รณรงค์พบว่า	เกิดการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมการบรโิภคสรุาในพืน้ที	่แต่เดิม
การบริโภคสุราในพื้นที่ด�าเนินการมีความสัมพันธ์กับการจัดงานประเพณี
อาทิ	การบริโภคสุราในงานศพ	เป็นต้น	การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลัง
การด�าเนินกิจกรรมส่งผลให้มีการเลิกบริโภคสุราในงานประเพณี	 อีกทั้ง
ประชาชนในพืน้ทีม่กีารบรโิภคสรุาทีล่ดลง	ส�าหรบัการลดบหุร่ีพบว่าผลการ
รณรงค์การลดบุหรีใ่นปัจจุบันยงัไม่สมัฤทธ์ิผลเท่ากบัการรณรงค์	ลด	ละ	เลกิ	
การบริโภคสุราในพื้นที่ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

 3.3.3	การบูรณาการกับคณะสงฆ์และหน่วยงานสาธารณสุข

 ส�าหรับการบูรณาการกับคณะสงฆ์และหน่วยงานสาธารณสุขใน
จงัหวดัล�าปาง	พบว่าการด�าเนนิงานการส่งเสริมสุขภาวะและลดปัจจัยเส่ียง
เชิงพุทธบูรณาการ	 มีลักษณะการด�าเนินงานอย่างบูรณาการโดยมีวัดเป็น
ศูนย์กลาง	 เนื่องจากลักษณะทางวัฒนธรรมในพื้นที่ด�าเนินการที่ประชาชน
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา	 ส่งผลให้มีประชาชนเป็นจ�านวนมากที่มีการ
ด�าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา	 จึงจะเห็นได้ว่าการชี้น�าของ 
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คณะสงฆ์จังหวัดล�าปางในพ้ืนท่ีด�าเนินการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันยก
ระดับการด�าเนินกิจกรรมรณรงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและลด 
ปัจจัยเส่ียงอย่างบูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่	 อีกทั้งการร่วม
กันบูรณาการของคณะสงฆ์	ภาคีเครือข่าย	และชาวบ้านในชุมชน	ส่งผลให้
พื้นที่ด�าเนินการเกิดความสามัคคีในการร่วมกับขับเคล่ือนการด�าเนิน
กิจกรรมซึ่งเป็นจุดแข็งส�าคัญของการด�าเนินกิจกรรมในครั้งนี้	ทั้งนี้การร่วม
กันจัดต้ังภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีเกิดจากการด�าเนินในพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นมาอย่าง
ยาวนานโดยมีหน่วยงาน	ดังนี้

1) คณะสงฆ์จังหวัดลำาปาง
2) สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดลำาปาง 
3) สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
4) สถาบันแสนผะหญา จังหวัดลำาปาง 
5) เครือข่ายประชาสังคมจังหวัดลำาปาง 
6) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน 
7) สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่
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3.4 จังหวัดเพชรบูรณ์

	 การด�าเนินกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ใช้กระบวนการวิจัยแบบการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการมุ่ง
เน้นการพฒันาประชาชนในพืน้ท่ีเป้าหมายโดยมพีืน้ทีท่ีด่�าเนนิการแล้วได้แก่	
โรงเรียนผู้สูงอายตุ�าบลปากช่อง,	ชมุชนวดัโฆษา	ต�าบลห้วยไร่,	ชมุชนวดัโพธิ์
ศรีธรรมาราม,	โรงเรียนผาแดงวิทยาคม,	โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม,	ชุมชน
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี	 ต�าบลบ้านติ้ว,	 โรงเรียนผู้สูงอายุช้างตะลูดสุขสันต์	
ต�าบลช้างตะลดู,	โรงเรียนผูส้งูอายวัุดศรีฐาน	ต�าบลวังบาล,	โรงเรียนผูส้งูอายุ
วัดโพธิ์ทอง,	 ชุมชนวัดลาดแค,	 ชุมชนวัดอรัญญาวาส	 ต�าบลวังโป่ง,	 ชุมชน
วดัยางงาม	ต�าบลวงัหนิ,	โรงเรยีนผูส้งูอายวุดัโพธิง์าม,	ชมุชนวดัถ�า้สองพ่ีน้อง	
และโรงเรยีนผูส้งูอายวุดัประชานมิติ	ทัง้นีส้ามารถวเิคราะห์และประเมนิผล
การด�าเนินกิจกรรมการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 ที่ด�าเนินการโดย
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง 
เชงิพุทธบรูณาการ	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ได้ดังต่อไปนี้

	 3.4.1	กจิกรรมการลดปัจจยัเสีย่งเชงิพทุธบรูณาการของจงัหวดั
เพชรบูรณ์

	 การด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและลดปัจจัยเส่ียงเชิงพุทธ 
บูรณาการของจังหวัดเพชรบูรณ์	 ด�าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้าง 
สุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้า	 บุหร่ี	 เชิงพุทธบูรณาการใน
จังหวัดเพชรบูรณ์	 ส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธ 
บูรณาการของจังหวัดเพชรบูรณ์	ดังนี้	

	 กจิกรรมที	่1	ลดปัจจยัเสีย่งเชิงพทุธบรูณาการ	การด�าเนนิกจิกรรม
ลดปัจจยัเสีย่งเชิงพทุธบรูณาการของจงัหวดัเพชรบรูณ์	เพ่ือให้ค�าปรึกษาใน
การลด	 ละ	 เลิก	 การดื่มสุราและการสูบบุหรี่	 อีกทั้งยังเข้าใจถึงสาเหตุของ
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การติดสุราและบุหรี่	 เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมด่ืมสุราและสูบ
บุหรี่อย่างได้ผล	 และปลอดภัยตามหลักอริยสัจ	 4	 โดยมีแบบบันทึก
ประวัติการดื่มสุรา	 และการสูบบุหร่ี	 และมีการประเมินผล	 คือการตอบ
แบบสอบถาม	และวัดความซื่อตรงในการท�ากิจกรรม

	 กิจกรรมที่	2	การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ	การด�าเนินกิจกรรมการให้
ข้อมลูสะท้อนกลบั	ท�าให้เกดิความตระหนกัถงึภาวะสขุภาพของตนเอง	และ
เข้าใจผลเสยีของการดืม่สรุา	และบุหรีท่ี่มต่ีอภาวะสขุภาพ	โดยให้ผูท้ีเ่ข้าร่วม
โครงการสามารถประเมนิภาวะสขุภาพของตนเอง	และฝึกสงัเกตพฤตกิรรม
การดืม่สรุา	และบุหร่ีของตนเองพร้อมท้ังวเิคราะห์	ข้อดแีละเหตจุงูใจทีท่�าให้
ผู้ป่วยอยากเลิกดื่มสุรา	 และบุหรี่	 โดยมีใบจดบันทึกข้อมูลของตนเอง	 เพื่อ
สังเกตพฤติกรรมการดื่มสุราและการสูบบุหรี่	 และวางแผนการเลิกดื่มสุรา
และบุหรี่

	 กิจกรรมท่ี	 3	 การรับสู่การปฏิบัติ	 โดยมีคู่มือแนวทางปฏิบัติการ	 
ลด	ละ	เลิก	สุรา	ในการแก้ไขปัญหาการดื่มสุรา	และบุหรี่	ซึ่งต้องใช้ความ
ค่อยเป็นค่อยไป	และต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยนึกถึงอนาคตตนเอง	
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	 กจิกรรมท่ี	4	กจิกรรมเชิงพุทธบูรณาการ	น�าประชา	โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้ได้เรียนรู้กระบวนการจัดการชุมชนหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 และน�า
กระบวนการจัดการชุมชนหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 มาปรับใช้และหนุนเสริมใน
ชุมชนของตน	เพื่อ	ลด	ละ	เลิก	สุราและบุหรี่	โดยการใช้วัดเป็นศูนย์กลาง
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง	ๆ	ในชุมชน

 3.4.2	ผลที่ได้รับจากการด�าเนินกิจกรรม

 ส�าหรับผลการด�าเนินกิจกรรมในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่า	 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	1,590	รูป/คน	โดยผลลัพธ์จากกิจกรรมคือ	ไม่มี
การเลี้ยงสุราและบุหรี่ในเขตโรงเรียน	ชุมชน	ในงานบุญ	และงานอวมลคล
ต่าง	ๆ	โรงเรียนและชุมชนให้ความส�าคัญต่อการรณรงค์	ลด	ละ	เลิก	บุหรี่
และสุรา	อีกทั้งเกิดมาตรการทางสังคม	ที่กลุ่มผู้สูงอายุ	แม่บ้าน	และคนใน
ชุมชนพยายามต่อต้านพฤติกรรมของคนท่ีสูบุหรี่และดื่มสุรา	ท�าให้บุคคล
เหล่านี้พยายามที่จะ	ลด	ละ	เลิก	ดื่มสุราและสูบบุหรี่	ท�าให้เกิดชุมชนสีขาว	
หรอืโรงเรยีนสขีาวปลอดบุหรีข้ึ่น	และเกดิเครอืข่ายในแต่ละพืน้ทีใ่นการร่วม
กันดูและท�ากิจกรรมต่อไปในอนาคต

 3.4.3	การบูรณาการกับคณะสงฆ์และหน่วยงานสาธารณสุข

	 ส�าหรับการบูรณาการกับคณะสงฆ์และหน่วยงานพื้นที่ในจังหวัด
เพชรบูรณ์	พบว่าการด�าเนินงานการส่งเสริมสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงเชิง
พุทธบูรณาการ	 มีลักษณะการด�าเนินงานอย่างบูรณาการ	 ส่งผลให้พ้ืนที่
ด�าเนินการเกิดความสามัคคีในการร่วมกันขับเคลื่อนการด�าเนินกิจกรรมซึ่ง
เป็นจุดแข็งส�าคัญของการด�าเนินกิจกรรมในครั้งนี้	 ทั้งนี้การร่วมกันจัดต้ัง 
ภาคีเครือข่ายในพื้นที่เกิดจากการด�าเนินงานในพื้นที่ที่เกิดขึ้นมาอย่าง
ยาวนานโดยมีหน่วยงาน	ดังนี้
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1) สำานักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2) เครือข่ายหมู่บ้านต้นแบบรักษาศีล 5 จังหวัดเพชรบูรณ์        
3) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลยัสงฆ์พ่อขุน
ผาเมือง เพชรบูรณ์  
4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
5) สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์   
6) สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  
7) สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
8) กองบังคับการตำารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ 
9) สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์   
10) สมาคมโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์   

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่



จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดหนองคาย



การดำาเนินกิจกรรมของ
พื้นที่ต้นแบบหนตะวันออก

บทที่ 4
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บทที่ 4 การดำาเนินกิจกรรมพื้นที่ต้นแบบหนตะวันออก

4.1 จังหวัดขอนแก่น

	 การด�าเนินกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาของ
จงัหวดัขอนแก่น	ใช้กระบวนการวจิยัแบบการจดักจิกรรมเชงิบรูณาการ	ทัง้นี้
สามารถวเิคราะห์และประเมนิผลการด�าเนนิกจิกรรมลดปัจจยัเสีย่งเชงิพทุธ
บูรณาการ	 ที่ด�าเนินการโดยโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง
สังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย	ได้ดังต่อไปนี้

 4.1.1	กจิกรรมการลดปัจจยัเสีย่งเชงิพทุธบรูณาการของจงัหวดั
ขอนแก่น

	 การด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและลดปัจจัยเส่ียงภายใน
จังหวัดขอนแก่น	 ด�าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและ 
เครือข่ายทางสงัคมเพือ่ลดเหล้า	บหุรี	่เชงิพทุธบรูณาการในจงัหวดัขอนแก่น	
โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตขอนแก่น	 
เป็นพื้นที่ในการด�าเนินกิจกรรม	 ส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมในจังหวัด
ขอนแก่นมีการด�าเนินกิจกรรมดังนี้
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	 1)	 กิจกรรมแถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี	 มีการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่	 
24	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2561	 ส�าหรับขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม	 มีการเชิญ 
หน่วยงานท้ังภาครัฐ	 เอกชน	 และประชาสังคมเข้าร่วม	 โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่นเป็นผู้แถลงข่าว	 ท�าให้มีสื่อและประชาชนให้ความสนใจ 
เป็นจ�านวนมาก	อาท	ิหนงัสอืพมิพ์ท้องถิน่	และสถานโีทรทศัน์	NBT	เป็นต้น	 
ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์และเชิญชวน
ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี	อีกทั้งการจัด
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีภายในจังหวัดขอนแก่นมีการด�าเนินการภายใต ้
การมีพันธกิจร่วมกันของคณะท�างานคือ	 การลดปัจจัยเสี่ยงในจังหวัด
ขอนแก่น	จึงท�าให้การด�าเนินกิจกรรมในระยะนี้มีลักษณะเป็นการเชิญชวน
ประชาชนชาวขอนแก่นให้เข้าร่วมการ	ลด	ละ	เลิก	การบริโภคปัจจัยเสี่ยง
โดยสมัครใจ

	 2)	 กิจกรรมลงนามความร่วมมือ	 มีการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่	 
24	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2561	 ส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมมีลักษณะท่ีเป็นการ 
ลงนามความร่วมมอืของหน่วยงานภายในจงัหวดัขอนแก่น	โดยมผู้ีว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการและ
การวิจยั	เพือ่ร่วมกนัสร้างแนวทางการด�าเนนิกจิกรรมลดปัจจยัเสีย่งในพืน้ที่
อย่างมีการบูรณาการร่วมกันทั้งคณะสงฆ์	 และหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ที่ร่วมกัน 
เป็นภาคเีครอืข่าย	อาทิ	ส�านกังานจงัหวดั	และส�านกังานสาธารณสขุ	เป็นต้น	 
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ทัง้นีว้ตัถปุระสงค์ในการด�าเนนิกจิกรรมในครัง้นีค้อื	การร่วมกนัสร้างแนวทาง
และพัฒนากระบวนการสร้างองค์ความรู้ในประเด็นการเสริมสร้างสุขภาวะ
ที่ดีและลดปัจจัยเสี่ยง	 โดยน�าแนวทางของพระพุทธศาสนามาบูรณาการ	 
ที่น�าไปสู่การร่วมกันบูรณาการการท�างานร่วมกัน

	 3)	 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีต้อนรับปีใหม่	 พ.ศ.	 2562	 มีการจัด
กจิกรรมเมือ่วนัที	่31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2561	ถงึ	1	มกราคม	พ.ศ.	2562	ส�าหรับ
การด�าเนินกิจกรรมมีลักษณะเป็นจัดกิจกรรมตามประเพณี	 ส�าหรับ
วัตถุประสงค์การด�าเนินงานคือ	 การเชิญชวนและให้ประชาชนได้เข้าร่วม
กจิกรรมเชิงพทุธบูรณาการ	อาทิ	การสวดมนต์ข้ามปีทีเ่ป็นการเสรมิสริมิงคล
ตามความเชือ่	อกีทัง้การจดักจิกรรมในระยะนีย้งัท�าให้ประชาชนเข้าถงึการ
จัดกิจกรรม	ลด	ละ	เลิก	สิ่งเสพติด

	 4.1.2	ผลที่ได้รับจากการด�าเนินกิจกรรม

 จากการด�าเนินกิจกรรมพบว่า	 การด�าเนินกิจกรรมภายในจังหวัด
ขอนแก่นสร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์โครงการ	ส่งผลให้ประชาชนมี
ความสนใจในการลดปัจจัยเสี่ยง	 อีกทั้งการลงนามความร่วมมือของภาคี 
เครือข่ายทั้งในด้านของวิชาการและการวิจัย	 ส่งผลให้เกิดควาเข้มแข็งใน 
การขับเคลื่อนการด�าเนินกิจกรรมภายในจังหวัดขอนแก่น	 ทั้งนี้ภายใต้ 
การให้ความร่วมมือของภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่น	 น�าโดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น	 ส่งผลให้เกิดการยกระดับการด�าเนินงานไปสู่การจัด
กิจกรรมระดับจังหวัดและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และ 
องค์กรท้องถิ่น	อาทิ	สถานีโทรทัศน์	NBT	เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐใน
พื้นที่	 และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	ส�าหรับการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีจาก 
เป้าหมายเชิงปริมาณของผู้เข้าร่วมจ�านวน	 1,100	 คน	 พบว่า	 ภายหลัง 
การประชาสัมพันธ์	 และลงนามความร่วมมือ	 ท�าให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
สวดมนต์ข้ามปี	จ�านวน	2,500	คน
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1) สำานักงานจังหวัดขอนแก่น 
2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น       
3) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน   
4) เทศบาลนครขอนแก่น  
5) สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น    
6) สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น   
7) ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
8) สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น  
9) สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น   
10) สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น   

 4.1.3	การบูรณาการกับคณะสงฆ์และหน่วยงานสาธารณสุข

	 ส�าหรับการบูรณาการของคณะสงฆ์กับหน่วยงานในพื้นที่พบว่า	 
การด�าเนินกิจกรรมลงนามความร่วมมือ	 ท�าให้เกิดการสร้างภาคีเครือข่าย
อย่างเป็นรูปธรรม	 และร่วมกันสร้างแนวทางการพัฒนาการส่งเสริม 
องค์ความรู้	 เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธ 
บูรณาการท่ีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนร่วมกันท�าให้เกิดความ
เข้มแข็งในการร่วมกันขับเคลื่อนการด�าเนินกิจกรรม	 ทั้งนี้ภาคีเครือข่ายที่
เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานในครั้งนี้	ดังนี้

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่
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4.2 จังหวัดหนองคำย 

	 การด�าเนินกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาของ
จังหวัดหนองคาย	 ใช้กระบวนการวิจัยแบบการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ 
มุ ่งเน้นการพัฒนาประชาชนในพ้ืนที่โดยมีพ้ืนที่ที่ด�าเนินการแล้วคือ	 
ต�าบลนาด,ี	ต�าบลวงัหลวง	และต�าบลเฝ้าไร่	ในอ�าเภอเฝ้าไร่	จังหวดัหนองคาย	 
ทัง้นีส้ามารถวิเคราะห์และประเมนิผลการด�าเนนิกจิกรรมลดปัจจยัเสีย่งเชงิ
พุทธบูรณาการ	ที่ด�าเนินการโดยโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่าย
ทางสงัคมเพือ่ลดปัจจยัเสีย่งเชงิพุทธบรูณาการ	มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย	ได้ดังต่อไปนี้

 4.2.1	กจิกรรมการลดปัจจยัเสีย่งเชงิพทุธบรูณาการของจงัหวดั
หนองคาย

	 การด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและลดปัจจัยเส่ียงภายใน
จังหวัดหนองคาย	 ด�าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและ 
เครือข่ายทางสังคมเพื่อปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดหนองคาย	
ส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมในจังหวัดหนองคายมีการด�าเนินกิจกรรมดังนี้

	 1)	 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์	 รณรงค์ลดการสูบบุหร่ี	 
ในวดัและชมุชน	ซึง่ด�าเนนิการจดักจิกรรมในวนัท่ี	22	สงิหาคม	พ.ศ.	2562	
โดยมีเป้าหมายของกิจกรรมคือเกิดการพัฒนาหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 ในเชิง 
รูปธรรมใน	7	หมู่บ้าน	ในต�าบลนาดี	อ�าเภอเฝ้าไร่	จังหวัดหนองคาย	การใช้
มาตรการชุมชนในการงดเหล้า	 ยาสูบภายในวัด	 บริเวณสถานที่ราชการ	 
งานศพ	และงานบญุต่าง	ๆ 	นอกจากนัน้ยงัมกีารจัดเกบ็ข้อมลูของผู้ทีด่ื่มเหล้า	
สบูยาสบู	คนเลกิเหล้าและยาสบู	รวมถึงต้นแบบของการเลกิเหล้าและยาสบู	
โดยภายในกิจกรรมมีการบรรยายจากวิทยากร	 การน�าเสนอความคิดเห็น
รายกลุม่	และการท�าแบบทดสอบความเข้าใจเพือ่ประเมนิผูท่ี้เข้าร่วมกจิกรรม
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	 2)	กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์	รณรงค์ลดการสูบบุหรี่	ในวัด
และชุมชน	 ต�าบลเฝ้าไร่	 อ�าเภอเฝ้าไร่	 จังหวัดหนองคาย	 ซึ่งด�าเนินการจัด
กิจกรรมในวันที่	21	กันยายน	พ.ศ.	2562	โดยมีเป้าหมายของกิจกรรมคือ
เกิดการพัฒนาหมู่บ้านรักษาศีล	5	ในเชิงรูปธรรมใน	17	หมู่บ้าน	ในต�าบล
เฝ้าไร่	 อ�าเภอเฝ้าไร่	 จังหวัดหนองคาย	 โดยการใช้มาตรการชุมชนในการ 
งดเหล้า	ยาสบูภายในวดั	บรเิวณสถานทีร่าชการ	งานศพ	และงานบญุต่าง	ๆ	
นอกจากนั้นยังมีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่ด่ืมเหล้า	 สูบยาสูบ	 คนเลิกเหล้า
และยาสูบ	รวมถึงต้นแบบของการเลิกเหล้าและยาสูบ	โดยภายในกิจกรรม
จดัอบรมให้ความรูแ้ละกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะในการลดปัจจัยเส่ียง
เชิงพุทธบูรณาการ	 แก่คณะสงฆ์และประชาชน	 จัดเวทีเสวนาและบันทึก
ความร่วมมือ	บ้าน	วัด	 โรงเรียน	และหน่วยงานราชการในท้องถิ่น	จัดเวที
ยกย่องบุคคลต้นแบบเลิกเหล้าบุหรี่ตลอดชีวิต	 อีกท้ังครอบครัวต้นแบบ	 
วัดต้นแบบ	และชุมชนต้นแบบปลอดเหล้าและบุหรี่

	 3)	กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์	รณรงค์ลดการสูบบุหรี่	ในวัด
และชุมชน	ต�าบลวังหลวง	อ�าเภอเฝ้าไร่	จังหวัดหนองคาย	ซึ่งด�าเนินการจัด
กิจกรรมในวันท่ี	 6	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2562	 โดยมีเป้าหมายของกิจกรรมคือ 
เกิดการพัฒนาหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 ในเชิงรูปธรรมใน	 15	 หมู่บ้านในต�าบล 
วังหลวง	อ�าเภอเฝ้าไร่	จังหวัดหนองคาย	โดยการใช้มาตรการชุมชนในการ
งดเหล้า	 ยาสูบภายในวัด	 บริเวณสถานท่ีราชการ	 งานศพ	 และงานบุญ 
ต่าง	ๆ 	มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่ดื่มเหล้า	สูบยาสูบ	คนเลิกเหล้าและยาสูบ	
รวมถึงต้นแบบของการเลิกเหล้าและยาสูบ	โดยภายในกิจกรรมจัดอบรมให้
ความรู้แก่คณะสงฆ์และประชาชน	 จัดเวทีเสวนาและบันทึกความร่วมมือ	
บ้าน	 วัด	 โรงเรียน	 และหน่วยงานราชการในท้องถิ่น	 จัดเวทียกย่องบุคคล
ต้นแบบเลิกเหล้าบุหรี่ตลอดชีวิต	อีกทั้งครอบครัวต้นแบบ	วัดต้นแบบ	และ
ชุมชนต้นแบบปลอดเหล้าและบุหรี่ในต�าบลวังหลวง	 อ�าเภอเฝ้าไร่	 จังหวัด
หนองคาย
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 4.2.2	ผลที่ได้รับจากการด�าเนินกิจกรรม

	 จากการด�าเนินกิจกรรมพบว่า	 การด�าเนินกิจกรรมภายในจังหวัด
หนองคายท�าให้เกิดการพัฒนาหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 สู่หมู่บ้านแหล่งเรียนรู ้
วิถีพุทธโดยใช้หลักธรรมเชิงพุทธบูรณาการ	 เพื่อขยายผลเชิงรูปธรรมสู ่
ชุมชนอื่น	ๆ	ท�าให้เกิดการยกย่องคนต้นแบบที่สามารถเลิกเหล้า	เลิกยาสูบ	
ครอบครัวต้นแบบปลอดเหล้า/ยาสูบ	 วัดต้นแบบปลอดเหล้า/ยาสูบ	 และ
ชุมชนต้นแบบในการปลอดเหล้า/ยาสูบ

	 4.2.3	การบูรณาการกับคณะสงฆ์และหน่วยงานสาธารณสุข

	 ส�าหรับการบูรณาการของคณะสงฆ์กับหน่วยงานในพื้นที่พบว่า	 
การด�าเนนิการจดักจิกรรมบนัทกึความร่วมมอื	บ้าน	วดั	โรงเรียน	หน่วยงาน
ราชการ	 ท�าให้เกิดการสร้างภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม	 และร่วมกัน
สร้างแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมองค์ความรู้	 เกี่ยวกับการเสริมสร้าง 
สุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนร่วมกันท�าให้เกิดความเข้มแข็งในการร่วมกันขับเคลื่อน 
การด�าเนนิกจิกรรม	ทัง้นีภ้าคเีครอืข่ายทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิงานในคร้ังนี้
ดังนี้
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1) ชุมชนคุณธรรมวัดจันทรังษีวราราม 
2) ชุมชนคุณธรรมวัดเฝ้าไร่วนาราม        
3) ชุมชนคุณธรรมวัดป่าธรรมาภิราม    
4) เครือข่ายเยาวชนหมากหัวลิงตำาบลนาดี  
5) เครือข่ายเยาวชนจิตอาสาตำาบลเฝ้าไร่     
6) เครือข่ายเยาวชนจิตอาสาตำาบลวังหลวง   
7) โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก  
8) โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา   
9) โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรค์    
10) สาธารณสุขอำาเภอเฝ้าไร่  
11) อสม.ตำาบลนาดี
12) จิตอาสาตำาบลนาดี  
13) อสม.ตำาบลเฝ้าไร่
14) จิตอาสาตำาบลเฝ้าไร่
15) อสม.ตำาบลวังหลวง
16) จิตอาสาตำาบลวังหลวง 

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่



จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



การดำาเนินกิจกรรมของ
พื้นที่ต้นแบบหนกลาง

บทที่ 5
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บทที่ 5 การดำาเนินกิจกรรมพื้นที่ต้นแบบหนกลาง

5.1 จังหวัดนนทบุรี

	 การด�าเนินกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา 
ของจังหวัดนนทบุรีใช้กระบวนการวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 
(Participation	Action	Research)	มุ่งเน้นการด�าเนินงานในระดับชุมชน
และโรงเรียนโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางโดยแบ่งเป้าหมายการพัฒนาได้แก	่
เยาวชนและประชาชนในจังหวัดนนทบุรี	 โดยมีพื้นที่ที่ด�าเนินการแล้วคือ	 
1)	 วัดบางอ้อยช้าง	 ต�าบลบางสีทอง	 อ�าเภอบางกรวย	 จังหวัดนนทบุร	ี 
2)	วัดเชิงเลน	3)	วัดโพธิ์เผือก	4)	วัดอ่วมอ่อง	5)	วัดโมลี	6)	วัดชลประทาน	
7)	วัดโตนด	8)	วัดบ่อ	9)	วัดหงส์ทอง	ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์และประเมินผล
การด�าเนินกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 ที่ด�าเนินการโดย
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดปัจจัยเส่ียงเชิง
พุทธบูรณาการ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ได้ดังต่อไปนี้

 5.1.1	กจิกรรมการลดปัจจยัเสีย่งเชงิพทุธบรูณาการของจงัหวดั
นนทบุรี

	 ส�าหรับการด�าเนินการกิจกรรมการลดปัจจัยเส่ียงเชิงพุทธ 
บูรณาการของจังหวัดนนทบุรี	 มีการแบ่งข้ันตอนการด�าเนินกิจกรรมเป็น	 
4	ระยะดังนี้

	 ระยะท่ี	 1	 การถอดบทเรียนพื้นที่ด�าเนินการด�าเนินกิจกรรม 
ในระยะนีมุ้ง่เน้นการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัในพ้ืนที	่ทัง้นีค้ณะท�างานได้
เลือก	 วัดบางอ้อยช้าง	 ต�าบลบางสีทอง	 อ�าเภอบางกรวย	 จังหวัดนนทบุร	ี 
เป็นพื้นที่ต้นแบบในการด�าเนินกิจกรรมถอดบทเรียน
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	 ระยะที่	 2	 การด�าเนินกิจกรรมเชิงพุทธบูรณาการร่วมกับภาคี 
เครือข่ายในพื้นท่ีต้นแบบ	 การด�าเนินกิจกรรมในระยะนี้มีการด�าเนินงาน 
ภายใต้ภาคเีครอืข่าย	ได้แก่	คณะสงัคมศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย	 วัดและโรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง	 เทศบาลและชุมชนในต�าบล
บางสทีอง	อกีท้ัง	โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลบางสทีอง	โดยมลีกัษณะ
การจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการสร้างความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต้นแบบ 
การด�าเนินกิจกรรม	 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเข้าใจถึงข้อเสียที่เกิดจาก 
การบริโภคสุราและบุหรี่	 ทั้งนี้ลักษณะความรู้ที่ถ่ายทอดในการด�าเนิน
กิจกรรมในครั้งนี้แบ่งเป็น	3	ประเภทได้แก่	ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ	ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย	 และการน�าความรู้มาจัดกิจกรรมเชิงพุทธบูรณาการที่ 
ส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่	 ในกิจกรรม	 “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา	 
ลด	 ละ	 เลิก	 เหล้า	 บุหรี่	 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา”	 โดยแกนน�าในการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้คือ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล	ต�ารวจ	และ
คณะสงฆ์วัดบางอ้อยช้าง

	 ระยะที่	 3	 การยกระดับการด�าเนินกิจกรรมในพื้นที่ด�าเนินการ	 
การด�าเนินกิจกรรมในระยะนี้มุ่งเน้นการยกระดับการด�าเนินกิจกรรมไปยัง
พื้นที่ต่าง	 ๆ	 ในจังหวัดนนทบุรี	 โดยคณะท�างานได้ท�าการคัดเลือกวัดที่
สามารถเป็นศูนย์กลางการด�าเนินกิจกรรมในจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีดังนี	้ 
วัดเชิงเลน,	 วัดโพธิ์เผือก,	 วัดอ่วมอ่อง,	 วัดโมลี,	 วัดชลประทาน,	 วัดโตนด,	 
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วัดบ่อ	และวัดหงส์ทอง	ทั้งนี้ลักษณะการด�าเนินกิจกรรมมีลักษณะที่น�าการ
ถอดบทเรยีนมาจากการจดักจิกรรมเชิงพทุธบูรณาการจากพืน้ทีต้่นแบบคือ	 
วัดบางอ้อยช้าง	ต�าบลบางสีทอง	อ�าเภอบางกรวย	จังหวัดนนทบุรี	โดยการ
ยกระดับการด�าเนินงานไปยังพื้นที่อื่นมีความคาดหวังในการมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่ต�่ากว่าพื้นที่ละ	200	คน

	 ระยะที่	 4	การลงนามความร่วมมือ	จากการด�าเนินกิจกรรมทั้ง	3	
ระยะ	ส่งผลให้เกดิการร่วมกันลงนามความร่วมมอืในการด�าเนนิงานเพ่ือลด
ปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	 ซึ่งภาคีเครือข่ายท่ีเกิดจากการลงนาม
ความร่วมมือมีหน่วยงาน	ดังนี้

	 1)	คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

	 2)	วัดบางอ้อยช้าง	

	 3)	โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง	

	 4)	เทศบาลต�าบลบางสีทอง	

	 5)	ชุมชนต�าบลบางสีทอง	

	 6)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบางสีทอง
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	 โดยการด�าเนินกิจกรรมลงนามความร่วมมือในคร้ังนี้มีการก�าหนด
พันธกิจในการด�าเนินงานร่วมกันคือ	 การพัฒนาองค์ความรู้และแนวทาง 
การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและลดปัจจัยเส่ียงเชิงพุทธบูรณาการ	 ที่มุ่งเน้น
การด�าเนินงานแบบเครือข่ายที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย
และชุมชนในจังหวัดนนทบุรี	 ท่ีน�าไปสู่การยกระดับการด�าเนินการสู่ระดับ
นโยบายของจังหวัด

	 ทั้งนี้คณะผู ้ท�างานได้น�าการด�าเนินงานทั้ง	 4	 ระยะตามที่ได  ้
กล่าวมาข้างต้น	 มาเสนอแนวทางการขับเคล่ือนการส่งเสริมสุขภาวะ 
และลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการในระดับจังหวัด	 โดยมุ่งด�าเนินการ 
ถอดบทเรียนผลการด�าเนินงานเพื่อเสนอเป็นนโยบายในระดับจังหวัด

	 5.1.2	ผลที่ได้รับจากการด�าเนินกิจกรรม

	 ส�าหรบัผลการด�าเนนิกิจกรรมพบว่าการด�าเนนิกจิกรรมเสรมิสร้าง
สุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเส่ียงเชิงพุทธบูรณาการใน
พื้นที่จังหวัดนนทบุรี	เกิดการสร้างเครือข่ายในการด�าเนินงานในพื้นที่อย่าง
เข้มแข็ง	 โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน 
การด�าเนินงานในพื้นที่	 ส่งผลให้วัดกลายเป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการด�าเนิน
กิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงของชุมชน	อีกทั้งยัง
เป็นพ้ืนที่ที่มีการร่วมกันสร้างแนวทางการขับเคล่ือนการส่งเสริมสุขภาวะ
และลดปัจจัยเสี่ยง	จากการด�าเนินกิจกรรมบูรณาการร่วมกันของคณะสงฆ์
จังหวัดนนทบุรี	และภาคีเครือข่าย	ส่งผลให้เกิดการ	ลด	ละ	เลิก	การบริโภค
สุราและบุหรี่	ในประชาชนจังหวัดนนทบุรีจ�านวน	2,200	คน	อีกทั้งจากการ
ชี้น�าของคณะสงฆ์ให้ประชาชนตระหนักถึงข้อเสียของการบริโภคสุรา	 และ
บุหรี่	 และการใช้เวลาให้ห่างจากสุราและบุหร่ี	 น�าเวลาไปสร้างประโยชน	์
อาชีพ	และรายได้	ส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี	จ�านวน	2,200	คน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น	 ทั้งนี้ผลการด�าเนินกิจกรรมของจังหวัดนนทบุรี 
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ส่งผลให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่มีการ
ลงนามความร่วมมือไปตามข้างต้นคือ	 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภายในจังหวัด
นนทบุรี	 ที่ร่วมกันเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ
และลดปัจจยัเสีย่งในจังหวดันนทบรีุ	ส�าหรับการเสนอแนวทางการขบัเคล่ือน
การส่งเสริมสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงในระดับนโยบาย	 พบว่ามีการเสนอ
ให้เกิดการด�าเนินการในระดับหน่วยย่อยของสังคม	 ตั้งแต่ครอบครัวและ
ขยายไปสู่ระดับองค์กร	 มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะใน
ประชาชนและหน่วยงานต่าง	ๆ 	เพือ่เกดิประสทิธภิาพในการพฒันาสขุภาวะ
และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน	หน่วยงานของภาครัฐของจังหวัดจ�าเป็นต้องมี
การด�าเนินการเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเอกชนและภาคประชาชน	
เพือ่ยกระดบัการด�าเนนิงาน	ทัง้นีบ้คุลากรทกุระดับทีเ่กีย่วข้องมีความจ�าเป็น
ที่ต้องมีการพัฒนาความรู้ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง	น�าไปสู่การด�าเนินงานที่มี
ศักยภาพมากขึ้น

	 5.1.3	การบูรณาการกับคณะสงฆ์และหน่วยงานสาธารณสุข

 ส�าหรับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ของ
คณะสงฆ์พบว่า	 การด�าเนินกิจกรรมของคณะสงฆ์เกิดข้ึนภายใต้แนวคิด 
บ้าน	 วัด	 โรงเรียน	 (บวร)	 โดยพระสงฆ์เป็นศูนย์การในการด�าเนินกิจกรรม
อีกทั้งเป็นผู้น�าในเชิงจิตวิญญาณของชุมชน	 ส่งผลให้คณะสงฆ์เป็นองค์
ประกอบส�าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชน	ทั้งนี้การด�าเนินกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพพื้นที่ด�าเนินการ เกิดจากการร่วมกันขับเคล่ือนการด�าเนิน
งานอย่างบูรณาการร่วมกันของคณะสงฆ์และหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี	 
อาทิ	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล	 เป็นต้น	 ที่ร่วมกันสร้าง 
องค์ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาวะในพื้นที่ชุมชน	 และลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากการบริโภคสุราและบุหรี่	ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาวะและ 
ลดปัจจัยเสีย่งเชงิพทุธบูรณาการในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุ	ีทัง้ในพืน้ทีต้่นแบบ
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และพื้นที่ขยายผล	 เกิดจากการร่วมกันขับเคลื่อนการด�าเนินงานส่งเสริม 
สุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงร่วมกันของคณะสงฆ์ในพ้ืนท่ีและภาคีเครือข่าย	
เพื่อร่วมกันบรรลุพันธกิจการด�าเนินงานที่มีร่วมกัน

1) วัดบางอ้อยช้าง ตำาบลบางสีทอง อำาเภอบางกรวย 
    จังหวัดนนทบุรี
2) วัดเชิงเลน 
3) วัดโพธิ์เผือก 
4) วัดอ่วมอ่อง 
5) วัดโมลี 
6) วัดชลประทาน
7) วัดโตนด 
8) วัดบ่อ 
9) วัดหงส์ทอง

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่
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5.2 จังหวัดลพบุรี

	 การด�าเนินกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาของ
จงัหวดัลพบรุใีช้กระบวนการวิจยัแบบวิจยัเชงิปฏบิติัการมุง่เน้น	การด�าเนนิ
การในระดับอ�าเภอได้แก่	 ประชาชนในชุมชน	 เด็กและเยาวชนในโรงเรียน	
บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	และพระสงฆ์ในพื้นที่	โดยมีพื้นที่
ที่ด�าเนินการแล้วคือ	

	 1)	วดัสามคัคีประชาราม	ต�าบลยางราก	อ�าเภอโคกเจรญิ	จงัหวดัลพบรุี	

	 2)	วดัศรรีตันาราม	ต�าบลชอนสมบูรณ์	อ�าเภอหนองม่วง	จงัหวดัลพบรุี	

	 3)	วัดวังโพรงเข้	ต�าบลเกาะแก้ว	อ�าเภอโคกส�าโรง	จังหวัดลพบุรี	

	 4)	วัดหนองกระเบียน	 ต�าบลหนองกระเบียน	 อ�าเภอบ้านหมี	่ 
จังหวัดลพบุรี	

	 5)	วัดสระตาแวว	ต�าบลพุคา	อ�าเภอบ้านหมี่	จังหวัดลพบุรี	

	 6)	วัดพัฒนาธรรมาราม	 ต�าบลพัฒนานิคม	 อ�าเภอพัฒนานิคม	 
จังหวัดลพบุรี	

 ทัง้นีส้ามารถวเิคราะห์และประเมนิผลการด�าเนนิกจิกรรมลดปัจจัย
เสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 ท่ีด�าเนินการโดยโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและ
เครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ได้ดังต่อไปนี้

	 5.2.1	กจิกรรมการลดปัจจยัเสีย่งเชงิพทุธบรูณาการของจงัหวดั
ลพบุรี

 ส�าหรับการด�าเนินการภายใต้ความร่วมมือของคณะสงฆ์และภาคี
เครอืข่ายในจงัหวดัลพบรุไีด้แก่	เครอืข่ายพระสงฆ์จังหวดัลพบรีุ	คณะท�างาน
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จากหน่วยงานสาธารณสุข	 หน่วยงานภาคเอกชน	 และหน่วยงานในชุมชน	
โดยมีการจัดกิจกรรม	2	ระยะ	ดังนี้

	 1)	 ระยะเตรียมความพร้อมการด�าเนินงาน	 ส�าหรับการด�าเนิน
กจิกรรมในระยะนีมุ้ง่เน้นการสร้างความพร้อมของคณะท�างานและก�าหนด
เป้าหมายการด�าเนินงานโดยแบ่งเป็น	3	ขั้นตอน	ได้แก่

	 ขั้นที่	1	เสริมสร้างการบูรณาการในการท�างานร่วมกัน	มีจุดมุ่งเน้น
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการท�างานร่วมกันอย่างบูรณาการของคณะผู้ท�างาน	
เพื่อให้การด�าเนินกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคม
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการสามารถขับเคล่ือนได้อย ่างมี
ประสทิธภิาพ	ส�าหรบัการด�าเนนิกจิกรรมมกีารเชญิคณะท�างานเข้าร่วมการ
ประชุมกลุ่ม	เพื่อท�าความเข้าใจขั้นตอนการด�าเนินงานร่วมกัน	และร่วมกัน
ก�าหนดพื้นที่ด�าเนินงานเพื่อด�าเนินการจัดกิจกรรมในระยะต่อไป

	 ขั้นท่ี	 2	 การออกแบบการด�าเนินกิจกรรม	 มีจุดมุ่งเน้นเพื่อให้ 
คณะผูท้�างานร่วมกนัก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานและออกแบบเคร่ืองมอื
ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรม	ส�าหรับการด�าเนินงานกิจกรรมมีการจัดประชุม
เพ่ือสรุปแนวทางการด�าเนินงาน	 โดยมติที่ประชุมได้เลือกใช้การด�าเนิน
กิจกรรมเชิงบูรณาการ	บ้าน	วัด	โรงเรียน	(บวร)	ในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อ
สร้างเครือข่ายการด�าเนินงานอย่างยั่งยืน

	 ขั้นท่ี	 3	 สรุปการแนวทางการท�างาน	 มีจุดมุ่งเน้นเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจการขับเคลื่อนกิจกรรมน�าไปสู่การสร้างเป้าหมายร่วมในการ
ด�าเนนิงาน	ส�าหรบัการด�าเนนิงานกจิกรรมมีการจดัเวทเีสวนา	โดยมตัีวแทน
คณะสงฆ์จงัหวดัล�าพนู	ตวัแทนชมุชน	หน่วยงานภาครฐั	และเอกชนในพืน้ที	่
ท�าให้เกิดการสร้างภาคีเครือข่ายในการด�าเนินงานและแลกเปล่ียนความรู้
เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงาน
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	 2)	 ระยะปฏิบัติ	 ส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมในระยะนี้มุ่งเน้นการ 
ขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงรุกอย่างบูรณาการ	 เพื่อสร้างแนวทางการส่งเสริม 
สขุภาวะและลดปัจจยัเสีย่งเชงิพทุธบูรณาการใน	6	พ้ืนท่ีด�าเนนิการ	โดยการ
ด�าเนินงานขับเคลื่อนการเสริมสร้างสุขภาวะในแต่ละพื้นที่	 มีลักษณะที ่
แตกต่างกันไปตามภูมิหลังและบริบททางสังคมของชุมชน	 ที่ใช้การด�าเนิน
การในพื้นมีภายใต้แนวคิด	บ้าน	วัด	โรงเรียน	และหน่วยงานราชการที่ร่วม
กันบูรณาการ	 โดยมีพระสงฆ์เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการท�างานของ 
เครอืข่ายในการร่วมกนัขบัเคลือ่นกจิกรรม	ลด	ละ	เลิก	การดืม่สุราและบหุร่ี
ทัง้น้ีการด�าเนินกจิกรรมในพืน้ทีม่ลีกัษณะเป็นการให้ความรูเ้กีย่วกบัสขุภาวะ	
มีการสร้างพื้นที่พบปะ	 พูดคุย	 ของประชาชนในชุมชนและคณะผู้ท�างาน
ท�าให้ทราบถึงปัญหาของชุมชน	 ส่งผลให้เกิดการตระหนักถึงปัญหาของใน
แต่ละพื้นที่	น�าไปสู่การรณรงค์ในพื้นที่ต่าง	ๆ	ตามประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ด�าเนินการที่แตกต่างกันไป	 อีกท้ังยังมีการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด�าเนินกิจกรรมของชุมชนโดยน�าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ินมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
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 5.2.2	ผลที่ได้รับจากการด�าเนินกิจกรรม

 ส�าหรับการด�าเนินการกิจกรรมการลดปัจจัยเส่ียงเชิงพุทธ 
บรูณาการของจงัหวดัลพบรุ	ีส่งผลให้เกดิการสร้างภาคเีครือข่ายขึน้ในพืน้ที่
โดยมคีณะสงฆ์จงัหวัดลพบุรีเป็นแกนน�าในการด�าเนนิกจิกรรม	เกิดการสร้าง
การจัดการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาวะอย่างเป็นระบบในชุมชน	 
อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการ	ลด	ละ	เลิก	การดื่มสุราและบุหรี่
ตามเทศกาลต่าง	ๆ	อาทิ	กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาที่มีการร่วมบูรณาการ
ในการจัดกิจกรรมโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการด�าเนินกิจกรรม	 ท�าให้ผู้ที่
ต้องการ	ลด	ละ	เลกิ	การบรโิภคสรุามพีืน้ท่ีในการท�ากิจกรรมในการลดปัจจัย
เสีย่งเชิงพุทธบูรณาการ	อีกท้ังการด�าเนินกจิกรรมยงัได้รบัการสนบัสนนุจาก
ภาคีเครือข่ายส่งผลให้มีบุคลากรผู้มีความรู้ในการ	ลด	ละ	เลิก	การบริโภค
สรุาช่วยยกระดบัผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม	ท�าให้เกดิประสิทธผิลในการด�าเนนิงาน	
ทั้งนี้จากการสนับสนุนของภาคีเครือข่ายที่มีวัดเป็นศูนย์กลางท�าให้ 
การด�าเนนิกจิกรรมสามารถเข้าถงึเยาวชนในพ้ืนที	่เกดิการอบรมเสริมสร้าง
ความรู้เก่ียวกับปัจจัยเสี่ยงและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	 ส่งผลให้
เกิดแกนน�าเยาวชนท่ีมีบทบาทในการท�ากิจกรรมที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อน 
การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในชุมชนและการลดปัจจัยเสี่ยงโดยมีบุคลากร 
ที่มีความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้น�า	 นอกจากนี้การสนับสนุนของ 
ภาคีเครือข่ายยังท�าให้เกิดการยกระดับการด�าเนินการ	 ส่งผลให้มีการจัด
กิจกรรมในลักษณะท่ีเป็นการสร้างสัมมาชีพชุมชน	 โดยน�าภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างรายได้และพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน	 ดังน้ันการด�าเนินงานของคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายจึงท�าให้ชุมชน
มคีวามสมัพนัธ์ร่วมกนั	โดยมวีดัเป็นศูนย์กลางการพัฒนา	ท�าให้ชมุชนกลาย
เป็นพืน้ท่ีของการสร้างความรูใ้นการพฒันาสขุภาวะและรณรงค์การลดปัจจยั
เสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการอย่างยั่งยืน



เครือข่ายสานพลังสุขภาวะวิถีพุทธ72

 5.2.3	การบูรณาการกับคณะสงฆ์และหน่วยงานสาธารณสุข

 ส�าหรับการบูรณาการกับคณะสงฆ์และหน่วยงานสาธารณสุขของ
จงัหวดัลพบรุ	ีส่งผลให้เกดิการสร้างภาคเีครอืข่ายขึน้ในพืน้ทีโ่ดยมผีูเ้ข้าร่วม
คือ	 คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 โรงเรียน
ประจ�าต�าบล	 กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านและหน่วยงานราชการในท้องถิ่น	อาทิ	องค์การ
บรหิารส่วนต�าบล	เป็นต้น	ทัง้นีค้ณะสงฆ์และหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีเ่ข้าร่วมเป็น
ภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและลด
ปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 โดยมีพันธกิจร่วมกันคือ	การร่วมกันรณรงค์
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการบริโภคสุราและบุหรี่	 รวมถึงการส่งเสริม 
สขุภาวะของประชาชนในพืน้ทีใ่ห้ห่างไกลจากโทษของสิง่เสพตดิ	อกีทัง้ยงัมี
การร่วมกันด�าเนินการในเชิงรุกในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน	 ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้นผ่านการ
สร้างความรู้ในการส่งเสริมสุขภาวะ	 เกิดการสร้างรายได้จากการท�างานกัน
อย่างบูรณาการของพระสงฆ์กับภาคีเครือข่าย	 และท�าให้เกิดกิจกรรมท่ี
เป็นการส่งเสริมเยาวชนให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	ห่างไกลสิ่งเสพติด

1) คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี 
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล         
3) โรงเรียนประจำาตำาบล   
4) กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   
5) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน   
6) หน่วยงานราชการในท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนตำาบล   

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่
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5.3 จังหวัดสระบุรี

	 การด�าเนินกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาของ
จังหวัดสระบุรีใช้กระบวนการวิจัยแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 (Action	
Research)	ทีเ่น้นการท�ากจิกรรมในพืน้ทีเ่ป้าหมายเพ่ือให้เกดิการขบัเคล่ือน
ของเครอืข่ายท�างานร่วมกนัในการแก้ไขปัญหาเรือ่งผลกระทบทีเ่กดิจากการ
สูบยาสูบและการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	 โดยอาศัยปัจจัยพื้นฐานจาก
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 เป็นจุดเริ่มต้น	 ท�าให้การด�าเนินโครงการจึง
ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย	3	กลุ่มหลัก	ก็คือ	กลุ่มที่	1	หน่วยงานของรัฐ	
เช่น	 วัด	 สถานพยาบาล	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 สาธารณสุขจังหวัด	
เป็นต้น	 กลุ่มที่	 2	 คือ	 บ้านที่อยู ่อาศัยพร้อมครอบครัว	 โรงเรียนหรือ 
สถานศึกษา	 ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่	 2	 เป็นต้น	 กลุ่มที่	 3	 กลุ่มบริษัท
เอกชน	หรือหน่วยงานเอกชน	 องค์กรอิสระ	 เช่น	 สสส.	 บริษัทห้างร้านใน
จังหวัดสระบุรี	ภาคประชาสังคม	ชมรมบ้านแสงสว่าง	ชมรมสระบุรีร่มเย็น	
สมาคมองค์กรคนงดเหล้า	 เป็นต้น	 ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์และประเมินผล
การด�าเนินกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 ที่ด�าเนินการโดย
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดปัจจัยเส่ียงเชิง
พุทธบูรณาการ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ได้ดังต่อไปนี้

	 5.3.1	กจิกรรมการลดปัจจยัเสีย่งเชิงพทุธบรูณาการของจงัหวดั
สระบุรี

	 ส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะเชิงพุทธบูรณาการ 
และลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธของจังหวัดสระบุรี	 เกิดขึ้นภายใต้คณะท�างาน	
คณะสงฆ์	 และส�านักงานพุทธศาสนาจังหวัด	 โดยมีแนวทางการด�าเนิน
กิจกรรมดังนี้
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	 1)	กิจกรรมที่	1	ประสานไตรภาคีเพื่อ	ลด	ละ	เลิก	สุราและยาสูบ	
อย่างยั่งยืน	 เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน	 ด้วยการประสาน 
ความร่วมมือของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	ในการจดักจิกรรม 
ร่วมกัน	 นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการน�าเสนอนวัตกรรมท่ีใช้ในการแก้ไข
ปัญหาการบริโภคสุราและบุหรี่	

	 2)	 กิจกรรมที่	 2	 การประชุมไตรภาคี	 เพื่อก�าหนดแนวทางการ
ประสานความร่วมมือ	 และวางแผนก�าหนดการจัดกิจกรรมร่วมกับ 
การขับเคล่ือนระหว่างไตรภาคีในการจัดกิจกรรม	 เพื่อแก้ไขปัญหา 
การบริโภคสุราและบุหรี่	

	 3)	 กิจกรรมท่ี	 3	 เยาวชนรุ่นใหม่	 ห่างไกลสิ่งเสพติด	 เพื่อพัฒนา 
กลุม่เยาวชนคนรุ่นใหม่	ให้มคีวามรู	้ความเข้าใจในเรือ่งยาเสพตดิ	ชกัชวนให้
คนรอบข้าง	ลด	ละ	เลกิ	สิง่เสพตดิ	และชกัชวนให้เข้าโครงการ	อสม.ตัวน้อย	 
เพื่อพัฒนาเป็นผู้ช่วย	อสม.	ในพื้นที่	ต�าบลหนองปลิง

	 4)		กิจกรรมที	่4	ลด	ละ	เลกิ	สรุา	ยาสบูและสิง่เสพตดิ	เพือ่ประสาน
ความร่วมมือ	 ระหว่างหน่วยงานรัฐ	 สถาบันการศึกษา	 และองค์กรธุรกิจ
เอกชน	 ในการจัดกิจกรรม	 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการบริโภคสุรา	
บุหรี่	และยาเสพติด

	 5)	 กิจกรรมที่	 5	 ไอดอล	 รักษ์ศีล	 5	 เพื่อประสานความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	 สถาบันการศึกษา	 และองค์กรภาคธุรกิจเอกชน	 
ในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนกัรู	้โทษและพิษภยัของสรุา	ยาสบู	และ
สิ่งเสพติด	 สร้างกระบวนการเรียนรู้วิธีการบ�าบัดผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ
และชักชวนให้คนรอบข้างเข้าร่วมโครงการ	 ลด	 ละ	 เลิก	 สุรา	 ยาสูบ	 และ 
สิ่งเสพติด
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	 6)	กิจกรรมที่	6	เสริมสร้างศักยภาพชุมชน	ลด	ละ	เลิก	เหล้าบุหรี่	
เพื่อจัดกิจกรรมในการเพิ่มสร้างศักยภาพชุมชน	 สร้างความตระหนักรู	้ 
ถงึพษิภยั	และผลกระทบทีจ่ะเกดิจากการบริโภค	สุราและยาสูบทุกประเภท	
และขยายการสร้างเครือข่าย	การแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากสุรา
และยาสูบ	ในระดับชุมชน

	 7)	กิจกรรมที่	7	กิจกรรม	อสม.ยุคใหม่	พัฒนาก้าวไกล	ใส่ใจสังคม	
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ	อสม.	รุ่นใหม่	ให้มีบทบาทในการท�างานเชิงรุก
เพิ่มมากข้ึน	 ฝึกการท�างานร่วมกันระหว่างไตรภาคีที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ	
การเพิ่มศักยภาพการท�างานของ	อสม.

 5.3.2	ผลที่ได้รับจากการด�าเนินกิจกรรม

	 จากการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงเชิง 
พุทธบูรณาการในจังหวัดสระบุรี	 ภายหลังการด�าเนินกิจกรรม	 พบว่า	 
เกิดการสร้างเครือข่ายร่วมกันจนเกิดเป็นไตรภาคี	 ที่ช่วยกันขับเคลื่อนการ
ด�าเนินงานในพื้นท่ีอย่างเข้มแข็ง	 และมีประสิทธิภาพ	 โดยมีหน่วยงาน 
ส�าคญัในการปกครองระดบัจงัหวดั	พระสงัฆาธกิารและคณะสงฆ์	หน่วยงาน
สาธารณสขุ	โรงพยาบาล	โรงเรยีน	และภาคเอกชน	ผูป้ระกอบการในจงัหวดั
สระบรุ	ีจงึท�าให้เกดิการด�าเนนิกจิกรรมและสามารถสร้างเครอืข่ายได้อยา่ง
ทั่วทั้งจังหวัดสระบุรีและมีการจัดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
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 5.3.3	การบูรณาการกับคณะสงฆ์และหน่วยงานสาธารณสุข

	 ส�าหรบัการด�าเนนิงานกจิกรรมส่งเสรมิสขุภาวะและลดปัจจยัเสีย่ง
เชงิพทุธบรูณาการในจงัหวดัสระบรุ	ีภายใต้ความร่วมมอืของคณะสงฆ์	และ
หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ส่งผลให้เกิดการยกระดับการด�าเนินการหมู่บ้านรักษา 
ศีล	 5	 ท�าให้พื้นท่ีของหมู ่บ้านรักษาศีล	 5	 ครอบคลุมจังหวัดสระบุรี 
ทั่วทั้งจังหวัด	 ทั้งนี้การจัดประชุมเครือข่ายไตรภาคี	 โดยมีสมาชิกภาคี 
เครือข่าย	ที่สามารถแบ่งออกเป็น	บวร	ดังนี้	

	 บ	 มาจากค�าว่าบ้าน	 หมายถึง	 ตัวปัจเจกบุคคล	 ซึ่งเป็นสมาชิกใน
ครอบครวั	คนทีอ่ยูใ่นชมุชนและผูป้ระกอบการเอกชนทัง้หลาย	ในทกุระดับ	
มักจะเป็นด้านแรกท่ีจะต้องได้รับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น	 การเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในบ้าน	 
มีพืน้ฐานของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นคุณค่าในการด�าเนินชีวิตจึง 
มคีวามหมายและมพีลานภุาพในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

	 ว	มาจากค�าว่า	วดั	หมายถงึ	การรวมตัวของคณะสงฆ์ใน	13	อ�าเภอ	
ของจังหวัดสระบุรี	 ตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัด	 รองเจ้าคณะจังหวัด	 เจ้าคณะ 
ผู้ปกครองในทุกระดับ	 และพระภิกษุในจังหวัด	 ล้วนสามารถมีบทบาท 
อย่างส�าคัญในการเป็นผู้น�าทางจิตใจ	 การจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง	 หากมี
พระภิกษุสงฆ์เข้าร่วมกิจกรรมหรือเป็นวิทยากรร่วมมักจะได้รับความสนใจ
จากผู้ที่เข้าร่วมซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชนเกือบทั้งสิ้น

	 ร	มาจากค�าว่า	ราชการ	หมายถึง	หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การท�าหน้าที	่ในการดแูล	ป้องกนั	และแก้ไขปัญหาหรอืผลกระทบทีเ่กดิจาก
การเสพติดสิ่งเสพติด	เช่น	สุรา	และ	ยาสูบทุกประเภท	การจัดกิจกรรมใน
โครงการท�าให้ทราบข้อจ�ากัดของแต่ละหน่วยงาน	 โดยเฉพาะในส่วนของ
ก�าลงับคุลากรทีย่งัไม่เพยีงพอ	แต่ความมศัีกยภาพด้านองค์ความรูมี้เพียงพอ	
พบว่า	มีหน่วยงานราชการเข้าร่วมเป็นไตรภาคี	5	ภาคีหลัก	คือ
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1) สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กระทรวงสาธารณสุข 
2) สำานักงานพัฒนาสังคมจังหวัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์          
3) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย    
4) นายอำาเภอหนองแค กระทรวงมหาดไทย    
5) ตำารวจภูธรจังหวัดสระบุรี สำานักงานตำารวจแห่งชาติ    

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่
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 5.4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

		 การด�าเนินกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช้กระบวนการวิจัยแบบจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ
มุง่เน้น	การพฒันาชุมชนเพ่ือสร้างชุมชนต้นแบบและพฒันาพระสงฆ์ในพืน้ที่
เพื่อให้เกิดการด�าเนินงานอย่างยั่งยืน	โดยมีพื้นที่ที่ด�าเนินการแล้วคือ			

	 1)	อ�าเภอเมือง	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

	 2)	อ�าเภอกุยบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

	 3)	อ�าเภอสามร้อยยอด	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

	 4)	อ�าเภอบางสะพาน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

	 5)	อ�าเภอปราณบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

	 6)	อ�าเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

	 7)	อ�าเภอบางสะพานน้อย	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

	 8)	อ�าเภอทับสะแก	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

	 ทัง้นีส้ามารถวเิคราะห์และประเมนิผลการด�าเนนิกจิกรรมลดปัจจัย
เสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 ท่ีด�าเนินการโดยโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและ
เครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ได้ดังต่อไปนี้

	 5.4.1	กจิกรรมการลดปัจจยัเสีย่งเชงิพทุธบรูณาการของจงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์

	 การจัดกิจกรรมการลดปัจจัยเสี่ยงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด�าเนินการภายใต้พันธกิจร่วมคือ	 การพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะ
ทางสังคมเพื่อเกิดการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาการลดปัจจัยเสี่ยง	 
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โดยใช้หลักธรรมเชิงพุทธบูรณาการ	 ส่งผลให้การด�าเนินกิจกรรมลดปัจจัย
เสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 มีลักษณะเป็นการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ	 อีกทั้งมุ ่งเน้นการสร้าง 
เครือข่ายที่เป็นปัจจัยส�าคัญในการยกระดับการด�าเนินงาน	 โดยมีกิจกรรม
ดังนี้

	 1)	 กิจกรรมประชุมคณะท�างาน	 จัดข้ึนเมื่อวันท่ี	 20	 มกราคม	 
พ.ศ.	2562	ณ	ห้องประชุมศนูย์ด�ารงธรรม	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกชุมชนต้นแบบ	 และแกนน�าในการด�าเนิน
กิจกรรมในชุมชน	

	 2)	 กิจกรรมเสวนาบทเรียนการด�าเนินงาน	 จัดขึ้นเมื่อวันที่	 14	
มีนาคม	พ.ศ.	 2562	ณ	ห้องประชุมศาลาวัดกุยบุรี	 อ�าเภอกุยบุรี	 จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ์	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ถอดบทเรยีนการด�าเนนิการลดปัจจยั
เสี่ยงเพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อสร้างแนวทางการจัดกิจกรรม 
สุขภาวะในพื้นที่ด�าเนินการ

	 3)	 กิจกรรมเชิงรุกในพื้นที่	 มุ ่งเน้นการสร้างเครือข่ายในชุมชน	 
เพือ่ให้เกิดการด�าเนนิกจิกรรมส่งเสรมิสขุภาวะและลดปัจจัยเส่ียงอย่างยัง่ยนื	
อีกทั้งการด�าเนินกิจกรรมในครั้งนี้ยังมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
ท�างานเชิงรุกในพื้นที่	 ท�าให้เกิดการสร้างภาคีเครือข่ายการด�าเนินงานกับ
หน่วยงานในพืน้ทีอ่ย่างยัง่ยนื	โดยกจิกรรมทีจ่ดัในชมุชนคอื	กจิกรรมบวชใจ	
ที่มุ่งเน้นการหาบุคคลต้นแบบท่ีลดการบริโภคปัจจัยเส่ียง	 และกิจกรรม 
สวดมนต์ข้ามปี

	 4)	 กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการด�าเนินกิจกรรม	 และประเมินผล	 
มุ่งเน้นการถอดบทเรยีนกลุม่บุคคลต้นแบบในชมุชน	เพือ่ยกระดบัการด�าเนิน
งานอย่างยั่งยืน
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	 5.4.2	ผลที่ได้รับจากการด�าเนินกิจกรรม

	 ส�าหรับผลของการจัดกิจกรรมพบว่า	 มีการจัดท�าแผนการด�าเนิน
งานในระยะยาวท่ีเป็นการสร้างแนวทางการสร้างเสรมิสขุภาวะและลดปัจจยั
เสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	อีกทั้งมีการสร้างความเข้าใจร่วมกันในพันธกิจของ
การด�าเนินกิจกรรมในภาพรวมของโครงการเพื่อสร้างแนวทางการด�าเนิน
งานอย่างยั่งยืน		ทั้งนี้การด�าเนินกิจกรรมท�าให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นถึงผล
การด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม	เช่น	การจัดกิจกรรมบวชใจและสวดมนต์
ข้ามปีสามารถลดการบรโิภคปัจจยัเสีย่งได้จรงิ	ทัง้นีจ้ากการจดักจิกรรมทีไ่ด้
กล่าวไปแล้ว	 พบว่า	 การจัดกิจกรรมในพื้นที่มีผลกระทบต่อประชาชนใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างเห็นได้ชัดจากการที่มีชุมชนเข้าร่วมการจัด
กจิกรรมเกนิเป้าหมายเชงิปรมิาณ	อกีทัง้เกดิการสร้างเครือข่ายกบัวดั	ชมุชน	
หน่วยงานท้องถิ่น	และภาคประชาสังคมในพื้นที่

 5.4.3	การบูรณาการกับคณะสงฆ์และหน่วยงานสาธารณสุข

	 การด�าเนินกิจกรรมภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดขึ้นภายใต้
การด�าเนินกิจกรรมเชิงบูรณาการที่มีคณะสงฆ์	 และวัด	 เป็นศูนย์กลางและ
สร้างพื้นที่ในการด�าเนินกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ ์
และหน่วยงานทัง้	ภาครฐั	เอกชน	และภาคประชาสงัคม	ทีร่่วมกนับรูณาการ 
และสนับสนุนการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธ 
บูรณาการร่วมกัน	โดยมีภาคีเครือข่าย	ดังนี้	
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1) ชุมชนคนงดเหล้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์           
2) คณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
3) หมู่บ้านและวัดรักษาศีล 5      
4) สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์     
5) สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
6) สำานักงานสรรพสามิตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
7) สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
8) องค์การบริหารส่วนตำาบล
9) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบล

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่



จังหวัดระนอง
จังหวัดปัตตานี



การดำาเนินกิจกรรมของ
พื้นที่ต้นแบบหนใต้

บทที่ 6
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บทที่ 6 การดำาเนินกิจกรรมพื้นที่ต้นแบบหนใต้

6.1 จังหวัดระนอง

		 การด�าเนินกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาของ
จังหวัดระนองใช้กระบวนการวิจัยแบบจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ	 มุ่งเน้น	 
การพัฒนาแนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชนภายในจังหวัดระนอง	 ผ่าน 
การด�าเนินกิจกรรมแบบ	บ้าน	วัด	โรงเรียน	โดยมีพื้นที่ที่ด�าเนินการแล้วคือ

	 1)	บ้านบางสันตี	ต�าบลหาดส้มแป้น	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระนอง	

	 2)	บ้านหาดส้มแป้น	 ต�าบลหาดส้มแป้น	 อ�าเภอหาดส้มแป้น	 
จังหวัดระนอง	

	 3)	บ้านนิคม	ต�าบล	จ.ป.ร.	อ�าเภอกระบุรี	จังหวัดระนอง	

	 4)	บ้านน�้าจืดน้อย	ต�าบลน�้าจืดน้อย	อ�าเภอกระบุรี	จังหวัดระนอง	

	 5)	บ้านห้วยเสียด	ต�าบลกะเปอร์	อ�าเภอกะเปอร์	จังหวัดระนอง	

	 6)	บ้านบางปรุล่าง	ต�าบลกะเปอร์	อ�าเภอกะเปอร์	จังหวัดระนอง	

	 7)	บ้านปากแพรก	ต�าบลบางพระเหนอื	อ�าเภอละอุน่	จงัหวดัระนอง	

	 8)	บ้านบางขนุเพ่ง	ต�าบลบางพระเหนอื	อ�าเภอละอุน่	จงัหวดัระนอง	

	 9)	บ้านควนไทรงาม	ต�าบลนาคา	อ�าเภอสุขส�าราญ	จังหวัดระนอง	

	 10)	บ้านไร่ใน	ต�าบลนาคา	อ�าเภอสุขส�าราญ	จังหวัดระนอง	

	 ทัง้นีส้ามารถวเิคราะห์และประเมนิผลการด�าเนนิกจิกรรมลดปัจจัย
เสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 ที่ด�าเนินการโดยโครงการเสริมสร้างสุขภาวะ 
และเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ได้ดังต่อไปนี้
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	 6.1.1	กจิกรรมการลดปัจจยัเสีย่งเชิงพทุธบรูณาการของจงัหวดั
ระนอง

	 ส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะเชิงพุทธบูรณาการ 
และลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธของจังหวัดระนอง	 เกิดขึ้นภายใต้คณะท�างาน	
คณะสงฆ์	 และส�านักงานพุทธศาสนาจังหวัด	 โดยมีแนวทางการด�าเนิน
กิจกรรมดังนี้

	 1)	 กิจกรรมประชุมคณะท�างาน	 มีลักษณะเป็นการประชุม 
คณะท�างานเพือ่แต่งตัง้คณะผูท้�างาน	โดยการด�าเนนิกิจกรรมในครัง้นีมุ้ง่เน้น
การเลอืกพืน้ทีด่�าเนนิการต้นแบบ	และร่วมกนัสร้างแนวทางการด�าเนนิงาน
ภายในระยะเวลาการด�าเนินโครงการ

	 2)	 กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 เป็นการ
จัดกิจกรรมเพื่อลงนามความร่วมมือในการร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อ 
ยกระดับการขับเคลื่อนการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและลดปัจจัย
เสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ

	 3)	 กิจกรรมจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์	 เป็นการออกแบบและผลิต 
สื่อประชาสัมพันธ์ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาวะ	 และลดปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดข้ึนจากสุราและบุหรี่	 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดท�า
ป้ายประกาศเขตปลอดบุหร่ี	 การจัดท�าแผ่บพับประชาสัมพันธ์	 การจัดท�า
ป้ายโฟมเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม	 และการด�าเนินการขอสนับสนุนส่ือ
ประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

	 4)	 กิจกรรมมอบป้ายประกาศเขตปลอดบุหรี่	 สุรา	 และการพนัน 
ในเขตวัด	 เป็นการมอบป้ายประกาศงดสูบบุหรี่	 บริโภคสุรา	 และเล่นการ
พนันในวัด	 ซึ่งเป็นการสร้างสัญลักษณ์ในการขับเคล่ือนการลดปัจจัยเสี่ยง
ภายในวัด
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	 5)	 กิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบ	 10	 หมู่บ้าน	 เป็นการจัดกิจกรรม 
เชิงรุกในพ้ืนที่	 โดยน�าผลการด�าเนินงานจากกิจกรรมท่ีได้กล่าวไปแล้วมา 
ขบัเคลือ่นกจิกรรมเชงิรกุในพืน้ที	่ส่งผลให้เกดิพืน้ทีใ่นการสร้างความสมัพันธ์
และแลกเปลี่ยนความรู้กับภาคีเครือข่าย

	 6)	 กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณ	 ส�าหรับกิจกรรมในระยะนี้
เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเสริมพลังให้กับหมู่บ้านต้นแบบทั้ง	 10	
หมู ่บ้าน	 โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในส่วนจังหวัดคือ	 
รองผูว่้าราชการจงัหวดัระนอง	ได้ให้เกยีรตเิป็นผูม้อบเกยีรติบตัรในกจิกรรม
ครั้งนี้

	 6.1.2	ผลที่ได้รับจากการด�าเนินกิจกรรม

	 จากการด�าเนนิกจิกรรมส่งเสรมิสขุภาวะและลดปัจจัยเสีย่งเชงิพทุธ
บูรณาการในจังหวัดระนอง	 ภายหลังการด�าเนินกิจกรรม	พบว่า	 เกิดการ
สร้างเครือข่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนการด�าเนินงานในพื้นที่ด�าเนินการอย่าง
เข้มแข็ง	 ส่งผลให้มีการยกระดับการด�าเนินงานผ่านการสร้างเครือข่ายไป 
ทัว่ทัง้จงัหวดัระนอง	อกีทัง้การลงนามความร่วมมอืจากหน่วยงานทีม่คีวามรู้
และความสามารถในการด�าเนินงาน	 ทั้งในด้านของหน่วยงานที่มีอ�านาจ
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หน้าท่ีในการปกครองระดับจังหวัด	 พระสังฆาธิการและคณะสงฆ์	 และ 
หน่วยงานท่ีมีองค์ความรู้ในด้านการแพทย์	 ส่งผลให้เกิดการร่วมกันสร้าง
แนวทางการด�าเนนิงาน	และร่วมกนัพฒันาเครือ่งมือ	แนวคดิ	และองค์ความรู	้
ในประเด็นการส่งเสริมสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 ทั้งนี้
ด้วยความร่วมมือของชุมชนหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 ท�าให้การด�าเนินกิจกรรม
สามารถสร้างเครอืข่ายได้อย่างทัว่ถงึในพืน้ทีจ่งัหวดัระนองตัง้แต่การด�าเนนิ
งานในระดับชุมชนจนถึงระดับนโยบาย	 ท้ังนี้การยกระดับการด�าเนินการ
หมู่บ้านรักษาศีล	 5	 มีผลกระทบในการขยายผลการลดปัจจัยเส่ียงในพ้ืนท่ี
จังหวัดระนอง	 โดยการถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมในพื้นที่	 อาท	ิ 
การแจกสือ่	การบรรยายให้รบัรูถึ้งโทษภัยของสรุาและบหุร่ี	และการร่วมกนั
หาทางแก้ไขปัญหา	 ส่งผลให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของภาคีเครือข่าย	
คณะสงฆ์	และชมุชน	ท�าให้เกิดการขบัเคลือ่นการลดปัจจัยเส่ียงในพ้ืนทีอ่ย่าง
ยั่งยืน	ผ่านการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

 6.1.3	การบูรณาการกับคณะสงฆ์และหน่วยงานสาธารณสุข

	 ส�าหรบัการด�าเนนิงานกจิกรรมส่งเสรมิสขุภาวะและลดปัจจยัเสีย่ง
เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดระนอง	ภายใต้ความร่วมมือของคณะสงฆ์	และ
หน่วยงานต่าง	ๆ	ส่งผลให้เกดิการยกระดับการด�าเนนิการหมู่บ้านรกัษาศลี	5	
ท�าให้พื้นที่ของหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 ครอบคลุมจังหวัดระนองทั่วทั้งจังหวัด	
ทั้งนี้การบูรณาการของหน่วยงานและคณะสงฆ์เกิดขึ้นภายใต้การด�าเนิน
กิจกรรมลงนามความร่วมมือ	โดยมีพันธกิจร่วมกันเพื่อร่วมกันบูรณาการใน
การเสรมิสร้างสขุภาวะและร่วมกนัลดปัจจยัเสีย่งทีเ่กดิขึน้จาก	สรุา	และบหุรี	่
โดยมีสมาชิกภาคีเครือข่าย	อาทิ

1) สำานักงานปกครองจังหวัดระนอง 2) สำานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระนอง  3) สำานกังานสาธารณสขุจังหวัดระนอง 4) สำานกังาน
ท้องถิ่นจังหวัดระนอง 5) สำานักงานเจ้าคณะจังหวัดระนอง  

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่
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6.2 จังหวัดปัตตำนี

		 การด�าเนินกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาของ
จังหวัดปัตตานีใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	
และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 (Action	 Research)	 มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ใหญ	่
เด็กและเยาวชนในพื้นที่	ผ่านการพัฒนาผู้น�าชุมชน	หน่วยงานท้องถิ่น	และ
ภาคีเครือข่าย	 ท่ีร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 โดยมีพื้นที่ที่
ด�าเนินการแล้วคือ		 	

	 1)	ชุมชนบ้านทรายขาว	อ�าเภอโคกโพธิ์	จังหวัดปัตตานี	

	 2)	ชุมชนบ้านห้วยเงาะ	อ�าเภอโคกโพธิ์	จังหวัดปัตตานี	

	 3)	ชุมชนบ้านแป้น	อ�าเภอสายบุรี	จังหวัดปัตตานี	

	 4)	ชุมชนบ้านควนนอก	อ�าเภอปะนาเระ	จังหวัดปัตตานี	

	 5)	ชุมชนบ้านโคกหมัก	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี	

	 ทัง้นีส้ามารถวเิคราะห์และประเมนิผลการด�าเนนิกจิกรรมลดปัจจัย
เสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 ท่ีด�าเนินการโดยโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและ
เครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ได้ดังต่อไปนี้

	 6.2.1	กจิกรรมการลดปัจจยัเสีย่งเชงิพทุธบรูณาการของจงัหวดั
ปัตตานี

	 ส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ 
ของจังหวัดปัตตานี	 มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมชุมชนปลอดสิ่งเสพติด
โดยประยุกต์ใช ้หลักการทางพระพุทธศาสนาโดยมีกระบวนการคือ	 
สร้างรูปแบบกิจกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง	 ถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ	 
ให้ข้อเสนอแนะการด�าเนนิกจิกรรม	ทีน่�าไปสูก่ารสร้างองค์ความรู	้โดยมกีาร
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จดักิจกรรมเพือ่ลดปัจจัยเสีย่งเชิงพุทธบูรณาการแบ่งตามวธิกีารและแนวคดิ
การด�าเนินการดังนี้

	 1)	 การรณรงค์โดยมีศาสนาเป็นศูนย์กลางผ่านการแสดงให้เห็นถึง
ความส�าคัญของศีล	5

	 ภายหลังการริเริ่มโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5	ท�าให้เกิดเครือข่าย
ชาวพุทธที่หันมาให้ความส�าคัญของการรักษาศีลมากข้ึน	 อีกทั้งการสร้าง
แนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ	 อาทิ	 สุขภาพอนามัย	 สัมมาชีพ	 และการ
ศึกษา	 ท�าให้พุทธศาสนากลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในระดับชุมชน	
ส�าหรับการด�าเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล	5	ภายในจังหวัดปัตตานี	มีการร่วม
กนัขบัเคลือ่นกจิกรรมเพือ่ลดปัจจยัเสีย่งโดยบรูณาการร่วมกนัคณะสงฆ์และ
วัดในชุมชน	 อาทิ	 การนัดหมายกันบ�าเพ็ญประโยชน์ในวัดที่เป็นการ
แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ในการร่วมกันท�ากิจกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพุทธ 
บูรณาการ	 ทั้งนี้การด�าเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวที่มีอยู่แล้วในชุมชน
ยังเป็นโอกาสท่ีช่วยสนับสนุน	 การสร้างกิจกรรรมการรณรงค์เพ่ือลดปัจจัย
เสี่ยงในหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 ส่งผลให้เกิดการยกระดับในการด�าเนินงานได้
อย่างรวดเร็ว	 อีกท้ังการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวท่ีถูกจัดขึ้นเป็น
กิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น	ยังมีส่วนในการสร้างความส�าคัญของการ
รณรงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงภายในพื้นที่หมู ่บ ้านรักษาศีล	 5	 อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 อีกท้ังเกิดการสร้างเครือข่ายเพื่อด�าเนินกิจกรรมในลักษณะ
ดังกล่าวเนื่องจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะคล้ายกัน	 และลักษณะ
การจัดกิจกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 ที่ 
คล้ายกันจึงเกิดการส่งต่อและรับการด�าเนินกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดปัจจัย
เสี่ยงน�าไปสู่การด�าเนินกิจกรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่
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	 2)	การสร้างคุณธรรมในระดับชุมชน

	 เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างส�านึกความเป็นชุมชน
ผ่านกิจกรรมนันทนาการท่ีท�าให้ชุมชนเกิดส�านึกในความเป็นชุมชนร่วมกัน	
อีกทั้งยังเกิดการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน	 โดยแบ่ง 
เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น	 2	 กลุ่ม	 คือ	 เด็กและเยาวชน	 เป็นกลุ่ม 
เป้าหมายที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในลักษณะที่เน้นความสนุกสนาน	 และ
สร้างพ้ืนที่ผ่านกิจกรรมลานธรรม	 ลานกีฬาและดนตรี	 ส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนได้มีพื้นที่ในการท�ากิจกรรมและได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์	ท�าให้เด็ก
และเยาวชนรู้สึกสนุกอีกท้ังได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม	 ท�าให้
เด็กและเยาวชนในชุมชนห่างไกลจากบุหรี่และสุราที่เป็นปัจจัยเส่ียง	 ทั้งนี้
การด�าเนินกิจกรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นการด�าเนินกิจกรรมท่ีได้ผล
ในระยะยาวเนือ่งจากการขัดเกลาทางสงัคมท่ีเกดิขึน้ในวยัเด็กทีก่�าลงัเติบโต	
การขัดเกลาให้เด็กเข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่	 และสุรา	 จะกลายเป็นก�าลัง
ส�าคัญเม่ือเด็กและเยาวชนกลายเป็นก�าลังส�าคัญของสังคม	 วัยผู้ใหญ่	 
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มุ่งเน้นการสร้างคุณธรรม	โดยน�าแนวคิดหมู่บ้านรักษา
ศีล	5	มาร่วมประยุกต์ใช้	เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน	ท�าให้เกิด
การยกระดับการรณรงค์ในระดับชุมชนอีกทั้งยังมีพันธกิจร่วมกันในการลด
ปัจจัยเสี่ยงภายใต้แนวคิดเชิงพุทธ	อาทิ	แนวคิดคุณธรรม	แนวคิดศีล	5	และ
งดเหล้าเข้าพรรษา

	 3)	การจ�ากัดพื้นที่ในการเสพสิ่งเสพติด

	 การด�าเนินการการจ�ากดัพืน้ท่ีเพือ่ควบคมุการเสพสิง่เสพตดิให้โทษ	
ด�าเนินการภายใต้การรณรงค์การลดปัจจัยเส่ียงของชุมชน	 มีการใช้ป้าย
ประชาสัมพันธ์ที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของการลด	 ละ	 เลิก	 การเสพ 
สิ่งเสพติด	 อีกทั้งการด�าเนินการโดยรอบบริเวณวัดที่เป็นสถานที่ส�าคัญทาง
ศาสนาที่สอดคล้องกับการน�าหลักธรรมศีล	5	มาใช้ในหมู่บ้าน	ท�าให้ชุมชน
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กลายเป็นพื้นท่ีควบคุมสิ่งเสพติดให้โทษ	 เนื่องจากการเกิดการตระหนักถึง
พษิภยัของสิง่เสพตดิในระดบัชมุชน	ทีน่�าไปสู่การสร้างบรรทัดฐานทางสังคม
ที่ทุกคนในชุมชนร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งเสพติด	 อีกทั้งร่วมกันดูแล 
ผู้ติดสิ่งเสพติด

	 4)	การประกาศเกียรติคุณของชุมชน

	 เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือ	
ลด	 ละ	 เลิก	 ปัจจัยเสี่ยงของชุมชนผ่านการประกาศความดีของชุมชน	 
ผ่านการบูรณาการร่วมกันของ	บ้าน	 วัด	 โรงเรียน	น�าไปสู่การได้รับรางวัล
ยกย่องความดท่ีีได้ท�า	เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ชมุชนหนัมาด�าเนนิกิจกรรม
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงมากขึ้น

	 5)	การเสริมสร้างความกล้าหาญทางจริยธรรม

	 เป็นการน�าแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาร่วมบูรณาการกับ
กระบวนการชุมชน	 ท�าให้เกิดการสร้างกฎของชุมชนท่ีมีการระบุถึงการลด
ปัจจัยเสีย่งในชมุชน	ท�าให้เกดิการตืน่ตวัในผูบ้รโิภคสรุาและบหุรีท่ีต้่องปรบั
ตัวให้เข้ากับบรรทัดฐานทางสังคม

	 6)	การใช้แนวคิดพาเด็กเข้าวัด

	 การใช้แนวคดิพาเดก็เข้าวดัเกดิขึน้ภายใต้ความพยายามป้องกันเด็ก
และเยาวชนให้ปลอดภัยจากโทษของบุหรี่	 สุรา	 และส่ิงเสพติด	 อีกท้ังเป็น 
การร่วมลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชนอย่างยั่งยืน	 จึงเกิดการน�าแนวคิดหมู่บ้าน
รักษาศีล	 5	 มาประยุกต์ใช้และมุ่งเน้นในการพัฒนาเยาวชน	ท�าให้เกิดการ 
บูรณาการที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้	 อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ให้เด็กและ
เยาวชนเกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวและชุมชน	 ผ่านการ
สนับสนุนของวัดและหน่วยงานในพื้นที่
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	 จากกิจกรรมข้างต้นท่ีได้แสดงให้เห็นถงึกระบวนการพฒันาในพืน้ที่
ด�าเนินการ	 สามารถสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมลดปัจจัยเส่ียงเชิงพุทธ 
บูรณาการในจังหวัดปัตตานี	 มีเป้าประสงค์ที่สร้างความตื่นตัวในการหันมา
ให้ความสนใจพระพุทธศาสนาผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 อีกทั้งยัง
สร้างความตระหนักรู้ในโทษของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก	 บุหรี่	 สุรา	 และ 
สิ่งเสพติด	 ที่น�าไปสู่การสร้างบรรทัดฐานทางสังคมที่ดีในการลดปัจจัย 
เสี่ยงและสร้างความยั่งยืนในการลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน

	 6.2.2	ผลที่ได้รับจากการด�าเนินกิจกรรม

	 ในการด�าเนินการในพื้นที่ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น	 มีการน�าหลัก
ศีล	 5	 ในประยุกต์ใช้ในกระบวนการชุมชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก 
บุหรี่และสุรา	 โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนหลักคือการรณรงค์และ



93การดำาเนินกิจกรรมของพื้นที่ต้นแบบหนใต้

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่
ชุมชนของตน	ทั้งนี้การด�าเนินกิจกรรมในพื้นที่ด�าเนินการมี	2	ลักษณะคือ	

	 1)	 การด�าเนินกิจกรรมทางตรง	 เป็นการด�าเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้น
การ	ลด	ละ	เลกิ	ในกลุม่ผูเ้สพ	เช่น	การสร้างบรรทดัฐานทางสงัคมของชมุชน	
ผ่านการร่างข้อปฏิบัติที่เป็นกฎของชุมชนในการเลิกสิ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยง

	 2)	 กิจกรรมทางอ้อม	 เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการป้องกันใน
กลุม่ผูย้งัไม่ตดิบุหรี	่สรุาและสิง่เสพตดิ	โดยส่วนมากมกีลุม่เป้าหมายเป็นเดก็
และเยาวชน	อาทิ	กิจกรรมพาเด็กเข้าวัด	เป็นต้น

	 การด�าเนินกิจกรรมในพื้นที่ด�าเนินการจังหวัดปัตตานีเป็นการ
ด�าเนินกิจกรรมทางอ้อมโดยมุ่งเน้นการป้องกันผู้ที่ยังไม่ได้ริเริ่มการบริโภค
ปัจจัยเสี่ยง	 เนื่องจากภูมิหลังของชุมชนท่ีมีผู้ติดการบริโภคสุรา	 และบุหรี	่
ทัง้นีพ้บว่าการด�าเนนิกจิกรรมในทางอ้อมเพ่ือป้องกนัการบรโิภคปัจจัยเสีย่ง
ในชุมชนเป็นการสร้างการตืน่ตวัในการตระหนกัถงึพษิภยัของบหุรี	่และสร้าง
แรงจูงใจในการน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้สร้าง
แนวทางการพฒันาการลดปัจจยัเสีย่งในชมุชน	น�าไปสูก่ารสร้างบรรทดัฐาน
ทางสงัคมทีเ่ป็นการควบคมุปัจจยัเสีย่ง	อาท	ิการบรูณาการกจิกรรมท้ังหมด
ตามที่กล่าวไปข้างต้น	 เป็นพื้นที่ในการท�ากิจกรรมเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง	 โดย
เฉพาะกิจกรรมประกาศเกยีรตคิณุ	ทีเ่ป็นสัญลักษณ์ในการลดปัจจัยเส่ียงของ
ชาวบ้านและชุมชน	 ท่ีกลายเป็นหลักประกันในการบริโภคบุหรี่	 สุรา	 และ 
สิ่งเสพติด	 ท่ีสร้างความภาคภูมิใจในสังคมที่น�าไปสู่การสร้างกฎระเบียบใน
ชุมชน	ที่เป็นบรรทัดฐานทางสังคมที่เกิดขึ้นในการร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยง

 6.2.3	การบูรณาการกับคณะสงฆ์และหน่วยงานสาธารณสุข

	 การด�าเนินกิจกรรมภายในจังหวัดปัตตานีเป็นการน�าศีล	 5	 มา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยง	 น�าไปสู่การสร้าง



เครือข่ายสานพลังสุขภาวะวิถีพุทธ94

1) ชุมชนบ้านทรายขาว
2) ชุมชนบ้านห้วยเงาะ           
3) ชุมชนบ้านควน
4) ชุมชนบ้านแป้น      
5) ชุมชนบ้านโคกหมัก   
6) สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปัตตานี
7) องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านแป้น
8) เครือข่ายกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่

กระบวนการชุมชนที่มุ่งเน้นการ	 ลด	 ละ	 เลิก	 ปัญหาท่ีเกิดจากปัจจัยเส่ียง	 
มีลักษณะการด�าเนินการแบบบวร	 หรือ	 บ้าน	 วัด	 โรงเรียน	 โดยมี 
องค์ประกอบคือ	 ครอบครัว	 พระภิกษุและสามเณร	 และชุมชน	ที่ร่วมกัน
บูรณาการในการด�าเนินกิจกรรมในพื้นท่ีและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ใน
การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม	 โดยเฉพาะหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในด้านการ
บริหารปกครองในพื้นที่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล 
ที่ร่วมกันเป็นเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรม







เครือข่ายสานพลัง
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ

บทที่ 7
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บทที่ 7 เครือข่ายสานพลังเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิง
พุทธบูรณาการ

7.1 บทส่งท้าย: เครือข่ายสานพลังเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธ 
บูรณาการ

	 ส�าหรบับทส่งท้ายของหนังสอื	“เครอืข่ายสานพลงัสขุภาวะวถิพีทุธ”	
จะเชื่อมโยงให้เห็นการร่วมมือเชิงเครือข่ายสานพลังว่ามีส่วนต่อการพัฒนา
กิจกรรมการลดปัจจัยเสี่ยงหลัก	(แอลกอฮอล์	บุหรี่)	ได้เป็นอย่างดี	จะเห็น
ได้ว่าการด�าเนินกิจกรรมในพื้นท่ีการท�างานระดับจังหวัด	 ที่มีเครือข่าย 
คณะสงฆ์ที่เข้มแข็ง	 จนสามารถสร้างให้เกิดการขยายเครือข่ายการท�างาน
ออกไป	ทัง้ในกลุม่องค์กรภาครฐั	องค์กรภาคเอกชน	และองค์กรภาควชิาการ	
เมื่อพิจารณาปัจจัยความส�าเร็จจากพื้นที่ต้นแบบ	12	จังหวัด	จะเห็นได้ว่ามี
ปัจจัยที่สนับสนุนให้สามารถจัดตั้งเครือข่ายสานพลังเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิง
พุทธบูรณาการทั้งสิ้น	4	องค์ประกอบส�าคัญ	ได้แก่

การดำเนินกิจกรรม
ร�วมกับภารกิจ
การปฏิรูปกิจการ

คณะสงฆ�

สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสร�างเสร�มสุขภาพ
 (สสส.) 

การเป�ดพื้นที่ให�กับ
เคร�อข�ายภาครัฐ

การใช�องค�ความรู�
หลักพ�ทธธรรม

เพื่อการสร�างสุขภาวะ

การขับเคลื่อน
ร�วมกับกลไก

มหาว�ทยาลัยสงฆ�
ในพื้นที่
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	 องค์ประกอบที่	 1 การด�าเนินกิจกรรมร่วมกับภารกิจการปฏิรูป
กจิการคณะสงฆ์	กล่าวคอืการท่ีมหาเถรสมาคมมมีตใิห้ด�าเนนิการจดัท�าแผน
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2559	เป็นต้นมา	ส่งผลให้เกิด
การด�าเนินกิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็น	 รวมทั้งการระดมสมองเพื่อการ
พัฒนาแผนการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ตั้งแต่ระดับหน	ระดับภาค	จนถึงการ
ปฏิบตักิารในระดบัจงัหวัดมาอย่างต่อเนือ่ง	ภายหลงัจากมกีารสรปุเป็นแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	พ.ศ.	2560	-	2564	จึงมีการ
จดัตัง้คณะกรรมการฝ่ายต่าง	ๆ 	ของมหาเถรสมาคม	เพือ่ท�าหน้าทีก่�ากบัและ
สนับสนุนให้เกิดการด�าเนินกิจกรรมต่อไปเป็นลักษณะ	6	+	(1)	ฝ่าย	ดังนี้

	 	 (1)	ฝ่ายปกครองของมหาเถรสมาคม	รับผิดชอบโครงการ
พฒันาระบบบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล	โครงการพระพทุธศาสนา	
4.0	 Smart	 Card	 (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)	 และโครงการพัฒนาขีดความ
สามารถของศาสนาบุคคล

	 	 (2)	ฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม	 รับผิดชอบ
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม	และโครงการส่งเสริม
นวัตกรรมเชิงพุทธ

	 	 (3)	 ฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม	รับผิดชอบ
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม	 และโครงการพัฒนาศูนย์รวม 
องค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

	 	 (4)	 ฝ่ายเผยแผ่ของมหาเถรสมาคม	 รับผิดชอบโครงการ 
ยกระดับหมูบ้่านรักษาศลี	5	โครงการวปัิสสนากรรมฐานเพือ่พฒันาทนุมนษุย์	

	 	 (5)	 ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม	 รับผิดชอบ
โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ	 (ระบบการเงิน	-	บัญชี)	และโครงการ
วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม	5	ส
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	 	 (6)	 ฝ ่ายสาธารณสงเคราะห ์ของมหาเถรสมาคม	 
รับผิดชอบโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย	 และโครงการ
สาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม

	 	 (7)	 คณะกรรมการพัฒนาพุทธมณฑล	 รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนาพุทธมณฑลสู่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

	 จึงจะเห็นได้ว่าการด�าเนินกิจกรรมที่คณะสงฆ์ด�าเนินการ	ในระยะ
ตั้งแต่การประกาศใช้แผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	 จะมีการ 
เช่ือมโยงให้สอดคล้องกับโครงการตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธ
ศาสนา	 หรือมีการพัฒนาโครงการขึ้นมาเพื่อรองรับแผนการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา	 ดังนั้นเมื่อมีการขับเคลื่อนกิจกรรมการลดปัจจัยเสี่ยงเชิง
พุทธบูรณาการ	 ที่มุ่งเน้นใช้ทุนทางสังคมและเครือข่ายของคณะสงฆ์ไป 
ขับเคลื่อนการลดการสูบบุหร่ี	 และการลดการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล	์
จึงมีการเชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกับการด�าเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 
ที่เน้นการสร้างชุมชนวิถีพุทธ	โดยเป็นกระบวนการที่ชุมชนจะท�ากติกาหรือ
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการแสดงออกที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม	 เช่น	
การสร้างชุมชนปลอดเหล้าบุหรี่	 การสร้างชุมชนสัมมาชีพ	 การสร้างชุมชน
ปลอดการพนัน	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังมีการด�าเนินโครงการที่เน้นการสร้าง
วัดให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เกี่ยวกับโทษภัยของการสูบบุหร่ี	 และการลดการ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับเยาวชน	หรือ
การจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้โทษภัยของการสูบบุหรี่	 และการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	 เช่ือมโยงกับหลักสติเพื่อการครองตนอยู่บน 
ความไม่ประมาทให้กับผู้คนที่เข้าวัดในเทศกาลส�าคัญทางพระพุทธศาสนา
ร่วมด้วย	 ท้ายที่สุดมีการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างให้เกิดความเข้าใจใน
ปัญหาที่จะเกิดกับสุขภาพ	 ซึ่งเป็นผลของการสูบบุหร่ีและการด่ืมเคร่ืองด่ืม
ที่มีแอลกอฮอล์	ภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายวัดส่งเสริมสุขภาพ	ซึ่งเป็น
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ภารกิจร่วมกับของฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม	 และ 
กรมอนามัย

	 เมือ่พจิารณาจากการขบัเคลือ่นกิจกรรมการลดปัจจัยเสีย่งเชงิพุทธ
บูรณาการที่ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินกิจกรรมร่วมกับภารกิจการปฏิรูป
กิจการคณะสงฆ์	จะเหน็ได้อย่างชดัเจนว่ากระบวนการด�าเนนิกจิกรรมจะได้
รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองคณะสงฆ์	 รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่ท�า
กิจกรรมร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่อยู่แล้ว	 เนื่องจากสามารถสนับสนุนให้
กิจกรรมเข้าสูร่ะบบการท�างานปรกตขิองคณะสงฆ์และพระสงฆ์ทีท่�างานอยู่
อย่างต่อเนื่องต่อไป	การด�าเนินกิจกรรมเพื่อการสร้างสุขภาวะที่ดีให้เกิดขึ้น
กับกลุ่มคนต่าง	ๆ	ในชุมชน	จึงเป็นภารกิจที่ได้รับการยอมรับและสนับสนุน
จากคณะสงฆ์มากขึ้นไปด้วย

 องค์ประกอบที่	2	การเปิดพื้นที่ให้กับเครือข่ายภาครัฐ	กล่าวคือ
การด�าเนนิงานของโครงการเสรมิสร้างสขุภาวะและเครอืข่ายทางสงัคมเพือ่
ลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ต้นแบบ 
จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการท�ากิจกรรม 
ลดปัจจัยเสี่ยง	 ทั้งการลดการสูบบุหรี่	 และการลดการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์	 ที่พยายามเปิดพื้นท่ีให้หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาร่วมด�าเนิน
กิจกรรมด้วย	เช่น	พืน้ทีจ่งัหวดัระนองได้มสี�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั
ระนองเข้ามาเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมอืกบัคณะสงฆ์ในพืน้ที่	
เพือ่การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละพฒันาวัดต้นแบบในการจดัการปัญหาการ
สูบบุหร่ี	 และการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์	 พื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้มี
ส�านักงานเทศบาลเมืองขอนแก่น	 ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด	 ส�านักงาน
สาธารณสขุจงัหวดั	ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที	่7	และส�านกังานพระพุทธ
ศาสนาจังหวัดขอนแก่น	 เข้ามาเป็นเครือข่ายการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือการ
รณรงค์ให้คนในพื้นท่ีปลอดจากปัจจัยเสี่ยง	 รวมทั้งยังเปิดพ้ืนท่ีของวัดให้มี
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การท�ากิจกรรมบวชใจเพื่อให้ห่างไกลจากการสูบบุหรี่	 และการดื่ม
แอลกอฮอล์	เป็นต้น

	 หากพิจารณาจากความส�าเร็จของจังหวัดต้นแบบท่ีมีการสร้าง 
เครือข่ายให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามารับรู้	 และมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม	
จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพื้นท่ีต้นแบบที่มีการร่วมวางแผนและก�าหนด
ทศิทางการท�างานกบัหน่วยงานภาครฐั	ทีเ่กีย่วข้องกบัภารกจิการสร้างสงัคม
สุขภาวะโดยอาศัยหลักพุทธธรรม	 เช่น	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด	
ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด	หรือส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	เป็นต้น	จะ
สร้างให้การด�าเนินกิจกรรมสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับต่าง	ๆ	ได้
อย่างรวดเร็ว	 ทั้งนี้เนื่องจากการท�างานกับชุมชน	 โรงเรียน	 หรือคณะสงฆ์	
ต้องอาศัยกลไกการท�างานที่ร่วมสะท้อนเป้าหมายการท�างานของทุก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การที่การด�าเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนงานทัง้ของโครงการวจิยัและยทุธศาสตร์ของหน่วยงานทีไ่ปร่วมด�าเนนิ
กิจกรรมด้วย	 เป็นปัจจัยท่ีสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสนใจเข้ามาเป็น 
เครือข่ายการท�างานเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยงได้	 ดังนั้นการด�าเนินกิจกรรม 
เก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงด้วยการขับเคลื่อนการลดการสูบบุหรี่	 และการ
ลดการดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์	หากสามารถยกระดับการเรียนรู้พันธกจิ
และยทุธศาสตร์การด�าเนนิกจิกรรมของหน่วยงานภาครฐั	ซึง่สามารถเข้ามา 
ผลักดันการด�าเนินกิจกรรมสร้างสังคมสุขภาวะได้	 จะมีส่วนต่อการสร้าง
ความสนใจให้เกิดการเข้ามาร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายการท�างานในกลุ่ม
หน่วยงานภาครัฐมากขึ้น	

	 กล่าวโดยสรุป	การเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมด�าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน	 ได้ผลักดันให้เกิดการขยายมุมมองการขับเคล่ือนกิจกรรม
ได้อย่างรอบด้านมากขึ้น	 ขณะเดียวกันก็มีส่วนต่อการเพิ่มกลไกการท�างาน	
ทัง้ทีเ่ป็นบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญประเดน็ทางสุขภาพ	ประเด็นของพ้ืนที่
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การท�างาน	 หรือประเด็นการท�างานกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะวัยได้ดีขึ้น	
นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดการบูรณาการการใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการลด
การสบูบหุรีแ่ละการลดการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในหน่วยงานภาครฐัทีม่ี
เป้าหมายลักษณะนี้ร่วมกันอีกด้วย

 องค์ประกอบที่	3	การใช้องค์ความรู้หลักพุทธธรรมกับการสร้าง
สงัคมสขุภาวะ	กล่าวคอืการท่ีโครงการเสรมิสร้างสขุภาวะและเครอืข่ายทาง
สงัคมเพือ่ลดปัจจยัเสีย่งเชงิพทุธบูรณาการ	ให้ความส�าคญักบัการศกึษาวจัิย
เพื่อยกระดับองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการท�าความเข้าใจองค์ความรู้และ
กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะในการลดปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะจากการ 
สูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 รวมทั้งยังให้ความสนใจต่อการ
ศึกษาแนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อไปสร้างกิจกรรม	 “บวชใจ”	 
ว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อีกด้วย	
จากการศึกษาภาคสนามจะเห็นได้ว่าการด�าเนินกิจกรรมของพื้นท่ีต้นแบบ
จังหวัดตาก	 และจังหวัดเพชรบูรณ์	 ได้มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้ตามหลัก 
พุทธธรรมสอดแทรกร่วมกับความรู้เกี่ยวกับการสร้างสุขภาวะ	 เพ่ือท�า
กิจกรรมกับกลุม่เยาวชนเป้าหมาย	ท้ังนีเ้พือ่ประยกุต์ให้เหน็ว่าหลกัพทุธธรรม
เป็นกลไกทางสังคมและวัฒนธรรม	ที่สามารถช่วยสร้างให้เกิดการเข้าใจต่อ
การรักษาสุขภาพร่วมด้วยได้

	 การเข้าไปท�ากิจกรรมกับกลุ่มเยาวชนโดยพยายามแสดงให้เห็นว่า	
โทษจากการการสบูบุหรีแ่ละการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	ส่งผลต่อการครอง
ตนถอืเป็นแนวทางทีส่ร้างความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมถงึประโยชน์ของการ
ลด	ละ	และเลิกพฤติกรรมดังกล่าว	ขณะเดียวกันการเชื่อมโยงให้เห็นว่าการ
สบูบหุรีแ่ละการด่ืมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ทีม่ากเกนิไป	ส่งผลเสยีต่อสขุภาวะ
ของเยาวชนก็เป็นประเด็นร่วมสมัยท่ีสร้างให้เกิดการขยายผลต่อการท�า
กิจกรรมการลดปัจจัยเสี่ยงได้ดีด้วย	 จึงจะเห็นได้ว่าการบูรณาการหลัก 
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พุทธธรรมกับการสร้างสังคมสุขภาวะ	 ให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน 
เครือข่ายสานพลังเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการนั้น	 จ�าเป็นที่ 
เครอืข่ายการท�างานต้องเข้าใจบรบิทและระดบัการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย	
เนือ่งจากการเลือกรปูแบบและระดบัการสือ่สารกบักลุม่เป้าหมายทีแ่ตกต่าง
กัน	จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพของการใช้องค์ความรู้หลักพุทธธรรมเพื่อ
การสร้างให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจหรือเห็นความส�าคัญของการห่างไกลจาก
ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

	 ดงันัน้	กระบวนการพฒันาการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมและให้ความส�าคญั
กับช่องทางที่หลากหลาย	 ค�านึงถึงความต้องการของผู้รับสาร	 ถือว่ามีส่วน
ส�าคญัในการสร้างให้การสือ่สารองค์ความรูห้ลกัพทุธธรรมสามารถสนบัสนนุ
การขับเคลื่อนเครือข่ายสานพลังเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งการสูบบุหร่ีและ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้	 การด�าเนินกิจกรรมที่ผ่านมาทางโครงการ
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธ 
บูรณาการ	จึงร่วมมือกับเครือข่ายทางวิชาการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้หลากหลายประเภท	 ที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์หลัก 
พทุธธรรมกับการสร้างสงัคมสขุภาวะ	เช่น	การพฒันาสือ่คูม่อืการขบัเคลือ่น
การลดปัจจยัเสีย่งเชงิพทุธบรูณาการ	การรณรงค์กจิกรรมบวชใจเพ่ือใช้กลไก
ทางสงัคมและวฒันธรรมลดพฤตกิรรมเสีย่งทางสขุภาพ	และการทดลองพฒันา
แอปพลิเคชันเลิกบุหรี่	 เป็นต้น	 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถ
ประยกุต์หลกัพทุธธรรม	ไปสนบัสนนุการสร้างความเข้าใจให้ประชากรกลุ่ม
เป้าหมายในระดับต่าง	ๆ	สามารถมีพฤติกรรมห่างไกลจากการสูบบุหรี่และ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้	 จึงถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะผลักดันให้
เครือข่ายสานพลัง	 ที่ร่วมด�าเนินการโดยโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและ
เครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 ได้พัฒนาและ
สามารถต่อยอดให้เกิดการขยายผลในมิติการเรียนรู้และพัฒนาต่อไป
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 องค์ประกอบที่	4	การขับเคลื่อนร่วมกับกลไกมหาวิทยาลัยสงฆ์	
กล่าวคือบทบาทการด�าเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเครือข่ายการลดปัจจัย
เสี่ยงหลัก	โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนาเขา้มาสนับสนุนนัน้	หากนักวิจัย
หรอืคณะสงฆ์ท่ีด�าเนนิการกจิกรรม	สามารถผลกัดันการด�าเนนิกจิกรรมโดย
อาศัยฐานทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในพื้นที่	 เช่น	 พระสงฆ์ที่เป็น
คณาจารย์หรอืนกัวจิยั	พระนสิติ	คณาจารย์หรอืนกัวจิยัฆราวาส	นสิติฆราวาส	
ตลอดจนกลไกเชิงพืน้ทีก่ารเรยีนรูข้องมหาวทิยาลยัสงฆ์ทัง้สองแห่ง	เป็นต้น	
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มีโอกาสที่การขับเคลื่อนกิจกรรมการลดปัจจัยเส่ียงท้ังการสูบบุหร่ีและการ
ดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	 จะมีเครือข่ายอย่างเป็นทางการเข้ามาสนับสนุน 
มากขึ้น	 ทั้งนี้จากการศึกษาของโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่าย
ทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 เห็นได้อย่างชัดเจนการ
ด�าเนนิกจิกรรมทีส่ามารถสร้างเครอืข่ายการท�างานร่วมกบัมหาวทิยาลยัสงฆ์	
ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีมุ ่งเน้นร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั	ได้มส่ีวนต่อการน�าองค์ความรูท่ี้มกีารศึกษาวจิยัเกีย่วกบัการพฒันา
เครือข่ายและสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา	 ตลอดจนเครือข่ายการ
ด�าเนนิกจิกรรมทีเ่ป็นภาคขีองมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัยอยู่
ก่อนแล้ว	ให้สามารถมาสนบัสนนุกจิกรรมได้อย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	เช่น	
การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม
การสร้างเครือข่ายการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 การจัดกิจกรรม
อบรมให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย	 การจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบ	
เป็นต้น

	 ส�าหรับแนวทางท่ีส�าคัญท่ีจะช่วยให้กลไกมหาวิทยาลัยสงฆ	์ 
สามารถสนบัสนนุให้เครอืข่ายสานพลงัเพือ่ลดปัจจัยเส่ียงเชงิพุทธบรูณาการ	 
มี	3	แนวทางส�าคัญกล่าวคือ	

 แนวทางที่	 1	 การผลักดันให้หน่วยงานที่มีบทบาทสนับสนุนการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นผู้น�าในการลงนามความร่วมมือ	 เพ่ือการด�าเนิน
กจิกรรมการลดปัจจยัเสีย่งเชงิพทุธบรูณาการ	เพ่ือให้การขับเคล่ือนกจิกรรม
การสนองกิจการคณะสงฆ์	 และการด�าเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย	 
มอีงค์ความรูท้างพระพทุธศาสนาทีท่นัสมยัคอยเป็นพ้ืนฐานสนบัสนนุ	อกีท้ัง
ยังสามารถส่งเสริมให้เกิดการถอดบทเรียนการด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการที่มีส่วนกับการพัฒนาสุขภาวะองค์รวม	 ภายใต้แผนการปฏิรูป
กจิการพระพทุธศาสนา	เช่น	โครงการยกระดบัหมูบ้่านรักษาศลี	5	โครงการ
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ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย	เป็นต้น	สามารถมีกระบวนการเรียนรู้ที่
เป็นระบบในการพัฒนาต่อยอดการท�างานอย่างยั่งยืนในอนาคต

	 แนวทางที	่2	การเชือ่มโยงองค์ความรู้ส่งเสริมสุขภาวะในหลักสูตร
อย่างเป็นทางการ	คอืการผลกัดนัให้มหาวทิยาลัยสงฆ์ปรับปรุงและเปิดให้มี
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกี่ยวกับสุขภาวะเชิงพุทธบูรณาการ	 เพ่ือ
เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับคณาจารย์และพระนิสิต	 มีความเข้าใจ 
พื้นฐานการดูแลสุขภาวะที่บูรณาการทั้งศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา	 และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการขยายองค์ความรู้ท่ี
เหมาะสมกับยุคสมัยให้พระนิสิต	 อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมให้พระนิสิตน�า
องค์ความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ในการท�างานกับชุมชนได้อย่างตรงตาม 
หลักการอีกด้วย		

	 ท้ายที่สุด	แนวทางที่	3	การฝึกอบรมครูพระสอนศีลธรรมเพื่อการ
พัฒนาสุขภาวะ	 จะเห็นได้ว่าการท่ีมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง	 มีบทบาท
ในการก�ากบัและสนับสนุนให้เกดิการพฒันาครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน	
เพื่อให้พระสงฆ์ได้เข้าไปสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐบาล 
ทัว่ประเทศ	การพัฒนาองค์ความรูใ้ห้ครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรียน	มคีวาม
เข้าใจจนสามารถเช่ือมโยงประโยชน์ของการห่างไกลจากปัจจยัเสีย่งหลกัทัง้
การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ตลอดจนการร่วมพัฒนาการ
เรยีนรูห้รอือาจยกระดบัสูน่วตักรรมเชงิโครงงานร่วมกบันกัเรียน	จะเป็นการ
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จุดประกายการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับครูพระได้อีกรูปแบบหนึ่ง	 
ซึ่งจะสร้างการเช่ือมโยงประเด็นการท�างานให้กับเครือข่ายสานพลังเพ่ือลด
ปัจจยัเส่ียงเชงิพทุธบูรณาการ	ได้ไปสนบัสนนุให้เกดิการยกระดับการพฒันา
กิจกรรมในอนาคตได้ต่อไป

	 จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดจะเห็นได้ว่า	การสร้างเครอืข่ายสานพลงัเพือ่
ลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 คือการพัฒนารูปแบบการท�างานภายใต้
การด�าเนินกิจกรรมท่ีคณะสงฆ์มีส่วนเกี่ยวข้อง	 โดยมีเป้าหมายเพ่ือยก 
ระดับให้เกิดเครือข่ายการท�างานเพ่ือการดูแลสุขภาวะองค์รวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 ดังนั้นการเริ่มต้นด้วยการพัฒนาองค์ความรู้	 และการ
บริหารจัดการพื้นที่ภายใต้กรอบและระเบียบที่มีตามกฎหมาย	 เพื่อให้ 
คณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจบทบาทการควบคุมการ
สูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัดจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญ 
ในการสร้างการตระหนักรู้ในเบ้ืองต้น	 ภายหลังการด�าเนินกิจกรรมของ 
เครือข่ายสานพลังเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 จึงมุ่งเน้นไปท่ีการ
พฒันาองค์ความรูแ้ละนวตักรรมเชงิพทุธบรูณาการ	เพ่ือการสนบัสนนุให้การ
ด�าเนินกิจกรรมสร้างพ้ืนที่ต้นแบบในการลดปัญหาการสูบบุหรี่และการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 สามารถมีความยั่งยืนได้ต่อไป	 การถอดบทเรียน 
ครั้งนี้จึงถือเป็นการรวบรวมองค์ความรู้พอสังเขป	จากการด�าเนินกิจกรรม
ของโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัย 
เสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ	 โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ภายใต้การสนับสนุนของส�านักสนับสนุนการ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
และภาคเีครอืข่าย	ทัง้นีเ้พือ่บนัทกึองค์ความรูแ้ละสร้างเป็นฐานความคดิใน
การขบัเคลือ่นกิจกรรมเพือ่การพัฒนาสงัคมท่ีมสุีขภาวะทีดี่อย่างยัง่ยนืต่อไป
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พระศรีสมโพธิ (วรัญญู วรญฺญู (สอนชุน)) 
อาจารย์ประจ�าสาขาพระพุทธศาสนา	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	 ส�าเร็จการศึกษาด้านพระปริยัติธรรม	 แผนกบาลีศึกษา

ระดับเปรียญธรรม	 7	 ประโยค	 รวมทั้งส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 (พุทธศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาพระพุทธ

ศาสนา)	หลังจากนั้นส�าเร็จการศึกษาที่	University	of	Delhi,	India	(M.A.	

in	Buddhist	Studies)	ต่อมาส�าเรจ็การศึกษาที	่Visva	Bharati	University,	

India	(Ph.D.	in	Buddhist	Studies)	ปัจจบุนัมีต�าแหน่งส�าคญัทางคณะสงฆ์	

เช่น	ผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัปากน�า้	(พระอารามหลวง)	และ	กรรมการโครงการ

เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	

(หมู่บ้านรักษาศีล	5)	ส่วนกลาง	เป็นต้น

ชลวิทย์ เจียรจิตต์ 
รองศาสตราจารย ์ด ้านสังคมวิทยา	 ประจ�าภาควิชาสังคมวิทยา	 

คณะสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ส�าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา	 (พุทธศาสตรบัณฑิต	 เกียรตินิยม

อันดับหนึ่ง	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)	 หลังจากนั้นส�าเร็จการศึกษาที	่ 

Savitribai	Phule	Pune	University,	India	(M.A.	Honour	in	Sociology)	

และได้รบัทนุจากรฐับาลอินเดยีกลบัไปส�าเรจ็การศกึษาที	่Savitribai	Phule	

Pune	University,	India	(Ph.D.	in	Sociology)		
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ภูเบศ วณิชชำนนท ์
นักวิจัยประจ�าโครงการภายใต้ความร่วมมอืระหว่างสถาบนัวจิยัพทุธศาสตร์	

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	และส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ

การสร้างเสริมสุขภาพ	 ส�าเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

(รัฐศาสตรบัณฑิต	 เกียรตินิยมอันดับสอง	 สาขาวิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา)	 หลังจากนั้นส�าเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล	 

(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม)

ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์  
อาจารย์ประจ�าภาควิชาสังคมวิทยา	 คณะสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	 ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 

(ศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง)	 หลังจากนั้นส�าเร็จ

การศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล	 (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	 การวางแผน 

สิง่แวดล้อมเพือ่พฒันาชมุชนและชนบท)	และก�าลงัศกึษาระดับปรญิญาเอกที่

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	(สาขาวชิาสหวทิยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง)	




