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บัทคัดย่อ
 การัวิิจั้ยเร่ืัอง “การัเสริัมสรั�างสุขภาวิะเชิงพุทธิของหน่วิยอบรัม
ปรัะชาชนปรัะจ้ำาตำาบลั (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย” เป็นการัวิิจั้ยแบบบ้รัณาการั 
โดียใช�กรัะบวินการัทั�งการัวิิจั้ยเชิงปฏิิบัติการั การัวิิจั้ยเชิงคุณภาพ แลัะการัวิิจั้ย
เชิงปริัมาณ เพ่ือให�กรัะบวินการัวิิจ้ยัสามารัถเก็บรัวิบรัวิม แลัะวิิเครัาะห์ข�อม้ลัไดี�
อยา่งครัอบคลุัมเป้าหมายการัศึกษา ซ่ึึ่งวัิตถุปรัะสงค์ของการัศึกษาปรัะกอบดี�วิย 
1) เพ่ือพัฒนาองค์ควิามร้ั�แลัะส่ือสรั�างเสริัมสุขภาวิะตามแนวิพรัะพุทธิศาสนาของ
หน่วิยอบรัมปรัะชาชนปรัะจ้ำาตำาบลัในสังคมไทย 2) เพ่ือพัฒนานวัิตกรัรัมสุขภาวิะ
วิิถีพุทธิของหน่วิยอบรัมปรัะชาชนปรัะจ้ำาตำาบลั 3) เพ่ือพัฒนาพรัะสงฆ์์ของหน่วิย
อบรัมปรัะชาชนปรัะจ้ำาตำาบลัส่้พรัะนักเทศน์ส่งเสริัมสุขภาวิะ แลัะ 4) เพ่ือสรั�าง
เครืัอข่ายควิามร่ัวิมมือของหน่วิยงานภาครััฐ ภาคเอกชน แลัะภาคปรัะชาสังคม 
กับกลัไกการัทำางานของหน่วิยอบรัมปรัะชาชนปรัะจ้ำาตำาบลั

 ผู้ลการึศึกษาพบว่ิา ปรึะการึท่ี่�หนึ�ง เกิดีการัพัฒนาองค์ควิามร้ั�ท่ีสำาคัญ
สามดี�านคือ ดี�านท่ีหน่ึงเกิดีค่้มือสำาหรัับการัขับเคล่ืัอนหน่วิยอบรัมปรัะชาชน
ปรัะจ้ำาตำาบลั ดี�านท่ีสองเกิดีองค์ควิามร้ั�เพ่ือดีำาเนินการัในสถานการัณ์การัแพรั่
รัะบาดีของโรัคโควิิดี-19 เช่น หนังสือพุทธินวิวิิถีแลัะส่ือปรัะชาสัมพันธ์ิเพ่ือการั 
ขับเคล่ืัอนกิจ้กรัรัมของหน่วิยอบรัมปรัะชาชนปรัะจ้ำาตำาบลัในสถานการัณ์การั
แพร่ัรัะบาดีของโรัคโควิิดี-19 แลัะดี�านท่ี 3 ส่ือสารัคดีีสรุัปบทบาทของหน่วิยอบรัม
ปรัะชาชนปรัะจ้ำาตำาบลักับการัสรั�างเสริัมสุขภาวิะตามแนวิพรัะพุทธิศาสนาอีก  
5 ชุดี ปรึะการึท่ี่�สอง เกิดีนวัิตกรัรัมสุขภาวิะวิิถีพุทธิในสามลัักษณะคือ ลัักษณะ
ท่ีหน่ึงนวัิตกรัรัมเชิงเครืัอข่ายสังคมคือ การัสรั�างควิามร่ัวิมมืออย่างเป็นร้ัปธิรัรัม
เพ่ือการัรัะดีมสมองแลัะออกแบบการัดีำาเนินกิจ้กรัรัมสรั�างสุขภาวิะให�เกิดีขึ�นจ้าก
การัดีำาเนินงานของหน่วิยอบรัมปรัะชาชนปรัะจ้ำาตำาบลั ขณะท่ีมิติของเครืัอข่าย
สังคมออนไลัน์ไดี�ขยายร้ัปแบบการัส่ือสารั (Platform) ท่ีจ้ะปรัะชาสัมพันธ์ิองค์
ควิามร้ั�ให�เกิดีขึ�นแพร่ัหลัายมากขึ�น ลัักษณะท่ีสองนวัิตกรัรัมเคร่ืัองมือสุขภาวิะ
วิิถีพุทธิคือศึกษาวิิจั้ยแลัะพัฒนาองค์ควิามร้ั�สุขภาวิะวิิถีพุทธิควิบค่้ไปกับการั
วิิจั้ยเชิงปฏิิบัติการั จ้นไดี�เคร่ืัองมือการัวัิดีควิามรัอบร้ั�ดี�านสุขภาพแลัะเคร่ืัองมือ
การัทำาควิามเข�าใจ้โรัคซึึ่มเศรั�าตามแนวิพรัะพุทธิศาสนาขั�นต�น ซ่ึึ่งยังจ้ำาเป็นต�อง

ก



สรั�างกรัะบวินการัเรีัยนร้ั�อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาให�เคร่ืัองมือดัีงกล่ัาวิเหมาะสม 
กับสถานการัณ์ทางสังคมท่ีพลัวัิตไปอย่างรัวิดีเร็ัวิ ลัักษณะท่ีสามนวิัตกรัรัม
นโยบายสุขภาวิะวิิถีพุทธิ จ้ากการัดีำาเนินการัของโครังการัวิิจั้ยท่ีสนับสนุนให�เกิดี
กิจ้กรัรัมการัพัฒนาร่ัวิมกับคณะสงฆ์์ทั�งสิ�น 20 จั้งหวัิดี จึ้งนำาไปส่้การัสามารัถ 
ต่อยอดีการัเรีัยนร้ั�เพ่ือสนองการัปฏิิร้ัปกิจ้การัคณะสงฆ์์ในรัะดีบันโยบายไดี�หลัาย
ส่วิน อาทิ การัจ้ัดีทำาแผู้นการัขับเคล่ืัอนหน่วิยอบรัมปรัะชาชนกลัาง (อ.ป.ก.) 
การัขับเคล่ืัอนแผู้นปฏิิบัติการัสาธิารัณสงเครัาะห์ของมหาเถรัสมาคม เป็นต�น 
ปรึะการึท่ี่�สาม การัดีำาเนินการัวิิจั้ยครัั�งนี�ไดี�จั้ดีกิจ้กรัรัมพัฒนาศักยภาพพรัะสงฆ์์ท่ี
เป็นผู้้�แทนมาอบรัมเชิงปฏิิบัติการัยกรัะดัีบคุณภาพหน่วิยอบรัมปรัะชาชนปรัะจ้ำา
ตำาบลัทั�งสิ�น 9 ครัั�ง แลัะสามารัถพัฒนาเครืัอข่ายพรัะสงฆ์์ท่ีมีควิามร้ั�ในการัเผู้ยแผู่้
องค์ควิามร้ั�สุขภาวิะวิิถีพุทธิ อีกทั�งการัดีำาเนินกิจ้กรัรัมพัฒนาสังคมในหน่วิยอบรัม
ปรัะชาชนปรัะจ้ำาตำาบลัทั�งสิ�นจ้ำานวิน 1,374 ร้ัป แลัะผู้้�แทนหน่วิยงานภาครััฐท่ี
เข�าร่ัวิมเรีัยนร้ั�อีก 100 คน ปรึะการึท่ี่�ส่� การัดีำาเนนิงานเพ่ือพัฒนาเครัอืข่ายควิาม
ร่ัวิมมือไดี�เร่ิัมต�นนำาเสนอมหาเถรัสมาคมแลัะสำานักงานพรัะพุทธิศาสนาแห่งชาติ 
ให�เข�าใจ้หลัักการัแลัะมีมติรัับทรัาบเก่ียวิกับการัผู้ลัักดัีนการัพัฒนาหน่วิยอบรัม
ปรัะชาชนปรัะจ้ำาตำาบลัอย่างเป็นทางการั จึ้งไดี�สรั�างให�เกิดีเครืัอข่ายท่ีสนับสนุน
กลัไกการัดีำาเนินงานไดี�ทั�งรัะดัีบปรัะเทศ แลัะรัะดัีบพื�นท่ี

 ข�อเสนอแนะการัวิิจั้ย สามารัถแบ่งออกไดี�เป็นสองข�อสำาคัญกล่ัาวิคือ  
ข�อท่ีหน่ึง มิติการัศึกษาวิิจั้ยท่ีเก่ียวิข�องทั�งมิติของการัวิิจั้ยเชิงปฏิิบัติการัแลัะการัวิิจั้ย 
เพ่ือพัฒนาองค์ควิามร้ั� ควิรัมีการัพัฒนากิจ้กรัรัมการัวิิจั้ยร่ัวิมกับเครืัอข่ายอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือให�การัพัฒนาองค์ควิามร้ั�เก่ียวิกับการัยกรัะดัีบการัดีำาเนินกิจ้กรัรัม
ของคณะสงฆ์์แลัะการัสรั�างสุขภาวิะวิิถีพุทธิไดี�รัับการัส่งเสริัมอย่างต่อเน่ือง  
ข�อท่ีสอง มิตินโยบายการัพัฒนากิจ้การัคณะสงฆ์์ ควิรัผู้ลัักดัีนให�คณะกรัรัมการั
หน่วิยอบรัมปรัะชาชนกลัาง แลัะคณะกรัรัมการัหน่วิยอบรัมปรัะชาชนปรัะจ้ำา
ตำาบลั ควิรัดีำาเนินการัพัฒนาฐานข�อม้ลัแลัะแผู้นปฏิิบัติการัขับเคล่ืัอนหน่วิยอบรัม
ปรัะชาชนปรัะจ้ำาตำาบลัรัะยะสั�นแลัะรัะยะกลัาง เพ่ือเป็นแนวิทางการัสนับสนุน
การัดีำาเนินงาน ตัวิชี�วัิดีแลัะเป้าหมายของการัดีำาเนินงานให�กับคณะสงฆ์์ในพื�นท่ี

คำาสำาคัญ: หน่วิยอบรัมปรัะชาชนปรัะจ้ำาตำาบลั, สุขภาวิะวิิถีพุทธิ, พุทธิศาสนา
กับสังคม 
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 This study of “The Buddhist Well-Being Promotion of 
Tambon Public Training Unit in Thai Society”, an integrated 
research employed processes of action research, qualitative 
research, and quantitative research. The research processes 
enabled methodical data collection and data analysis in  
accordance with the study goals. The objectives of this study 
were 1) to develop the body of knowledge and the media for 
the Buddhist well-being promotion of Tambon public training 
unit in Thai society. 2) To innovate Buddhist well-being  
approach for Tambon public training unit. 3) To elevate monk’s 
capacity toward preacher on well-being promotion of Tambon 
public training unit. And 4) to build a network of cooperation 
between government agencies, private sector, society and the 
mechanism of Tambon public training unit.

 Research findings indicated that first, three important 
aspects on the developed body of knowledge were recognized. 
The first aspect was the invention of manual on driving of  
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Tambon public training unit. The second aspect was the  
creation of the body of knowledge on operation in the course of 
COVID-19 epidemic for example, the Buddhist new normal books 
and public relations media on activity drive for Tambon public 
training unit during COVID-19 epidemic. And the third aspect 
was the production of 5 documentary media summarizing the 
roles of Tambon public training unit on Buddhist well-being 
promotion. Second, three elements of Buddhist well-being 
innovations were created. The first element, social networking 
innovation referred to concrete cooperation for brainstorming 
and designing of operational activities for well-being promotion 
of Tambon public training unit while the social networking 
dimension expanded the communication platform to widely 
publicize the body of knowledge. The second element denoted 
the innovation of Buddhist well-being tools, i.e. research and 
development of the body of knowledge on Buddhist well-being 
along with action research on obtaining a measurement of 
health literacy and an understanding on depression guided by 
basic Buddhist principles. It was still necessary to carry on the 
learning process in order to develop such tools to properly 
respond to the rapid change in the dynamic social situations. 
And the third element involved innovative Buddhist well-being 
policies. The implementation of research project that supported 
the joint development activities with clergies in 20 provinces 
led to the ability to expand learning in response to the reform 
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of the Sangha affairs at the policy level. For instance, plans on 
driving of Public Training Unit (PTU) and driving of public welfare 
action plan by the Sangha Supreme Council of Thailand, etc. 
Third, activities in this study were conducted in order to upgrade 
the potential of the monks who took part in 9 workshops on 
quality improvement of Tambon public training unit. And the 
network developments of Buddhist monks were successful 
in dissemination of the body of knowledge on the Buddhist 
well-being. In addition, 1,374 monks along with 100 government 
officials participated in the social development activities for 
Tambon public training unit. And fourth, the development on 
network of cooperation was introduced to the Sangha Supreme 
Council of Thailand and to the National Office of Buddhism.  
So, they understood the principles and formally acknowledged 
the push for development of Tambon public training unit. 
Therefore, supporting networks for operational mechanisms at 
both national and local levels were created.

 Recommendations from the research were categorized 
into two critical topics. First, related studies on dimensions of both  
action research and development of body of knowledge research 
suggested that development of network cooperation activities 
should be carried on in order for the development of body 
of knowledge on the enhancement of the clergies’ activities 
and the Buddhist well-being to be promoted uninterruptedly. 
Second, policy dimension on clergies’ activities development 
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should be pushed to the committee of public training unit as 
well as the committee of Tambon public training unit. Database 
along with short-term and medium-term action plans on driving 
of Tambon public training unit should be executed and used 
as an operational facilitators, indicators, and targets for the 
local clergies.

Keywords: Tambon Public Training Unit, Buddhist Well-being 
Promotion, Buddhism and Society
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1.1 หลัักการแลัะเหตุุผลั
	 มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััยในฐานะมหาวิิทยาลััย
ของคณะสงฆ์์	 ได้้ผลัักดั้นให้สถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร์เป็็นองค์กรแห่งการ 
บูัรณาการการศึกษาวิิจัุยเพุ่�อการพัุฒนา	แลัะการส่งเสริมให้เกิด้เคร่อข่ายการ
พัุฒนาสุขภาวิะแลัะการเรียนรู้ตามแนวิพุระพุุทธศาสนา	ร่วิมกับัสำานักงาน
กองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุมาอย่างต่อเน่�อง	 ในระยะเริ�มต้น
ของการด้ำาเนินงานได้้มุ่งเน้นการศึกษาวิิจัุยการบัริหารจัุด้การแลัะการสรา้ง
เคร่อข่ายองค์กรทางพุระพุุทธศาสนาในสังคมไทย	เพุ่�อนำาไป็สู่การทำาควิาม
เข้าใจุรูป็แบับัการบัริหารจัุด้การองค์กรทางพุระพุุทธศาสนา	 ต่อมาได้้ 
ด้ำาเนินการสร้างการเรียนรู้แลัะการผลัักด้นัให้เกิด้พุ่�นที�ส่งเสริมสุขภาวิะตาม
แนวิพุระพุุทธศาสนา1	เพุ่�อเป็็นเคร่อข่ายการสร้างสุขภาวิะองค์รวิมร่วิมกัน	
ระหว่ิางมหาวิิทยาลััยสงฆ์์	องค์กรป็กครองคณะสงฆ์์ระดั้บัจัุงหวัิด้	ตลัอด้จุน 

1 พุระมหาสุทิตย์	อาภากโร	(อบัอุ่น)	แลัะคณะ.	(2556).	การพััฒนาระบบการบริหารจััดการ

และการสร้างเครือข่่ายองค์กรพัระพุัทธศาสนาในประเทศไทย	 (รายงานผลัการวิิจัุย).	

กรุงเทพุฯ:	ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวิะองค์กรสำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ.
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หน่วิยงานภาครัฐด้้านสาธารณสุข	 ซึึ่�งได้้ช่วิยให้เกิด้การบูัรณาการด้้าน 
สุขภาวิะ	 ทั�งการพัุฒนาสุขภาพุพุระสงฆ์์	 การพัุฒนาสุขภาวิะแก่ชุมชนโด้ย 
มีพุระสงฆ์์เป็็นผู้นำาการส่งเสริมสุขภาพุ	 ตลัอด้จุนการสร้างเคร่อข่ายการ
ทำางานที�เกี�ยวิข้องกับัสุขภาวิะองคร์วิมใหม้ากยิ�งขึ�น2  การด้ำาเนนิงานที�ผ่านมา 
จึุงก่อให้เกิด้ควิามตระหนักแลัะการต่�นตัวิต่อการผลัักดั้นองค์ควิามรู้ 
สุขภาวิะตามแนวิพุระพุุทธศาสนาไป็สู่การป็ระยุกต์ในพุ่�นที�ต้นแบับั

	 ขณะเดี้ยวิกันการที�มหาเถรสมาคม	 แลัะสำานักงานพุระพุุทธ
ศาสนาแห่งชาติ	ได้้มีมติให้ด้ำาเนินการการป็ฏิิรูป็กิจุการพุระพุุทธศาสนา	6	
ด้้านสำาคัญได้้แก่	 การป็กครอง	 การเผยแผ่	 การศาสนศึกษา	 การสาธารณ
สงเคราะห์	การสาธารณูป็การ	แลัะการศึกษาสงเคราะห์	จึุงถ่อเป็็นโอกาส
สำาคัญที�เคร่อข่ายการสร้างสุขภาวิะตามแนวิพุระพุุทธศาสนา	จุะได้้ร่วิมม่อ 
ส่งเสริมนโยบัาย	 กิจุกรรมแลัะองค์ควิามรู้ในช่วิงเวิลัาแห่งการป็รับั 
กระบัวินทัศน์การพัุฒนาองค์กรทางพุระพุุทธศาสนา3	 ทั�งนี�หากพิุจุารณา
จุากข้อเสนอที�สำาคัญเกี�ยวิกับัการพัุฒนาสุขภาวิะตามแนวิพุระพุุทธศาสนา 
ของ	 ป็ระเวิศ	 วิะสี	 (2561)	 นักคิด้แลัะราษฎรอาวุิโสผู้มีบัทบัาทสำาคัญต่อ
การสะท้อนการพัุฒนาอย่างยั�งย่นให้กับัสังคมไทยมาโด้ยตลัอด้	 เสนอว่ิา 
“พุระพุุทธศาสนากับัชุมชนเข้มแข็งเป็็นคู่แฝด้แห่งอาริยพัุฒนา”	 

2 กรุณาพิุจุารณาบัทบัาทการเป็็นองคก์รป็ระสานการสรา้งสุขภาวิะตามแนวิพุระพุุทธศาสนา

ทั�งในมิติการสร้างพุ่�นที�การเรียนรู้	 แลัะการพัุฒนาองค์ควิามรู้สุขภาวิะตามแนวิพุระพุุทธ

ศาสนาจุาก	พุระสุธีรัตนบััณฑิิต	(สุทิตย์	อบัอุ่น)	แลัะคณะ.	(2560).	การเสริมสร้างสุข่ภาวะ

และการเรียนร้้ตามแนวพัระพุัทธศาสนา.	 กรุงเทพุฯ:	 สำานักสนับัสนุนสุขภาวิะองค์กร	

สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	แลัะสถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร์	มหาวิิทยาลััย

มหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย.
3 คณะกรรมการป็ระสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการป็ฏิิรูป็กิจุการพุระพุุทธศาสนา	 (คป็พุ.).		

2561.	รายงานสรุปการขั่บเคลื�อนแผนปฏิิร้ปกิจัการพัระพุัทธศาสนา.
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(Twinning	 for	 Civilized	 Development)	 กล่ัาวิค่อพุระพุุทธศาสนาใน
สังคมไทยมีทรัพุยากรมหาศาลั	กล่ัาวิค่อมิติป็ริมาณมีวัิด้กว่ิา	37,000	แห่ง	
มิติคุณภาพุค่อเป็็นฐานที�มั�นแห่งควิามศรัทธาแลัะปั็ญญาของสังคม	 ดั้งนั�น
หากผลัักด้ันกระบัวินการสร้างเคร่อข่ายพุระพุุทธศาสนาที�ด้ำาเนินกิจุกรรม
พัุฒนา	ผ่านการสนบััสนุนบัทบัาทใหส้ถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตรแ์ลัะหน่วิยงาน 
อ่�นๆ	 ของมหาวิิทยาลััยสงฆ์์ได้้สร้างเคร่อข่ายลังสู่คณะสงฆ์์ระดั้บัพุ่�นที� 
โด้ยมีภาคีเคร่อข่ายส่งเสริมนโยบัายตั�งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ	 แนวิทางการ
ป็ฏิิรูป็สังคมให้ส่�อสารไป็ได้้อย่างทั�วิถึง	 จุะก่อให้เกิด้อาริยพัุฒนาขึ�นได้้ใน
อนาคต4

 สำาหรับักรอบัการด้ำาเนินยุทธศาสตร์แลัะโครงการป็ฏิิรูป็กิจุการ
พุระพุุทธศาสนา	สามารถสรุป็ได้้ดั้งนี�

4 ป็ระเวิศ	วิะสี.	(2561).	พุระพุุทธศาสนากับัชุมชนเข้มแข็งคู่แฝด้แห่งอาริยพัุฒนา.	นนทบุัรี:	

นิติธรรมการพิุมพ์ุ.	

ด�าน
ปกครอง

ด�าน
ศาสนศึกษา

ด�าน
ศึกษาสงเคราะห�

ด�าน
เผยแผ�

ด�าน
สาธารณูปการ

ด�าน
สาธารณสงเคราะห�

• โครงการพัฒนาระบบ
บร�หารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
• โครงการพระพ�ทธศาสนา
4.0 Smart Card 
(ฐานข�อมูลศาสนบุคคล)
• โครงการพัฒนาข�ด
ความสามารถศาสนบุคคล

• โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาพระปร�ยัติธรรม
• โครงการส�งเสร�ม
นวัตกรรมเช�งพ�ทธ

• โครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาสู�สังคม
• โครงการพัฒนาศูนย�รวม
องค�ความรู�ด�านพระพ�ทธ
ศาสนา

• โครงการยกระดับหมู�บ�าน
รักษาศีล 5
• โครงการว�ป�สสนากรรมฐาน
เพื่อพัฒนาทุนมนุษย�

• โครงการบร�หารจัดการ
ศาสนสมบัติ 
(ระบบการเง�น-บัญช�)
• โครงการวัดสร�างสุขด�วย
กิจกรรม 5 ส

• โครงการส�งเสร�มความ
ร�วมมือภาคีเคร�อข�าย
• โครงการสาธารณสงเคราะห�
เพื่อสังคม
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	 จึุงเห็นได้้ว่ิาการผลัักด้นัให้เกิด้การสรา้งองค์ควิามรู้แลัะการพุฒันา
เคร่อข่ายสุขภาวิะตามแนวิพุระพุุทธศาสนาให้มีควิามยั�งยน่	อยูใ่นช่วิงเวิลัาที�
เป็็นโอกาสสำาคัญของการสร้างสรรค์เคร่อข่ายการทำางาน	แลัะกระบัวินการ
ส่งเสริมองค์ควิามรู้สุขภาวิะตามแนวิพุระพุุทธศาสนา	 บัูรณาการร่วิมกับั
ภารกิจุของคณะสงฆ์์แลัะหน่วิยงานภาครัฐที�เกี�ยวิข้องร่วิมกัน

	 ปั็จุจุุบััน	 การพัุฒนาสุขภาวิะตามแนวิพุระพุุทธศาสนา	 ได้้ขยาย
แนวิทางแลัะรูป็แบับัการด้ำาเนินการมากยิ�งขึ�น	 จุะเห็นได้้จุากการส่งเสริม
ควิามร่วิมม่ออย่างเป็็นรูป็ธรรมของสำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพุแลัะภาคีเคร่อข่ายทั�งที�เป็็นหน่วิยงานภาครัฐแลัะหน่วิยงาน
สถาบัันการศึกษา	 อาทิ	 การสนับัสนุนให้เกิด้การพัุฒนากิจุกรรมสร้าง 
สุขด้้วิย	 5ส5	 การพุัฒนาเคร่อข่ายการทำางานระหวิ่างพุระสังฆ์าธิการแลัะ 
พุระสงฆ์์นักพัุฒนา6	 ตลัอด้จุนการพัุฒนาส่�อการเรียนรู้แลัะกลัยุทธ์สร้าง 
สุขภาวิะทางกายผ่านกระบัวินการทางโภชนาการ7	 ซึึ่�งถ่อว่ิาได้้ยกระดั้บั
ควิามร่วิมม่อในมิติที�สอด้คล้ัองกับัการป็ฏิิรูป็กิจุการคณะสงฆ์์ได้้พุอสมควิร	

	 อย่างไรก็ดี้การบูัรณาการกระบัวินการพุัฒนาสุขภาวิะตามแนวิ
พุระพุุทธศาสนาสู่ชุมชน	 โด้ยเฉพุาะอย่างยิ�งส่งเสริมองค์กรคณะสงฆ์์
ต้นแบับัที�สามารถด้ำาเนนิกิจุกรรมสุขภาวิะภายในระบับัการเผยแผป่็รกติได้้	 

5 อนุวิรรตน์	ศิลัาเร่องอำาไพุ	แลัะคณะ.	(2559).	โลกแห่งสัปปายะ วัดสร้างสุข่.	กรุงเทพุฯ:	แผนก 

บัริหารผลิัตภัณฑ์ิใหม่	ฝ่ายพัุฒนาแลัะจัุด้การเรียนรู้	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลัยี	(ไทย-ญี�ปุ่็น).
6 	พุระมหาบุัญเลิัศ	ช่วิยธานี.	2560.	ค่้มือขั่บเคลื�อนโครงการสงัฆพััฒนาวชิชาลยั.	กรุงเทพุฯ:	

จุรัลัสนิทวิงศ์การพิุมพ์ุ.
7 จุงจิุตร	อังคทะวิานิช,	รชยา	รัตนการุณย์	แลัะเมธาวีิ	สุขวิณิชนันท์.	(2561).	โคราชโมเดล 

ประสิทธิภาพัสื�อสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพั.	 กรุงเทพุฯ:	 สำานัก

สนับัสนุนสุขภาวิะองค์กร	 สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	 แลัะโครงการ

การขับัเคล่ั�อนสงฆ์์ไทยไกลัโรคเพุ่�อการดู้แลัโภชนาการพุระสงฆ์์ระดั้บัป็ระเทศ.
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ถ่อเป็็นควิามท้าทายแห่งยคุสมัยร่วิมกันที�จุำาเป็็นต้องพัุฒนาให้เกิด้ขึ�น	เพุราะ
การสามารถยกระดั้บัควิามตระหนักถึงควิามสำาคัญของการสร้างเสริม 
สุขภาวิะ	 ที�คณะสงฆ์์สามารถด้ำาเนินกิจุกรรมร่วิมกับัภาคีเคร่อข่ายในพุ่�นที�
ได้้	จุะเป็็นรูป็แบับัที�สร้างระบับัสุขภาพุที�ยั�งย่นต่อไป็	อีกทั�งปั็จุจุุบัันภาครัฐ
ได้้พัุฒนายุทธศาสตร์ชาติแลัะกำาหนด้ให้การพัุฒนาสุขภาวิะเชิงบูัรณาการ
แลัะให้ควิามสำาคัญกับัการสร้างกระบัวินการลังสู่พุ่�นที�ชุมชน	เป็็นส่วินหนึ�ง
ของกลัไกที�จุะยกระดั้บัการพัุฒนาทรัพุยากรมนุษย์อย่างยั�งย่น	ดั้งข้อควิาม
ที�ระบุัว่ิา

“การส่่งเส่รมิให้้ชุุมชุนเป็็นฐานในการส่รา้งสุ่ขภาวะดีีใน 
ทุุกพ้ื้�นทีุ� โดียให้้ชุุมชุนเป็็นแห้ล่่งบ่่มเพื้าะจิิตส่ำานึก 
การมีสุ่ขภาพื้ดีีของป็ระชุาชุน ผ่่านการจัิดีการความร้้ 
(Knowledge Management) ด้ีานสุ่ขภาพื้ทีุ�เป็็น
ป็ระโยชุน์แล่ะส่นับ่ส่นุนให้้มีการแล่กเป็ลี่�ยนเรียนร้้การ
ส่ร้างสุ่ขภาวะทีุ�พึื้งป็ระส่งค์ระห้ว่างกัน โดียรัฐจิะทุำา
ห้น้าทีุ�เป็็นผ้้่กำากับ่ (Facilitator) ทีุ�ส่ำาคัญในการอำานวย
ความส่ะดีวกให้้ชุุมชุนส่ามารถส่รา้งการมสุี่ขภาวะดีีของ
ตนเองได้ี เชุ่น ให้้ความร้้ ส่นับ่ส่นุนทุรัพื้ยากรทีุ�จิำาเป็็น
ในการจัิดีการสุ่ขภาวะแก่ป็ระชุาชุนในพ้ื้�นทีุ� เป็็นต้น”8

8 คณะกรรมการจุัด้ทำายุทธศาสตร์ชาติ	 สำานักงานเลัขาธิการนายกรัฐมนตรี.	 (2561).	 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579).	กรุงเทพุฯ:	สำานักงานเลัขาธิการนายกรัฐมนตรี.
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	 กล่ัาวิสำาหรับัการป็กครองคณะสงฆ์์ในพุ่�นที�ปั็จุจุุบััน	การมีสำานักงาน
เจุ้าคณะจัุงหวัิด้เป็็นศูนย์กลัางการป็กครองได้้ช่วิยให้เกิด้การนำานโยบัาย
แลัะโครงการป็ฏิิรูป็กิจุการคณะสงฆ์์ลังสู่พุ่�นที�ชุมชนมากขึ�น	แต่ยังเป็็นการ
ด้ำาเนินงานในลัักษณะแยกโครงการหร่อตามฝ่ายคณะกรรมการที�ได้้รับั
มอบัหมาย	 ดั้งนั�นการบูัรณาการให้เกิด้เคร่อข่ายการส่งเสริมสุขภาวิะ 
วิิถีพุุทธ	 จึุงจุำาเป็็นต้องให้ควิามสำาคัญกับัการด้ำาเนินงานร่วิมองค์กรที�
สะท้อนบัทบัาทการบูัรณากิจุกรรมได้้อย่างรอบัด้้าน	รวิมทั�งเป็็นหน่วิยงาน
ที�ทำางานในพุ่�นที�มาอย่างต่อเน่�อง	 “หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั”	
หร่อ	 อ.ป็.ต.9	 เป็็นหน่วิยงานที�เกิด้ขึ�นจุากควิามริเริ�มของคณะสงฆ์์	 ซึึ่�งมี
สมเด็้จุพุระพุุทธโฆ์ษาจุารย	์(ฟ้ื้�น	ชุตินฺธโร)	วัิด้สามพุระยา	กรุงเทพุมหานคร	
เป็็นหัวิเรี�ยวิหัวิแรงให้การก่อตั�งขึ�น	 โด้ยมีวัิตถุป็ระสงค์หลัักเพุ่�อสงเคราะห์
แลัะอนุเคราะห์ป็ระชาชนในท้องถิ�น	 ให้ช่วิยเหล่ัอแลัะพัุฒนาตนเองไป็
ในทิศทางที�ถูกต้องตามสภาพุแวิด้ล้ัอมของท้องถิ�นนั�นๆ	 ตลัอด้จุนเป็็น
ศูนย์กลัางป็ระสานงานระหวิ่างวัิด้	 บ้ัาน	 แลัะหน่วิยงาน	 ในการที�จุะร่วิม
กันพัุฒนาท้องถิ�นให้เจุริญก้าวิหน้าในทุกด้้าน	 จุำาแนกเป็็นพัุนธกิจุที�สำาคัญ	
8	 ป็ระการ	 ค่อ	 (1)	 ศีลัธรรมแลัะวิัฒนธรรม	 (2)	 สุขภาพุแลัะอนามัย	 
(3)	 สัมมาชีพุ	 (4)	 สันติสุข	 (5)	 ศึกษาสงเคราะห์	 (6)	 สาธารณสงเคราะห์	
(7)	 กตัญญููกตเวิทิตาธรรม	 แลัะ	 (8)	 สามัคคีธรรม	 ซึึ่�งเม่�อพิุจุารณาตาม
กรอบัการด้ำาเนินยุทธศาสตรแ์ลัะโครงการป็ฏิิรูป็กิจุการพุระพุุทธศาสนาใน 

9 จุากรายงานของสำานักงานพุระพุุทธศาสนาแห่งชาติพุบัว่ิาปั็จุจุุบัันมีหน่วิยอบัรมป็ระชาชน

ป็ระจุำาตำาบัลัทั�งสิ�น	5,914	แห่ง	โด้ยเป้็าหมายสำาคัญของการขับัเคล่ั�อนหน่วิยอบัรมป็ระชาชน

ป็ระจุำาตำาบัลัค่อการเผยแผ่หลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนาร่วิมกับัพัุฒนาชุมชนท้องถิ�น	 ซึึ่�งมี

การด้ำาเนินงานมาอย่างต่อเน่�อง	 รวิมทั�งบัางปี็เจุ้าคณะป็กครองอาจุส่งเสริมให้มีการป็ระชุม

สัมมนาเชิงป็ฏิิบััติการเพุ่�อถอด้บัทเรียนแลัะมอบัรางวิัลัให้กับัหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา

ตำาบัลัดี้เด่้นระดั้บัหนด้้วิย
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01
เพื่อพัฒนาองค�ความรู�
และสื่อสร�างเสร�มสุขภาวะ
ว�ถีพ�ทธของหน�วยอบรม
ประชาชนประจําตําบลใน
สังคมไทย

02

03

04

เพื่อพัฒนานวัตกรรม
สุขภาวะว�ถีพ�ทธของ
หน�วยอบรมประชาชน
ประจําตําบล

เพื่อพัฒนาพระสงฆ�
ของหน�วยอบรม
ประชาชนประจํา
ตําบลสู�พระนักเทศน�
ส�งเสร�มสุขภาวะ

เพื่อสร�างเคร�อข�าย
ความร�วมมือของ
หน�วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม กับ
กลไกการทํางานของ
หน�วยอบรมประชาชน
ประจําตําบล

เกิดองค�ความรู�ที่เก่ียวข�องกับ
สุขภาวะว�ถีพ�ทธและชุดความรู�
สําหรับการขับเคลื่อนให�เกิด
เคร�อข�ายการเสร�มสร�างสขุภาวะ
เช� งพ�ทธของหน� วยอบรม
ประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) 
ในสังคมไทย

เกิดเป�นหน�วยอบรมประชาชน
ประจําตําบลต�นแบบ

มีหน�วยอบรมประชาชนประจํา
ตําบลที่เข�าร�วมศึกษาเร�ยนรู� 
และพฒันาแกนนําพระสงฆ�ของ
หน�วยอบรมประชาชนประจํา
ตําบลสู�พระนักเทศน�ส�งเสร�ม
สุขภาวะ จํานวน 1,000 รูป

เกิดนวัตกรรมสื่อสารสุขภาพ
ตามแนวพระพ�ทธศาสนาและ
นวัตกรรมฐานข�อมูลสุขภาพ
พระสงฆ�

เกิดการถอดบทเร�ยนทั�งในเร�อ่ง
ป�จจยัความสําเร�จ รูปแบบ การ
ดําเนินงาน และภาคีเคร�อข�าย
ที่สามารถสร�างความยั�งยืนให�
กับหน�วยอบรมประชาชนประจํา
ตําบลได�

เกิดบันทกึความร�วมมอืในการ
ขับเคลือ่นหน�วยอบรมประชาชน
ประจําตําบล เพ่ือสนบัสนนุการ
ปฏิรูปกิจการพระพ�ทธศาสนา
ให�มสี�วนในการยกระดบัในการ
พฒันาสขุภาวะให�กับชมุชนอย�าง
ยั�งยืนใน 20 จังหวัดต�นแบบ

01 02 03

04 05 06

1.3 เป�าหมายของโครงการ

1.2 วัตถุประสงค�ข้างต้น	เห็นได้้ว่ิาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	มีพัุนธกิจุที�สอด้คล้ัอง
แลัะสามารถบูัรณาการเข้ากับักรอบัการป็ฏิิรูป็กิจุการพุระพุุทธศาสนา	อาทิ	
การผลัักดั้นงานส่งเสริมศีลัธรรมวัิฒนธรรม	กตัญญููกตเวิทิตาธรรม	สันติสุข	
แลัะสามัคคีธรรม	ให้เป็็นส่วินหนึ�งของฝ่ายเผยแผ่	การผลัักดั้นงานสุขภาพุ
แลัะอนามยั	สาธารณสงเคราะห	์ให้ส่งเสรมิงานของฝา่ยสาธารณสงเคราะห์	
ตลัอด้จุนงานสัมมาชีพุ	 แลัะศึกษาสงเคราะห์	 ให้สามารถสนับัสนุนฝ่าย
ศาสนศึกษาแลัะศึกษาสงเคราะห์	 เป็็นต้น	 ด้้วิยวัิตถุป็ระสงค์แลัะพัุนธกิจุ 
ดั้งกล่ัาวิข้างต้น	หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัจึุงถ่อเป็็นรูป็แบับัองค์กร 
เคร่อข่ายที�สถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร	์เห็นว่ิาควิรพัุฒนาแลัะส่งเสริมการด้ำาเนิน
งานร่วิมกันเชิงพุ่�นที�	ให้เกิด้การขับัเคล่ั�อนการส่งเสริมสุขภาวิะแลัะต่อยอด้
เป็็นนวัิตกรรมสุขภาวิะวิิถีพุุทธร่วิมกันต่อไป็

	 ดั้งนั�นจึุงมีควิามจุำาเป็็นต้องด้ำาเนินโครงการ	 “การเสริมสร้าง 
สุขภาวิะเชิงพุุทธของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ในสังคม
ไทย”	เพุ่�อพัุฒนาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัให้สามารถบูัรณาการ
สถานการณ์ปั็ญหาสุขภาวิะองค์รวิมแลัะกำาหนด้กิจุกรรมการด้ำาเนินงานที�
สอด้คล้ัองกับัภารกิจุของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	ทั�งในมิติของ
ควิามเร่งด่้วินแลัะมิติของควิามสอด้คล้ัองกับับัริบัทสังคมแลัะวัิฒนธรรม
ในพุ่�นที�	 ซึึ่�งจุะช่วิยยกระดั้บัการพัุฒนาสุขภาวิะองค์รวิมให้ยั�งย่นในระดั้บั
พุ่�นที�ได้้ดี้ยิ�งขึ�น
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ยั�งยืนใน 20 จังหวัดต�นแบบ

01 02 03

04 05 06

1.3 เป�าหมายของโครงการ

1.2 วัตถุประสงค�

9
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1.4 นิิยามศััพท์์เฉพาะ
	 1.	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 หมายถึงเป้็าหมายระยะยาวิในการพุัฒนา
ป็ระเทศ	เพุ่�อใช้เป็็นกรอบัในการกำาหนด้นโยบัายการบัริหารราชการแผ่นดิ้น 
ของคณะรัฐมนตรีก่อนที�จุะเข้ามาบัริหารป็ระเทศ	 แลัะก่อนที�จุะมีการจัุด้
ทำาแผนพุัฒนาเศรษฐกิจุแลัะสังคมแห่งชาติ	 นโยบัายแลัะแผนระด้ับัชาติ
ว่ิาด้้วิยควิามมั�นคงแห่งชาติ	 แลัะแผนระดั้บัอ่�นๆ	 ทั�งนี�ในยุทธศาสตร์ชาติ
ได้้กำาหนด้เร่�องการพัุฒนาสังคมสุขภาวิะเป็็นส่วินหนึ�งของการขับัเคลั่�อน
อนาคตป็ระเทศไทยร่วิมด้้วิย

	 2.	ธรรมนูญสุขภาพุพุระสงฆ์์แห่งชาติ	หมายถึงข้อตกลังร่วิม	หร่อ	
กติกาที�เป็็นเจุตจุำานงแลัะพัุนธะร่วิมของพุระสงฆ์์	 คณะสงฆ์์	 ชุมชน	 สังคม	
แลัะหน่วิยงานภาคีที�เกี�ยวิข้องทุกภาคส่วินเพุ่�อเป็็นกรอบัแลัะแนวิทางการ
ส่งเสริมสุขภาวิะพุระสงฆ์์ในทุกระดั้บัแลัะส่งเสริมบัทบัาทของพุระสงฆ์์ 
ในการเป็็นผู้นำาด้้านสุขภาวิะของชุมชนแลัะสังคม

	 3.	 การป็ฏิิรูป็กิจุการคณะสงฆ์์	 หมายถึงการด้ำาเนินการป็รับัป็รุง
แลัะพุัฒนานโยบัาย	 ภารกิจุ	 โครงการ	 กิจุกรรมของคณะสงฆ์์ไทย	 ซึึ่�ง 
มหาเถรสมาคมได้้แต่งตั�งแต่ให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ	ของมหาเถรสมาคม
แลัะคณะกรรมการป็ระสานงานการป็ฏิิรูป็กิจุการพุระพุุทธศาสนา	วิิเคราะห์	
พัุฒนาแลัะทำาข้อเสนอการด้ำาเนินงานให้กับัมหาเถรสมาคมต่อไป็

	 4.	 สถาบัันการศึกษาคณะสงฆ์์	 หมายถึงองค์กรที�ทำาหน้าที�
จัุด้การศึกษาให้กับัพุระสงฆ์์	 สามเณรหร่อป็ระชาชน	 ตั�งแต่ระดั้บัโรงเรียน 
พุระป็ริยัติธรรม	 โรงเรียนการกุศลัของวัิด้ในพุระพุุทธศาสนา	 ศูนย์ศึกษา
พุระพุุทธศาสนาวัินอาทิตย์	 โรงเรียนเตรียมบัาลีัศึกษา	 มหาวิิทยาลััย 
มหามกุฏิราชวิิทยาลััยแลัะมหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย

	 5.	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 หมายถึงหน่วิยงานของ
คณะสงฆ์์ระดั้บัตำาบัลัที�มีที�ตั�งอยู่ในวัิด้	 โด้ยมีวัิตถุป็ระสงค์การจัุด้ตั�งเพุ่�อ
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การส่งเสริมหลัักแห่งควิามมั�นคงในสังคมไทย	 8	ป็ระการ	 ได้้แก่	 ศีลัธรรม
แลัะวัิฒนธรรม	 สุขภาพุแลัะอนามัย	 สัมมาชีพุ	 สันติสุข	 ศึกษาสงเคราะห์	
สาธารณสงเคราะห์	กตัญญููกตเวิทิตาธรรม	แลัะสามัคคีธรรม

	 6.	สุขภาวิะวิิถีพุุทธ	หมายถึงการพัุฒนาคุณภาพุวิิถีชีวิิตป็ระชาชน
เพุ่�อให้เกิด้การพัุฒนาด้้านกาย	 จิุต	 ปั็ญญาแลัะสังคม	 โด้ยบูัรณาการ 
องค์ควิามรู้ทางพุระพุุทธศาสนา	 หร่อหน่วิยงานด้้านสถาบัันการศึกษา 
คณะสงฆ์์ให้เข้าร่วิมด้ำาเนินกิจุกรรมลัักษณะนี�ร่วิมด้้วิย

	 7.	 นวัิตกรรมสุขภาวิะวิิถีพุุทธ	 หมายถึง	 แนวิคิด้หร่อสิ�งป็ระดิ้ษฐ์ 
ที�เกิด้ขึ�นจุากการผสมผสานควิามคิด้อย่างสร้างสรรค์โด้ยบูัรณาการ 
องค์ควิามรู้ทางพุระพุุทธศาสนา	ให้เกิด้เป็็นผลังานที�เกี�ยวิข้องกับัการสร้าง
เสริมสุขภาพุ	 ในด้้านกาย	 ใจุ	 สังคม	 แลัะปั็ญญา	 แลัะช่วิยลัด้พุฤติกรรม 
เสี�ยงทางสุขภาพุ	หร่อส่งเสริมให้คนมีสุขภาพุที�ดี้อย่างยั�งย่น	

	 8.	 เคร่อข่ายสุขภาวิะวิิถีพุุทธ	 หมายถึงกลุ่ัมพุระสงฆ์์ที�พุยายาม
ด้ำาเนินการพัุฒนาสุขภาวิะให้เกิด้ขึ�นในสังคม	 ทั�งการลัด้ปั็จุจัุยเสี�ยงเชิง
สุขภาพุแก่ชุมชนแลัะพุระสงฆ์์	 หร่อการด้ำาเนินกิจุกรรมส่งเสริมให้เกิด้การ
ขับัเคล่ั�อนพัุฒนาสุขภาวิะโด้ยร่วิมม่อกับัหน่วิยงานที�เกี�ยวิข้องระดั้บัพุ่�นที�
หร่อป็ระเด็้นการทำางานเข้าร่วิมด้้วิย

1.5 ยุท์ธศัาสตุร์การดำำาเนิินิงานิ
 1. ยุทธศาสตร์ที� 1 การพััฒนาองค์ความร้้สุข่ภาวะตามแนว
พัระพุัทธศาสนา	 กล่ัาวิค่อการด้ำาเนินการศึกษา	 สังเคราะห์แลัะจัุด้ทำาชุด้
ควิามรู้เพุ่�อการพัุฒนาสุขภาวิะตามแนวิพุระพุุทธศาสนา	 ทั�งองค์ควิามรู้
จุากพุระไตรป็ิฎก	 อรรถกถาแลัะคัมภีร์ทางพุระพุุทธศาสนา	 รวิมทั�งการ
สังเคราะห์องค์ควิามรู้ที�สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ
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แลัะภาคีเคร่อข่ายด้ำาเนินการ	 นอกจุากนี�ยังจุะด้ำาเนินการป็ระมวิลัองค์ 
ควิามรู้จุากข้อมูลัขนาด้ใหญ่	(Big	Data)	 เกี�ยวิกับัสุขภาพุ	ปั็จุจัุยเสี�ยงแลัะ
แนวิทางการส่งเสริมสุขภาพุสำาหรับัพุระสงฆ์์	เพุ่�อพัุฒนาเป็็นข้อมูลั	(Open	
Primary	 Data)	 สำาหรับัคณาจุารย์แลัะนักวิิจัุยของมหาวิิทยาลััยได้้ใช้
ป็ระโยชน์ร่วิมกันต่อไป็		

 2.  ยุทธศาสตร์ที� 2 การสร้างนวัตกรรมสุข่ภาวะวิถีีพุัทธ	กล่ัาวิค่อ 
การศึกษาแลัะจัุด้การควิามรู้เพุ่�อให้เกิด้นวัิตกรรมสุขภาวิะวิิถีพุุทธ	 
ที�สามารถนำาไป็ป็ระยุกต์ใช้กับัวัิด้แลัะชุมชนในสังคมไทยได้้	

 3. ยุทธศาสตร์ที� 3 การสร้างพืั�นที�การเสริมสร้างสุข่ภาวะตาม 
แนวพัระพุัทธศาสนาระดับชุมชน	 กล่ัาวิค่อการสร้างแลัะพัุฒนา 
เคร่อข่ายการทำางานร่วิมกับัคณะสงฆ์์	หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั 
ตลัอด้จุนมหาวิิทยาลััยสงฆ์์ในพุ่�นที� 	 เพุ่�อการพัุฒนาเคร่อข่ายการ
เสริมสร้างสุขภาวิะวิิถีพุุทธให้เกิด้ขึ�นในระด้ับัชุมชน	 แลัะสามารถเป็็น
ศูนย์กลัางของการเป็็นวิัด้ส่งเสริมสุขภาพุตามกรอบัธรรมนูญสุขภาพุ 
พุระสงฆ์์แห่งชาติ	 พุ.ศ.	 2560	 แลัะการขยายองค์ควิามรู้สุขภาวิะวิิถีพุุทธ
บูัรณาการเข้าสู่ชุมชนให้เพิุ�มมากขึ�น

 4. ยุทธศาสตร์ที� 4 การพััฒนาเครือข่่ายการส่งเสริมระบบ 
สุข่ภาพัอย่างยั�งยืนเพืั�อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ	กล่ัาวิค่อการผลัักดั้นให้
คณะสงฆ์์	หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัแลัะมหาวิิทยาลััยสงฆ์์ในพุ่�นที�	
เป็็นเคร่อข่ายทั�งภาคป็ฏิิบััติการแลัะภาคนโยบัายของการส่งเสริมระบับั
สุขภาพุร่วิมกับัหน่วิยงานภาครัฐ	 องค์กรป็กครองส่วินท้องถิ�น	 ตลัอด้จุน 
ภาคป็ระชาสังคมในพุ่�นที�	 เพุ่�อผลัักดั้นมิติการสุขภาวิะองค์รวิมให้ขยายสู่
คณะสงฆ์์อย่างเป็็นรูป็ธรรมแลัะมีควิามยั�งย่นตามกรอบัยุทธศาสตร์	 20	 ปี็
ของภาครัฐ	
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 5. ยุทธศาสตร์ที� 5 การพััฒนาเครือข่่ายสุข่ภาวะวิถีีพุัทธ
ตามกรอบการปฏิิร้ปกิจัการคณะสงฆ์	 กล่ัาวิค่อการด้ำาเนินกิจุกรรมทั�ง
ในลัักษณะพัุฒนาองค์ควิามรู้	 การจัุด้เก็บัข้อมูลัขนาด้ใหญ่	 การจัุด้การ 
ควิามรู้เพุ่�อเป็็นคู่ม่อผลัักดั้นการส่งเสริมนโยบัายสุขภาพุพุระสงฆ์์ให้กับั
มหาเถรสมาคม	 แลัะสำานักงานพุระพุุทธศาสนาแห่งชาติ	 นอกจุากนี�ยังจุะ 
ส่งเสริมให้เกิด้เคร่อข่ายสุขภาวิะวิิถีพุุทธที�สามารถบูัรณาการโครงการป็ฏิิรูป็
กิจุการคณะสงฆ์์ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ	ของมหาเถรสมาคม	ร่วิมกับั
การพัุฒนาสุขภาวิะอย่างยั�งย่นในสังคมไทย

ก�รศึกษ�วิจัยครั�งนี�เป็็นก�รวิจัย 
แบบบูรณ�ก�ร โดยจะใช้้ก�รดำ�เนินก�รวิจัย 
ที�ผนวกร่วมกันระหว่�งก�รวิจัยเช้ิงป็ฏิิบัติิก�ร 
(Action Research) ก�รวิจัยเช้ิงคุณภ�พ 
(Qualitative Research) และ 
ก�รวิจัยเช้ิงป็ริม�ณ (Quantitative Research) 
โดยมีก�รกำ�หนดแนวท�งก�รขัับเคล่�อนและ 
เป็้�หม�ยก�รดำ�เนินง�นร่วมกัน ระหว่�งคณะผู้วิจัย 
และ ผู้แทนฝ่่�ยก�รป็กครองคณะสงฆ์์  
ซึ่่�งมีหน้�ที�ในก�รสนองง�นป็ฏิิรูป็กิจก�รคณะสงฆ์ ์
โดยเฉพ�ะที�เกี�ยวขั้องกับก�รพัฒน�สุขัภ�วะ

1.6 วิิธีดำำาเนิินิการ
ศัึกษาวิิจััย
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	 อาทิ	 ผู้แทนสำานักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถร
สมาคม	 ผู้แทนคณะกรรมการ ขับั เค ล่ั� อนงานของหน่วิยอบัรม 
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 แลัะผู้แทนคณะกรรมการขับัเคล่ั�อน 
โครงการเสริมสร้างของป็รองด้องสมานฉันท์โด้ยใช้หลัักธรรมทาง 
พุระพุุทธศาสนา	 (หมู่บ้ัานรักษาศีลั	 5)	 เป็็นต้น	 เป้็าหมายสำาคัญของ
การด้ำาเนินงานจุะมีการขับัเคล่ั�อนแลัะถอด้บัทเรียนการพัุฒนาพุระสงฆ์์ 
แลัะหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัต้นแบับัที�จุะสามารถยกระดั้บั 
การพุัฒนาสุขภาวิะวิิถีพุุทธให้เกิด้ขึ�นอย่างเป็็นรูป็ธรรมได้้	 รวิมทั�งการ
พัุฒนาองค์ควิามรู้ด้้วิยการวิิจัุยพุ่�นฐานเกี�ยวิกับัสถานการณ์สุขภาวิะ 
พุระสงฆ์์เพุ่�อเข้าใจุสถานการณ์ปั็ญหาในการลัด้ควิามเสี�ยงทางสุขภาพุ 
แลัะการพุัฒนาองค์ควิามรู้ในการสร้างพุ่�นที�สุขภาวิะวิิถีพุุทธ	 ป็ระกอบั 
เป็็นข้อมูลัในการขับัเคลั่�อนการพุัฒนาสุขภาวิะวิิถีพุุทธได้้อย่างรอบัด้้าน 
ต่อไป็	โด้ยสามารถสรุป็ขั�นตอนการด้ำาเนินงานได้้ดั้งต่อไป็นี�

 1.6.1 ข่อบเข่ตข่องการศึกษา

	 สำาหรับัการศึกษาครั�งนี�มีขอบัเขตของการศึกษาจุะแบ่ังออกเป็็น	 
4	ด้้านดั้งนี�

 1.6.1.1 การสังเคราะห์และพััฒนาองค์ความร้้	 กล่ัาวิค่อ 
การสังเคราะห์แลัะการจุัด้การควิามรู้ที�เกี�ยวิข้องกับัสุขภาวิะวิิถีพุุทธ	 
ตลัอด้จุนองค์ควิามรู้สำาคัญที�เป็็นข้อมูลัสำาหรับัการขับัเคล่ั�อนให้เกิด้ 
เคร่อข่ายการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน 
ป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ในสงัคมไทย	โด้ยสามารถแบัง่ออกเป็็น	2	ด้้านสำาคัญ
ค่อ

	 	 (1)	 การสังเคราะห์ควิามรู้เกี�ยวิกับัการพัุฒนาสุขภาวิะ 
วิิถีพุุทธ	 จุากพุระไตรป็ิฎก	 อรรถกถา	 คัมภีร์	 งานวิิชาการแลัะงานวิิจัุย	 
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โด้ยเฉพุาะที�จุะสามารถเป็็นข้อมูลัสนับัสนุนการเคล่ั�อนกิจุกรรมวัิด้ 
ส่งเสริมสุขภาพุของคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถร
สมาคม	 แลัะโครงการหมู่บั้านรักษาศีลั	 5	 ของคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่
ของมหาเถรสมาคมได้้

	 	 (2)	การรวิบัรวิม	วิิเคราะห์	แลัะป็ระมวิลัองค์ควิามรู้จุาก
ข้อมูลัขนาด้ใหญ่	 เกี�ยวิกับัสุขภาพุ	 ปั็จุจัุยเสี�ยงแลัะแนวิทางการส่งเสริม 
สุขภาพุสำาหรับัพุระสงฆ์์	 เพุ่�อพัุฒนาเป็็นข้อมูลั	 (Open	 Primary	 Data)	
สำาหรับัการกำาหนด้ทิศทางแลัะนโยบัายการพัุฒนาสุขภาวิะพุระสงฆ์์	 
ตลัอด้จุนการส่งเสริมกิจุกรรมธรรมนูญสุขภาพุพุระสงฆ์์แห่งชาติ	 รวิมทั�ง
เปิ็ด้โอกาสให้คณาจุารย์	นักวิิจัุย	แลัะนิสิตนักศึกษาของมหาวิิทยาลััยได้้ใช้
ป็ระโยชน์ต่อไป็

 1.6.1.2 การพััฒนาชุดความร้้และการสร้างเครือข่่ายหน่วย
อบรมประชาชนประจัำาตำาบล กล่ัาวิค่อการจุัด้การองค์ควิามรู้จุาก
การด้ำาเนินงานที�สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	 
ได้้ส่งเสริมให้มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััยแลัะภาคีเคร่อข่าย
ด้ำาเนินการไว้ิ	 บูัรณาการกับัระเบีัยบั	รายงานการด้ำาเนินงานแลัะโครงการ
ต้นแบับัที�คณะกรรมการโครงการหมู่บ้ัานรักษาศีลั	5	ได้้จัุด้ทำา	เพุ่�อพัุฒนา
เป็็นชุด้ควิามรู้ดั้งนี�

	 	 (1)	 การสร้างเคร่อข่ายหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั	โด้ยการด้ำาเนินการอบัรมผู้นำาเคร่อข่ายหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั	 การผลัักดั้นให้เกิด้การด้ำาเนินงานแลัะบัันทึกควิามร่วิมม่อระหวิ่าง
มหาวิิทยาลััยสงฆ์์	คณะสงฆ์์	หน่วิยงานด้้านสาธารณสุขแลัะองค์กรป็กครอง
ส่วินท้องถิ�นในพุ่�นที�	 เพุ่�อเป็็นต้นแบับัของการบูัรณาการนโยบัายภาครัฐ	
มหาเถรสมาคมแลัะสำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุใน
การสร้างสังคมสุขภาวิะอย่างยั�งย่นในระดั้บัชุมชน
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	 	 (2)	 ชุด้ควิามรู้เพุ่�อการขับัเคลั่�อนเคร่อข่ายหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 เป็็นการรวิบัรวิมระเบีัยบั	 องค์ควิามรู้แลัะ
แนวิทางการขับัเคล่ั�อนเคร่อข่ายหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	
โด้ยคำานึงถึงการด้ำาเนินงานที�บูัรณาการกับัการพัุฒนาสุขภาวิะ	 แลัะการ 
ส่งเสริมธรรมนูญสุขภาพุพุระสงฆ์์แห่งชาติ

	 	 (3)	 ชุด้ควิามรู้เพุ่�อการพัุฒนาพุ่�นที�สุขภาวิะวิิถีพุุทธ	 
โด้ยการศึกษาการด้ำาเนินงานในพุ่�นที�ต้นแบับัของวัิด้ที�สามารถขยาย
การเรียนรู้เกี�ยวิกับัการสร้างแหล่ังการเรียนรู้ทั�งในเชิงป็ระวัิติศาสตร์	
สถาปั็ตยกรรม	แลัะกิจุกรรมการเรียนรู้วิิถีพุุทธที�จุะช่วิยยกระดั้บัการพัุฒนา
สุขภาวิะทางปั็ญญา	 อีกทั�งยังสามารถสนองการป็ฏิิรูป็กิจุการคณะสงฆ์์ที�
เกี�ยวิข้องกับัโครงการวัิด้ป็ระชารัฐสร้างสุขด้้วิยกิจุกรรม	5ส	ได้้อีกด้้วิย

	 	 (4)	 ชุด้ควิามรู้ควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุที�แสด้งให้เห็น 
ข้อมูลัเกี�ยวิกับัภาวิะสังคมแลัะคุณภาพุชีวิิตในพุระสงฆ์์	เป็็นการศึกษาวิิจัุย
เพุ่�อพัุฒนาองคค์วิามรู้แลัะแนวิทางการสรา้งควิามรว่ิมม่อระหวิา่งคณะสงฆ์์ 
แลัะหน่วิยงานด้้านสาธารณสุข	เพุ่�อที�จุะสนับัสนุนการด้ำาเนินกิจุกรรมด้้าน
การพัุฒนาสุขภาพุพุระสงฆ์์ตามธรรมนูญสุขภาพุพุระสงฆ์์ต่อไป็

  1.6.1.3 การจััดทำานวัตกรรมสุข่ภาวะวิถีีพุัทธ	 กล่ัาวิค่อ 
การส่งเสริมแลัะพัุฒนาแนวิคิด้หร่อสิ�งป็ระดิ้ษฐ์	 ที� เกิด้ขึ�นจุากการ 
ผสมผสานควิามคิด้อยา่งสร้างสรรค์โด้ยบูัรณาการองค์ควิามรู้ทางพุระพุุทธ
ศาสนา	 ให้เกิด้เป็็นผลังานที�เกี�ยวิข้องกับัการสร้างเสริมสุขภาพุ	 ในด้้าน
กาย	 ใจุ	 สังคม	 แลัะปั็ญญา	 แลัะช่วิยลัด้พุฤติกรรมเสี�ยงทางสุขภาพุ	หร่อ
ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพุที�ดี้อย่างยั�งย่น	 ซึึ่�งการศึกษาครั�งนี�สถาบัันวิิจัุย 
พุุทธศาสตร์	 มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 จุะร่วิมม่อกับั 
คณะพุยาบัาลัศาสตร์	มหาวิิทยาลััยเชียงใหม่	แลัะวิิทยาลััยนวัิตกรรมส่�อสาร
สังคม	มหาวิิทยาลััยศรีนครินทรวิิโรฒ	ด้ำาเนินการดั้งต่อไป็นี�
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	 	 (1)	 การพัุฒนานวัิตกรรมส่�อสารสุขภาพุตามแนวิ
พุระพุุทธศาสนา	 เป็็นการรวิบัรวิมองค์ควิามรู้ที�สถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร์
ร่วิมม่อกับัภาคีเคร่อข่าย	 โด้ยเฉพุาะอย่างยิ�งสำานักงานกองทุนสนับัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพุ	 ด้ำาเนินการค้นคว้ิาแลัะพัุฒนาเป็็นแนวิคิด้แลัะ
สิ�งป็ระดิ้ษฐ์เชิงสร้างสรรค์	 ที�จุะช่วิยส่งเสริมให้เกิด้การพัุฒนาสุขภาวิะ
อย่างยั�งย่น	 อาทิ	 เตาเผาศพุไฮโด้รเจุนเหลัวิ	 เคร่�องพุลิักคัมภีร์โบัราณ	 
ชุด้ส่�อสารสาธารณะเพุ่�อลัด้ปั็จุจัุยเสี�ยงทางสุขภาพุ	เป็็นต้น	

	 	 (2)	 การพัุฒนานวัิตกรรมฐานข้อมูลัสุขภาพุพุระสงฆ์์เพุ่�อ
การขับัเคล่ั�อนนโยบัาย	 เป็็นการนำาเสนอฐานข้อมูลัสุขภาพุพุระสงฆ์์ที�จุะ
มีส่วินสำาคัญต่อการขับัเคล่ั�อนการพัุฒนาสุขภาวิะพุระสงฆ์์	 ทั�งในระดั้บั
นโยบัาย	ระดั้บัป็ฏิิบััตกิารแลัะระดั้บัการศึกษาค้นคว้ิาวิิจุยั	ตลัอด้จุนการเก็บั
ตัวิแบับัที�ดี้	(Good	Practice)	สำาหรบััการขบััเคล่ั�อนหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลั

 1.6.1.4 การพััฒนาพืั�นที�ส่งเสริมสุข่ภาวะวิถีีพุัทธ และการ
ผลักดันปฏิิบัติการและนโยบายหน่วยอบรมประชาชนประจัำาตำาบล 
ร่วมกับคณะสงฆ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิี�นในพืั�นที�	 กล่ัาวิค่อ 
การส่งเสริมให้เคร่อข่ายหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัเกิด้พุ่�นที�
ต้นแบับัในการบูัรณาการพัุนธกิจุ	8	ด้้านของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั	ร่วิมกับัเคร่อข่ายมหาวิิทยาลััยสงฆ์์	คณะสงฆ์์	หน่วิยงานด้้านสาธารณสุข
แลัะองค์กรป็กครองส่วินท้องถิ�นในพุ่�นที�	 โด้ยจุะมีการถอด้บัทเรียน 
ควิามสำาเร็จุ	สร้างการเรียนรู้ภายในหน่วิยป็ฏิิบััติงาน	แลัะพัุฒนาเป็็นกลัไก
อย่างยั�งย่นในการพุัฒนาสุขภาวิะชุมชน	 โด้ยการขับัเคล่ั�อนแลัะพุัฒนา
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัต้นแบับัจุะส่งเสริมให้เกิด้การป็ระเมิน
ตนเอง	 (Self-Assessment)	 ศึกษาปั็ญหาภายในพุ่�นที�แลัะป็ระเมิน 
ร่วิมกับัองค์กรป็กครองส่วินท้องถิ�น	ตลัอด้จุนการจัุด้ลัำาดั้บัควิามสำาคัญของ 
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การแก้ไขปั็ญหาแลัะด้ำาเนินกิจุกรรมเร่งด่้วิน	 เป็็นการเปิ็ด้โอกาสให้ 
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัสามารถเล่ัอกป็ระเด้็นในการจุัด้การ
ปั็ญหาเพุ่�อขอรับัทุนสนับัสนุนจุากโครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของ
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ในสังคมไทยได้้

 1.6.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่างการวิจััยและพืั�นที�ข่องการวิจััย

	 การศึกษาวิิจัุยครั�งนี�เป็็นการวิิจุัยแบับับูัรณาการ	 โด้ยคณะผู้วิิจัุย
กำาหนด้ป็ระชากรแลัะกลุ่ัมตัวิอย่างที�ทำาการศึกษา	 จุำาแนกตามระเบีัยบั
วิิธีวิิจัุย	 สำาหรับัการเก็บัข้อมูลัการวิิจัุยเชิงป็ริมาณ	 คณะผู้วิิจัุยกำาหนด้
กลุ่ัมตัวิอย่างจุากป็ระชากรพุระสงฆ์์ที�เข้าร่วิมการอบัรมเชิงป็ฏิิบััติการ	 
“การพุัฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั”	 
ที�จัุด้ขึ�นจุำานวิน	 9	 ครั�ง	 ครอบัคลุัมผู้แทนคณะสงฆ์์จุากพุ่�นที�	 73	 จัุงหวัิด้	 
17	 ภาคการป็กครองคณะสงฆ์์	 โด้ยมีจุำานวินพุระสงฆ์์ผู้เข้าร่วิมการอบัรม 
ทั�งสิ�น	 1,374	 รูป็	 มีรายลัะเอียด้ของเขตป็กครองคณะสงฆ์์	 สถานที�	 แลัะ 
วัินที�จัุด้อบัรม	ดั้งตารางต่อไป็นี�

1,374 รูป

พระสงฆ�ผู�เข�าร�วมการอบรม

9 ครั�ง

73จังหวัด

ครอบคลุมผู�แทน
คณะสงฆ�จากพื้นที่

การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ�ของหน�วยอบรมประชาชนประจําตําบล

จํานวนที่จัดอบรม

ภาคการปกครอง
คณะสงฆ� 

17
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ตารางที่่� 1 แสดงรายละเอี่ยดการอีบรมเชิิงปฏิิบัติการ “การพััฒนา
ศัักยภาพัพัระสงฆ์์ขอีงหน่วยอีบรมประชิาชินประจำำาตำาบล”

1 ภาค 2-3 วัดพันัญเชิิงวรวิหาร
ตำาบลคลอีงสวนพัลู 
อีำาเภอีพัระนครศัรีอียุธยา
จำังหวัดพัระนครศัรีอียุธยา
วันที่่� 29-30 พัฤษภาคม  
พั.ศั. 2562

228

ลัำาดำับ เขตุปกครองคณะสงฆ์์ สถานิท์่� - วิันิท์่�
จัำานิวินิพระสงฆ์์

ผ้�เข�าร่วิม
การอบรม(ร้ป)

2 ภาค 4-5 มหาวิที่ยาลัยมหาจำุฬา-
ลงกรณราชิวิที่ยาลัย 
วิที่ยาลัยสงฆ์์พัิจำิตร
ตำาบลบ้านบุ่ง อีำาเภอีเมือีง 
จำังหวัดพัิจำิตร
วันที่่� 16-17 ตุลาคม
พั.ศั. 2562

153

3 ภาค 6-7 มหาวิที่ยาลัยมหาจำุฬา-
ลงกรณราชิวิที่ยาลัย 
วิที่ยาลัยสงฆ์์ลำาพัูน
ตำาบลต้นธง อีำาเภอีเมือีง 
จำังหวัดลำาพัูน
วันที่่� 21-22 ตุลาคม 
พั.ศั. 2562

92

4 ภาค 8-9 มหาวิที่ยาลัยมหาจำุฬา-
ลงกรณราชิวิที่ยาลัย 
วิที่ยาเขตขอีนแก่น 
ตำาบลโคกส่ อีำาเภอีเมือีง 
จำังหวัดขอีนแก่น
วันที่่� 9-10 พัฤษภาคม  
พั.ศั. 2562

104
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ลัำาดำับ เขตุปกครองคณะสงฆ์์ สถานิท์่� - วิันิท์่�
จัำานิวินิพระสงฆ์์

ผ้�เข�าร่วิม
การอบรม(ร้ป)

7 ภาค 14-15 วัดไร่ขิง พัระอีารามหลวง
ตำาบลไร่ขิง อีำาเภอีสามพัราน 
จำังหวัดนครปฐม
วันที่่� 5-6 มิถุุนายน 
พั.ศั. 2562

316

8 ภาค 16-17 อีาคารบุญธรรมสภา 
วัดพััฒนาราม 
พัระอีารามหลวง
อีำาเภอีเมือีง 
จำังหวัดสุราษฎร์ธาน่
วันที่่� 24-25 ตุลาคม 
พั.ศั. 2562

122

9 ภาค 18 วัดนาที่วี ตำาบลนาที่วี 
อีำาเภอีนาที่วี จำังหวัดสงขลา
วันที่่� 28-29 ตุลาคม 
พั.ศั. 2562

106

6 ภาค 12-13 โรงเรียนวัดใหม่กรงที่อีง 
ตำาบลศัรีมหาโพัธิ� 
อีำาเภอีศัรีมหาโพัธิ� 
จำังหวัดปราจำีนบุรี
วันที่่� 20-21 พัฤษภาคม  
พั.ศั. 2562

148

5 ภาค 10-11 มหาวิที่ยาลัยมหาจำุฬา-
ลงกรณราชิวิที่ยาลัย 
วิที่ยาลัยสงฆ์์ศัรีสะเกษ 
ตำาบลนำ�าคำา อีำาเภอีเมือีง
ศัรีสะเกษ จำังหวัดศัรีสะเกษ
วันที่่� 13-14 พัฤษภาคม  
พั.ศั. 2562

105
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	 สำาหรับัขนาด้ของกลุ่ัมตัวิอย่างที�เหมาะสมสำาหรับัการวิิจัุยเชิง
ป็ริมาณ	 คณะผู้วิิจัุยด้ำาเนินการคำานวิณหาขนาด้กลุ่ัมตัวิอย่างที�เหมาะสม
โด้ยใช้สูตรของ	Taro	Yamane	(1967)	ค่อ

	 เม่�อแทนค่าในสูตรด้้วิยจุำานวินป็ระชากรพุระสงฆ์์ที�เข้าร่วิมอบัรม
เชิงป็ฏิิบััติการ	 “การพัุฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลั”	 ที�	 1,374	 รูป็	 พุบัว่ิาขนาด้ของกลุ่ัมตัวิอย่างที�เหมาะสมมี
จุำานวินเท่ากับั	309	รูป็

	 ในขั�นตอนของการเล่ัอกหน่วิยตัวิอย่างโด้ยไม่ใช้ควิามน่าจุะเป็็น	
เน่�องจุากพุระสงฆ์์ที�เข้าร่วิมการอบัรมบัางรูป็มีภารกิจุจุำาเป็็น	 ส่งผลัให้
ไม่สามารถอยู่ร่วิมการจัุด้อบัรมได้้ทั�ง	 2	 วัิน	 จึุงส่งผลัให้การเล่ัอกหน่วิย
ตัวิอย่างแบับัอาศัยควิามน่าจุะเป็็น	 มีโอกาสที�จุะได้้ข้อมูลัค่นกลัับัมายัง
คณะผู้วิิจัุยไม่ครบัถ้วิน	 คณะผู้วิิจัุยจุึงใช้วิิธีการแจุกแบับัสอบัถามก่อน
การอบัรม	 แลัะหลัังการอบัรมแก่พุระสงฆ์์ผู้เข้าร่วิมการอบัรมทุกรูป็	 โด้ย
กำาหนด้ระยะเวิลัาสำาหรับัการทำาแบับัสอบัถามในช่วิง	15	นาที	ก่อนเริ�มการ
อบัรมหัวิข้อแรก	แลัะกำาหนด้ช่วิงเวิลัาเก็บัค่นแบับัสอบัถามก่อนการอบัรม 
ก่อนการพัุกฉันภัตตาหารเพุลั	สำาหรับัแบับัสอบัถามหลัังการอบัรมด้ำาเนินการ
แจุกให้พุระสงฆ์์ผู้เข้าร่วิมการอบัรมภายหลัังเสร็จุสิ�นการอบัรมแลัะกำาหนด้
ระยะเวิลัาสำาหรับัการทำาแบับัสอบัถามในช่วิง	15	นาทีภายหลัังการอบัรม 
	โด้ยแบับัสอบัถามกอ่นการอบัรมเป็็นการสอบัถามขอ้มูลัพุ่�นฐานของผู้ตอบั
แบับัสอบัถาม	แลัะระด้บััการด้ำาเนนิงานภายในชมุชนในป็ระเด้น็ที�เกี�ยวิกับั
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 ขณะที�แบับัสอบัถามหลัังการอบัรม
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เป็็นการสอบัถามข้อมูลัพุ่�นฐานของผู้ตอบัแบับัสอบัถาม	ป็ระเด็้นที�สามารถ
เป็็นแรงจูุงใจุในการทำางานของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 แลัะ
ควิามพึุงพุอใจุต่อการจัุด้อบัรม	ป็รากฏิวิา่มีกลุ่ัมตัวิอยา่งตอบัแบับัสอบัถาม
ก่อนการอบัรมจุำานวิน	484	รูป็	แลัะมีกลุ่ัมตัวิอย่างตอบัแบับัสอบัถามหลััง
การอบัรมจุำานวิน	316	รูป็

	 สำาหรับัการวิิจัุยเชิงคุณภาพุ	 คณะผู้วิิจัุยกำาหนด้กลุ่ัมเป้็าหมาย
ของการศึกษาออกเป็็นหลัายกลุ่ัม	 จุำาแนกตามระด้ับัการมีส่วินร่วิมกับั
งานของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 อาทิ	 1)	 ระดั้บันโยบัาย	 ค่อ	 
คณะกรรมการที�มหาเถรสมาคมแต่งตั�งขึ�นเพุ่�อสนองการป็ฏิิรูป็กิจุการ 
คณะสงฆ์์	พุระสังฆ์าธิการระดั้บัจัุงหวัิด้	ผู้บัริหารสำานักงานพุระพุุทธศาสนา
จัุงหวัิด้	2)	ระดั้บัป็ฏิิบััติการ	ค่อ	พุระสงฆ์์ที�ได้้รับัการสนับัสนุนงบัป็ระมาณ
ไป็ขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมในพุ่�นที�	 เจุ้าหน้าที�สำานักงานพุระพุุทธศาสนาจัุงหวัิด้	
ภาคีเคร่อข่ายขับัเคล่ั�อนกิจุกรรม	 เป็็นต้น	แลัะ	3)	ภาคส่วินวิิชาการ	อาทิ	
นักวิิชาการด้้านพุระพุุทธศาสนา	 ผู้แทนจุากมหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณ
ราชวิิทยาลััย	 เป็็นต้น	 โด้ยคณะผู้วิิจัุยคัด้เล่ัอกผู้ให้ข้อมูลัสำาคัญ	 จุากกลุ่ัม 
เป้็าหมาย	3	กลุ่ัมข้างต้น	โด้ยใช้วิิธีการคัด้เล่ัอกผู้ให้ข้อมูลัสำาคัญแบับัเจุาะจุง	
แลัะการเล่ัอกตัวิอย่างแบับัลูักโซ่ึ่เพุ่�อให้ได้้คุณภาพุของข้อมูลัที�เพีุยงพุอ	 
มีจุำานวินผู้ให้ข้อมูลัสำาคัญรวิม	60	รูป็/คน

 1.6.3 เครื�องมือที�ใช้ในการวิจััย

	 สำาหรับัเคร่�องม่อที�ใช้ในการด้ำาเนินการวิิจัุยที�จุะใช้เพุ่�อเก็บัรวิบัรวิม
แลัะวิิเคราะห์ข้อมูลัทั�งสิ�น	5	รูป็แบับั	เน่�องจุากเป็็นการวิิจัุยแบับับูัรณาการ 
ที�ต้องด้ำาเนินการวิิจัุยให้เกิด้ป็ฏิิบััติการพัุฒนาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลักับัการด้ำาเนินงานระดั้บัพุ่�นที�อย่างชัด้เจุน	 จึุงจุำาเป็็นต้องอาศัย 
เคร่�องม่อการวิิจัุยที�หลัากหลัาย	โด้ยสามารถสรุป็ได้้ดั้งนี�
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 1.6.3.1 การสัมภาษณ์ กล่ัาวิค่อการสอบัถามควิามรู้เกี�ยวิกับั
การพุัฒนาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 การเช่�อมโยงกลัไกการ
ด้ำาเนินงานของคณะสงฆ์์ให้สอด้คล้ัองกับับัริบัททางสังคมแลัะวิัฒนธรรม
ที�เป็ลีั�ยนแป็ลังไป็	 ตลัอด้จุนแนวิทางการพัุฒนานวัิตกรรมสุขภาวิะวิิถีพุุทธ
ที�จุะสามารถสร้างป็ระโยชน์ให้กับัคณะสงฆ์์ในการด้ำาเนินกิจุกรรมร่วิม
กับัป็ระชาชนได้้ในอนาคต	 นอกจุากนี�ยังได้้รวิบัรวิมควิามรู้จุากเจุ้าคณะ 
พุระสังฆ์าธิการ	 นักวิิชาการด้้านพุระพุุทธศาสนา	 ตลัอด้จุนผู้แทน 
หน่วิยงานภาครัฐเพุ่�อกำาหนด้แนวิทางการจุัด้อบัรมเชิงป็ฏิิบััติการ	 แลัะ
กำาหนด้รูป็แบับัการพัุฒนาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัในพุ่�นที�
ต้นแบับัอีกด้้วิย

 1.6.3.2 การสังเกตการณ์	 กล่ัาวิค่อการเข้าร่วิมเรียนรู้จุากการ
ป็ระชุมของคณะกรรมการที�มหาเถรสมาคมแต่งตั�งขึ�นสนองการป็ฏิิรูป็
กิจุการคณะสงฆ์์	 เช่น	 คณะกรรมการขับัเคล่ั�อนโครงการเสริมสร้างของ
ป็รองด้องสมานฉันท์โด้ยใช้หลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนา	 (หมู่บ้ัานรักษา 
ศีลั	5)	คณะกรรมการป็ระสานแผนการป็ฏิิรูป็กิจุการพุระพุุทธศาสนา	รวิมทั�ง 
การป็ระชุมพุระสังฆ์าธิการระดั้บัจัุงหวัิด้	เป็็นต้น	ทั�งนี�เพุ่�อสร้างให้เกิด้ควิาม
เข้าใจุสถานการณ์ควิามต้องการของคณะสงฆ์์	 แลัะสามารถแลักเป็ลีั�ยน 
องค์ควิามรู้ที�พัุฒนาขึ�นให้สามารถได้้รับัควิามเห็นในการป็รับัป็รุงพัุฒนา 
ต่อไป็	 นอกจุากนี�ยังเข้าร่วิมสังเกตการณ์อย่างมีส่วินร่วิมในกิจุกรรม 
การของการด้ำาเนินงานของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัต้นแบับั 
ทั�ง	20	จัุงหวัิด้	รวิมทั�งเคร่อข่ายการเรียนรู้อีก	12	จัุงหวัิด้	เพุ่�อให้สามารถ
ได้้ข้อมูลัที�เป็็นป็ระโยชน์ต่อการถอด้บัทเรียนต่อไป็

 1.6.3.3 การอบรมและพััฒนาเครือข่่ายการดำาเนินงานเชิง 
ปฏิิบัติการ	 กล่ัาวิค่อการจัุด้การอบัรมเชิงป็ฏิิบััติการจุำานวิน	9	ครั�ง	 โด้ยมี
เป้็าหมายเพุ่�อขับัเคล่ั�อนการทำาควิามเข้าใจุแลัะยกระดั้บัรูป็แบับัการด้ำาเนิน
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งานหน่วยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบลให้กัับคณะสงฆ์์ ภายหลังจำากักัาร
พยายามร้�อฟ้ื้�นกัารดำำาเนินงานของโครงกัารน้�อ้กัทัั้�ง รวมทั้ั�งม่่งเน้นสอดำแทั้รกั
เน้�อหาเก้ั�ยวกัับกัารพัฒนาส่ขภาวะวิถ้ีพ่ทั้ธและกัารทั้ำากิัจำกัรรมกัับช่มชนให้
ขยายพ้�นท้ั้�ในกัล่่มพระสงฆ์์ได้ำมากัข้�น

 1.6.3.4 การเก็บข้้อมููลโดยแบบสอบถามู กัล่าวค้อกัารเก็ับ 
ข้อมูลกัารสำารวจำจำากัพระสงฆ์์กัล่่มตัำวอย่างท้ั้�เข้าร่วมกัารอบรมเชิง 
ปฏิิบัติำกัารเพ้�อกัารพัฒนาศัักัยภาพหน่วยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล 
โดำยจำะดำำาเนินกัารเกั็บข้อมูลดัำงน้�ค้อ ส่วนท้ั้�หน้�ง ข้อมูลพ้�นฐานของผูู้้ตำอบ 
แบบสอบถีาม ส่วนท้ั้�สอง แรงจำูงใจำในกัารทั้ำางานเก้ั�ยวกัับหน่วยอบรม 
ประชาชนประจำำาตำำาบลหลังจำากัท้ั้�ได้ำเข้าร่วมกัารอบรม และส่วนท้ั้�สาม  
ความพ้งพอใจำต่ำอกัารอบรมเชิงปฏิิบัติำกัาร

 1.6.3.5 การถอดบทเรียนการดำาเนินงาน กัล่าวค้อกัารลง 
พ้�นท้ั้�เพ้�อสังเคราะหก์ัารดำำาเนินงานเปน็องค์ความรู้จำากัพ้�นท้ั้�ภาคสนามสู่กัาร
เร้ยบเร้ยงเป็นกัารวิจัำย โดำยจำะแสดำงให้เห็นกัารส่งเสริมให้เคร้อข่ายหน่วย
อบรมประชาชนประจำำาตำำาบลเกิัดำพ้�นท้ั้�ต้ำนแบบในกัารบูรณากัารพันธกิัจำ 8 
ด้ำานของหน่วยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล ร่วมกัับเคร้อข่ายมหาวิทั้ยาลัย
สงฆ์์ คณะสงฆ์์ หน่วยงานด้ำานสาธารณส่ขและองค์กัรปกัครองส่วนท้ั้องถิี�น
ในพ้�นท้ั้� อ้กัทัั้�งจำะได้ำพัฒนาข้อเสนอนโยบายเพ้�อกัารพัฒนาหน่วยอบรม
ประชาชนประจำำาตำำาบลและกัารสร้างเคร้อข่ายกัารขยายต่ำอความรู้ส่ขภาวะ
วิถ้ีพ่ทั้ธต่ำอไป

 1.6.4 การเก็บรวบรวมูและวิเคราะห์์ข้้อมููลการวิจััย

 สำาหรับกัารรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลกัารวิจัำย ได้ำแบ่งแนวทั้าง
ออกัเป็นดัำงน้�
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 1.6.4.1 การรวบรวมข้่อม้ล	 การวิิจัุยครั�งนี�ได้้อาศัยการรวิบัรวิม
ข้อมูลัการวิิจัุยออกเป็็นสามแนวิทางป็ระกอบัด้้วิย	 (1)	 แนวิทางการเก็บั
แบับัป็ระเมินก่อนแลัะหลัังการวิิจัุย	 โด้ยจุะมีการรวิบัรวิมข้อมูลัเชิงสำารวิจุ
การรับัรู้แลัะป็ระโยชน์ที�ได้้รับัการเข้าร่วิมอบัรมเชิงป็ฏิิบััติการการวิิจัุย
เพุ่�อการยกระดั้บัหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัที�จัุด้ขึ�น	 ลัักษณะ
ของข้อมูลัที�ได้้จุะอยู่ในรูป็แบับัภายในแบับัสอบัถามแลัะแบับัสรุป็การนำา
เสนอองค์ควิามรู้ภายหลัังการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการ	 ซึึ่�งผู้เข้าร่วิมจุะมีการแบ่ัง
กลุ่ัมเพุ่�อนำาเสนอแนวิทางการพัุฒนาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
ของคณะสงฆ์์ไทย	 รวิมทั�งกิจุกรรมที�จุะสามารถขับัเคล่ั�อนการพัุฒนา 
สุขภาวิะวิิถีพุุทธให้เกิด้ขึ�นในสังคมอย่างเป็็นรูป็ธรรม	 (2)	 แนวิทางการลัง 
พุ่�นที�ภาคสนาม	 โด้ยผู้วิิจัุยจุะลังพุ่�นที�ศึกษาภาคสนามในจัุงหวัิด้ต้นแบับัที�
เข้าร่วิมการขับัเคล่ั�อนหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัต้นแบับั	 รวิมทั�ง
ยังมีการลังพุ่�นที�ภาคสนามในจัุงหวัิด้ที�มีพุระสงฆ์์ขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมหน่วิย
อบัรมป็ระชาป็ระจุำาตำาบัลัหร่อเป็็นเคร่อข่ายหมู่บ้ัานรักษาศีลั	5	ที�สามารถ
เป็็นต้นแบับัได้้	ทั�งนี�เพุ่�อกำาหนด้แนวิทางการสร้างตัวิชี�วัิด้แลัะแนวิทางการ
สังเคราะห์ข้อมูลัจุากการวิิจัุย	 ซึึ่�งต้องอาศัยการเรียนรู้จุากพุ่�นที�ภาคสนาม
ให้มากที�สุด้	อีกทั�งยังจุะเป็็นป็ระโยชน์ต่อการสร้างเคร่อข่ายการขับัเคล่ั�อน
ทางการพัุฒนาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัของคณะสงฆ์์ไทย	รวิมทั�ง
กิจุกรรมที�จุะสามารถขับัเคล่ั�อนการพัุฒนาสุขภาวิะวิิถีพุุทธให้เกิด้ป็ระโยชน์
มากขึ�น	แลัะท้ายที�สุด้	(3)	แนวิทางการถอด้บัทเรียนจุากกิจุกรรมการวิิจัุย
ที�ได้้รับัการสนับัสนุนจุากโครงการการเสริมเสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของ
หน่วิยอบัรมป็ระชาป็ระจุำาตำาบัลัในสังคมไทย	โด้ยมุ่งเน้นการถอด้บัทเรียน
เชิงสังเคราะห์องค์ควิามรู้ที�เป็็นต้นแบับัของการพุัฒนานวิัตกรรมสุขภาวิะ 
วิิถีพุุทธ	 ที�จุะสามารถเป็็นพุ่�นฐานของการใช้เป็็นเคร่�องม่อ	 กลัไกหร่อ 
เคร่อข่ายเชิงนโยบัายสนับัสนุนการพัุฒนาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั	รวิมทั�งการพัุฒนาองค์ควิามรู้สุขภาวิะวิิถีพุุทธในสังคมไทยต่อไป็
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 1.6.4.2 การวิเคราะห์ข้่อม้ล	จุะเห็นได้้ว่ิาการวิิจัุยครั�งนี�เป็็นการวิิจัุย 
แบับัผสมผสานที�มุ่งเน้นการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการ	การวิิจัุยเชิงคุณภาพุ	แลัะการ
วิิจัุยเชิงป็ริมาณ	บูัรณาการข้อมูลัแลัะการนำาเสนอข้อมูลัร่วิมกัน	จึุงสามารถ
แยกย่อยแนวิทางการวิิเคราะห์ข้อมูลัได้้ดั้งนี�	 (1)	 การวิิเคราะห์ข้อมูลัแบับั
แก่นสาระ	(Thematic	Analysis)	เป็็นการวิิเคราะห์สาระแลัะเน่�อหาสำาคัญที�
ได้้จุากการศึกษาภาคสนาม	ทั�งการสัมภาษณ์แลัะการสังเกตอย่างมีส่วินร่วิม 
ในกิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 รวิมทั�งเจุ้าคณะ 
พุระสังฆ์าธิการที�ให้ควิามเห็นต่อการพุัฒนาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา 
ตำาบัลั	 รวิมทั�งการพัุฒนาองค์ควิามรู้สุขภาวิะวิิถีพุุทธ	 ทั�งนี�การนำาเสนออยู่
ในรูป็แบับัของการสังเคราะห์ข้อมูลัให้เห็นแก่นของควิามรู้ที�สามารถตอบั
วัิตถุป็ระสงค์การขับัเคล่ั�อนการศึกษาวิิจัุยครั�งนี�ได้้	(2)	การวิิเคราะห์ข้อมูลั
แบับัวิิเคราะห์ควิามถี�เพุ่�อการหาค่าร้อยลัะ	(Percentage)	ค่าเฉลีั�ย	(Mean)	
แลัะส่วินเบีั�ยงเบันมาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)	 เพุ่�ออธิบัายให้เห็น
ข้อมูลัพุ่�นฐานของพุระสงฆ์์กลุ่ัมตัวิอยา่งที�เข้าร่วิมการอบัรม	แรงจูุงใจุในการ
ทำางานเกี�ยวิกับัหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 แลัะควิามพึุงพุอใจุต่อ
การอบัรมเชิงป็ฏิิบััติการเพุ่�อการพัุฒนาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั

 1.6.5 จัริยธรรมวิจััยในมนุษย์

	 การด้ำาเนินการศกึษาครั�งนี�เป็็นการวิิจัุยแบับับัรูณาการที�ครอบัคลัมุ
รูป็แบับัการด้ำาเนินการวิิจัุยทั�งการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการ	 การวิิจัุยเชิงคุณภาพุ	
แลัะการวิิจัุยเชิงป็ริมาณ	 ซึึ่�งมีควิามเกี�ยวิข้องในส่วินที�ต้องสัมภาษณ์แลัะ
เก็บัแบับัสำารวิจุจุากพุระสงฆ์์กลุ่ัมตัวิอย่าง	 อีกทั�งยังมีการทำากิจุกรรมที�
เกี�ยวิข้องกับัการเข้ามามีส่วินร่วิมของป็ระชาชนในพุ่�นที�	 จึุงได้้ด้ำาเนินการ
ย่�นขอจุริยธรรมการวิิจัุยในมนุษย์จุากคณะกรรมการจุริยธรรมการวิิจัุย
ของมหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 แลัะได้้รับัการรับัรองเป็็น
ที�เรียบัร้อย
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1.7 ประโยชนิ์ท์่�คาดำวิ่าจัะไดำ�รับ
 1.7.1	 เกิด้ควิามร่วิมม่อกับัสำานักงานเจุ้าคณะจุังหวัิด้แลัะ
มหาวิิทยาลััยสงฆ์์ในพุ่�นที�	 ใช้เป็็นส่�อในการอบัรมแลัะพัุฒนาหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั

	 1.7.2	 การนำาองค์ควิามรู้แลัะนวัิตกรรมการส่�อสารสุขภาพุ 
ตามแนวิพุระพุุทธศาสนาไป็ใช้สำาหรับัการพัุฒนาหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลั

	 1.7.3	สำานักงานเจุ้าคณะจัุงหวัิด้นำาข้อมูลัควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุ	 
ร่วิมแลักเป็ลีั�ยนเรียนรู้กับัหน่วิยงานภาครัฐ	แลัะภาคป็ระชาสังคมที�เกี�ยวิข้อง
เพุ่�อยกระดั้บัการพัุฒนาสุขภาวิะพุระสงฆ์์

	 1.7.4	 ผลัักดั้นให้หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัเรียนรู้ 
หลัักการทำางานแลัะข้อมูลัพุ่�นฐานของการพัุฒนาอย่างยั�งย่น

	 1.7.5	 มีการถอด้บัทเรียนควิามสำาเร็จุแลัะอุป็สรรคร่วิมกับั 
มหาวิิทยาลััยสงฆ์์	แลัะสถาบัันการศึกษาในพุ่�นที�

	 1.7.6	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลันำาองค์ควิามรู้ 
การพัุฒนาสุขภาวิะวิิถีพุุทธไป็สร้างเคร่อข่ายร่วิมกับัองค์กรภาครัฐแลัะ
องค์กรป็กครองส่วินท้องถิ�นในพุ่�นที�

	 1.7.7	 สถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร์นำาข้อเสนอเชิงนโยบัายเสนอเข้าที�
ป็ระชมุสภาวิิชาการ	เพุ่�อมีมติให้คณาจุารยข์องมหาวิิทยาลััยพัุฒนางานวิิจัุย
ที�ส่งเสริมการสร้างสุขภาวิะตามแนวิพุระพุุทธศาสนา

	 1.7.8	 เกิด้เคร่อข่ายการด้ำาเนินการกิจุกรรมที�มีหน่วิยงานด้้าน
สาธารณสุข	แลัะองค์กรป็กครองส่วินท้องถิ�น	ร่วิมการพัุฒนาสุขภาวิะวิิถีพุุทธ 
ในระดั้บัพุ่�นที�
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ป็ริทัศน์วรรณกรรม: 
เครือขั่�ย ก�รเรียนรู้ และ
ก�รพัฒน�สุขัภ�วะวิถีีพุทธ

2
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	 สำาหรับัการป็รทัิศน์วิรรณกรรมของการศกึษาเร่�อง	“การเสรมิสร้าง
สุขภาวิะเชิงพุุทธของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ในสังคม
ไทย”	ผู้วิิจุยัได้้ด้ำาเนินการทบัทวินองค์ควิามรู้ให้ครอบัคลุัมเน่�อหาที�เกี�ยวิข้อง
กับัการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการที�จุะสะท้อนมิติของการแสด้งให้เห็นควิามสำาคัญ
ของรูป็แบับัการวิิจัุยที�ใช้ด้ำาเนินการในศึกษาครั�งนี�	รวิมทั�งองค์ควิามรู้ที�เป็็น
ฐานคิด้เบ่ั�องหลัังของการด้ำาเนินการวิิจุยัครั�งนี�	ซึึ่�งนำาไป็สู่การพัุฒนากิจุกรรม 
เชิงป็ฏิิบััติการ	 รวิมทั�งเป็็นกรอบัในการผลัักดั้นการพัุฒนาเคร่อข่ายการ
ด้ำาเนินงานให้เกิด้การพัุฒนาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัของ 
คณะสงฆ์์ให้สามารถยกระดั้บัคุณภาพุการด้ำาเนินงานร่วิมกับัการพัุฒนา
สังคมร่วิมสมัยในมิติต่างๆ	ได้้มากขึ�น	โด้ยสามารถสรุป็รายลัะเอียด้ที�สำาคัญ
ของการป็ริทัศน์วิรรณกรรมให้ครอบัคลุัมการศึกษาได้้ดั้งนี�

	 2.1	หลัักการของการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการ

	 2.2	ที�มาแลัะการด้ำาเนินงานหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัของ 
คณะสงฆ์์ไทย

	 2.3	แนวิคิด้เคร่อข่ายแลัะการเรียนรู้
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	 2.4	แนวิคิด้แลัะรูป็แบับัการพัุฒนาสุขภาวิะวิิถีพุุทธ

	 2.5	แนวิคิด้การพัุฒนาสังคมตามแนวิพุระพุุทธศาสนา

	 2.6	เอกสารแลัะงานวิิจัุยที�เกี�ยวิข้อง

2.1 หลัักการของการวิิจััยเชิงปฏิิบัตุิการ
 การที�การศึกษาครั�งนี�เป็็นการวิิจัุยแบับับูัรณาการ	 ซึึ่�งอาศัยการ
วิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการเป็็นกรอบัของการเรียนรู้แลัะการพัุฒนาหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัในสังคม	 ให้สามารถพัุฒนากิจุกรรมการสร้าง 
สุขภาวิะวิิถีพุุทธให้เกิด้ขึ�นในชุมชนต้นแบับั	การทำาควิามเข้าใจุหลัักการแลัะ
แนวิป็ฏิิบััติของการวิิจุัยเชิงป็ฏิิบััติการจึุงมีควิามสำาคัญต่อการขับัเคล่ั�อน
แลัะถอด้บัทเรียนการด้ำาเนินงานของการศึกษาวิิจัุยครั�งนี�ให้ครอบัคลุัม
ป็ระเด้น็การศกึษามากยิ�งขึ�น	เม่�อกล่ัาวิสำาหรบััการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการถ่อเป็็น 
กระบัวินการศึกษาที�มุ่งเน้นการหาควิามรู้อย่างเป็็นระบับั	 อีกทั�งสามารถ
นำาองค์ควิามรู้มาป็ระยุกต์ใช้ในการพัุฒนาอย่างเป็็นรูป็ธรรม	 ซึึ่�งสอด้คล้ัอง
กับัการอธิบัายของ	 ไพุรัช	 บัวิรสมพุงษ์	 (2555,	 น.	 28-29)	 ที�เสนอว่ิา	 
ทั�งกระบัวินทัศน์การวิิจัุยแลัะกระบัวินการของวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการมีควิาม
แตกต่างจุากกระบัวินทัศน์การวิิจุยัแบับัทั�วิไป็	กล่ัาวิค่อเป็็นกระบัวินการวิิจัุย
ที�มีจุุด้มุ่งหมายเพุ่�อพัุฒนาแลัะแก้ไขปั็ญหาอย่างเป็็นรูป็ธรรม	 โด้ยสามารถ
พิุจุารณาได้้ดั้งนี�

 2.1.1 ความหมายและประเภทข่องการวิจััยเชิงปฏิิบัติการ

	 การพุจิุารณาถงึควิามหมายของกระบัวินการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติมีควิาม
สำาคัญในการทำาควิามเข้าใจุรากฐานของการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการ	 อีกทั�งเพุ่�อ
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ทำาควิามเข้าใจุนิยามควิามหมายของการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการซึึ่�งนำาไป็สู่การ
ทำาควิามเข้าใจุจุุด้มุ่งหมาย	แลัะกระบัวินการของการวิิจัุยในลัักษณะดั้งกล่ัาวิ	
โด้ยสามารถพิุจุารณาได้้จุากข้อเสนอของ	วิรรณดี้	สุทธินรากร	(2556,	น.	2; 
2557,	 น.	 25-26)	 ได้้อธิบัายไว้ิว่ิา	 การวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการเป็็นการวิิจัุยที�
มุ่งค้นหาควิามรู้	 โด้ยการป็ฏิิบััติร่วิมกันในการทำาควิามเข้าใจุ	 แลัะแก้ไข
ปั็ญหาร่วิมกัน	 อีกทั�งยังป็ระเมินผลัของการแก้ไขปั็ญหาเพุ่�อพัุฒนาผลัการ
ด้ำาเนินงานอย่างต่อเน่�อง	 โด้ยสามารถด้ำาเนินงานได้้หลัายทิศทางตามช่�อ
เรียกของการวิิจุัยเชิงป็ฏิิบััติการ	 ซึึ่�งมีลัักษณะการด้ำาเนินงานที�แตกต่างกัน	
อาทิ	 การวิิจัุยแบับัมีส่วินร่วิม	 (Participatory	 Research)	 เป็็นการวิิจัุยที�
มุ่งเน้นการมีส่วินร่วิมในการด้ำาเนินงาน	การเรียนรู้จุากการป็ฏิิบััติ	(Action	 
Learning)	เป็็นกระบัวินการวิิจัุยที�มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้จุากการป็ฏิิบััติ
การวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััตกิารตามสภาพุแวิด้ล้ัอม	(Contextual	Action	Research)	
เป็็นการวิิจัุยที�เน้นการป็ฏิิบััติในสภาพุแวิด้ล้ัอมจุริง	เป็็นต้น

	 เม่�อพิุจุารณาข้อเสนอของสุภางค์	 จัุนทวิานิช	 (2561)	 ได้้ให้ข้อ
เสนอว่ิา	 การวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการ	 เป็็นการวิิจัุยที�เกิด้ขึ�นภายใต้แนวิคิด้การ
ผสมผสานของ	 2	 แนวิคิด้ค่อ	 1)	 การป็ฏิิบััติการ	 (Action)	 กล่ัาวิค่อการ
ด้ำาเนินกิจุกรรมของโครงการวิิจัุย	 2)	 การมีส่วินร่วิม	 (Participation)	
กล่ัาวิค่อการมีส่วินร่วิมของผู้ที�เข้าร่วิมการกิจุกรรมของโครงการวิิจัุยทั�ง
ในกระบัวินการการวิิเคราะห์สภาพุปั็ญหาการตัด้สินใจุต่าง	 ๆ	 ในโครงการ
จุนกระทั�งโครงการวิิจัุยเสร็จุสิ�น	 ดั้งนั�นการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติแบับัมีส่วินร่วิม 
จึุงหมายถึง	กระบัวินการการวิิจัุยที�ผู้เข้าร่วิมโครงการวิิจัุยมีส่วินร่วิมในการ
กำาหนด้ปั็ญหา	เป็็นผู้ให้ข้อมูลัแลัะหาแนวิทางในการแก้ไขปั็ญหาร่วิมกัน

	 ซึึ่�งสอด้คล้ัองกับัข้อเสนอของ	ไพุรัช	บัวิรสมพุงษ์	(2555,	น.	28-29)	 
เสนอวิ่า	 การวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการแบับัมีส่วินร่วิมเกิด้ขึ�นภายใต้การรวิบัรวิม
แลัะป็ระยุกต์แนวิคิด้การวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการ	 (Action	 Research)	 แลัะ
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การวิิจัุยแบับัมีส่วินร่วิม	 (Participatory	 Research)	 เข้าด้้วิยกัน	 
โด้ยมีลัักษณะเป็็นการวิิจัุยเพุ่�อพัุฒนาแลัะแก้ไขป็ระเด็้นปั็ญหาสังคมต่าง	ๆ 	 
มุ่งเน้นการมีส่วินร่วิมของผู้มีส่วินได้้ส่วินเสีย	 (Stakeholders)	 หร่อผู้มี 
ส่วินร่วิมในการวิิจัุย	(Research	Participants)	ในการระบุัปั็ญหาแลัะร่วิม
กันหาแนวิทางการแก้ไขปั็ญหา	 ซึึ่�งมีผลัการด้ำาเนินงานอย่างเป็็นรูป็ธรรมที�
ตอบัสนองต่อปั็ญหาของการวิิจัุย	 โด้ยผ่านกระบัวินการวิิจัุยที�ผู้มีส่วินร่วิม
ในการวิิจัุยมีส่วินร่วิมตลัอด้กระบัวินการจุนการวิิจัุยบัรรลุัผลั

	 ขณะที�ข้อเสนอของ	อุทัยทิพุย์	รักจุรรยาบัรรณ	(2549,	น.	13-14)	
ได้้ให้ข้อเสนอว่ิา	การวิิจัุยป็ฏิิบััติการเป็็นสิ�งที�เช่�อมโยงกระบัวินการแสวิงหา
ควิามรู้อย่างเป็็นระบับั	 กับัการป็ฏิิบััติที�มุ่งเน้นกระบัวินการแสวิงหาควิาม
ควิามรู้จุากการป็ฏิิบััติงาน	 ภายใต้แนวิคิด้การทำาไป็รู้ไป็	 (Knowing	 in	 
Action)	โด้ยอาศัยวิิธีการเรียนรู้ผ่านการมีส่วินร่วิมของผู้วิิจัุยแลัะชุมชน	ใน
การด้ำาเนนิการวิิจัุยในขั�นตอนต่าง	ๆ 	ของกระบัวินการวิิจัุย	อาทิ	การกำาหนด้
ปั็ญหาของการวิิจัุย	 แลัะการหาแนวิทางการแก้ปั็ญหา	 เป็็นต้น	 ทั�งนี�จุาก
การมีส่วินร่วิมของชุมชนทำาให้กระบัวินการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการ	 มีลัักษณะ
ที�สามารถป็รับัเป็ลีั�ยนได้้ตามลัักษณะควิามเหมาะสมของการด้ำาเนินการ	 
ซึึ่�งจุะเป็็นกระบัวินการที�ก่อให้เกิด้การแก้ไข	 อีกทั�งสามารถทำาควิามเข้าใจุ
สภาวิการณ์แลัะการเป็ลีั�ยนแป็ลังที�เกิด้ขึ�น	 เพุ่�อให้เกิด้ผลัการป็ฏิิบััติงานที�
เป็็นการพัุฒนาอย่างยั�งย่น

	 หากพุิจุารณาจุากข้อเสนอข้างต้นที�ได้้กล่ัาวิไป็แล้ัวินั�นจุะเห็นได้้
ว่ิาการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการมีลัักษณะเป็็นกระบัวินการแสวิงหาควิามรู้เพุ่�อ
แก้ปั็ญหาสังคมแลัะชุมชน	ข้อเสนอของ	สิทธิณัฐ	ป็ระพุุทธนิติสาร	(2545,	
น.	17)	ได้้อธิบัายว่ิา	การวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการเป็็นกระบัวินการการเรียนรู้ที�มี
รากฐานจุากปั็ญหาของชุมชน	 โด้ยมีผู้ที�อยู่ร่วิมกับัปั็ญหาเป็็นศูนย์กลัางใน
การศึกษา	แลัะมีเป้็าหมายค่อการหาข้อค้นพุบัของการวิิจัุยที�เป็็นการพัุฒนา
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แลัะป็รับัป็รุง	ซึึ่�งเป็็นกระบัวินการที�ผู้วิิจัุย	หน่วิยงานที�เกี�ยวิข้อง	แลัะชุมชน	
มีส่วินร่วิมในการสร้างกระบัวินการการเรียนรู้	 ที�ทำาให้เกิด้ผลัการศึกษาที�
สามารถจัุด้การกับัสภาพุปั็ญหาที�เกิด้ขึ�นในชุมชนได้้อย่างยั�งย่น

	 จุากที�กล่ัาวิไป็แลั้วิข้างต้นจึุงสามารถสรุป็ได้้ว่ิาการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติ
การหมายถึงกระบัวินการแสวิงหาควิามรู้อย่างเป็็นระบับั	 มีการด้ำาเนิน
งานในเชิงรุกแลัะป็ระยุกต์เข้ากับัการทำางานร่วิมกับัผู้เข้าร่วิมโครงการ
วิิจัุย	 จึุงทำาให้มีลัักษณะการด้ำาเนินงานที�เป็็นการเรียนรู้ร่วิมกัน	 ในขั�นตอน
กระบัวินการด้ำาเนินการวิิจัุยตั�งแต่การกำาหนด้ปั็ญหา	 จุนกระทั�งการวิิจัุย
บัรรลุัผลัแลัะตอบัสนองต่อปั็ญหา	 ซึึ่�งเกิด้จุากการที�ทุกภาคส่วินมีส่วินร่วิม
ในการแก้ไขร่วิมกัน	 ภายใต้การผสมผสานของแนวิคิด้การป็ฏิิบััติการแลัะ
การมีสว่ินร่วิม	โด้ยการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการสามารถแบ่ังได้้หลัายลัักษณะตาม
ลัักษณะช่�อเรียกของการวิิจัุย	อีกทั�งยงัมีลัักษณะการศึกษาที�แตกต่างกันตาม
ป็ระเภทหร่อช่�อที�ใช้เรียกในแต่ลัะการด้ำาเนินการวิิจัุยนั�น	ๆ 	ทั�งนี�การวิิจัุยเชิง
ป็ฏิิบััติการเป็็นการวิิจัุยที�มุ่งเน้นผลัการด้ำาเนินงานอย่างเป็็นรูป็ธรรม	 เพุ่�อ
ตอบัสนองต่อการแก้ไขปั็ญหาชุมชนอย่างยั�งย่น	 อีกทั�งการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติ
การมีลัักษณะสำาคัญค่อเป็็นการวิิจัุยที�สามารถป็รับัเป็ลีั�ยนการด้ำาเนินงาน
ตามบัริบัทของชุมชนได้้	ดั้งนั�นการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการจึุงมีลัักษณะเป็็นวิงจุร
ที�มีการพัุฒนาอย่างไม่สิ�นสุด้

 

 2.1.2 หลักการข่องการวิจััยเชิงปฏิิบัติการ

	 จุากควิามหมายของการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการที�ได้้กล่ัาวิไป็แล้ัวิข้างต้น 
จุะเห็นได้้ว่ิาการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการเป็็นการวิิจัุยที�มีลัักษณะเฉพุาะ	กล่ัาวิค่อ 
เป็็นการวิิจัุยที�มีหลัักการในการด้ำาเนินการวิิจัุยในการมีส่วินร่วิมระหว่ิาง
ผู้วิิจัุยแลัะผู้ที�เกี�ยวิข้อง	 อีกทั�งยังมีลัักษณะสำาคัญที�แตกต่างจุากการวิิจัุย
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ทั�วิไป็ซึึ่�งมีควิามสำาคัญในการพิุจุารณาเพุ่�อให้เข้าใจุกระบัวินการการวิิจัุยเชิง 
ป็ฏิิบััติการ

	 สำาหรบััหลัักการของการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการเป็็นการทำาควิามเข้าใจุ
พุ่�นฐานสำาคัญของการด้ำาเนินการวิิจัุยแลัะกระบัวินการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการ	
โด้ยเฉพุาะอยา่งยิ�งในฐานะที�การวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการเป็็นการด้ำาเนินกิจุกรรม
ในเชิงรุกกับัผู้มีส่วินร่วิมในการวิิจัุย	ซึึ่�งข้อเสนอของอุทัยทิพุย	์รักจุรรยาบัรรณ 
(2549,	น.	16)	ได้้อธิบัายไว้ิว่ิา	การวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการมีหลัักการสำาคัญค่อ	
การมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วินร่วิมในระหว่ิางด้ำาเนินการวิิจัุย	 ซึึ่�งสามารถ
พิุจุารณาแยกได้้	3	องค์ป็ระกอบัค่อ	การวิิจัุย	การป็ฏิิบััติ	แลัะการมีส่วินร่วิม 
ของทั�งผู้วิิจุัย	 ผู้เข้าร่วิมโครงการวิิจัุย	 แลัะผู้ที�เกี�ยวิข้อง	 ซึึ่�งในขั�นตอนการ
ด้ำาเนินงานผู้ที�เกี�ยวิข้องกับัการวิิจัุยจุะมีบัทบัาทหน้าที�แตกต่างกันไป็	 
ขณะที�แต่เดิ้มการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการมีลัักษณะเป็็นการวิิจัุยที�ผู้วิิจัุยมีบัทบัาท
เป็็นอย่างมากในการด้ำาเนินงาน	 โด้ย	 Stringer	 (อ้างถึงใน	 อุทัยทิพุย์	 
รักจุรรยาบัรรณ,	2549,	น.	15-16)	ได้้อธิบัายถึงหลัักการสำาคัญที�จุำาเป็็นตอ้ง
พิุจุารณาในการด้ำาเนินกระบัวินการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการดั้งนี�

	 1)	 ควิามสัมพัุนธ์	 (Relationship)	 กล่ัาวิค่อ	 เป็็นการสร้างควิาม
สัมพัุนธ์ระหว่ิางผู้วิิจัุย	แลัะผู้เข้าร่วิมโครงการวิิจัุย	เพุ่�อให้เกิด้ควิามสัมพัุนธ์
อันดี้ระหว่ิางคณะผู้ด้ำาเนินการวิิจัุย	 อีกทั�งหน่วิยงานที�เกี�ยวิข้องในลัักษณะ
เป็็นการเสริมแรงจูุงใจุในการด้ำาเนินงานอย่างยั�งย่นทั�งในระดั้บับุัคคลัแลัะ
ระด้ับักลุ่ัม	 หากการด้ำาเนินการวิิจัุยขาด้การด้ำาเนินงานที�มุ่งเน้นการสร้าง
ควิามสัมพัุนธ์ระหว่ิางคณะผู้ด้ำาเนินการวิิจัุย	 อาจุทำาให้การวิิจัุยมีอุป็สรรค
ในการด้ำาเนินงานแลัะสามารถด้ำาเนินการวิิจัุยได้้บัรรลุัวัิตถุป็ระสงค์ของงาน
ได้้ยากขึ�น

	 2)	การส่�อสาร	(Communication)	กล่ัาวิค่อ	การส่�อสารเป็็นป็จัุจัุย
หนึ�งที�มีควิามสำาคัญต่อการสร้างควิามสัมพัุนธ์อันดี้ระหว่ิางคณะผู้ด้ำาเนิน
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การวิิจัุย	 ซึึ่�งการมีกระบัวินการการส่�อสารที�ดี้ระหว่ิางการด้ำาเนินการวิิจัุย
ทั�งในด้้านคุณภาพุของข้อควิามที�ถูกส่ง	 ระดั้บัควิามจุริงจัุงของการส่�อสาร	
แลัะควิามซ่ึ่�อตรงในการส่�อสาร	จุะส่งผลัให้เกิด้การยกระดั้บัการด้ำาเนินงาน 
ระหว่ิางคณะผู้ด้ำาเนินการวิิจัุย	 เป็็นการลัด้อุป็สรรคในการด้ำาเนินงานที�จุะ
เกิด้ขึ�นผ่านการส่�อสารที�เป็็นส่�อกลัางในการส่งต่อข้อมูลั	 ซึึ่�งปั็ญหาที�อาจุ 
พุบัได้้	อาท	ิการมคีวิามเข้าใจุในการส่�อสารไมต่รงกัน	การส่�อสารที�ไม่สามารถ 
ส่งต่อข้อมูลัได้้อย่างเพีุยงพุอ	 แลัะการเล่ัอกป็ฏิิบััติระหว่ิางการด้ำาเนินงาน	 
ซึึ่�งปั็ญหาข้างต้นที�ได้้กล่ัาวิมาทั�งหมด้เกิด้ขึ�นโด้ยมีการส่�อสารเป็็นปั็จุจัุย
สำาคัญ

	 3)	การมีส่วินร่วิม	 (Participation)	กล่ัาวิค่อ	 เป็็นการสร้างการมี
ส่วินร่วิมในการด้ำาเนินงาน	โด้ยนำาทักษะแลัะป็ระสบัการณ์ที�คณะผู้ด้ำาเนิน
การวิิจัุยมีในแต่ลัะบุัคคลัมาร่วิมในกระบัวินการด้ำาเนินงาน	 ซึึ่�งจุะเป็็นการ
ยกระดั้บัการด้ำาเนินงานในระยะยาวิที�เป็็นการให้คณะผู้ด้ำาเนินการวิิจัุย
ทุกคน	 ได้้นำาทักษะแลัะป็ระสบัการณ์มาป็ระยุกต์ใช้ในกระบัวินการวิิจัุย	 
จึุงสามารถกลั่าวิได้้ว่ิาการมีส่วินร่วิมในลัักษณะด้ังกล่ัาวิเป็็นการเสริมพุลััง 
ทำาให้เกิด้ควิามร่วิมม่อในการด้ำาเนินงาน	 เป็็นการเสริมพุลัังในทางที�ดี้	 
นำาไป็สู่การเกิด้ผลัการด้ำาเนินงานที�มีคุณภาพุ

	 4)	 การรวิมเข้าด้้วิยกัน	 (Inclusion)	 กล่ัาวิค่อ	 ในกระบัวินการ 
ด้ำาเนนิการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการมีควิามจุำาเป็็นที�ต้องพิุจุารณาถงึสภาพุแวิด้ลัอ้ม
แลัะบัรบิัททางสงัคม	ด้งันั�นในแตล่ัะขั�นตอนแลัะกระบัวินการจุงึไม่สามารถ
ที�จุะแบ่ังแยกกันได้้	โด้ยมีควิามจุำาเป็็นที�คณะผู้ด้ำาเนินการวิิจัุยแลัะผู้เข้าร่วิม
ที�มีส่วินเกี�ยวิข้อง	 ต้องร่วิมม่อกันตลัอด้กระบัวินการด้ำาเนินงาน	 เน่�องจุาก
ปั็จุจัุยของสภาพุปั็ญหาที�มีควิามหลัากหลัาย	 จึุงมีควิามจุำาเป็็นที�คณะ 
ผู้ด้ำาเนินการวิิจัุยแลัะผู้เข้าร่วิมที�มีส่วินเกี�ยวิข้องจุะต้องพิุจุารณาร่วิมกัน
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	 จุากที�กล่ัาวิมาข้างต้นจุะเห็นได้้ว่ิาหลัักการของการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติ
การ	เป็็นการมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วินร่วิมในการด้ำาเนินการการวิิจัุย	โด้ย
เป็็นการสรา้งควิามสมัพัุนธ์ระหว่ิางบุัคคลัแลัะกลุ่ัมในคณะผู้ด้ำาเนินการวิิจัุย	
เพุ่�อให้เกิด้ผลัการด้ำาเนินงานที�สอด้คล้ัองกับัสภาพุปั็ญหาแลัะบัริบัทของ
สังคมที�มีควิามสลัับัซัึ่บัซ้ึ่อน	 ซึึ่�งสามารถเกิด้การเป็ลีั�ยนแป็ลังได้้ตลัอด้เวิลัา
จุากปั็จุจัุยตา่ง	ๆ 	Kurt	Lewin	(1946.	อ้างถึงใน	วิรรณดี้	สุทธินรากร,	2557)	
นักวิิชาการผู้คิด้ค้นคำาว่ิา	 Action	 Research	 ขึ�นเป็็นครั�งแรกได้้พุยายาม
นำาทฤษฎีทางสังคม	 (Social	 Theory)	 ซึึ่�งอยู่ในสภาวิะที�ไม่สามารถสัมผัส
ได้้ในโลักทางวัิตถุ	มาผสมผสานกับัทฤษฎีภาคป็ฏิิบััติ	(Practical	Theory)	 
ซึึ่�งเป็็นแนวิคิด้ที�มีลัักษณะเป็็นการก่อให้เกิด้ป็รากฏิการณ์หนึ�งหร่อสิ�งหนึ�ง
ขึ�นมา	 ดั้งนั�นการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการจึุงมีหลัักการสำาคัญค่อเป็็นกระบัวิน
การที�มุ่งเน้นการสร้างควิามเป็ลีั�ยนแป็ลัง	 ที�เป็็นการสร้างแบับัแผนที�สังคม
ยอมรับัโด้ยธรรมชาตแิลัะมส่ีวินในการเรียนรู้ร่วิมกนัในองคก์ร	โด้ยมีลัักษณะ
ควิามรู้	3	ระดั้บัค่อ	1)	ควิามรู้ที�เกิด้จุากควิามเข้าใจุ	(Cognitive	Structure)	
กล่ัาวิค่อเป็็นการที�บุัคคลัสามารถเข้าใจุถึงสภาวิะควิามเป็็นจุริงในสังคม	 
ซึึ่�งทำาให้สามารถพิุจุารณาถึงป็ระเด็้นปั็ญหาต่าง	ๆ	ที�เกิด้ขึ�นได้้	นำาไป็สู่การ
หาแนวิทางการแก้ปั็ญหาร่วิมกัน	2)	ควิามรู้ที�อยู่ในระดั้บัคุณค่า	(Valence	
and	 Value)	 กล่ัาวิค่อเป็็นกระบัวินการสร้างคุณค่าในควิามรู้ร่วิมกันของ
คนในสังคม	ที�ทำาให้ควิามรู้ในระดั้บัที�เกิด้จุากควิามเข้าใจุถูกยกระดั้บัสู่การ
สร้างคุณค่าที�บุัคคลัในสังคมยึด้ถ่อร่วิมกันตามสภาพุหร่อบัริบัททางสังคม 
3)	ควิามรู้ที�ได้้จุากการป็ฏิิบััติ	(Motoric	Action)	กล่ัาวิค่อ	เป็็นทักษะที�ทำาให้
แนวิทางในการเป็ลีั�ยนแป็ลังทางสังคม	ซึึ่�งมีลัักษณะเป็็นควิามสามารถส่วิน
บุัคคลัที�มีอิทธิพุลัต่อสังคม	 ทั�งนี�การเกิด้ควิามรู้ในลัักษณะดั้งกล่ัาวิเกิด้ขึ�น
ภายใต้ข้อสังเกตสำาคัญของการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการ	3	ป็ระการค่อ
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	 1)	 การวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการเป็็นการวิิจัุยมีการเป็ลีั�ยนแป็ลัง	 
กล่ัาวิค่อ	 เป็็นการวิิจัุยที�สร้างการตระหนักรู้ในบัุคคลัซึึ่�งมุ่งเน้นการสร้าง
ควิามเป็ลีั�ยนแป็ลังจุากการแกไ้ขปั็ญหาตา่ง	ๆ 	ภายใตก้ารทำางานภาคป็ฏิิบััติ
ที�มีเง่�อนไขเป็็นสภาพุปั็ญหานั�น	ๆ	นำาไป็สู่การแก้ไขปั็ญหาที�เป็็นการพัุฒนา
ในลัักษณะที�เป็็นการสร้างทางเล่ัอกหร่อสิ�งที�มีคุณภาพุมากกว่ิา

	 2)	 การวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการมีชีวิิต	 กล่ัาวิค่อ	 เป็็นกระบัวินการวิิจัุย
ที�มีลัักษณะเป็็นวิงจุร	 ซึึ่�งเป็็นกระบัวินการค้นหาควิามรู้จุากควิามจุริงที�มี
ลัักษณะเป็็นการวิิภาษ	 (Dialectic)	 ซึึ่�งสอด้คล้ัองกับั	 สุภางค์	 จัุนทวิานิช	
(2561)	 ได้้อธิบัายไว้ิว่ิา	 เป็็นการโต้ตอบัที�ได้้รับัการผลัการศึกษาที�ก่อให้
เกิด้กระบัวินการการสังเคราะห์ควิามรู้	นำาไป็สู่การวิางแผนที�เป็็นการสร้าง
กระบัวินการควิามเป็ลีั�ยนแป็ลังอย่างเป็็นแบับัแผน	ที�มีการป็ระพุฤติป็ฏิิบััติ
ตาม	แลัะมีการติด้ตามผลัการด้ำาเนินงานอย่างต่อเน่�อง

	 3)	 การวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการมุ่งเน้นควิามร่วิมม่อ	 กล่ัาวิค่อ	 เป็็น 
กระบัวินการวิิจัุยที�มุ่งเนน้การสรา้งควิามสมัพัุนธ์ระหว่ิางคณะผู้ด้ำาเนนิการ
วิิจัุย	ซึึ่�งทำาให้ผู้ที�มีส่วินที�เกี�ยวิข้องทั�งหมด้สามารถมส่ีวินร่วิมในกระบัวินการ
วิิจัุยสอด้คล้ัองกับัข้อเสนอของ	Smith	(1997	อ้างถึงใน	วิรรณดี้	สุทธินรากร, 
2557,	น.	50-53)	ที�อธิบัายถึงหลัักการของการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการไว้ิดั้งนี�

	 หลัักการที�	 1	 มุ่งเน้นเสรีภาพุ	 กล่ัาวิค่อ	 เสรีภาพุเป็็นผลัผลิัตของ
ควิามสำาเร็จุในการพัุฒนาชุมชนแลัะสังคม	เน่�องจุากเสรีภาพุจุะสามารถเกิด้
ขึ�นได้้เม่�อสังคมมีเสถียรภาพุทั�งในด้้านควิามยุติธรรม	อิสรภาพุ	แลัะสภาพุ
แวิด้ล้ัอม	นำาไป็สู่การสร้างสังคมป็ระชาชนทุกคนเท่าเทียมกัน

	 หลัักการที�	 2	 รากฐานของการวิิจัุยสร้างวัิฒนธรรมควิามเห็นอก
เห็นใจุขึ�นในสังคม	 กล่ัาวิค่อ	 เป็็นกระบัวินการที�มีส่วินในการสร้างสำานึก
ของควิามเป็็นชุมชน	เม่�อสมาชิกของชุมชนเกิด้การสร้างป็ระสบัการณ์ร่วิม
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กันผ่านกระบัวินการวิิจัุย	จุะส่งผลัให้เกิด้ควิามรู้สึกที�เป็็นการเห็นอกเห็นใจุ
สมาชิกในชุมชนเดี้ยวิกันมากขึ�น	 เน่�องจุากกระบัวินการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการ
เป็็นการมุ่งเน้นการมีส่วินร่วิมของสมาชิกในชุมชน	 ซึึ่�งเป็็นการขับัเคล่ั�อน
โด้ยสำานึกของชุมชนที�ถูกเสริมพุลัังให้เกิด้ควิามต่�นตัวิในการพัุฒนา

	 หลัักการที�	 3	 การวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการเป็็นกระบัวินการที�มีชีวิิต	
กล่ัาวิค่อ	 กระบัวินการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการที�มุ่งเน้นการมีส่วินร่วิมในภาค
ป็ฏิิบััติ	 อีกทั�งมีการสะท้อนกลัับัผลัการด้ำาเนินการอย่างต่อเน่�อง	 จึุงส่งผลั
ให้กระบัวินการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการมีลัักษณะที�เป็็นการด้ำาเนินการอย่าง 
ต่อเน่�อง	 โด้ยไม่สามารถชี�ชัด้ได้้ว่ิาการด้ำาเนินการวิิจัุยจุะจุบัลังเม่�อใด้	
ทั�งนี�ด้้วิยบัริบัททางสังคมของชุมชน	 จึุงทำาให้การวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการมี
ลัักษณะที�ไม่แน่นอน	 ที�สมาชิกแต่ลัะกลุ่ัมในชุมชนมีลัักษณะเฉพุาะตัวิ 
แลัะเป็็นการที�สมาชิกในชุมชนสร้างการเรียนรู้ร่วิมกันอย่างเป็็นระบับั
ทั�งการทำางานภาคป็ฏิิบััติในเชิงรุกเพุ่�อแก้ไขปั็ญหา	 ไป็จุนถึงการป็ระเมิน	
การสะท้อนกลัับั	 แลัะการแก้ไขปั็ญหาต่าง	 ๆ	 อย่างเป็็นวิงจุร	 ส่งผลัให้ 
การวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการมีกระบัวินการที�เป็็นการทบัทวินควิามรู้อยูต่ลัอด้เวิลัา 
แลัะเป็็นการเริ�มสร้างวัิฒนธรรมการเรียนรู้ที�ดี้ของชุมชนบันพุ่�นฐานของ
กระบัวินการวิิจัุย

	 หลัักการที�	4	การสร้างคุณค่า	กล่ัาวิค่อ	การสร้างควิามตระหนักรู้
ในชุมชนผ่านกระบัวินการการเรียนรู้ร่วิมกันของสมาชิกในชุมชน	 ซึึ่�งทำาให้
เกิด้ควิามตระหนักในสภาพุปั็ญหาของสังคมแลัะชุมชนในปั็จุจุุบััน	 นำาไป็สู่
การเกิด้แนวิคิด้ที�ต้องการพัุฒนาชุมชน

	 หลัักการที�	5	มีการเก็บัข้อมูลัแลัะการป็ฏิิบััติ	กล่ัาวิค่อ	การทำางาน
ร่วิมกันของคนในชุมชนที�จุำาเป็็นต้องได้้รับัการเสริมพุลััง	 เพุ่�อให้เกิด้การ 
ตั�งคำาถาม	 วิิภาษ	 แลัะแลักเป็ลีั�ยนควิามรู้	 เพุ่�อนำาไป็สู่การเป็ลีั�ยนแป็ลังใน 
เชิงโครงสร้างที�ไม่ใช่แค่การแก้ปั็ญหาสภาพุแวิด้ล้ัอม
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	 หลัักการที�	 6	 ผลิัตควิามรู้ใหม่ด้้วิยจิุตสำานึก	 กล่ัาวิค่อ	 เป็็นการ 
ร่วิมกันตัด้สินใจุร่วิมกันในการป็ฏิิบััติ	 ซึึ่�งมีทักษะแลัะป็ระสบัการณ์ดั้�งเดิ้ม
เป็็นปั็จุจัุยในการตัด้สินใจุ	เพุ่�อที�จุะร่วิมกันสร้างควิามรู้ใหม่อยา่งลึักซึึ่�ง	โด้ย
มีผู้เข้าร่วิมการวิิจัุยที�เป็็นสมาชิกของชุมชนร่วิมกันสร้างขึ�น	จึุงทำาให้ควิามรู้
ดั้งกล่ัาวิถูกนำาเข้าสู่กระบัวินการกลุ่ัมเพุ่�อเป็็นแนวิทางในการค้นหาวิิธีการ
แก้ปั็ญหาชุมชนร่วิมกัน

	 จุากที�ได้้กล่ัาวิไป็แล้ัวิข้างต้นจึุงสามารถพิุจุารณาได้้ว่ิา	 การสร้าง 
กระบัวินการวิิจัุยที�มีการมีส่วินร่วิมในการด้ำาเนินงานเป็็นศูนย์กลัาง
ในการวิิจัุย	 มีลัักษณะเป็็นวิงจุรที�เกิด้จุากการโต้ตอบั	 อีกทั�งมีลัักษณะ
เป็็นการวิิภาษระหว่ิางคณะผู้ด้ำาเนินการวิิจัุยแลัะผู้ที�มีส่วินเกี�ยวิข้อง	 
มีควิามจุำาเป็็นที�จุะต้องมีการเสริมพุลัังโด้ยการสร้างควิามสัมพัุนธ์แลัะการ
ส่�อสารที�ดี้ระหว่ิางการด้ำาเนินงาน	 เพุ่�อนำาไป็สู่ผลัการด้ำาเนินงานที�เป็็นการ
สร้างควิามเป็ลีั�ยนแป็ลังในสังคม	 โด้ยแสด้งให้เห็นถึงหลัักการด้ำาเนินงาน
ที�เป็็นการสนับัสนุนสิทธิเสรีภาพุ	 ซึึ่�งเป็็นหลัักการพุ่�นฐานที�ทำาให้สังคมมี
เสถียรภาพุ	 ตามที�ไพุรัช	 บัวิรสมพุงษ์	 (2555,	 น.	 29-30)	 ได้้อธิบัายไว้ิว่ิา	 
การวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการเป็็นกระบัวินวิิจัุยที�ด้ำาเนินการภายใต้มโนทัศน์แลัะ
กลัไกที�เป็็น	 “ป็ระชาธิป็ไตย	 ยุติธรรม	 มีอิสระ	 แลัะส่งเสริมคุณค่าชีวิิต”		
อีกทั�ง	 สิทธิณัฐ	 ป็ระพุุทธนิติสาร	 (2545,	 น.	 17-19)	 ได้้ให้ข้อเสนอว่ิา	 
ควิรพิุจุารณาถึงหลัักการพุ่�นฐานของการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการในฐานะ 
เคร่�องม่อการพัุฒนาชุมชน	ซึึ่�งอธิบัายถึงกระบัวินการของวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการ
ที�ไม่ตอบัสนองต่อสภาพุปั็ญหาของสังคมที�มีควิามไม่ตายตัวิ	ภายหลัังจึุงเกิด้
การพัุฒนาแลัะกลัายเป็็นการวิิจัุยรูป็แบับัใหม่ที�เรียกว่ิา	การวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติ
การแบับัมีส่วินร่วิม	(Participatory	Action	Research	for	Development) 
ซึึ่�งกำาหนด้ขึ�นภายใต้หลัักการพัุฒนาสำาคัญค่อการมีส่วินร่วิมระหว่ิาง 
คณะผู้ด้ำาเนินการวิิจัุยแลัะผู้ที�เกี�ยวิข้อง	 การวิิจัุยในลัักษณะดั้งกล่ัาวิจึุง
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เป็็นการวิิจัุยในลัักษณะใหมที่�ผู้วิิจัุยไม่ใช่ศูนย์กลัางของการวิิจัุย	หากจุะกล่ัาวิ
ได้้ว่ิาเป็็นการวิิจัุยที�มีสภาพุปั็ญหาของชมุชนเป็็นศนูย์กลัางในการพุจิุารณา
แลัะมีชาวิบ้ัานในชุมชนเป็็นผู้วิิจัุยร่วิม	 โด้ยมีเป้็าหมายสำาคัญค่อการแก้ไข
ปั็ญหาของชุมชน

 2.1.3 กระบวนการข่องการวิจััยเชิงปฏิิบัติการ

	 หลัักการของการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการว่ิาเป็็นการวิิจัุยในลัักษณะ
ที�เป็็นเคร่�องม่อในการแก้ปั็ญหาชุมชนอย่างยั�งย่น	 โด้ยอาศัยหลัักการมี 
ส่วินร่วิมระหว่ิางคณะผู้ด้ำาเนินการวิิจัุยแลัะผู้มีส่วินเกี�ยวิข้อง	การพิุจุารณาถึง
ลัักษณะของการวิิจัุยจึุงเป็็นรากฐานในการทำาควิามเข้าใจุระเบัยีบัวิิธีที�นำาไป็
สู่กระบัวินการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการ	โด้ยเริ�มแรกการศึกษาของ	Lewin	(1946	
อ้างถึงใน	 วิรรณดี้	 สุทธินรากร,	 2556,	น.	 57-58)	 ได้้คิด้ค้นกระบัวินการ
การวิิจัุยขึ�นเพุ่�อศึกษาพุฤติกรรมของมนุษย์	โด้ยป็ระยุกต์กระบัวินทัศน์ทาง
วิิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษา	 ซึึ่�งพุ่�นหลัังทางป็ระวัิติศาสตร์ในขณะนั�น 
ส่งผลัต่อการป็ระกอบัสร้างแนวิคิด้ของ	 Lewin	 เน่�องจุากสถานการณ์ 
ดั้งกล่ัาวิเป็็นช่วิงเวิลัาของสงครามโลัก	 ด้้วิยควิามจุำาเป็็นทางการทหารใน
ขณะนั�นจึุงทำาให้	 Lewin	 ได้้จุำาลัองสถานการณ์ในการแก้ไขปั็ญหาสังคม	
จึุงทำาให้	Lewin	สามารถพัุฒนากระบัวินการวิิจัุยขึ�น	3	ขั�นตอนค่อ	1)	การ
สำารวิจุปั็ญหาเพุ่�อให้เกิด้การวิางแผน	 (Plan)	 2)	 การลังม่อป็ฏิิบััติการตาม
แผนเพุ่�อให้เกิด้การเป็ลีั�ยนแป็ลัง	(Action)	3)	การค้นพุบัควิามจุริงจุากผลั
การด้ำาเนินงาน	(Fact	Finding)	ต่อมากระบัวินการวิิจัุยดั้งกล่ัาวิถูกพัุฒนา
ให้เป็็นลัักษณะวิงจุรหร่อเกลีัยวิ	(Spiral)	ก่อให้เกิด้การชี�ให้เห็นถึงปั็ญหาที�
เกิด้ขึ�น	 (Identifying	 a	 General)	 จึุงทำาการศึกษาปั็ญหาดั้งกล่ัาวิเพุ่�อหา
ปั็จุจัุยของปั็ญหาที�เกิด้ขึ�น	นำาไป็สู่การหาแนวิทางแก้ไขปั็ญหา	เพุ่�อให้เกิด้การ
การด้ำาเนินงานในภาคป็ฏิิบััติจุนเกิด้การเป็ลีั�ยนแป็ลังขึ�น	 ต่อมาจึุงป็ระเมิน
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ผลัการด้ำาเนินงาน	 (Evaluation)	 แลัะป็รับัป็รุงแนวิทางการด้ำาเนินงานให้
ดี้ขึ�นกว่ิาเดิ้มเพุ่�อตอบัสนองต่อข้อค้นพุบัใหม่	 (Amended	 Plan)	 แล้ัวิจึุง
ด้ำาเนินการตามแนวิทางที�ได้้ป็รับัป็รุงซึึ่�งเป็็นแผนงานใหม่	จุนกระทั�งเกิด้เป็็น
วิงจุรการด้ำาเนินงานที�มีลัักษณะเป็็นการหมุนวินไป็อย่างไม่สิ�นสุด้	 จุนกว่ิา
สถานการณ์ปั็ญหาจุะดี้ขึ�นในระดั้บัที�น่าพุอใจุ

	 ทั�งนี�ข้อเสนอของ	สุนีย์	เหมะป็ระสิทธิ�	(2539,	น.	135-136)	อดี้ต
นักวิิชาการป็ระจุำามหาวิิทยาลััยศรีนครินทรวิิโรฒ	อุทัยทิพุย	์รักจุรรยาบัรรณ	
(2549,	น.	18-20)	แลัะวิรรณดี้	สุทธินรากร	(2556,	น.	69-70)	ได้้มีข้อเสนอ
ที�สอด้คล้ัองกันว่ิา	Stephen	Kemmis	อธิบัายถึงหลัักการสำาคัญของวิิจัุย
เชิงป็ฏิิบััติการค่อการสะท้อนกลัับัของผลัการด้ำาเนินงาน	ซึึ่�งแสด้งให้เห็นถึง 
ขั�นตอนการแก้ไขปั็ญหาที�เกิด้ขึ�น	 โด้ยลัักษณะของการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการ
ไม่ได้้มีลัักษณะทั�วิไป็แตกต่างจุากงานวิิจัุยทั�วิไป็มากนัก	 หากแต่มีวิิธีการที� 
แตกต่าง	(Method)	โด้ยการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการมีลัักษณะเป็็นการวิิจัุยที�เป็็น 
วิงจุรซึึ่�งได้้กล่ัาวิไป็แล้ัวิข้างต้นโด้ยมีลัักษณะสำาคัญ	4	ป็ระการค่อ	1)	การวิางแผน	
(Planning)	กล่ัาวิค่อ	การออกแบับัแนวิทางการด้ำาเนินงาน	2)	การป็ฏิิบััติ	
(Acting)	 กล่ัาวิค่อ	 การป็ระยุกต์นำาแนวิทางการด้ำาเนินงานมาป็ระยุกต์ใช้	 
3)	การสงัเกต	(Observing)	กล่ัาวิค่อ	การเกบ็ัข้อมูลัที�เป็็นการป็ระเมนิผลัการ
ด้ำาเนินงาน	ซึึ่�งสามารถทำาได้้หลัายรูป็แบับั	4)	การสะทอ้นกลัับั	(Reflecting) 
เป็็นการสะท้อนผลัการด้ำาเนินงานเพุ่�อนำาไป็สู่การระบุัปั็ญหาใหม่	 ซึึ่�งแสด้ง
ถึงการสะท้อนกลัับัที�มีลัักษณะเป็็นการวิิพุากษ์เพุ่�อพิุจุารณาแผน	 อีกทั�ง
มีลัักษณะการด้ำาเนินงานที�เป็็นป็ระชาธิป็ไตยแลัะการวิิจัุยในลัักษณะนี�
ถูกออกแบับัมาเพุ่�อให้ผู้ด้ำาเนินการวิิจัุยเป็็นสมาชิกของชุมชนมากกว่ิา
คณะผู้ด้ำาเนินการวิิจัุย	 ขณะที�นักวิิชาการในไทยได้้ให้ข้อเสนอดั้งที�	 ไพุรัช	 
บัวิรสมพุงษ์	(2555,	น.	37-38)	ได้้อธิบัายถึงกระบัวินการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการ
ที�ป็ระยุกต์เข้ากับัการพัุฒนาสวัิสดิ้การไว้ิ	4	ขั�นตอนดั้งนี�



45

	 1)	 กระบัวินการระบุัปั็ญหาแลัะควิามต้องการ	กล่ัาวิค่อ	 เป็็นการ
ตั�งคำาถามถึงอะไรค่อปั็ญหาที�จุำาเป็็นของชุมชน	 ซึึ่�งเป็็นขั�นตอนแรกของ
กระบัวินการวิิจัุยโด้ยผู้วิิจัุยจุำาเป็็นต้องมีการเตรียมควิามพุร้อมก่อนเข้าสู่
พุ่�นที�ด้ำาเนินงาน	 โด้ยอาศัยการสร้างควิามสัมพัุนธ์อันดี้กับัชุมชนแลัะชี�แจุง
จุุด้ป็ระสงฆ์์ของการวิิจัุย	จุากนั�นจึุงเริ�มทำาการสำารวิจุสภาพุป็ญัหาชุมชนทั�ง
ในมิติของสภาพุแวิด้ล้ัอม	โครงสร้างพุ่�นฐาน	วัิฒนธรรม	แลัะทรัพุยากรเพุ่�อ
ที�ทำาให้คณะผู้ด้ำาเนินการวิิจัุยสามารถทำาควิามเข้าใจุวัิฒนธรรมแลัะสภาพุ
สังคมของชมุชน	นำาไป็สู่การเข้าใจุสภาพุป็ญัหาอยา่งลึักซึึ่�งว่ิาชุมชนต้องการ
อะไร

	 2)	วิิเคราะห์สภาพุปั็ญหาแลัะกำาหนด้แนวิทางการแก้ไข	กล่ัาวิค่อ 
เป็็นการมุ่งเน้นการวิิเคราะห์สภาพุปั็ญหาของชุมชนแลัะการสร้างการ
เรียนรู้ให้กับัชุมชน	 โด้ยอาศัยกระบัวินการสร้างการเรียนรู้ผ่านการป็ฏิิบััติ	 
โด้ยใช้วิิธีการแลักเป็ลีั�ยนควิามรู้กับัชุมชนแลัะผู้ที�เกี�ยวิข้องด้้วิยการ
สัมภาษณ์	อภิป็ราย	ในระดั้บับุัคคลัแลัะกลุ่ัม	เพุ่�อทำาให้เข้าใจุสภาพุปั็ญหา
ของสังคมแลัะเข้าใจุถึงควิามต้องการของชุมชน	 อีกทั�งเป็็นการป็ระเมิน
ปั็จุจัุยสำาคัญในการด้ำาเนินงาน	 อาทิ	 ทรัพุยากรของชุมชน	 ซึึ่�งมีควิาม
จุำาเป็็นอย่างมากในการกำาหนด้แนวิทางการด้ำาเนินงาน	 อาจุจุะกลั่าวิได้้ว่ิา
กระบัวินการขั�นตอนนี�เป็็นกระบัวินการที�ก่อให้เกิด้การคิด้	 วิิเคราะห์	แลัะ
ตัด้สินใจุร่วิมกนัในการทำาควิามเข้าใจุสภาพุป็ญัหา	โด้ยนำาหลัักป็ระชาธปิ็ไตย
มาใช้ในการวิิจัุยเพุ่�อพัุฒนา	 ด้้วิยการอาศัยหลัักการยอมรับัเสียงข้างมาก	
ขณะที�ให้ควิามสำาคัญกับัเสียงข้างน้อย

	 3)	การด้ำาเนินการแก้ไขปั็ญหา	กล่ัาวิค่อ	เป็็นกระบัวินการคัด้เล่ัอก
โครงการ	กิจุกรรม	ที�ตอบัสนองต่อสภาพุปั็ญหาโด้ยเป็็นการตัด้สินใจุร่วิมกัน	
ซึึ่�งเกิด้ขึ�นภายหลัังการมีข้อตกลังร่วิมกันในการด้ำาเนินงานระหว่ิางชุมชน	 
ผู้ที�เกี�ยวิข้อง	 แลัะคณะผู้ด้ำาเนินการวิิจัุย	 โด้ยผู้วิิจัุยจุะมีบัทบัาทในการ 
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กระตุ้นการด้ำาเนินงานในชุมชน	 เพุ่�อเป็็นการเสริมพุลัังในการขับัเคล่ั�อน
การด้ำาเนินงานของชุมชน	 ให้ตอบัสนองต่อสภาพุปั็ญหาแลัะแนวิทางการ
ด้ำาเนินงานที�ได้้ตั�งไว้ิ

	 4)	ติด้ตามแลัะป็ระเมินผลั	กล่ัาวิค่อ	เป็็นกระบัวินการขั�นสุด้ท้าย 
ที�มุ่งวิิเคราะห์ผลัการด้ำาเนิน	 โด้ยให้ชุมชนเป็็นศูนย์กลัางในการระบุัเกณฑ์ิ
ของควิามสำาเร็จุในการด้ำาเนินงานซึึ่�งสอด้คล้ัองกับัวัิตถุป็ระสงค์ของการ
ด้ำาเนินงาน	 ซึึ่�งลัักษณะของการป็ระเมินที�เกิด้ขึ�นจุะมุ่งเน้นการป็ระเมินผลั
การด้ำาเนินงาน	แลัะเป็็นการป็ระเมินเพุ่�อเสริมพุลััง	ทำาให้เกิด้กระบัวินการ
เรียนรู้ร่วิมกันระหว่ิางคณะผู้ด้ำาเนินการวิิจัุย	ชุมชน	แลัะผู้ที�มีส่วินเกี�ยวิข้อง	
นำาไป็สู่การหาแนวิทางพุฒันาชุมชนแลัะหาแนวิทางในการพุฒันาในอนาคต

	 หากจุะกล่ัาวิได้้ว่ิาการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการในแต่ลัะป็ระเภทอาจุจุะมี
รูป็แบับัแลัะกระบัวินการที�สำาคัญแตกต่างกันไป็	อุทัยทพิุย	์รักจุรรยาบัรรณ 
(2549,	 น.	 18-20)	 ได้้อธิบัายว่ิา	 การวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการมีแกนกลัาง 
ของกระบัวินการวิิจัุยหลัักที�เหม่อนกัน	 เพีุยงแต่แตกต่างกันที�รูป็แบับัการ
ด้ำาเนินงาน	ซึึ่�งในกระบัวินการยังคงมีลัักษณะเป็็นวิงจุรหร่อเป็็นเกลีัยวิตามที�	 
Zuber-Skerritt	ได้้อธิบัายขั�นตอนไว้ิดั้งต่อไป็นี�

	 1)	 การวิางแผน	 กล่ัาวิค่อ	 เป็็นการกำาหนด้ป็ระเด็้นปั็ญการวิิจัุยที�
ต้องการศึกษา	แลัะรว่ิมกันหาแนวิทางการด้ำาเนินงานของคณะผู้ด้ำาเนินการ
วิิจัุยแลัะผู้ที�มีส่วินเกี�ยวิข้อง	ซึึ่�งในขั�นตอนนี�จุะเป็็นการออกแบับัแผนงานเพุ่�อ
พัุฒนาการวิิจัุย

	 2)	การป็ฏิิบััติ	กล่ัาวิค่อ	เป็็นการด้ำาเนินงานตามแนวิทางที�ได้้วิางไว้ิ	
หากแต่เป็็นการด้ำาเนินงานภายหลัังเกิด้การสะท้อนกลัับัของการด้ำาเนินงาน
แล้ัวิ	จุะต้องนำาผลัการด้ำาเนินงานของการด้ำาเนินงานในครั�งก่อนมาป็รับัป็รุง
แก้ไข
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	 3)	การสังเกต	กล่ัาวิค่อ	เป็็นการเก็บัรวิบัรวิมข้อมูลัตามกระบัวินการ
แลัะแผนงานที�ได้้วิางไว้ิ	ซึึ่�งกระบัวินการการเก็บัข้อมูลัต้องมีควิามเที�ยงตรง
ทั�งในระดั้บับุัคคลัแลัะระดั้บักลุ่ัม	อีกทั�งการแสด้งผลัการเก็บัข้อมูลัต้องตรง
ตามสภาพุควิามเป็็นจุริง

	 4)	 การสะท้อนการป็ฏิิบััติ	 กล่ัาวิค่อ	 เป็็นกระบัวินการที�ป็ระเมิน
ผลัการป็ฏิิบััติแลัะการสังเกต	 ซึึ่�งทำาให้สามารถชี�ชัด้ผลัสิ�งที�เกิด้ขึ�นในระดั้บั
ป็ระสบัการณ์ตลัอด้ระยะเวิลัาการด้ำาเนินงานทั�งในอดี้ตแลัะปั็จุจุุบััน	แสด้ง
ให้เห็นถึงควิามสัมพัุนธ์ที�เกิด้ขึ�นจุากสองมิติทั�งมิติของคนในแลัะคนนอก	
โด้ยเป็็นการอภิป็รายกลุ่ัมข้อมูลัผลัการด้ำาเนินงานร่วิมกันเพุ่�อร่วิมกันหา
แนวิทางในการด้ำาเนินแผนงานในระยะต่อไป็	 ซึึ่�งจุะทำาให้ทั�งการวิิจัุยแลัะ
คณะผู้ด้ำาเนินการวิิจัุยแลัะผู้ที�เกี�ยวิข้องถูกสะท้อนกลัับัร่วิมกัน	 จึุงทำาให้ 
เกิด้การตระหนักถึงการด้ำาเนินงานอย่างชัด้เจุน	 แลัะเป็็นกระบัวินการ 
การเรียนรู้เชิงวิิพุากษ์ภายใต้แนวิคิด้ทฤษฎีเชิงแลัะป็ระสบัการณ์ที�ได้้รับัจุาก
การด้ำาเนินงาน

แผนภาพัที่่� 2 แสดงวงจำรขอีงการวิจำัยเชิิงปฏิิบัติการ
ดัดแปลงจำาก Zuber-Skerritt

(1995 อี้างถุึงใน อีุที่ัยที่ิพัย์ รักจำรรยาบรรณ, 2549, น. 20)

การวางแผน
(Planning)

การปฏิบัติ
(Acting)

การสะท�อนกลับ
(Reflecting)

การสังเกต
(Observing)

การวางแผน
(Planning)

การปฏิบัติ
(Acting)

การสะท�อนกลับ
(Reflecting)

การสังเกต
(Observing)



48

	 ขณะที�	 สิทธิณัฐ	 ป็ระพุุทธนิติสาร	 (2545,	 น.	 78-82)	 ได้้ให้ 
ข้อเสนอว่ิา	องค์ป็ระกอบัสำาคัญของกระบัวินการการทำาวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการ
อยา่งมีส่วินรว่ิมจุะมีควิามสมบัรูณ์ได้้	แลัะมแีนวิทางการป็ฏิิบััติทางสามารถ 
ตอบัสนองต่อเง่�อนไขของสภาพุปั็ญหาภายใต้กระบัวินการการวิิจัุย	 
ควิรพิุจุารณาถึงองค์ป็ระกอบัหลัักดั้งต่อไป็นี�

	 1)	 การสร้างควิามสัมพัุนธ์แบับัหุ้นส่วิน	 ระหว่ิางนักวิิชาการ	 
นักพัุฒนา	แลัะแกนนำาของชุมชน	กล่ัาวิค่อ	เป็็นการกำาหนด้สถานะระหว่ิาง
คณะผู้ด้ำาเนินการวิิจัุยแลัะผู้ที�มีส่วินเกี�ยวิข้องกับัการวิิจัุย	 ซึึ่�งเป็็นการสร้าง
ควิามชัด้เจุนในสถานะแลัะบัทบัาทของทุกภาคส่วินในการด้ำาเนินงาน 
โด้ยเฉพุาะการเน้นยำ�าถึงควิามสำาคัญของจุุด้มุ่งหมายการด้ำาเนินงาน	 แลัะ
ทำาควิามเข้าใจุป็ระเด้็นวิิจัุย	 เพุ่�อตอบัสนองต่อปั็ญหาของชุมชนที�ทุก 
ภาคส่วินจุำาเป็็นต้องมีส่วินร่วิมในการร่วิมกันแก้ไขปั็ญหา	 ทั�งนี�จุุด้มุ่งหมาย
ของการสรา้งควิามเป็็นหุ้นส่วินเป็็นไป็เพุ่�อให้ทุกภาคส่วินของการด้ำาเนินงาน	
สามารถเข้าใจุถึงบัทบัาทแลัะสถานะในการรว่ิมม่อกันด้ำาเนินงาน	จึุงจุะเห็น
ได้้ว่ิาขั�นตอนนี�เป็็นกระบัวินการก่อนเข้าสู่การด้ำาเนินการวิิจัุย

	 2)	การพุจิุารณาป็ญัหาแบับัมส่ีวินรว่ิม	กล่ัาวิค่อ	หากคณะผู้ด้ำาเนนิ
การวิิจัุยแลัะผู้ที�เกี�ยวิข้องจุากที�ได้้กล่ัาวิไป็แล้ัวิข้างต้นในข้อที�หนึ�ง	 มีควิาม
กระจุ่างในผลัป็ระโยชน์ที�ได้้รับัร่วิมกันแล้ัวิ	 ส่งผลัให้เกิด้ควิามพุร้อมที�
จุะด้ำาเนินการวิิจัุยร่วิมกัน	 จึุงจุะเป็็นการเริ�มกระบัวินการวิิจัุยโด้ยมีการ
พิุจุารณาปั็ญหาแบับัมีส่วินร่วิม	 (Participatory	 Rural	 Appraisal)	 เป็็น
ขั�นตอนแรกในกระบัวินการวิิจัุย	 ซึึ่�งเป็็นกระบัวินการป็ระยุกต์ที�ผู้เข้าร่วิม
ควิรจุะมีทักษะแลัะศักยภาพุอยู่ในระด้ับัสามารถเข้าใจุ	 ในการด้ำาเนินงาน
ขั�นตอนนี�ผู้เข้าร่วิมการวิิจัุยทั�งหมด้จุะอยู่ในลัักษณะที�มีควิามร่วิมม่อกัน 
เป็็นแกนกลัาง	(Core	Group)	โด้ยมีสมาชิกของชุมชนที�อยู่ในสภาพุปั็ญหา
ชุมชน	ซึึ่�งมีควิามตั�งใจุในการแก้ปั็ญหาดั้งกล่ัาวิเข้าร่วิมกระบัวินการในการ
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ร่วิมกันพิุจุารณาถึงสภาพุปั็ญหา	ปั็จุจัุย	แลัะแนวิทางการแก้ไขปั็ญหาอย่าง
เป็็นระบับั

	 3)	 การวิางแผนการป็ฏิิบััติการแบับัมีส่วินร่วิม	 กล่ัาวิค่อ	 เป็็น 
กระบัวินการการวิางแผนที�นำามาซึึ่�งการด้ำาเนินงานที�สามารถป็รับัเป็ลีั�ยน 
ตามสภาพุแวิด้ล้ัอม	 ซึึ่�งเป็็นขั�นตอนที�มีควิามสลัับัซัึ่บัซ้ึ่อนมากกว่ิา
กระบัวินการพิุจุารณาปั็ญหาแบับัมีส่วินร่วิม	เน่�องจุากกระบัวินการพิุจุารณา
ปั็ญหาร่วิมกนัเป็็นเพุยีงกระบัวินการที�มุ่งเนา้การทำาควิามเข้าใจุสภาพุปั็ญหา
ชุมชนเท่านั�น	การนำากระบัวินการดั้งกล่ัาวิมาใช้	ทำาให้กระบัวินการวิิจัุยเชิง
ป็ฏิิบััติการสามารถเข้าถึงสภาพุปั็ญหาของชุมชนได้้อย่างลึักซึึ่�ง	โด้ยการนำา
สภาพุปั็ญหาที�ถูกระบุัไว้ิแล้ัวิในขั�นตอนก่อนมาออกแบับัเป็็นแนวิทางการ
แก้ไขปั็ญหาชุมชน	 อีกทั�งยังสามารถออกแบับัเป็็นแผนการป็ระสานงาน
เพุ่�อให้มีหน่วิยงานต่าง	 ๆ	 เข้ามาช่วิยผลัักดั้นการวิิจัุยเพุ่�อให้เกิด้การยก
ระดั้บัการด้ำาเนินงาน	 ดั้งนั�นการวิางแผนการป็ฏิิบััติการอย่างมีส่วินร่วิม
จึุงไม่ใช่แค่การหาแนวิทางการแก้ไขปั็ญหา	 แต่เป็็นการจุัด้ทำายุทธศาสตร์
ในการด้ำาเนินงานซึึ่�งตอบัสนองต่อปั็จุจัุยที�ก่อให้เกิด้สภาพุปั็ญหาในชุมชน	 
ที�เป็็นการจัุด้ทำาแผนที�ยด่้หยุน่สามารถป็รับัป็รุงได้้	ภายใต้ควิามสลัับัซัึ่บัซ้ึ่อน
ของบัริบัททางสังคม

	 4)	การป็ฏิิบััติแลัะการถอด้ป็ระสบัการณ์แบับัมีส่วินร่วิม	กล่ัาวิค่อ 
เป็็นการอาศัยการถอด้ป็ระสบัการณ์หร่อถอด้บัทเรียนอย่างเป็็นระบับั	
ผ่านกระบัวินการการด้ำาเนินงานร่วิมกันในชุมชนที�เป็็นแนวิทางในการระบุั
ปั็ญหา	ปั็จุจัุยของปั็ญหา	แลัะแนวิทางการแก้ไขปั็ญหา	ดั้งนั�นการถอด้บัทเรียน 
จึุงเป็็นหนึ�งในขั�นตอนที�สำาคัญที�ทำาให้ทราบัถึงเง่�อนไขต่าง	 ๆ	 ของสภาพุ
ปั็ญหาแลัะทำาใหค้ณะผู้ด้ำาเนนิการวิิจัุยสามารถเข้าถึงผลัของการด้ำาเนนิงาน
ได้้	 จึุงหมายควิามว่ิาการถอด้ป็ระสบัการณ์การร่วิมป็ฏิิบััติจุะต้องสามารถ
วิิเคราะห์ออกมาได้้อย่างเป็็นรูป็ธรรมเพุ่�อตอบัสนองต่อการเป็ลีั�ยนแป็ลัง
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	 ดั้งนั�นกล่ัาวิโด้ยสรุป็กระบัวินการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการเป็็นกระบัวิน
การวิิจัุยเพุ่�อการพัุฒนา	 โด้ยมีกระบัวินการที�มุ่งเน้นการมีส่วินร่วิมระหว่ิาง
ผู้วิิจัุย	ผู้ที�มีส่วินเกี�ยข้อง	แลัะชุมชน	เพุ่�อให้เกิด้การเป็ลีั�ยนแป็ลังในลัักษณะ
ที�สามารถสัมผัสได้้ในโลักทางวัิตถุ	 ซึึ่�งอาศัยกระบัวินการทำาควิามเข้าใจุ
สภาพุปั็ญหาแลัะควิามต้องการของชุมชนในเบ่ั�องต้น	 ขณะเดี้ยวิกันผู้วิิจัุย
จุำาเป็็นต้องตระหนักถึงสถานะแลัะบัทบัาท	รวิมทั�งควิามสัมพัุนธ์ของผู้วิิจัุย 
แลัะชุมชน	 ซึึ่�งจุะเป็็นส่วินช่วิยให้กระบัวินการการด้ำาเนินงานในขั�นต่อมา 
ค่อ	 การวิางแผน	 สามารถด้ำาเนินงานได้้อย่างราบัร่�นมากขึ�น	 โด้ยใน 
ขั�นตอนนี�เป็็นการมุ่งเน้นการสร้างแนวิทางการด้ำาเนินงานเพุ่�อตอบัสนอง
ต่อสภาพุปั็ญหาแลัะนำาไป็สู่การขั�นตอนการป็ฏิิบััติอย่างมีป็ระสิทธิผลั	 ซึึ่�ง
ในขั�นตอนการป็ฏิิบััติผู้วิิจัุยมีควิามจุำาเป็็นอย่างมากในการให้ควิามสำาคัญ
กับัการมีส่วินร่วิมของชุมชน	 แลัะด้ำาเนินการตามแนวิทางที�ได้้ไว้ิ	 เพุ่�อให้
เป็็นป็ระโยชน์ในขั�นตอนการเก็บัข้อมูลัเพุ่�อป็ระเมินผลัการด้ำาเนินงาน	 
ที�นำามาซึ่ึ�งการรว่ิมกนัถอด้ป็ระสบัการณผู้์มีส่วินรว่ิมในการวิิจัุยทั�งหมด้	ที�จุะ
สร้างผลัการด้ำาเนนิงานอยา่งเป็็นรปู็ธรรมแลัะสง่ผลัใหเ้กิด้การสะทอ้นกลัับั
ผลัการด้ำาเนินงานอย่างเป็็นวิงจุร	ก่อให้เกิด้การวิางแผนงานที�เป็็นการแก้ไข
ปั็ญหาสภาพุสังคมใหม่ที�พุร้อมจุะเกิด้ขึ�นตลัอด้เวิลัา	จึุงจุะกล่ัาวิได้้ว่ิาการทำา
วิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการเป็็นหนทางของการพัุฒนาอยา่งยั�งยน่ที�ไม่มีที�สิ�นสุด้แลัะ
สามารถป็รับัเป็ลีั�ยนได้้ตามบัริบัททางสังคม	 จึุงจุะเห็นได้้ว่ิาการศึกษาวิิจัุย
ครั�งนี�ซึึ่�งเป็็นการด้ำาเนินการวิิจัุยแบับับูัรณาการ	 จุะสามารถใช้ฐานคิด้แลัะ
หลัักการของการวิิจัุยป็ฏิิบััติการ	เพุ่�อระด้มแนวิทางการสร้างการมีส่วินร่วิม
แลัะการพัุฒนากิจุกรรมให้กับัคณะสงฆ์์เพุ่�อยกระดั้บัหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลั	ให้สามารถสร้างเคร่อข่ายระดั้บัพุ่�นที�ให้เหมาะสมกับัการขยาย
ภารกิจุการพัุฒนาสุขภาวิะวิิถีพุุทธได้้ต่อไป็
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2.2 ท์่�มาแลัะการดำำาเนิินิงานิหนิ่วิยอบรมประชาชนิประจัำา
ตุำาบลัของคณะสงฆ์์ไท์ย
	 การทบัทวินควิามรู้เกี�ยวิกับัหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
จุะช่วิยให้เกิด้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัพัุฒนาการ	 รวิมทั�งอุด้มการณ์พุระพุุทธ
ศาสนาเพุ่�อสังคมเชิงป็ระวิัติศาสตร์ที�สะท้อนกระบัวินการคิด้แลัะกิจุกรรม
การพัุฒนาที�คณะสงฆ์์พุยายามพัุฒนาให้เกิด้ขึ�นมาอย่างยาวินาน	 ทั�งนี�
สามารถกล่ัาวิได้้ว่ิาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	ถ่อเป็็นหน่วิยเผยแผ่ 
พุระพุุทธศาสนาของคณะสงฆ์์ที�จุัด้ตั�งขึ�นตามระเบีัยบัมหาเถรสมาคม	 
ว่ิาด้้วิยการตั�งหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัซึึ่�งป็รับัป็รุงแก้ไข	 ในปี็	 
พุ.ศ.	 2546	 โด้ยเริ�มด้ำาเนินการแลัะมีระเบีัยบัมาตั�งแต่	 ปี็	 พุ.ศ.	 2518	
โด้ยควิามริเริ�มของ	 สมเด็้จุพุระพุุทธโฆ์ษาจุารย์	 (ฟ้ื้�น	 ชุตินฺธรมหาเถร)	 
วัิด้สามพุระยา	กรุงเทพุมหานคร	ซึึ่�งมีแนวิคิด้ในการจัุด้ตั�ง	ค่อ	การพัุฒนา 
วัิด้ในพุระพุุทธศาสนาให้เป็็นแกนนำาในการเผยแผ่หลัักธรรมแลัะเป็็น
ศูนย์กลัางชุมชน	สามารถสงเคราะห์เก่�อกูลัชุมชนในทุกๆ	ด้้าน	ที�ไม่ขัด้ต่อ
หลัักพุระธรรมวิินัยแลัะกฎหมาย	

	 ภายใต้การพุยายามพุัฒนาให้หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลักลัับัมามีบัทบัาทให้กับัสังคม	พุระสุธีรัตนบััณฑิิต	แลัะคณะ	 (2562)	 
ได้้พัุฒนาคู่ม่อการพัุฒนาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 โด้ยมีข้อ
เสนอให้วัิด้ที�มีควิามพุร้อมในตำาบัลัหนึ�งๆ	 จัุด้ตั�งด้ำาเนินงานหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	เพุ่�อทำาหนา้ที�อบัรมแลัะป็ฏิิบััติการอันเป็็นป็ระโยชน์
แก่ป็ระชาชนในตำาบัลันั�นๆ	 โด้ยมีคณะกรรมการหน่วิยอบัรมด้ำาเนินการ
ในควิามควิบัคุมของคณะกรรมการอำานวิยการอบัรมตามลัำาดั้บัชั�น	 โด้ยมี
วัิตถุป็ระสงค์หลััก	5	ป็ระการ	ค่อ
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	 1.	เพุ่�อสงเคราะห์แลัะอนุเคราะห์ป็ระชาชนในท้องถิ�น	โด้ยเฉพุาะ
ป็ระชาชนที�อาศัยอยู่ในตำาบัลัที�หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัตั�งอยู่	
ทั�งนี�เพุ่�อให้ป็ระชาชนได้้ช่วิยเหล่ัอตนเองได้้แลัะพุัฒนาตนเองไป็ในทิศทาง
ที�ถูกต้องตามสภาพุแวิด้ล้ัอมของท้องถิ�นนั�น	ๆ	

	 2.	เพุ่�อเป็็นศูนย์กลัางป็ระสานงานระหวิา่งวัิด้	บ้ัาน	แลัะหนว่ิยงาน
ในการที�จุะร่วิมกันพัุฒนาท้องถิ�นให้เจุริญก้าวิหน้าในทุกด้้าน	

	 3.	 เพุ่�อเป็็นศูนย์รวิมควิามคิด้ของป็ระชาชนทุกหมู่เหล่ัา	กล่ัาวิค่อ	
ใครมีควิามคิด้อะไรที�เป็็นป็ระโยชน์สร้างสรรค์ที�จุะนำามาพัุฒนาหมู่บ้ัาน
ให้เจุริญรุ่งเร่องให้มาแสด้งออกที�หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 
เข้าทำานองที�ว่ิา	ร่วิมกันคิด้	ร่วิมกันทำา	จุะนำาชาติให้เจุริญ

	 4.	 เพุ่�อเป็็นศูนย์รวิมพุลัังในการป้็องกันหมู่บั้านให้เกิด้สันติสุข 
ช่วิยกันป็กป้็องพิุทักษ์รักษาชีวิิต	แลัะทรัพุย์สินของทุกคนในหมู่บ้ัานให้เกิด้
ควิามป็ลัอด้ภัยไม่ว่ิาจุะเป็็นโจุรภัย	อัคคีภัย	อุทกภัย	วิาตภัย	หร่อภัยอ่�น	ๆ	
ให้ทุกคนนอนตาหลัับั	เข้าทำานองว่ิา	ถึงคราวิมีทุกข์	ช่วิยกันแก้ไข	ถึงคราวิ
สุขสบัายก็ไม่ตกอยูใ่นควิามป็ระมาท

	 5.	 เพุ่�อเป็็นศูนย์รวิมข้อมูลัข่าวิสาร	 โด้ยเฉพุาะข้อมูลัข่าวิสารของ
ทางราชการจุำาเป็็นจุะต้องรับัทราบัอย่างทันท่วิงทีตรงไป็ตรงมายุคนี�เป็็น
ยุคข้อมูลัข่าวิสาร	 เร่�องราวิต่างๆ	 ทั�งในป็ระเทศแลัะต่างป็ระเทศ	 มีการ
เป็ลีั�ยนแป็ลังอยูต่ลัอด้เวิลัา	ถ้าหากได้้รับัข้อมูลัข่าวิสารที�ไม่ถูกต้อง	จุะทำาให้
เราเข้าใจุสถานการณข์องบ้ัานเม่องไมถู่กต้องแลัะนำาไป็สู่การแกไ้ขปั็ญหาไม่
ถูกต้อง

	 สำาหรับัองค์ป็ระกอบัการด้ำาเนินกิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัป็ระกอบัด้้วิยการด้ำาเนินกิจุกรรมทั�งสิ�น	8	ด้้านป็ระกอบัด้้วิย
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 ด้านที� 1 ศีลธรรมและวัฒนธรรม	ค่อการขับัเคล่ั�อนกระบัวินการ
ด้ำาเนินงานให้เกิด้กิจุกรรม	ที�สามารถสง่เสริมให้หน่วิยงานต่าง	ๆ 	โด้ยเฉพุาะ 
สถาบัันการศึกษาแลัะองค์กรป็กครองส่วินท้องถิ�น	 เข้ามาร่วิมมีบัทบัาท
กับัวัิด้ในการบูัรณาการกิจุกรรมพัุฒนาคุณธรรม	จุริยธรรม	ควิามป็ระพุฤติ	
ตลัอด้จุนการส่บัทอด้ป็ระเพุณีแลัะวัิฒนธรรมไทยให้เกิด้การเรียนรู้ 
ร่วิมกันในชุมชน	 โด้ยมีเป้็าหมายสำาคัญเพุ่�อยกระดั้บัคุณภาพุจิุตใจุ	 ปั็ญญา 
โด้ยสามารถสอด้แทรกองค์ควิามรู้ทางพุระพุุทธศาสนาเป็็นพุ่�นฐานของการ 
ส่งเสริมกระบัวินการพุฒันากิจุกรรมในรูป็แบับัที�หลัากหลัายแลัะเหมาะสม
กับับัริบัททางสังคมแลัะวัิฒนธรรม	

 ด้านที� 2 สุข่ภาพัและอนามัยคือการพััฒนาให้หน่วยอบรม
ประชาชนประจัำาตำาบล	 สามารถร่วิมม่อกับัหน่วิยงานด้้านสาธารณสุข
แลัะการบัริการสุขภาพุ	 ทั�งในภาครัฐแลัะภาคป็ระชาสังคมเพุ่�อให้เกิด้
การเผยแพุร่องค์ควิามรู้	 กระบัวินการแลัะกิจุกรรมที�สร้างภูมิคุ้มกันทาง 
สุขภาวิะ	ตลัอด้จุนเปิ็ด้สถานที�วัิด้ให้เป็็นบัริเวิณส่งเสริมกิจุกรรมทางกายแลัะ
การบัริโภคอย่างถูกต้องตามโภชนาการ	 นอกจุากนี�ยังสามารถใช้แนวิคิด้ที�
ส่บัเน่�องจุากการพัุฒนาธรรมนูญสุขภาวิะพุระสงฆ์์แลัะธรรมนูญสุขภาวิะ
ชุมชนให้เกิด้การป็ระโยชน์แลัะนำาไป็สู่การเป็็นสถานที�ต้นแบับัในการ
ด้ำาเนินกิจุกรรมได้้ด้้วิย	เป้็าหมายสำาคัญค่อเพุ่�อสร้างให้เกิด้การดู้แลัสุขภาวิะ 
องค์รวิมของคนในชุมชน	 ทั�งพุระสงฆ์์แลัะฆ์ราวิาสให้ด้ีแลัะป็ราศจุาก 
โรคภัย	โด้ยมีวัิด้แลัะพุระสงฆ์์เป็็นภาคีในการด้ำาเนินงานการพัุฒนาสุขภาพุ
อนามัยร่วิมด้้วิย

 ด้านที� 3 สัมมาชีพั	ค่อการพุฒันาใหห้น่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั	มีส่วินต่อการยกระดั้บัคุณภาพุชีวิิตของคนในชุมชนตามแนวิพุระพุุทธ
ศาสนา	 โด้ยคำานึงถึงการส่งเสริมอาชีพุแลัะการสร้างรายได้้ให้กับัชุมชน
ท้องถิ�น	 บันพุ่�นฐานของการป็ระกอบักิจุกรรมการงานอย่างสุจุริต	 ไม่เอา
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รัด้เอาเป็รียบัสังคมแลัะชุมชน	 รวิมทั�งป็ลูักฝังค่านิยมแลัะควิามป็ระพุฤติที�
สร้างให้เยาวิชนเช่�อมั�นในควิามซ่ึ่�อสัตย์สุจุริต	ตลัอด้จุนสร้างควิามเข้าใจุต่อ
กระบัวินการแลัะคุณค่าของหลัักการเศรษฐกิจุพุอเพุียงที�มีเป้็าหมายอย่าง
สูงสุด้ค่อการพัุฒนาตนเอง	เศรษฐกิจุแลัะสังคมให้มีควิามยั�งย่น

 ด้านที� 4 สันติสุข่	ค่อการพัุฒนาให้ชุมชนสามารถอยู่อาศัยร่วิมกัน
ได้้อย่างสงบัสุข	 มีควิามป็ลัอด้ภัยแลัะเข้าใจุควิามแตกต่างหลัากหลัายทาง
ควิามคิด้	โด้ยหน้าที�ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัค่อช่วิยส่งเสริม
ให้เกิด้การเผยแผ่องค์ควิามรู้แลัะหลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนาที�สอด้คล้ัอง
กับัการอยู่ร่วิมกันอย่างสงบัสุข	 เข้าใจุควิามแตกต่างแลัะหลัากหลัายของ
บัริบัททางสังคมแลัะวิัฒนธรรม	 โด้ยมีเป้็าหมายเพุ่�อให้เห็นคุณค่าของการ
ไม่เบีัยด้เบีัยนผู้อ่�นบันหลัักการของการรักษาศีลั	 5	 ทั�งนี�พุระสงฆ์์แลัะวัิด้
สามารถใช้สถานที�แลัะโอกาสของการที�วัิด้เป็็นพุ่�นที�ศูนยก์ลัางชุมชน	พัุฒนา 
จิุตใจุแลัะป็ระสานหน่วิยงานภาครัฐ	ตลัอด้จุนองค์กรป็กครองส่วินท้องถิ�น
ได้้เข้ามาแลักเป็ลีั�ยนองค์ควิามรู้แลัะพุบัป็ะป็ระชาชน	เพุ่�อร่วิมวิางแนวิทาง
การสร้างสันติสุขร่วิมกันได้้

 ด้านที� 5 ศึกษาสงเคราะห์	ค่อการสร้างให้หน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลั	 สามารถสนับัสนุนภารกิจุของฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์
ของมหาเถรสมาคม	 โด้ยการป็ระชาสัมพัุนธ์แลัะเผยแพุร่ข้อมูลัที�ช่วิยให้
พุุทธศาสนิกชนมีโอกาส	 ได้้เข้ามาเรียนรู้หลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนาใน
วัิด้ที�จัุด้การศึกษาสงเคราะห์	 รวิมทั�งสนับัสนุนกิจุกรรมให้เกิด้การเผยแผ่
หลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนาแก่เยาวิชน	 โด้ยมีเป้็าหมายเพุ่�อสร้างเกิด้
ศาสนทายาทที�เห็นคุณค่าของหลัักธรรมแลัะแก่นแท้ของพุระพุุทธศาสนา	
เพุ่�อช่วิยส่งเสริมศรัทธาแลัะทะนุบัำารุงพุระพุุทธศาสนาต่อไป็

 ด้านที� 6 สาธารณสงเคราะห์	 ค่อการผลัักดั้นบัทบัาทให้เกิด้
กิจุกรรมการช่วิยเหล่ัอเก่�อกูลัสังคม	 โด้ยมีองค์กรพุระพุุทธศาสนาเป็็น
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ศูนย์กลัางของการส่งเสริมบัทบัาทควิามร่วิมม่อเพุ่�อการสังคมสงเคราะห์	
โด้ยเฉพุาะอย่างยิ�งในช่วิงเวิลัาของการเกิด้ภัยพิุบััติทางธรรมชาติ	การด้ำาเนิน
กิจุกรรมสาธารณสงเคราะห์จุะสามารถช่วิยส่งเสริมบัทบัาทการช่วิยเหล่ัอ
สังคมแลัะบัรรเทาทุกข์ร่วิมกับัหน่วิยงานภาครัฐได้้	 เป้็าหมายสำาคัญของ
การด้ำาเนินกิจุกรรมสาธารณสงเคราะห์ค่อการพุัฒนาบัทบัาทแลัะควิาม
ร่วิมม่อให้องค์กรพุระพุุทธศาสนาแลัะพุระสงฆ์์	 เป็็นส่วินหนึ�งของการดู้แลั
สังคม	รวิมทั�งสามารถให้ควิามร่วิมม่อต่อภาครัฐในการร่วิมจัุด้การภัยพิุบััติ
แลัะสงเคราะห์สังคมในสถานการณ์ต่างๆ	ได้้ด้้วิย

 ด้านที� 7 กตัญญู้กตเวทิตาธรรม	 ค่อการผลัักดั้นให้หน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 ส่งเสริมให้เกิด้แนวิคิด้ควิามกตัญญููรู้คุณให้เกิด้ขึ�น
ในชุมชน	 โด้ยเฉพุาะการสร้างให้เยาวิชนนึกถึงผู้สูงอายุแลัะปู็ชนียบุัคคลั
ของครอบัครัวิ	 โด้ยองค์กรพุระพุุทธศาสนาหร่อพุระสงฆ์์สามารถร่วิมม่อ
กับัภาคีเคร่อข่าย	ในการใช้พุ่�นที�ของวัิด้ในการจุดั้พุ่�นที�ดู้แลัผู้สูงอายุแลัะการ
จัุด้กิจุกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วิมกันภายในครอบัครัวิด้้วิย	 เป้็าหมายสำาคัญ
ค่อเพุ่�อสร้างให้เกิด้ชุด้ควิามคิด้ที�คำานึงถึงคุณค่าของการทด้แทนบุัญคุณ	 
ทั�งในระดั้บัชุมชน	ครอบัครวัิแลัะตอ่ผู้มีพุระคณุ	เพุ่�อให้เกิด้การด้แูลัแลัะช่วิย
เหล่ัอกันอย่างแท้จุริงมากขึ�น

 ด้านที� 8 สามัคคีธรรม	 ค่อการผลัักดั้นให้หน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลั	 ส่งเสริมการสร้างให้เกิด้แนวิคิด้การอยู่ร่วิมกันอย่างสงบัสุข	
คำานึงถึงบัทบัาทแลัะหน้าที�ของตนเองวิ่าควิรจุะด้ำาเนินชีวิิตเพุ่�อให้สังคมได้้
รับัป็ระโยชนอ์ยา่งสูงสุด้	ตลัอด้จุนการพุฒันาใหอ้งค์กรพุระพุุทธศาสนาสรา้ง
กิจุกรรมการเรียนรู้	ที�สอด้แทรกหลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนาให้ป็ระชาชน
ได้้เข้าร่วิมทำากิจุกรรมร่วิมกัน	 โด้ยมีเป้็าหมายสูงสุด้ค่อสร้างควิามสามัคคี
ป็รองด้อง	เพุ่�อไว้ิเน่�อเช่�อใจุแลัะเข้าใจุควิามแตกต่างทางควิามคิด้	ตลัอด้จุน
พุร้อมรับัฟัื้งแลัะไกล่ัเกลีั�ยปั็ญหาอย่างสันติ
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	 กล่ัาวิโด้ยสรุป็การพุัฒนาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
ให้ด้ำาเนินกิจุกรรมได้้อย่างมีป็ระสิทธิภาพุแลัะสอด้คลั้องกับัภารกิจุการ
ป็ฏิิรูป็กิจุการคณะสงฆ์์	 ถ่อเป็็นอีกบัทบัาทหนึ�งที�พุระสงฆ์์จุะต้องส่งเสริม
แลัะพุัฒนากิจุกรรมเพุ่�อสร้างบัทบัาทการมีส่วินร่วิมในการทำางานร่วิมกัน
ระหว่ิางองค์กรพุระพุุทธศาสนา	 องค์กรภาครัฐแลัะองค์กรภาคป็ระชาชน	
ทั�งนี�เพุ่�อยกระดั้บัคุณภาพุชีวิิต	คุณค่าทางจิุตใจุแลัะปั็ญญา	ให้คนในชุมชน
คำานึงหลัักการอยู่ร่วิมกันอย่างสามัคคี	 ส่งเสริมควิามสงบัสุข	 ตลัอด้จุนมี
ส่วินต่อการส่งเสริมการพัุฒนาสุขภาวิะให้กับัทั�งพุระสงฆ์์แลัะคนในชุมชน	
เม่�อพิุจุารณาจุากจุุด้มุ่งหมายของการก่อตั�งขึ�นของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ค่อ	 ควิามต้องการให้พุระสงฆ์์สามารถอนุเคราะห์
ป็ระชาชนในท้องถิ�น	 ผ่านการจุัด้อบัรมให้ควิามรู้ทั�งโด้ยพุระสงฆ์์เองหร่อ
การเชิญวิิทยากรผู้เชี�ยวิชาญภายนอก	 แต่ในระยะที�ผ่านมามีหน่วิยงานทั�ง
ภาครัฐแลัะภาคป็ระชาสังคม	 ที�ขึ�นมามีบัทบัาทการพัุฒนาด้้านต่าง	 ๆ	 ใน 
ท้องถิ�น	 ส่งผลัให้บัทบัาทการทำางานของพุระสงฆ์์ในฐานะหน่วิยอบัรม 
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัลัด้บัทบัาทลังไป็	 อย่างไรก็ตามปั็จุจุุบัันที�มีการ
ผลัักดั้นให้เกิด้การป็ฏิิรูป็กิจุการพุระพุุทธศาสนา	 เพุ่�อให้องค์กรพุระพุุทธ 
ศาสนามีบัทบัาทในฐานะศูนย์กลัางของชุมชน	 การร่�อฟ้ื้�นบัทบัาทของการ 
พัุฒนาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัให้สามารถด้ำาเนินกิจุกรรมได้้ตาม 
เป้็าหมายของการก่อตั�ง	 ตลัอด้จุนสอด้คล้ัองกับัยุทธศาสตร์การป็ฏิิรูป็ 
กิจุการคณะสงฆ์์	จุะเป็็นการป็ลูักฝังศรัทธาพุระพุุทธศาสนาแลัะการด้ำารงตน 
อย่างมีศีลัธรรมแลัะจุริยธรรมให้เกิด้ตั�งแต่เยาวิชน	 รวิมทั�งเริ�มต้นจุาก 
ท้องถิ�นต่าง	ๆ	ทั�วิป็ระเทศ
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2.3 แนิวิคิดำเครือข่ายแลัะการเรียนิร้�
	 สำาหรับัแนวิคิด้เคร่อข่ายแลัะการเรียนรู้เป็็นแนวิคิด้ที�นำามาใช้
เป็็นแนวิทางการป็ระยุกต์ในการศึกษาวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการครั�งนี�ซึึ่�งเป็็น 
องค์ป็ระกอบัสำาคัญในการศึกษา	 เน่�องจุากเคร่อข่ายในการศึกษาครั�งนี�
เกี�ยวิข้องเป็็นควิามสัมพัุนธ์ของสมาชิกในสังคมที�มีส่วินร่วิมกันโด้ยสร้าง
พุ่�นที�หนึ�งในสังคมเป็็นเคร่อข่ายที�นำาไป็สู่การเรียนรู้ที�เป็็นกระบัวินการ

 2.3.1 นิยามข่องเครือข่่ายและการเรียนร้้

	 เม่�อพิุจุารณารากฐานของคำาว่ิา	 เคร่อข่าย	 (Network)	ตามควิาม
หมายของภาษาอังกฤษมีที�มาจุาก	Net	 มีควิามหมายว่ิา	 เส้นที�โยงกันเป็็น
ลัักษณะตาข่าย	แลัะ	Work	มีควิามหมายว่ิา	การทำางาน	ถ้าหากได้้นำาเอา
คำาศัทพ์ุภาษาอังกฤษที�มีควิามหมายทั�งสองคำานี�มารวิมกันทำาให้หมายถึงการ
ทำางานโด้ยมีควิามสัมพัุนธ์กันระหว่ิางสิ�งหนึ�งกับัสิ�งหนึ�งหร่อจุะเป็็นหลัาย
สิ�งที�มีควิามเช่�อมโยงกันเป็็นลัักษณะตาข่าย	 โด้ยจุะนิยาม	 เคร่อข่าย	 ได้้ว่ิา	
ควิามสัมพัุนธ์ที�เช่�อมโยงกันของมนุษย์ในสังคมที�มีการป็ฏิิสัมพัุนธ์ระหว่ิาง
มนุษย์กับัมนุษย์เป็็นไป็ในลัักษณะตาข่ายที�ต่อเน่�องกันโด้ยไม่คำานึงถึงผลัที�
เกิด้ขึ�น	(สนธยา	พุลัศร,ี	2550,	น.	205)	ซึึ่�งตามธรรมชาตขิองมนษุยที์�อยูร่่วิม
กันในสังคมจุะต้องมีการป็ฏิิสัมพัุนธ์กันโด้ยมจุีุด้ป็ระสงค์บัางอยา่ง	ซึึ่�งควิาม
สัมพัุนธ์ของมนุษย์นั�นไม่ได้้มีแค่ควิามสัมพัุนธ์เดี้ยวิแต่เป็็นควิามสัมพัุนธ์ที�
เช่�อมโยงกันสานต่อกันอย่างต่อเน่�อง

	 ถ้าหากกลัา่วิถึงธรรมชาตขิองมนษุยที์�อยูใ่นสังคมจุะสามารถกลัา่วิ
ถึงนิยามของเคร่อข่ายได้้อีกแง่มุม	 ค่อ	 เป็็นธรรมชาติที�อยู่ในทุกสรรพุสิ�ง
โด้ยที�มาของเคร่อข่ายนั�นมาจุากพุฤติกรรมการเข้าสังคมของมนุษย์ในด้้าน
ภาษาแลัะควิามคิด้ที�แสด้งออกกับัมนุษย์ด้้วิยกันโด้ยเป็็นไป็ตามขอบัเขต
ของการส่�อสารอย่างไม่มีที�สิ�นสุด้จุนเริ�มก่อให้เกิด้เป็็นกลุ่ัมก้อนของควิาม
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สัมพัุนธ์จุนไป็เป็็นวิงจุรที�มีลัักษณะตาข่าย	 โด้ยควิามสัมพัุนธ์ในวิงจุรนี�เป็็น
ไป็อย่างอิสระตามป็รากฏิการณ์ธรรมชาติของสังคมแลัะไม่มีตัวิตนที�ระบุั
แน่ชัด้ได้้แต่มีการจัุด้การด้้วิยตนเอง	 (พุระมหาสุทิตย์	 อาภากโร	 (อบัอุ่น),	
2547,	น.	8-9)	ทำาให้พิุจุารณาเพิุ�มเติมได้้ว่ิา	เคร่อข่ายเป็็นสิ�งที�เป็็นธรรมชาติ
ที�อยู่ในตัวิของมนุษย์ในสังคมที�จุะป็ระสานกัน	แต่มีการกำาหนด้ขอบัเขตใน
การป็ฏิิสัมพัุนธ์ของกันแลัะกันเพุ่�อควิามเป็็นอยู่ในสังคมหนึ�งโด้ยการก่อตัวิ
ของควิามสัมพัุนธ์นั�นเริ�มจุากสิ�งที�อยู่รอบัตัวิไป็จุนถึงสังคม	ดั้งเช่น	เริ�มจุาก
การทำางานในหน่วิยงานเดี้ยวิกันไป็สู่การทำางานป็ระสานกับัอีกหน่วิยงาน
หนึ�งแลัะจุะมีการขยายตัวิไป็อย่างต่อเน่�องแลัะมีอิสระโด้ยไร้การกำาหนด้ที�
ตายตัวิ

	 นอกจุากนี�	ยงัมีแนวิคิด้ที�สะท้อนว่ิาการมีเคร่อข่ายต่าง	ๆ 	ในสังคม
มีจุำานวินมากที�เกิด้จุากธรรมชาติของมนุษย์ในสังคมจึุงได้้ศึกษานิยามของ
เคร่อข่ายในแง่ทางสังคม	 ไว้ิว่ิา	 ควิามเช่�อมโยงกันของมนุษย์ที�ด้ำาเนินบัน
พุ่�นที�ในช่องทางเดี้ยวิกัน	มีการทำากิจุกรรมร่วิมกัน	ในส่วินของการควิบัคุม
เคร่อข่ายนั�นจุะมีกฎแลัะบัรรทัด้ฐานที�เป็็นสิ�งที�ควิบัคุมควิามสัมพัุนธ์ของ
สมาชิกในเคร่อข่าย	 (ชินสัคค	 สุวิรรณอัจุฉริย,	 2549,	 น.	 12)	 ซึึ่�งทำาให้มี
ควิามขยายต่อกับันิยามของ	พุระมหาสุทิตย์	อาภากโร	(อบัอุ่น)	(2547,	น.	
8-9)	 ในเร่�องของการควิบัคุมโด้ยการจุัด้การตนเองในเคร่อข่าย	 เน่�องจุาก
ธรรมชาติของการอยูร่่วิมกันของมนุษย์นั�นไม่อาจุอยูร่่วิมกันอย่างไร้ระเบีัยบั
ได้้จึุงต้องมีการตั�งกฎแลัะบัรรทัด้ฐานขึ�นมาเพุ่�อเป็็นการจัุด้ระเบีัยบัเคร่อข่าย 
แต่ก่อนที�จุะมีการตั�งขึ�นมานั�นทุกฝ่ายจุะต้องมีการร่วิมม่อกันเพุ่�อให้กฎ
แลัะบัรรทัด้ฐานมีควิามเท่าเทียมแลัะมีป็ระสิทธิภาพุที�ใช้ในการควิบัคุม 
เคร่อข่ายได้้	จุากเหตผุลันี�จึุงจัุด้เป็็นการจุดั้การตัวิเองในเคร่อข่ายโด้ยมีการ
ร่วิมกันสร้างขอบัเขตต่าง	ๆ 	ในเคร่อข่ายเพุ่�อเป็็นการควิบัคุมควิามสัมพัุนธ์ที� 
เช่�อมโยงกันไม่ให้สายใยนั�นขาด้ได้้
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	 จุากการให้คำานิยาม	เคร่อข่าย	ข้างต้นจุะสรุป็ได้้ว่ิา	เคร่อข่ายเป็็น
ควิามสัมพัุนธ์ของมนุษย์ที�อยู่ในสังคมโด้ยมีการเช่�อมโยงผ่านการส่�อสาร
แลัะควิามคดิ้จุากบัคุคลัหนึ�งสู่บุัคคลัหนึ�งเกิด้เป็็นควิามสมัพัุนธ์หนึ�ง	จุากนั�น
เม่�อควิามสัมพัุนธ์ก็เริ�มก่อตัวิเป็็นสังคมเม่�อได้้มีจุุด้ยน่เดี้ยวิกันก็ยิ�งทำาให้เกิด้
เป็็นเคร่อข่ายนั�น	ๆ 	ซึึ่�งเกิด้จุากการรวิมตวัิของกลุ่ัมบุัคคลัหร่อสรรพุสิ�งต่าง	ๆ 	 
โด้ยไร้รูป็แบับั	 แลัะในการควิบัคุมของเคร่อข่ายนั�นเป็็นในรูป็แบับัจัุด้การ
ตนเองโด้ยผ่านกฎแลัะบัรรทัด้ฐาน	 เพุ่�อให้ควิามสัมพัุนธ์ของสมาชิกใน 
เคร่อข่ายนั�นด้ำาเนินได้้แบับัไม่ไร้ระเบีัยบัที�นำาไป็สู่กระบัวินการต่อไป็

	 ในส่วินของการเรียนรู้จุะส่บัเน่�องมาจุากเคร่อข่ายสำาหรับัในการ
ศึกษาการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการครั�งนี�	 เป็็นปั็จุจัุยสำาคัญก่อให้เกิด้การพุัฒนา
ในด้้านต่าง	 ๆ	 ขึ�นมา	 แลัะยังเป็็นพุ่�นฐานสำาคัญของการด้ำาเนินชีวิิตของ
มนุษย์ที�อยู่ในสังคมโด้ยการสามารถเพิุ�มทักษะในการป็ฏิิบััติของสมาชิกใน 
เคร่อข่ายแลัะผู้ที�มีส่วินเกี�ยวิข้อง	 ดั้งนั�นจุะต้องศึกษาการเรียนรู้ในนิยาม 
ของการเรียนรู้	แลัะกระบัวินการเรียนรู้

	 การให้นิยามการเรียนรู้	ของ	สนธยา	พุลัศรี	(2550,	น.	2)	กล่ัาวิว่ิา 
การที�ได้้สัมผัสกับัป็ระสบัการณ์เกิด้เป็็นพุฤติกรรมของมนุษย	์ซึึ่�งการเรียนรู้
จุะทำาให้เกิด้การถ่ายทอด้ออกมาเป็็นควิามรู้	ทักษะ	เจุตคติแลัะพุฤติกรรม
ของบุัคคลัที�เป็็นผลัมาจุากกระบัวินการเป็ลีั�ยนแป็ลังที�ได้้รับัควิามรู้จุาก
ป็ระสบัการณ์ของบุัคคลั	 ซึึ่�งการเรียนรู้นั�นสามารถเกิด้ขึ�นจุากสิ�งแวิด้ล้ัอม
ทางธรรมชาติแลัะสิ�งแวิด้ล้ัอมทางสังคมแลัะวัิฒนธรรมที�อยู่รอบัตัวิของ
บุัคคลัได้้	ธรรมชาตขิองมนษุยต์ามสงัคมวิิทยาได้้จัุด้ว่ิามนุษยเ์ป็็นสตัว์ิสังคม	
(Social	 Animal)	 ในแต่ลัะบุัคคลัจึุงต้องมีควิามต้องการในการด้ำารงชีวิิต
ซึึ่�งการสร้างควิามสัมพัุนธ์ของมนุษย์นั�นก็เป็็นควิามต้องการอย่างหนึ�งที�
ต้องการเข้าสังคม	 เน่�องจุากมนุษย์ไม่สามารถด้ำารงชีวิิตแบับับุัคคลัเดี้ยวิได้้
จึุงต้องมีการพึุ�งพุาอาศัยสังคมในบัางสิ�ง	 เม่�อมนุษย์ได้้มีการเรียนรู้จุะก่อให้
เกิด้ควิามรู้ที�สามารถนำาไป็ใช้ป็ระโยชน์ต่อไป็	
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เม่�อพิุจุารณาการเรียนรู้ในมิติของการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติ	จุะเห็นได้้ว่ิาการสร้าง
เคร่อข่ายให้สำาเร็จุลุัล่ัวิง	จุะส่งผลัให้สมาชิกในเคร่อข่ายเกิด้องค์ควิามรู้ที�นำา
ไป็ป็ระยุกต์ใช้แลัะสามารถมีทักษะในการป็รับัตัวิให้เข้ากับัสภาพุแวิด้ลั้อม
ได้้ดี้ยิ�งขึ�น	 ซึึ่�งได้้มีกระบัวินการเรียนรู้ของ	 เฮอร์เบิัร์ต	 เจุ.	 เคลัาสไมเออร์	
(Herbert	 J.	 Klausmeier)	 แลัะวิิลัเลีัยม	 กูด้วิิน	 (William	 Goodwin)	 
(เฉลัา	ป็ระเสริฐสังข์,	2542,	น.	185	อ้างถึงใน	Klausmeier	and	Goodwin,	
1966,	p.	61)	ที�เป็็นขั�นตอนไป็ตามลัำาดั้บั	ดั้งนี�

	 ขั�นที�	1	ผู้เรียนได้้รับัแรงจูุงใจุให้กำาหนด้เป้็าหมายการเรียนรู้อย่าง
ชัด้เจุน

	 ขั�นที�	2	ผู้เรียนได้้พิุจุารณาจุากป็ระสบัการณ์ต่าง	ๆ

	 ขั�นที�	3	ผู้เรียนพิุจุารณาป็ระเมินผลัจุากการกระทำา

	 ขั�นที�	4	ผู้เรียนรับัรู้ในผลัที�ได้้

	 ขั�นที�	5	สรุป็ผลัของการเรียนรู้

	 เม่�อกระบัวินการเรียนรู้บัรรลุัขั�นที�	5	แล้ัวิทำาให้ได้้ควิามรู้จุากการ
การเรียนรู้แลัะนำาไป็สู่ขั�นต่อไป็

	 สรุป็นิยามของการเรียนรู้	 ค่อ	 องค์ป็ระกอบัหนึ�งที�ทำาให้มนุษย์ได้้
สัมผัสกับัสิ�งที�ได้้รับัรู้จุากการเห็น	ฟัื้ง	ได้้ยนิ	ด้ม	แลัะสัมผัส	ซึึ่�งจุะเก็บัมาเป็็น
ป็ระสบัการณ์แลัะนำาไป็ใช้ป็ระโยชน์หร่อถ่ายทอด้ออกมาเป็็นองค์ควิามรู้ 
โด้ยจุะมีกระบัวินการการเรียนรู้ที�ผา่นเป็็นขั�นตอนตามลัำาดั้บั	ถ้าหากมนุษย ์
มีการรับัรู้ที�ดี้จุะนำาไป็สู่การใช้ป็ระโยชน์จุากการรับัรู้ในทางที�ดี้	

	 เม่�อได้้พุิจุารณานิยามเคร่อข่ายแลัะการเรียนรู้จุึงสรุป็ได้้ว่ิา	 
เคร่อข่ายที�เกี�ยวิข้องกับัการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการครั�งนี�เป็็นเคร่อข่ายของการ
ทำางานของสมาชิกโด้ยให้ควิามสำาคัญในควิามสัมพัุนธ์ของสมาชิกที�มีการ
ป็ฏิิสัมพัุนธ์กันในลัักษณะเป็็นตาข่ายที�คอยสนับัสนุนซึึ่�งกันแลัะกัน	 ในทาง
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ป็ฏิิบััติมีการร่วิมม่อกันระด้มควิามคิด้	วิางแผน	ตลัอด้จุนการแก้ไขปั็ญหาที�
ยั�งยน่	ซึึ่�งการที�ร่วิมม่อกันจุะเป็็นผลัที�ทำาให้สมาชิกเกิด้การเรียนรู้แลัะเข้าใจุ
ในการป็ฏิิบััติงานร่วิมกัน

 2.3.2 องค์ประกอบข่องเครือข่่ายและการเรียนร้้

	 หากพิุจุารณาแนวิคิด้เคร่อข่ายแลัะการเรียนรู้นั�น	 สามารถ
นิยามของเคร่อข่ายแลัะการเรียนรู้ได้้ว่ิา	 การมีส่วินร่วิมของมนุษย์ที�ได้้มี
ควิามสัมพัุนธ์โด้ยการเช่�อมโยงกันตั�งแต่ระหว่ิางบุัคคลัจุนสามารถสร้าง 
เคร่อข่ายเพุ่�อเป็็นพุ่�นที�ในการแสด้งออกทางควิามคิด้ในการทำางาน	 
มีกิจุกรรมที�ป็ฏิิบััติร่วิมกัน	 โด้ยเคร่อข่ายนี�สามารถขยายได้้อย่างอิสระ	
เน่�องจุากควิามสัมพัุนธ์ของมนุษย์นั�นไม่มีที�สิ�นสุด้

	 โด้ยองค์ป็ระกอบัของแนวิคิด้เคร่อข่ายแลัะการเรียนรู้	ของ	สนธยา	
พุลัศรี	(2550,	น.	216-217)	ได้้ดั้งนี�

 1. สมาชิกข่องเครือข่่าย	 เป็็นบุัคคลัที�มีการเช่�อมโยงกันโด้ยการ
รวิมกันเป็็นกลุ่ัมที�อาจุเป็็นองค์กร	 หร่อชุมชนต่าง	 ๆ	 ซึึ่�งเป็็นองค์ป็ระกอบั
ที�สำาคัญในการด้ำาเนินกิจุกรรมของเคร่อข่าย	 ถ้าหากไม่มีสมาชิกเคร่อข่าย
ทำาให้ไม่ก่อให้เกิด้เคร่อข่ายได้้

 2. วัตถุีประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน	ในการรวิมกลุ่ัมของสมาชิก
ในเคร่อข่ายจุะต้องมีวัิตถุป็ระสงคร่์วิมกันในการรวิมกลุ่ัม	เพุ่�อออกแบับัการ
ด้ำาเนินชีวิิตในเคร่อข่ายแลัะให้บัรรลุัเป้็าหมายที�ตั�งไว้ิ

 3. ระบบและความสัมพัันธ์ข่องเครือข่่าย	 ในการด้ำาเนินชีวิิตใน
เคร่อข่ายโด้ยทั�วิไป็จุะสมาชิกจุะเข้ามาอย่างสมัครใจุ	 สมาชิกมีควิามเป็็น
อิสระในการด้ำาเนินงาน	 ถึงแม้จุะมีกฎหร่อบัรรทัด้ฐานมากำาหนด้ในควิาม
สัมพัุนธ์แต่ก็ทำาให้เกิด้ควิามเท่าเทียมในเคร่อข่าย	 ซึึ่�งเป็็นผลัให้เกิด้ควิาม
สัมพัุนธ์ที�ยั�งย่น
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 4. การบริหารจััดการ	หากเคร่อข่ายไม่มีการบัริหารจัุด้การทำาให้
การด้ำาเนินงานนั�นเป็็นไป็ในลัักษณะที�ไร้ระเบีัยบัไม่สามารถควิบัคุมได้้	
สมาชิกในเคร่อข่ายจึุงต้องกำาหนด้กฎแลัะบัรรทัด้ฐานต่าง	ๆ 	ร่วิมกันในการ
ด้ำาเนินงาน	โด้ยขึ�นตามกับัวัิตถุป็ระสงค์แลัะเป้็าหมายของเคร่อข่าย	อีกทั�ง
คำานึงถึงคุณลัักษณะของสมาชิกเคร่อข่ายเป็็นหลััก

 5. ผ้้ประสานงานเครือข่่าย	 เป็็นบุัคคลัหร่อกลุ่ัมคนที�ทำาหน้าที�
ในการป็ระสานงานในการบัริหารแลัะจัุด้การของเคร่อข่าย	 โด้ยได้้รับัการ
คัด้เล่ัอกจุากสมาชิกในเคร่อข่าย	 ซึึ่�งจุะมีศูนย์ป็ระสานงานไว้ิคอยทำาหน้าที�
บัริหารงานการป็ระสานงานเคร่อข่ายสามารถมีเพีุยงศูนย์เดี้ยวิหร่อหลัาย
ศูนย์ขึ�นอยู่กับัจุำานวินสมาชิกเคร่อข่าย

 6. กิจักรรมร่วมกัน	 ในเคร่อข่ายต้องมีกิจุกรรมให้สมาชิกใน 
เคร่อข่ายได้้ทำาร่วิมกันเพุ่�อเป็็นการสร้างควิามสัมพัุนธ์มากขึ�นซึึ่�งทำาให้บัรรลุั
วัิตถุป็ระสงค์แลัะเป้็าหมาย	 กิจุกรรมที�ด้ำาเนินควิรเป็็นกิจุกรรมที�ก่อให้
เกิด้การเรียนรู้อันดี้งาม	 แลัะควิรมีการจัุด้กิจุกรรมกันอย่างสมำ�าเสมอแลัะ 
ต่อเน่�อง

 7. การรวมพัลังสมาชิก	 พุลัังเป็็นแรงบัันด้าลัใจุให้เกิด้ผลัสำาเร็จุ 
ของการรวิมกันของสมาชิกในเคร่อข่าย	ดั้งนั�นถ้าหากสมาชิกมีการรวิมพุลััง
กันอย่างเต็มที�ก็จุะยิ�งทำาให้บัรรลุัผลัสำาเร็จุได้้อย่างมีศักยภาพุ

 8. การสนับสนุนส่งเสริมซึึ่�งกันและกัน	 เป็็นสิ�งที�สมาชิกใน 
เคร่อข่ายจุำาเป็็นต้องช่วิยเหล่ัอเก่�อกูลักันเพุ่�อสร้างควิามสัมพัุนธ์ที�แนบัแน่น
ในเคร่อข่ายมากขึ�น	อีกทั�งสามารถทำาให้ป็ระสบัผลัสำาเร็จุในการด้ำาเนินงาน 
กิจุกรรมต่าง	 ๆ	 ในเคร่อข่ายควิรมีการป็ลูักจิุตสำานึกสนับัสนุนส่งเสริม 
ซึึ่�งกันแลัะกันเพุ่�อให้ตระหนักว่ิาเคร่อข่ายนี�สมาชิกทุกคนเป็็นเจุ้าของ
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 9. การมีส่วนร่วมอย่างแท้จัริง สมาชิกในเคร่อข่ายควิรจุะมี 
ส่วินร่วิมในการด้ำาเนินกิจุกรรมร่วิมกันตั�งแต่	 การร่วิมเรียนรู้	 ร่วิมสรุป็ 
บัทเรียน	 ร่วิมคิด้	 ร่วิมตัด้สินใจุ	 ร่วิมวิางแผนงาน	 ร่วิมป็ฏิิบััติงาน	 
ร่วิมป็ระเมินผลั	 ร่วิมรับัผลัป็ระโยชน์	 แลัะจุะต้องมีส่วินร่วิมให้ทั�วิถึง 
สมาชิกในเคร่อข่ายด้้วิย

 10. ผลงานข่องเครือข่่าย ผลัที�ได้้จุากการด้ำาเนินงานของ 
เคร่อข่ายที�สามารถตอบัวัิตถุป็ระสงค์แลัะเป้็าหมายของเคร่อข่าย	ในระหว่ิาง
การด้ำาเนินงาน	สมาชิกในเคร่อข่ายได้้มกีารเรียนรู้แลัะด้ำาเนินงานทำาให้เกิด้
ผลังานของเคร่อข่ายออกมา	 การที�ผลังานของเคร่อข่ายเป็็นผลัสำาเร็จุได้้
จุำาเป็็นต้องมีตัวิชี�วัิด้	แลัะผลังานของเคร่อข่ายเป็็นองค์ป็ระกอบัสำาคัญของ
เคร่อข่ายแลัะการเรียนรู้	

	 จุากองคป์็ระกอบัของเคร่อข่ายแลัะการเรียนรู้ทั�ง	10	ป็ระการนี�จุะ
มีควิามสำาคัญหลัักในการทำาให้เกิด้เคร่อข่ายแลัะการเรียนรู้ที�ยั�งยน่	ถึงแม้ว่ิา
เคร่อข่ายจุะมอีงค์ป็ระกอบัครบัถว้ินแตถ้่าหากไมป่็ฏิิบััติอยา่งแท้จุริงก็ทำาให้
ผลังานที�ออกมาจุะไม่ทำาให้ยั�งย่น

 2.3.3 หลักการสร้างเครือข่่ายและการเรียนร้้

	 การก่อให้เกิด้เคร่อข่ายการเรียนรู้	 จุะมีขั�นตอนหร่อกระบัวินการ
ในการสร้างเคร่อข่ายแลัะการเรียนรู้	ซึึ่�งมีหลัายบุัคคลัได้้เสนอหลัักการสร้าง
เคร่อข่ายการเรียนรู้ไว้ิ	ดั้งนี�

	 จุอห์น	เอ็ม.	โคเฮน	แลัะนอร์แมน	ที.	อัฟื้ฮอฟื้ฟ์ื้	(John	M.	Cohen	
and	Norman	T.	Uphoff)	เสนอว่ิาหลัักการสำาคัญของเคร่อข่ายแลัะการ
เรียนรู้ในงานพัุฒนาชุมชน	 ค่อหลัักการมีส่วินร่วิมในกระบัวินการเรียนรู้	 
4	ป็ระการ	ได้้แก่	1.	การตัด้สินใจุ	2.	การป็ฏิิบััติการ	3.	การได้้ป็ระโยชน์	
4.	การป็ระเมินผลั	(Cohen	&	Uphoff,	1980,	น.	219)	ซึึ่�งแสด้งให้เห็นใน
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กระบัวินการของการทำางานในเคร่อข่ายเน้นวิิธีการป็ฏิิบััติแบับัมีส่วินร่วิม
ในระหว่ิางการทำางาน	สอด้คล้ัองกับัข้อเสนอของ	สมพัุนธ์	เตชะอธิก	แลัะ
คนอ่�น	ๆ	(2537,	น.	98)

	 ขณะที�	นฤมลั	นิราทร	(2543,	น.	33-37)	ได้้เสนอหลัักการสร้าง
เคร่อข่ายแลัะการเรียนรู้ไว้ิ	10	ป็ระการ	ดั้งนี�	

 1. ความเข้่าใจัระหว่างสมาชิก	ในการที�บุัคคลัจุะมาร่วิมม่อกันจุะ
ต้องเข้าใจุถึงอุด้มการณ์แลัะเป้็าหมายของการทำางานในเคร่อข่ายให้ดี้

 2. ความชัดเจันในศักยภาพั จุัดอ่อน จุัดแข็่งข่องสมาชิกแต่ละ
คน ในตวัิสมาชกิของเคร่อข่ายแต่บุัคคลัมีศักยภาพุไมเ่ท่ากันแลัะไมเ่หม่อน
กันจึุงต้องทราบัถึงศักยภาพุของสมาชิกเคร่อข่ายเพุ่�อทำาให้การทำางานเป็็น
ไป็อย่างมีป็ระสิทธิภาพุ

 3. คุณสมบัติข่องสมาชิกที�จัะร่วมเป็นเครือข่่าย	 สังเกตได้้จุาก
ควิามคิด้	 ศักยภาพุของสมาชิก	 รวิมไป็ถึงการตัด้สินใจุเกี�ยวิกับัแบับัรวิม
อำานาจุหร่อกระจุายอำานาจุ	 การป็ฏิิบััติต่อสมาชิกคนอ่�นในเคร่อข่ายแลัะ
ภาพุพุจุน์ของเคร่อข่าย	

 4. การเข้่าใจัถึีงความเสี�ยงที�อาจัจัะเกิดขึ่�นจัากการเข้่าร่วมเป็น
เครือข่่าย	เป็็นสิ�งที�จุำาเป็็นที�จุะทำาควิามเข้าใจุเน่�องจุากการมีป็ฏิิสัมพัุนธ์กับั
ผู้อ่�นนั�นใช่ว่ิาจุะมีแต่ผลัดี้จึุงควิรคำานึงถึงผลัไม่ดี้ที�อาจุจุะเกิด้ขึ�น

 5.  การเป็นทั�งผ้้ให้และผ้้รับ การที�จุะเข้าร่วิมในเคร่อข่ายได้้จุะต้อง 
เป็็นทั�งผู้ให้สิ�งดี้งามแลัะรับัในสิ�งที�ดี้งามเช่นกันอย่างเหมาะสม	 นอกจุากนี�
เคร่อข่ายสามารถสร้างได้้ถ้าหากมีการพึุ�งพิุงอาศัยกัน	 ไม่ควิรเป็็นผู้ให้หร่อ
ผู้รับัฝ่ายเดี้ยวิอาจุจุะก่อให้เกิด้ผลัเสียต่อตนเองแลัะเคร่อข่ายได้้

 6. ความเป็นอิสระ	 การมีส่วินร่วิมในเคร่อข่ายนั�นเป็็นสิ�งที�ดี้ที� 
ช่วิยให้เคร่อข่ายบัรรลุัเป้็าหมาย	แต่ในส่วินของตนเองก็ต้องคำานึงถึงด้้วิย
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 7. ความเท่าเทียมกัน	 เป็็นควิามเท่าเทียมในการมีส่วินร่วิมแลัะ
แสด้งควิามคิด้เห็นของสมาชิกในเคร่อข่าย	 เน่�องจุากเป็็นการทำางานแบับั
ทีม	สมาชิกเคร่อข่ายทุกคนจุะมีสิทธิในการร่วิมม่ออย่างเท่าเทียม	โด้ยไม่มี
ใครเป็็นฝ่ายครอบังำาเพีุยงคนเดี้ยวิ

 8. ความไว้วางใจัซึึ่�งกันและกัน	 จุะเกิด้ขึ�นได้้ถ้าหากสมาชิกมี 
การส่�อสารอย่างเปิ็ด้เผยแลัะจุริงใจุ	 ผลัดี้ของการไว้ิวิางใจุ	 ค่อ	 การที� 
เคร่อข่ายจุะมีการสนับัสนุนให้สมาชิกที�ได้้รับัควิามไว้ิวิางใจุให้ช่วิยกระทำา
การแก้ปั็ญหา	เพุ่�อให้ปั็ญหานั�นได้้รับัการแก้ไขทันอย่างท่วิงที	

 9. กิจักรรมร่วมกัน	 เป็็นการกระทำาร่วิมกันของสมาชิกใน 
เคร่อข่ายที�คอยเป็็นการสานสัมพัุนธ์กัน	 แลัะต้องมีส่วินร่วิมในการทำา	 
ถ้าหากไม่ทำากิจุกรรม	ก็อาจุจุะทำาให้ไม่มีเคร่อข่าย

 10. เวลาและการสนับสนุนจัากฝ่่ายต่าง ๆ	 เป็็นควิามจุำาเป็็นใน
การสร้างเคร่อข่ายเน่�องจุาก	 การสนับัสนุนนั�นเป็็นควิามร่วิมม่อจุากฝ่าย 
ต่าง	ๆ	ทำาให้การป็ฏิิบััติงานของสมาชิกด้ำาเนินการไป็ได้้ทั�งนี�ก็ต้องใช้ระยะ
เวิลัาสำาหรับัในบัางอย่าง

	 จุากงานของ	นฤมลั	นิราทร	(2543,	น.	33-37)	ที�กล่ัาวิข้างต้นจุะ
สอด้คล้ัองกับังานของ	สนธยา	พุลัศรี	(2550,	น.	317-318)	เน่�องจุากได้้เขียน
เกี�ยวิกับัหลัักการที�มีควิามคล้ัายแต่มีการขยายเพุ่�อให้ได้้ครอบัคลุัมกับัหลััก
การสร้างเคร่อข่ายแลัะการเรียนรู้ที�สำาคัญดั้งต่อไป็นี�

 1. หลักการรวมคน	 คนเป็็นองค์ป็ระกอบัสำาคัญของเคร่อข่าย	 
ซึึ่�งการรวิมกันนั�นจุะต้องมีควิามสนใจุหร่อเป้็าหมายในทิศทางเดี้ยวิจึุงจุะ
รวิมเป็็นเคร่อข่ายได้้	 เน่�องจุากเคร่อข่ายนั�นจุะมีการหล่ัอหลัอมให้สมาชิก
ได้้พัุฒนาศักยภาพุตามที�เคร่อข่ายต้องการ
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 2. หลักการมีส่วนร่วม	 ในกิจุกรรมของเคร่อข่ายจุะทำาให้สมาชิก 
ทุกคนจุะมีส่วินร่วิมเพุ่�อให้เกิด้ควิามตระหนักถึงควิามเป็็นเจุ้าของเคร่อข่าย	
การมีส่วินร่วิมนั�นจุะร่วิมกันทางด้้านควิามคิด้แลัะวิิเคราะห์ปั็ญหา	 ร่วิม
วิางแผนแลัะตัด้สินใจุ	 ร่วิมกันป็ฏิิบััติงาน	 ไป็จุนถึงการติด้ตามป็ระเมินผลั	
ซึึ่�งผลัที�ได้้ค่อการรับัผลัป็ระโยชน์ร่วิมกัน

 3. หลักการประชาธิปไตย	เคร่อข่ายมีการจัุด้การภายในโด้ยการ 
ที�สมาชิกมีสิทธิ	 เสรีภาพุ	 เสมอภาพุ	 แลัะภราด้รภาพุในการทำางานร่วิม
กัน	โด้ยไม่มีใครที�มีอำานาจุมากกว่ิาใคร	ซึึ่�งเป็็นการรักษาควิามสัมพัุนธ์ของ
สมาชิกในเคร่อข่ายอย่างหนึ�งให้มีควิามสมานฉันท์

 4. หลักการบริหารจััดการที�ด	ีองค์ป็ระกอบัของเคร่อข่ายที�สมาชิก
มีควิามสมัครใจุในการมส่ีวินร่วิมที�เห็นคุณค่าแลัะควิามสำาคัญของเคร่อข่าย	
ในการทำางานสามารถให้ควิามไว้ิวิางใจุแก่เพุ่�อนร่วิมงานได้้	ภายในเคร่อข่าย
มีการสนบััสนนุส่งเสริมที�ดี้จุากทกุฝ่ายเพุ่�อการด้ำาเนนิงาน	นอกจุากนี�การทำา
หน้าที�อย่างเต็มที�ของสมาชิกก็เป็็นปั็จุจัุยสำาคัญนำาไป็สู่ควิามสำาเร็จุ

 5. หลักการจััดสรรผลประโยชน์	 การได้้รับัผลัป็ระโยชน์จุะเป็็น 
เร่�องตัด้สินใจุร่วิมกันของสมาชิกในเคร่อข่าย	 ถ้าข้อตกลังเป็็นการรับั 
ผลัป็ระโยชน์จุะต้องแบ่ังอย่างยุติธรรมเพุ่�อไม่ให้เกิด้ควิามขัด้แย้งภายใน
เคร่อข่าย

 6. หลักการส่งเสริมและเผยแพัร่	 ในเคร่อข่ายจุะมีสมาชิกที�มี
ศักยภาพุแตกตา่งกันออกไป็ซึ่ึ�งเคร่อข่ายควิรด้งึศักยภาพุของสมาชกินั�นออก
มาโด้ยผ่านพุ่�นที�ช่องทางที�สามารถแลักเป็ลีั�ยนการเรียนรู้เพุ่�อเป็็นการสร้าง
ควิามสัมพัุนธ์แลัะสร้างการเรียนรู้แก่สมาชิกในเคร่อข่าย

	 โด้ยสรุป็หลัักการสร้างเคร่อข่ายแลัะการเรียนรู้นั�น	เป็็นหลัักการที�
กลัั�นออกมาเป็็นอย่างระบับั	โด้ยเริ�มจุากการก่อตัวิของการป็ฏิิสัมพัุนธ์ของ
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กลุ่ัมคนในสังคมจุนมาเป็็นควิามสัมพัุนธ์หนึ�ง	จุากนั�นได้้รวิมเป็็นเคร่อข่ายที�
กลุ่ัมคนมีอุด้มการณ์ในทิศทางเดี้ยวิกันมาสร้างเป็็นเคร่อข่ายที�จุะนำาพุาไป็
สู่เป้็าหมายที�เคร่อข่ายได้้ตั�งไว้ิ	 ซึึ่�งในการด้ำาเนินงานให้บัรรลัุสำาเร็จุได้้ควิร
จุะมีการจัุด้การบัริหารที�ดี้ตั�งแต่ในเร่�องของการเตรียมการ	 การป็ฏิิบััติการ	 
การได้้ผลัป็ระโยชน์	 แลัะการป็ระเมินผลัแลัะติด้ตาม	 ในส่วินของสมาชิก
ในเคร่อข่ายเริ�มจุากการเห็นคุณค่าแลัะการไว้ิวิางใจุแก่สมาชิกเคร่อข่ายซึึ่�ง
กันแลัะกัน	รวิมไป็ถึงการสนับัสนุนแลัะเก่�อกูลักันจุะเพิุ�มป็ระสิทธิภาพุของ
ควิามสัมพัุนธ์ในเคร่อข่ายได้้แนบัแน่นยิ�งขึ�น	 แลัะอีกป็ระการสำาคัญได้้แก่
เร่�องของการได้้ผลัป็ระโยชน์จุะต้องมีการตัด้สินใจุร่วิมกันแลัะแบ่ังปั็นให้
ได้้อย่างยุติธรรมเพุ่�อไม่ให้เกิด้ผลัไม่ดี้ตามมา	แลัะสิ�งที�จุะทำาให้เคร่อข่ายได้้
คงอยูต่่อไป็ก็ค่อการสง่เสริมแลัะเผยแพุร	่ซึึ่�งหลัักการของเคร่อข่ายสามารถ
ทำาให้สมาชิกมีการเรียนรู้ระหวิ่างการป็ฏิิบััติงานแลัะการป็รับัตัวิต่อสภาพุ
สังคมของเคร่อข่าย

 2.3.4 แนวทางการดำารงรักษาและพััฒนาเครือข่่ายและการเรียนร้้ 
	 เม่�อได้้กลั่าวิถึงหลัักการสร้างเคร่อข่ายแลัะการเรียนรู้ที�เป็็นการ
พิุจุารณาที�สำาคัญต่องานวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการนี�จึุงต้องมีการศึกษาแนวิทางการ
ด้ำารงรักษาแลัะพัุฒนาเคร่อข่ายแลัะการเรียนรู้	เพุ่�อเป็็นการทำาให้เคร่อข่าย
มีการด้ำารงไว้ิซึึ่�งเป็็นสิ�งยึด้เหนี�ยวิของบุัคคลัในอุด้มการณ์เดี้ยวิกัน

	 งานของ	พุระมหาสุทิตย์	อาภากโร	(อบัอุ่น)	(2547,	น.	190-195)	
เสนอว่ิา	 แนวิทางการทำาให้เคร่อข่ายยังคงอยู่	 ค่อ	 การสร้างอัตลัักษณ์
แลัะการป็รับับัทบัาทระหว่ิางกัน	 กล่ัาวิค่อ	 ในสังคมปั็จุจุุบัันเป็็นสังคมที�
มีการเข้ามาของส่�อแลัะสารสนเทศต่าง	 ๆ	 เพุ่�อทำาให้ผู้คนทั�วิโลักสามารถ
เช่�อมโยงกันตั�งแต่กลุ่ัมเล็ัก	 ๆ	 ไป็จุนเกิด้เป็็นองค์กร	 แต่การที�เทคโนโลัยี
สารสนเทศเข้ามามีบัทบัาทเกี�ยวิข้องกับัระบับัทุนนิยมโด้ยมีเคร่�องม่อ
ต่อรองเป็็นเทคโนโลัยีที�สามารถครอบังำาทางด้้านควิามคิด้	 ทุน	 แลัะการ
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จัุด้การ	 ก่อให้เกิด้เคร่อข่ายรูป็แบับัใหม่	 เม่�อป็ระยุกต์ให้เข้ากับัสังคม 
เคร่อข่ายที�เป็็นสังคมที�มนุษยมี์การป็ฏิิสัมพัุนธ์กันแลัะร่วิมกนัสร้างกิจุกรรม
ทำาให้เกิด้ควิามผูกพัุนกันจุนมีคา่นิยม	วัิฒนธรรมที�กลัมกล่ันกันในเคร่อข่าย 
ซึึ่�งแนวิทางที�จุะทำาให้สังคมเคร่อข่ายคงอยู่	 ค่อ	 การสร้างเคร่อข่ายให้มี
ตัวิตนบันควิามเป็็นเคร่อข่ายแลัะการป็รับัตัวิบัทบัาทสมาชิกในเคร่อข่าย 
ให้เข้ากับัสังคมสมัยใหม่ที�มีควิามพุลัวัิตบันการสานสัมพัุนธ์โด้ยการ 
แลักเป็ลีั�ยนควิามรู้ผ่านช่องทางการส่�อสารที�มีในสังคม	 ป็ระการที�สำาคัญ
ได้้แก่	การรับัฟัื้งควิามคิด้เห็นของทุกคนแลัะการแสวิงหาแหล่ังที�สนับัสนุน
เคร่อข่ายที�ควิรคำานึงเพุ่�อให้เคร่อข่ายมีการพัุฒนาไป็อีกขั�น	 เน่�องจุาก 
เคร่อข่ายเป็็นรูป็ธรรมของควิามสมัพัุนธ์ที�สามารถมองเป็็นกระบัวินการแลัะ
ภาพุรวิมของเคร่อข่ายได้้

	 ขณะงานของ	สนธยา	พุลัศรี	(2550,	น.	357-364)	ได้้เสนอแนวิทาง
ในรักษาเคร่อข่าย	 ค่อ	การที�ไม่ได้้ปิ็ด้ตัวิลังของเคร่อข่าย	 โด้ยป็ระการแรก
มีการพัุฒนาทางด้้านควิามสัมพัุนธ์ของสมาชิกโด้ยการจัุด้กิจุกรรมส่งเสริม
ให้สมาชิกได้้ป็ฏิิบััติร่วิมกันซึึ่�งเป็็นการสร้างควิามสัมพัุนธ์แลัะรักษาควิาม
สัมพัุนธ์อันดี้ของสมาชิกทำาให้สมาชิกได้้คุ้นเคยกันเพุ่�อการร่วิมม่อกันอย่าง
มีป็ระสิทธิภาพุมากขึ�น	 นอกจุากนี�ยังต้องรู้จัุกการรักษาควิามสัมพัุนธ์ที�
ดี้ของภายในเคร่อข่ายแลัะเคร่อข่ายภายนอก	 ในการป็ฏิิบััติงานควิรทำาให้
สมาชิกมีการพัุฒนาทางด้้านควิามคิด้	 การแก้ไขปั็ญหา	 แลัะป็ระสบัการณ์
ที�สามารถนำาไป็ป็ระยุกต์ใช้ได้้	ส่วินการทำางานเป็็นเคร่อข่ายนั�น	สมาชิกจุะ
ต้องมีควิามเข้าใจุในการป็ฏิิบััติร่วิมกับัผู้อ่�น	 แลัะเคร่อข่ายมีการสร้างแรง
จูุงใจุแก่สมาชิกอย่างสมำ�าเสมอแลัะยาวินาน	 เม่�อป็ฏิิบััติงานเรียบัร้อยต้อง
มีการป็ระเมินผลัแลัะติด้ตามงาน	 เพุ่�อเป็็นการร่วิมม่อกันวิิเคราะห์ปั็ญหา
แลัะอุป็สรรคที�เกิด้ขึ�นแลัะนำาไป็แก้ไขปั็ญหาต่อไป็	 จุากนั�นมีการจัุด้ระบับั
ในการสนับัสนุนให้เคร่อข่ายมีควิามคงอยูไ่ด้้	แลัะสิ�งที�ขาด้ไม่ได้้ค่อ	การสรา้ง
สมาชิกใหม่อยูเ่สมอจุะยิ�งทำาให้เคร่อข่ายมีควิามคงอยู่ได้้
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	 สรุป็แนวิทางการด้ำารงรักษาแลัะพัุฒนาเคร่อข่ายแลัะการเรียนรู้	
ค่อ	 การที�เคร่อข่ายยังควิามเคล่ั�อนไหวิของการป็ฏิิสัมพัุนธ์ของสมาชิกใน 
เคร่อข่าย	โด้ยการด้ำารงรักษานั�นเริ�มตั�งแต่หัวิใจุหลัักของเคร่อข่าย	ได้้แก่	ควิาม
สัมพัุนธ์ของสมาชิกในเคร่อข่ายที�แนบัแน่นแลัะมีการร่วิมม่อสนับัสนุนกัน 
การจัุด้ระบับัภายในเคร่อข่ายที�ดี้ก็เป็็นแนวิทางทำาให้สายใยไม่แตกเป็็นเส้น 
แลัะง่ายต่อการควิบัคุมซึึ่�งกันแลัะกัน	 ในการป็ฏิิบััติงานมีการวิางแผนที�
เป็็นไป็ตามระบับัจุากการร่วิมม่อของสมาชิกแลัะควิรเป็็นงานที�มีลัักษณะ
ทำาให้สมาชิกมีการระด้มควิามคิด้เพุ่�อแลักเป็ลีั�ยนควิามรู้กันจึุงจุะทำาให้
สมาชิกได้้รับัป็ระสบัการณ์ที�มีป็ระโยชน์	 อีกป็ระการหนึ�งค่อการที� 
เคร่อข่ายรู้จัุกการป็รับัตัวิให้เข้ากับัสังคมในปั็จุจุุบััน	โด้ยการเรียนรู้แลัะเข้าใจุ
สังคมร่วิมกันจุะทำาให้เคร่อข่ายนั�นได้้มีควิามเคล่ั�อนไหวิแลัะมีโอกาสน้อยที�
จุะทำาให้เคร่อข่ายนั�นสูญหายไป็

	 จึุงจุะเห็นได้้ว่ิาการพัุฒนานั�นไม่สามารถกระทำาได้้เพีุยงบุัคคลัเดี้ยวิ 
สมาชิกในสังคมทุกคนจุะต้องมีควิามสัมพัุนธ์ที�เช่�อมโยงกันโด้ยที�ไร้สิ�นสุด้ 
แลัะเป็็นวิงจุรที�จุะมาบัรรจุบักันเป็็นรูป็แบับัตาข่ายที�ผ่านการสังเคราะห์ 
การเรียนรู้	สามารถรว่ิมม่อกันได้้จึุงเกิด้เป็็นองคค์วิามรู้นำาไป็สู่การพัุฒนาได้้	

2.4 แนิวิคิดำแลัะร้ปแบบการพัฒนิาสุขภาวิะวิิถ่พุท์ธ
	 การพุิจุารณาเกี�ยวิกับัแนวิคิด้สุขภาวิะวิิถีพุุทธถ่อว่ิามีควิามสำาคัญ
ต่อการขับัเคลั่�อนการศึกษาวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการครั�งนี�	 เน่�องจุากกรอบัคิด้ที� 
ผู้วิิจัุยจุะได้้อ้างอิงจุะเป็็นแนวิทางการพัุฒนาองค์ควิามรู้	 การติด้ตาม
ป็ระเมินผลั	รวิมทั�งกลัไกที�จุะสร้างเคร่อข่ายการทำางานระดั้บัชุมชนร่วิมกับั 
คณะสงฆ์์ระดั้บัพุ่�นที�	องค์กรป็กครองส่วินท้องถิ�น	แลัะเคร่อข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสขุหมู่บ้ัาน	(อ.ส.ม.)	ที�จุะเป็็นเคร่อข่ายสำาคัญในการด้ำาเนินกิจุกรรม
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ร่วิมกัน	 ทั�งนี�ผู้วิิจัุยได้้ทำาการทบัทวินวิรรณกรรมที�เกี�ยวิข้องกับัป็ระเด็้น 
ต่าง	ๆ	ดั้งที�ได้้กล่ัาวิมาแล้ัวิข้างต้นโด้ยมีป็ระเด็้นดั้งต่อไป็นี�

 2.4.1 นิยามและองค์ประกอบข่องสุข่ภาวะ

	 การทบัทวินวิรรณกรรมเกี�ยวิกับันิยามแลัะองค์ป็ระกอบัของ 
สุขภาวิะมีจุุด้ป็ระสงค์เพุ่�อให้เกิด้ควิามเข้าใจุถึงลัักษณะของการมีสุขภาวิะ 
ที�ดี้	โด้ยองคก์ารอนามยัโลัก	(WHO,	2014)	ได้้นิยามควิามหมายของสขุภาพุ	
(Health)	หร่อสุขภาวิะ	(Well-Being)	ว่ิาสภาวิะที�เป็็นสุขซึึ่�งมีควิามเช่�อมโยง
ใน	4	มิติได้้แก่	ร่างกาย	จิุตใจุ	สังคม	แลัะจิุตวิิญญาณ	สอด้คล้ัองกับัพุระราช
บััญญัติสุขภาพุแห่งชาติ	พุ.ศ.	2550	(สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพุแห่ง
ชาติ,	 2550)	 ที�ได้้อธิบัายว่ิาสุขภาพุหร่อสุขภาวิะ	 หมายถึงองค์ป็ระกอบัที�
อยู่ในสภาวิะสมบูัรณ์แลัะมีควิามเช่�อมโยงกันอย่างเหมาะสมโด้ยมีร่างกาย	 
จิุต	ปั็ญญา	แลัะสังคมเป็็นองค์ป็ระกอบัสำาคัญ

	 ขณะที�สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพุแห่งชาติ	(2551)	ได้้ขยาย
ควิามว่ิาสุขภาวิะไม่ใช่เพีุยงสุขภาพุ	แต่เป็็นควิามสัมพัุนธ์ที�ไม่สามารถอธิบัาย
แยกจุากกันได้้ซึึ่�งเกิด้ขึ�นจุากร่างกาย	จิุต	แลัะสังคม	เม่�อรวิมกันจุะกลัายเป็็น
สภาวิะที�สมบูัรณ์ของชีวิิต

	 สำาหรับัข้อเสนอของนักคิด้คนสำาคัญด้้านสาธารณสุขในไทย	
ป็ระเวิศ	วิะสี	(2549,น.	25)	ได้้อธิบัายควิามหมายของสุขภาวิะว่ิา	ควิามสุข
อันเกิด้ขึ�นจุากการมีสุขภาวิะที�ดี้	หากแต่การมีสุขภาวิะที�ดี้ไม่ได้้หมายถึงแค่
การมีสุขภาพุดี้เท่านั�น	แต่หมายถึงการมีองค์ป็ระกอบัสำาคัญทั�ง	4	ป็ระการ
ได้้แก่

	 1.	 สุขภาวิะทางกาย	 กล่ัาวิค่อ	 การมีสุขภาพุร่างกายสมบัูรณ์ 
แข็งแรง	ป็ราศจุากโรคภัยไข้เจ็ุบั	มีอวัิยวิะครบัถ้วิน	แลัะสามารถนำาศักยภาพุ
ของร่างกายมาใช้ในด้ำาเนินชีวิิตป็ระจุำาวัินได้้อย่างป็กติสุข



71

	 2.	 สุขภาวิะทางจุิต	 กล่ัาวิค่อ	 การมีสภาวิะทางอารมณ์ที�มั�นคง 
ซึึ่�งแสด้งออกถึงปั็ญญาแลัะการจัุด้การจิุตใจุตนเองให้ป็ราศจุากสิ�งมัวิหมอง	
ไม่ก่อให้ควิามเกิด้ควิามเห็นแก่ตัวิอันเป็็นควิามไม่สมบูัรณ์ของจิุตใจุได้้

	 3.	 สุขภาวิะทางสังคม	 กล่ัาวิค่อ	 การอยู่ร่วิมกันในสังคมได้้อย่าง 
ป็กติสุข	 ซึึ่�งในสังคมที�กล่ัาวิมานี�ขับัเคลั่�อนบันหลัักการของเสรีภาพุแลัะ 
ควิามเท่าเทียม	ซึึ่�งเป็็นรากฐานของการเกิด้สันติสุขในสังคม

	 4.	 สุขภาวิะทางจิุตวิิญญาณ	 กล่ัาวิค่อ	 การมีควิามสามารถ 
แยกแยะสิ�งที�ควิรทำาแลัะไม่ควิรทำาหร่อการแยกแยะสิ�งที�ดี้แลัะสิ�งที�ไม่ดี้	 
ซึึ่�งก่อให้เกิด้ควิามสุขเม่�อบุัคคลัได้้ป็ฏิิบััติตามสิ�งที�ดี้ภายใต้ระบับัการให้
คุณค่าในสังคมนั�น	ๆ		

	 จิุราพุร	เกศพุชิญวัิฒนา	แลัะคณะ	(2552)	ได้้อธิบัายถึงองค์ป็ระกอบั 
ของสุขภาวิะว่ิามีองค์ป็ระกอบัสำาคัญ	4	ป็ระการที�รวิมกันเป็็นสุขภาวิะได้้แก่

	 1.	 สุขภาพุทางกาย	 กล่ัาวิค่อการมีแนวิทางในการด้ำาเนินชีวิิตที�
ช่วิยในการเสริมสร้างสุขภาพุกายให้แข็งแรง	อีกทั�งแนวิทางดั้งกล่ัาวิยังเป็็น
พุฤติกรรมที�มุ่งส่งเสริมการดู้แลัสุขภาพุกายให้แข็งแรงอยู่ตลัอด้	 อาทิ	 การ
ออกกำาลัังกายเป็็นป็ระจุำา	 การหลีักเลีั�ยงปั็จุจัุยเสี�ยง	 แลัะการจัุด้การเวิลัา
ในชีวิิตอย่างเหมาะสม

	 2.	 สุขภาพุจุิตใจุ	 กล่ัาวิค่อควิามสามารถในการควิบัคุมแลัะเข้าใจุ
ถึงสภาพุปั็ญหาที�เกิด้ขึ�น	 ส่งผลัให้บุัคคลัที�มีควิามสามารถดั้งกล่ัาวิสามารถ
ป็รับัตัวิเข้ากับัสภาพุป็ัญหานั�น	 ๆ	 ซึึ่�งเป็็นการช่วิยลัด้ควิามกด้ด้ันที�อาจุ 
ส่งผลัต่อจิุตใจุ	 อีกทั�งยังเป็็นการส่งเสริมให้บุัคคลัมีการตระหนักรู้ถึงสิ�งที�
เกิด้ขึ�น	 ซึึ่�งเป็็นการเสริมสร้างทักษะสำาคัญที�ช่วิยให้บุัคคลัสามารถด้ำาเนิน
ชีวิิตได้้อย่างมีควิามสุข
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	 3.	สุขภาพุสังคม กล่ัาวิค่อการมีสัมพัุนธภาพุอันดี้กับับุัคคลัในชุมชน
แลัะสังคมเดี้ยวิกัน	ทั�งนี�การมีสัมพัุนธภาพุอันดี้ไม่เพีุยงแค่เป็็นการป็ราศจุาก
ควิาขดั้แยง้	หากแตเ่ป็็นการรกัษาสัมพัุนธภาพุอนัดี้ของบุัคคลัในชมุชนแลัะ
สังคมเดี้ยวิกัน	ทั�งนี�การกล่ัาวิสุขภาพุทางสงัคมยงัครอบัคลัมุถึงมิติการป็ฏิิบััติ
ตนได้้สอด้คล้ัองตามบัทบัาทหน้าที�ของตนในสังคมนั�น	ๆ		

	 4.	 สุขภาพุจิุตวิิญญาณ	 กล่ัาวิค่อการหลัักการหร่อสิ�งที�เป็็นที�ยึด้
เหนี�ยวิจิุตใจุ	 สำาหรับัหลัักการในที�กล่ัาวิถึงนี�สามารถเป็็นหลัักการที�ถูก
บััญญัติไว้ิในสังคมทั�วิไป็	 อาทิ	 หลัักสิทธิแลัะเสรีภาพุ	 ซึึ่�งมนุษย์ทุกคนควิร
ยึด้ถ่อร่วิมกันในการเป็็นแนวิคิด้ที�ใช้ในชีวิิตป็ระจุำาวัินเพุ่�อให้เกิด้สันติสุข
ในสังคม	 อีกทั�งสิ�งที�เป็็นที�ยึด้เหนี�ยวิจิุตใจุของมนุษย์ตามหลัักคำาสอนทาง
ศาสนายงัเป็็นสิ�งที�ชว่ิยขัด้เกลัาให้มนุษยม์จีุติใจุดี้งาม	แลัะสามารถทำาควิาม
เข้าใจุสิ�งที�เกิด้ขึ�นกับัตนเองได้้ด้้วิยหลัักธรรมคำาสอนต่าง	ๆ 	ที�มุ่งเน้นให้มีการ
พัุฒนาจิุตใจุอยูต่ลัอด้เวิลัา

	 สำาหรับัข้อเสนอด้้านสุขภาวิะในทางพุระพุุทธศาสนา	พุระไพุศาลั	
วิิสาโลั	 (2549)	 ได้้อธิบัายถึงสุขภาวิะว่ิาเป็็นควิามสัมพัุนธ์ที�ไม่สามารถ
พิุจุารณาได้้เพีุยงมิติเดี้ยวิ	 สุขภาพุจึุงเป็็นสภาวิะที�เกิด้ขึ�นจุากการป็ระกอบั
สร้างของ	4	องค์ป็ระกอบัดั้งนี�

	 1.	 สุขภาวิะทางกาย	 หมายถึงการมีสุขภาพุร่างกายแข็งแรง	 แลัะ
สามารถด้ำารงอยู่ในสภาวิะที�เป็็นการเก่�อหนุนให้มีร่างกายแข็งแรงทั�งการ
ใช้ชีวิิตอยู่ในสภาพุแวิด้ล้ัอมที�ดี้	 การบัริโภคอย่างถูกหลัักโภชนาการซึึ่�งก่อ
ให้เกิด้ป็ระโยชน์กับัร่างกาย	แลัะการด้ำาเนินชีวิิตที�สามารถลัด้	ลัะ	เลิัก	แลัะ
หลีักเลีั�ยงปั็จุจัุยเสี�ยง	อันเป็็นบ่ัอเกิด้ของโรคภัยไข้เจ็ุบั

	 2.	 สุขภาวิะทางสังคม	หมายถึงการมีสัมพัุนธภาพุอันดี้กับัสมาชิก
ในสังคมส่งผลัให้บุัคคลัสามารถด้ำารงอยู่ในสังคมได้้อย่างสงบัสุข	 อีกทั�งยัง
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มีอำานาจุอธิป็ไตยอันเป็็นหลัักป็ระกันถึงสิทธิแลัะเสรีภาพุในการด้ำาเนินชีวิิต	
ทั�งนี�การพิุจุารณาถึงสุขภาวิะทางสังคมไม่ได้้พิุจุารณาเพีุยงในมุมมองของ
ปั็จุเจุกเท่านั�น	หากแตเ่ป็็นการพิุจุารณาถงึภาพุรวิมของสงัคมเม่�อมนุษย์อยู่
ร่วิมกันในสังคม	การป็ราศจุากขอ้พิุพุาธหร่อควิามขัด้แยง้ซึึ่�งก่อให้เกิด้ควิาม
รุนแรงสามารถหลีักเลีั�ยงโด้ยการไม่เบีัยด้เบีัยนของสมาชิกในสังคม

	 3.	สุขภาวิะทางจิุต	หมายถึงการที�จิุตใจุอยู่ในสภาวิะที�ป็ลัอด้โป็ร่ง 
สามารถป็รับัเป็ลีั�ยนแลัะเข้าใจุถึงสภาวิะอันก่อให้เกิด้ควิามไม่มั�นคงทาง
จิุตใจุซึึ่�งเป็็นจุุด้เริ�มต้นของการมีจิุตอกุศลั	 เม่�อสามารถเข้าใจุถึงสภาวิะ 
ดั้งกล่ัาวิก็จุะสามารถเข้าถึงควิามสุขที�เกิด้ขึ�นได้้

	 4.		สุขภาวิะทางปั็ญญา	หมายถึงควิามสามารถในการนำาองค์ควิามรู้ 
ไป็ป็ระยุกต์ใช้ในการด้ำาเนินชีวิิตป็ระจุำาวัิน	 สามารถพุิจุารณาถึงสิ�งต่าง	 ๆ	 
ที�เกิด้ขึ�นบันโลักนี�อันเป็็นไป็ตามวิฏัิจัุกรของธรรมชาตซึิึ่�งมีทั�งสิ�งที�ถูกแลัะผิด้	
เม่�อมนุษย์สามารถพิุจุารณาถึงสาเหตุแลัะปั็จุจัุยต่าง	ๆ	ได้้แล้ัวินั�นจุะก่อให้
เกิด้ควิามสุขในการด้ำาเนินชีวิิตอีกทั�งยังเป็็นแนวิทางในการด้ำาเนินชีวิิตไป็
สู่ควิามสำาเร็จุ

	 พิุนิจุ	ลัาภธนานนท์	(2556)	นักวิิชาการคนสำาคัญที�ได้้ทำาการศึกษา
ป็ระเด็้นเกี�ยวิกับัสุขภาวิะในพุระพุุทธศาสนาได้้อธิบัายว่ิา	 การพิุจุารณาถึง
ป็ระเด็้นทางสุขภาพุหร่อสุขภาวิะในทางพุระพุุทธศาสนา	 เป็็นสิ�งที�เกิด้ขึ�น
ตามธรรมชาติเน่�องจุากในช่วิงชีวิิตของมนุษย์จุำาเป็็นต้องผ่านกระบัวินการ
เกิด้	 ชรา	 เจ็ุบัป่็วิย	 แลัะเสียชีวิิตอย่างหลีักเลีั�ยงไม่ได้้ซึึ่�งสอด้คล้ัองกับั 
หลัักธรรม	“อาโรคฺยป็รมา	ลัาภา”	การไม่มีโรคเป็็นลัาภอันป็ระเสริฐ	ดั้งนั�น 
การกล่ัาวิถึงสุขภาวิะในมิตินี�จึุงหมายถึงธรรมชาติของชีวิิตที�มีทั�งควิามสุข
แลัะควิามทุกข์	 หากแต่ยังสามารถด้ำาเนินชีวิิตได้้อย่างป็กติสุข	 โด้ยการ
ด้ำาเนินชีวิิตในสภาวิะดั้งกล่ัาวินั�นสามารถพิุจุารณาได้้จุากองค์ป็ระกอบั	4	มิติ 
ได้้แก่
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	 1.	 สุขภาวิะทางกาย	กล่ัาวิค่อสภาวิะที�ร่างกายเป็็นสุข	ป็ราศจุาก
ด้้วิยโรคภัย	แลัะสามารถทำากิจุกรรมต่าง	ๆ 	อาทิ	การออกกำาลัังกาย	อันเป็็น 
การส่งเสริมให้มีพุฤติกรรมที�ส่งเสริมสุขภาพุแลัะลัด้ควิามเสี�ยงในการรับั
ปั็จุจัุยเสี�ยงต่าง	ๆ 	ที�ส่งผลัเสียเข้าสู่ร่างกายได้้ในชีวิิตป็ระจุำาวัิน	การพิุจุารณา
ถึงสุขภาวิะมิติดั้งกล่ัาวิจึุงเป็็นการเสริมสร้างควิามสามารถในการเรียนรู้	 
ป็รับัตัวิ	แลัะเข้าถึงทรัพุยากรที�เสริมสร้างสุขภาพุโด้ยมีร่างกายเป็็นรากฐาน

	 2.	 สุขภาวิะทางจิุต	 กล่ัาวิค่อสภาวิะที�จิุตใจุเป็็นสุข	 สามารถ
เข้าใจุแลัะป็รับัเป็ลีั�ยนอารมณ์ได้้ตามสถานการณ์ป็ัญหาที�ต้องเผชิญ	 
อันเป็็นรากฐานของการเกดิ้ควิามมั�นคงทางอารมณอี์กทั�งยงัเป็็นการสง่เสริม 
ให้มีพุฤติกรรมที�ดี้ในการทำาควิามเข้าใจุตนเอง	 เพุ่�อให้พุร้อมรับัม่อกับั
สถานการณ์ต่างๆ	 ที�ส่งผลัเสียต่อสภาพุจิุตใจุ	 การพิุจุารณาถึงสุขภาวิะใน
มิติดั้งกล่ัาวิจึุงเป็็นการเสริมสร้างควิามสุขให้กับัชีวิิตโด้ยมีจิุตใจุแลัะอารมณ์
เป็็นรากฐาน

	 3.	 สุขภาวิะทางสังคม	 กล่ัาวิค่อสภาวิะที�สามารถอยู่รวิมกับัผู้อ่�น
ได้้อย่างเป็็นสุข	 สามารถด้ำารงไว้ิซึึ่�งควิามสัมพัุนธ์อันดี้กับัเพุ่�อนมนุษย์แลัะ
สามารถหลีักเลีั�ยงควิามขัด้แย้งที�อาจุเกิด้ขึ�นในสังคมได้้	 การพิุจุารณาถึง 
สุขภาวิะในมิติดั้งกล่ัาวิจึุงเป็็นการเสริมสร้างสัมพัุนธภาพุอันดี้	ซึึ่�งทำาให้สังคม
การเกิด้ขับัเคล่ั�อนไป็สู่สังคมที�เกิด้สันติภาพุอันเป็็นรากฐานของควิามสงบัสุข

	 4.	สุขภาวิะทางปั็ญญา	กล่ัาวิค่อสภาวิะที�เพีุยบัพุร้อมไป็ด้้วิยปั็ญญา
อันทำาให้ชีวิิตเป็็นสุข	เป็็นการเข้าใจุถึงหลัักคิด้แลัะองค์ควิามรู้ในการด้ำาเนิน
ชีวิิตป็ระจุำาวัิน	 อีกทั�งยังสามารถนำาองค์ควิามรู้ดั้งกล่ัาวิทั�งในทางพุระพุุทธ
ศาสนาแลัะทางโลักมาป็ระยุกต์ใช้ได้้	 การพิุจุารณาถึงสุขภาวิะในมิติ 
ดั้งกล่ัาวิจึุงเป็็นการนำาองค์ควิามรู้แลัะหลัักการต่าง	 ๆ	 มาป็รับัใช้ในการ
ด้ำาเนินชีวิิตป็ระจุำาวัินอีกทั�งยังถ่ายทอด้ให้กับัผู้อ่�น	 อันเป็็นรากฐานแห่ง
ควิามสุขซึึ่�งเกิด้จุากวิิธีคิด้ในการด้ำาเนินชีวิิต	ทั�งนี�ในทางพุุทธศาสนาการป็รับั
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เป็ลีั�ยนวิิธีคิด้หร่อปั็ญญาสามารถพิุจุารณาได้้	3	มิติค่อ	1)	“สุชาติป็ญฺูญา”	
หมายถึงปั็ญญาที�มีมาแต่เกิด้	 2)	 “นิป็ากป็ญฺูญา”	 หมายถึงปั็ญญาในการ
ป็ระกอบัอาชีพุ	3)	“วิิป็สฺนาป็ญฺูญา”	หมายถึงปั็ญญาในการรู้แจุ้ง	สามารถ
แยกแยะถูกผิด้ได้้

	 ทั�งนี�ข้อเสนอสำาคัญดั้งกล่ัาวิยังแสด้งให้เห็นถึงหลัักธรรมสำาคัญ
ของพุุทธศาสนา	โด้ยมีไตรสิกขาเป็็นหลัักธรรมสำาคัญในการพัุฒนาสุขภาวิะ	
เน่�องจุากการป็ฏิิบััติตนโด้ยมีหลัักไตรสิกขาเป็็นแนวิทางในการด้ำาเนินชีวิิตมี
ควิามสอด้คล้ัองกับัการทำาควิามเข้าใจุสภาวิะที�โลักนี�เป็็นไป็ตามธรรมชาติ	
ก่อให้เกิด้	 มรรค	 ซึึ่�งเป็็นหนทางแห่งการดั้บัทุกข์ตามหลัักอริยสัจุ	 4	 ทั�งนี�
องค์ป็ระกอบัของไตรสิกขามีรายลัะเอียด้ดั้งนี�

	 1.	ศีลั	หมายถึงกรอบัในการคิด้อันเป็็นรากฐานในการแยกแยะสิ�ง
ที�ควิรแลัะไม่ควิรป็ฏิิบััติในทางพุระพุุทธศาสนา	 ซึึ่�งมีหน้าที�เป็็นหลัักธรรม
ที�คงไว้ิเพุ่�อให้เกิด้การจุัด้ระเบัียบัทางสังคมในการเป็็นบัรรทัด้ฐานในการ
ป็ฏิิบััติตนในสังคมไทย	อาทิ	ข้อกำาหนด้ในการห้ามฆ่์าสัตว์ิเป็็นรากฐานของ
ปั็ญญาในการสร้างสันติสุขในสังคม	อีกทั�งยังเป็็นรากฐานในการเสริมสร้าง
สังคมให้เกิด้สันติสุข	

	 2.	 สมาธิ	 หมายถึงสภาวิะที�สามารถส่งเสริมให้จิุตใจุมีควิามมั�นคง	
เสริมสร้างสภาวิะเป็็นสุขของจิุตอันเป็็นบ่ัอเกิด้แห่งปั็ญญาในการคิด้แลัะ
พิุจุารณาในสิ�งต่าง	 ๆ	 ที�เกิด้ขึ�นตามธรรมชาติ	 ซึึ่�งเกิด้ขึ�นจุากการฝึกสมาธิ
ซึึ่�งเป็็นปั็จุจัุยผลัักดั้นให้เกิด้สุขภาวิะแห่งปั็ญญา

	 3.	 ปั็ญญา	 หมายถึงการรับัรู้ควิามเป็็นไป็ของธรรมชาติอันเป็็น
สภาวิะรู้แจุ้งของมนุษย์ในการด้ำาเนินชีวิิต	 ซึึ่�งเกิด้จุากการสั�งสมองค์ 
ควิามรู้จุากการมุ่งเน้นการพัุฒนาตนเอง	 ก่อให้เกิด้ปั็ญญาในการพิุจุารณา
ถึงสิ�งที�เกิด้ขึ�นในโลักนี�	 โด้ยเฉพุาะการพิุจุารณาถึงการป็รับัตัวิในสภาวิะที�
ทำาให้ทุกข์อันเป็็นควิามไม่สบัายทั�งร่างกายแลัะจิุตใจุ
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	 จุากข้อเสนอที�กล่ัาวิไป็ข้างต้นสะท้อนภาพุสภาวิะควิามเป็็นสุข
ที�เกิด้ขึ�นได้้ด้้วิยการพัุฒนาศักยภาพุบุัคคลัภายใต้บัริบัทแลัะคำาสอนของ
พุระพุุทธศาสนา	ที�ก่อให้เกิด้แนวิทางการป็ฏิิบััติตนแลัะองค์ควิามรู้ในระดั้บั
ปั็จุเจุกซึ่ึ�งเป็็นปั็จุจัุยที�ช่วิยเสริมพุลัังให้สังคมแลัะบัุคคลัสามารถด้ำารงชีวิิต
ได้้อย่างป็กติสุข	 ซึึ่�งสอด้คลั้องกับัข้อเสนอของสมเด้็จุพุระพุุทธโฆ์ษาจุารย์ 
(ป็.อ.	 ป็ยุตฺโต)	 เกี�ยวิกับักับัสุขภาวิะวิิถีพุุทธ	 ได้้สะท้อนให้เห็นว่ิาองค์รวิม
ของการด้ำาเนินชีวิิตให้มีสุขภาวิะที�ดี้	 มีองค์ป็ระกอบัร่วิมกัน	 3	 ป็ระการ
กล่ัาวิค่อ	(1)	คนในมิติที�มีควิามสัมพัุนธ์กับัสิ�งแวิด้ล้ัอม	(2)	สภาวิะทางจิุตใจุ	
แลัะ	(3)	สภาวิะทางปั็ญญาหร่อโด้ยรวิมอาจุเรียกว่ิา	“ระบับัการพุฒันาคน”	 
ที�จุะช่วิยสร้างการตระหนักถึงปั็จุจัุยที�ส่งผลัต่อคุณภาพุชีวิิตที�ดี้หร่อมี	 
“สุขภาวิะที�ดี้”	 ได้้	 ทั�งนี�หากพิุจุารณาถึงองค์ป็ระกอบัร่วิมของการส่งเสริม
ให้เกิด้สุขภาวิะวิิถีพุุทธ	สามารถใช้มุมมองแบับัไตรสกิขาเพุ่�อให้เห็นกระบัวิน
ทัศน์ของพุระพุุทธศาสนาในการส่งเสริม	 ตรวิจุทาน	 แลัะรู้เห็นข้อเท็จุจุริง
ของการพัุฒนาสุขภาวิะวิิถีพุุทธให้เกิด้ขึ�นได้้

	 สำาหรับัไตรสิกขาแห่งการทำาควิามเข้าใจุสุขภาวิะวิิถีพุุทธสามารถ
แยกย่อยรายลัะเอียด้ที�สำาคัญได้้ดั้งนี�	องค์ป็ระกอบัร่วิมที�	1	ค่อ	มิติของคน
ที�มีควิามสัมพัุนธ์กับัสิ�งแวิด้ล้ัอมจุะเน้นให้เห็นว่ิาคนจุะมีสุขภาวิะที�ดี้ได้้	ต้อง
อาศัยการเรียนรู้ที�จุะอยูร่ว่ิมกับัสิ�งรอบักายอยา่งเป็็นมิตร	ทั�งสิ�งรอบักายที�มี
ลัักษณะเป็็นกายภาพุกล่ัาวิค่อวัิตถุสิ�งของ	สิ�งอำานวิยควิามสะด้วิกตามควิาม
เจุริญแห่งเทคโนโลัยี	รวิมทั�งป่็าไม้	ต้นนำ�า	ต้นไม้ตามระบับัธรรมชาติต่าง	ๆ	
แลัะ	สิ�งรอบักายที�เป็็นสังคม	ชุมชน	ครอบัครัวิ	ก็ถ่อเป็็นองค์ป็ระกอบัที�ต้อง
คำานึงถึงว่ิามีนัยควิามหมายต่อการสร้างควิามสัมพัุนธ์แลัะสุขภาวิะที�ดี้ให้เกิด้
ขึ�นได้้	ดั้งนั�นในองค์ป็ระกอบัร่วิมที�เกี�ยวิข้องกับัมิติของคนที�มีควิามสัมพัุนธ์
กับัสิ�งแวิด้ล้ัอมจุะได้้แก่



77

	 (1)			การเข้าใจุหลัักอินทรียสังวิร	ค่อการตระหนักถึงควิามสำาคัญของ
การใช้ตา	หูหร่อป็ระสาทสัมผัสให้เกิด้ป็ระโยชน์	มุ่งเน้นการที�เข้าใจุหร่อรับัรู้ 
เพุ่�อสนับัสนุนการศึกษาเรียนรู้	มากกว่ิาที�จุะรับัรู้ไป็เพุ่�อให้การเสพุติด้ลุ่ัมหลัง

	 (2)	 การเข้าใจุหลัักปั็จุจัุยป็ฏิิเสวินา	 ค่อการบัริโภคหร่อเล่ัอกใช้ 
สิ�งของต่าง	ๆ	อย่างมีปั็ญญา	รวิมทั�งตระหนักถึงควิามเข้าใจุของป็ระโยชน์
ในสิ�งที�เล่ัอกบัริโภคหร่อเล่ัอกใช้ในวิิถีชีวิิต

	 (3)	 การเข้าใจุหลัักสัมมาอาชีวิะ	 ค่อการป็ระกอบัอาชีพุอย่าง 
สุจุริต	รวิมทั�งหากได้้รับัโอกาสที�จุะทำางานที�สามารถสร้างสรรค์ป็ระโยชน์กับั
สังคม	ก็ด้ำาเนินการควิบัคู่ไป็ด้้วิย	ถ่อเป็็นการพัุฒนาตนเองตามหลัักพุระพุุทธ
ศาสนาได้้อีกด้้วิย

	 (4)	 การเข้าใจุหลัักวิินัยบััญญัติ	 ค่อการเห็นควิามสำาคัญของการ
รักษาระเบีัยบัวิินัยแลัะกติกาของสังคม	 การฝึกป็ฏิิบััติตนให้เป็็นสมาชิกที�
เคารพุระเบีัยบัแลัะควิามเห็นของส่วินรวิม	ถ่อเป็็นกลัไกสำาคัญที�จุะช่วิยลัด้
ช่องว่ิางควิามเหล่ั�อมลัำ�าระหว่ิางผู้คนในชุมชนเดี้ยวิกัน	เน่�องจุากเป็็นการเปิ็ด้
พุ่�นที�ที�จุะรับัฟัื้งควิามคิด้เห็นอย่างรอบัด้้านร่วิมกัน

	 องค์ป็ระกอบัร่วิมที�	2	ค่อ	มิติของสภาวิะทางจิุตใจุ	จุะเน้นการพัุฒนา
ให้จิุตใจุมีควิามเข้มแข็งค่อมีควิามภูมิคุ้มกันต่ออบัายมุข	หร่อควิามเสี�ยงทาง
สุขภาพุ	 ที�อาจุส่งผลัเสียต่อสุขภาวิะได้้	 ทั�งนี�กระบัวินการที�จุะช่วิยสร้างให้ 
สุขภาวิะทางจิุตใจุมีควิามเข้มแข็ง	 ต้องอาศัยการยกระดั้บัการเรียนรู้ที�
เคร่อข่ายการทำางานด้ำาเนินกิจุกรรมร่วิมกัน	 เพุ่�อให้สามารถเกิด้ปั็ญญา	 
ซึึ่�งสามารถเรียกการเรียนรู้นี�ว่ิาการสร้างให้เกิด้	“สมาธิ”

	 องค์ป็ระกอบัร่วิมที�	3	ค่อ	มิติของสภาวิะทางปั็ญญา	จุะเน้นการพัุฒนา 
ให้คนมองเห็นสภาพุควิามเป็็นจุริง	เพุ่�อให้เกิด้การวิิเคราะห์สถานการณ์จุน
สามารถป็รับัป็รุงแลัะพัุฒนาได้้ตรงกับัควิามเป็็นจุริง	 อีกทั�งเพุ่�อด้ำาเนินการ
พัุฒนาให้ไป็สู่ควิามยั�งย่นหร่อที�พุระพุุทธศาสนาใช้คำาว่ิาเกิด้	“ปั็ญญา”	ได้้
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	 สำาหรับังานของ	พุระครปู็ลััด้สัมพิุพัุฒน์ธรรมาจุารย	์(นิรันด้ร์	ศิริรัตน์) 
(2562)	ได้้สรุป็ให้เห็นมิติควิามแตกต่างของการพัุฒนาสุขภาวิะวิิถีพุุทธ	โด้ย
ได้้เสนอว่ิาต้องครอบัคลุัมป็ระเด็้นร่างกาย	คุณธรรม	จิุตใจุแลัะปั็ญญา	โด้ย
งานชิ�นนี�เน้นไป็ที�การใช้การฝึกฝนป็ฏิิบััติธรรมเป็็นพุ่�นฐานของการสร้าง
สุขภาวิะวิิถีพุุทธ	 ผ่านการใช้หลัักสติปั็ฎฐาน4	 เพุ่�อให้เกิด้วิิถีป็ฏิิบััติที�มีการ
ภาวินาอย่างเป็็นระบับั	แลัะสามารถส่งผลัให้เกิด้การควิามสงบัของปั็ญญา	
ซึึ่�งสามารถเรียกองค์รวิมของการเป็ลีั�ยนแป็ลังลัักษณะนี�ว่ิาสุขภาวิะวิิถีพุุทธ

	 ขณะที�	ชลัวิิทย์	เจีุยรจิุตต์	(2563)	เสนอถึงสุขภาวิะในสถานการณ์
การแพุร่ระบัาด้โรคติด้เช่�อไวิรัสโคโรนา	2019	หร่อโควิิด้-19	ไว้ิว่ิาเป็็นสร้าง
การรับัรู้แลัะสามารถป็รับัตัวิให้สอด้คล้ัองกับัสถานการณ์ปั็ญหาที�เกิด้ขึ�นได้้	
โด้ยอาศัยหลัักธรรมทางพุุทธศาสนาเป็็นหลัักการในการป็ระยุกต์ใช้ในการ
ด้ำาเนินชีวิิตโด้ยสามารถพิุจุารณาได้้	4	มิติดั้งนี�

	 1.	 ด้้านกาย	 กล่ัาวิค่อเป็็นการรับัรู้ถึงสถานการณ์หร่อสภาวิะ
ปั็ญหาที�เกิด้ขึ�นในปั็จุจุุบัันแลัะสามารถป็รับัตัวิได้้	 สำาหรับัสถานการณ์การ
แพุร่ระบัาด้โรคโควิิด้-19	 ที�จุำาเป็็นต้องมีการหลีักเลีั�ยงการแพุร่ระบัาด้ของ 
โรคนั�น	การลัด้	ลัะ	เลิัก	ปั็จุจัุยเสี�ยงแลัะป็รับัเป็ลีั�ยนพุฤติกรรมจึุงเป็็นแนวิทาง
ในการลัด้อัตราการติด้เช่�อไวิรัสดั้งกล่ัาวิ

	 2.	 ด้้านจิุตใจุ	 กล่ัาวิค่อเป็็นการนำาหลัักธรรมทางพุุทธศาสนามา
ป็ระยุกต์ในการเข้าใจุธรรมชาติภายใต้สถานการณ์ปั็ญหาที�เกิด้ขึ�น	 ก่อให้
เกิด้การควิามเข้าใจุถึงควิามเป็ลีั�ยนแป็ลังแลัะสามารถบัรรเทาทุกข์ที�เกิด้
ขึ�นจุากการเป็ลีั�ยนแป็ลังซึึ่�งส่งผลัต่อสภาพุจิุตใจุ	 เม่�อเกิด้การเรียนรู้ใน 
การบูัรณาการหลัักธรรมแล้ัวิ	 ส่งผลัให้เกิด้ควิามสงบัในจุิตใจุนำาไป็สู่การ 
ช่วิยเหล่ัอผู้อ่�นที�ต้องเผชิญสภาพุปั็ญหาในลัักษณะเดี้ยวิกัน
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	 3.	 ด้้านปั็ญญา	 กล่ัาวิค่อเป็็นการนำาหลัักธรรมทางพุุทธศาสนามา
ป็ระยุกต์ในการพิุจุารณาถึงสถานการณ์ที�เกิด้ขึ�นในมิติที�ก่อให้เกิด้การยก
ระดั้บัคุณภาพุชีวิิต	 ในสภาวิะที�ก่อให้เกิด้การขาด้รายได้้หร่อปั็ญหาต่าง	 ๆ	
ภายใต้บัริบัททางสังคมที�มีการแพุร่ระบัาด้โรคโควิิด้-19	 ทั�งนี�การนำาหลััก
ธรรมทางพุุทธศาสนามาป็ระยุกต์ใช้ยังเป็็นเสม่อนกรอบัที�ช่วิยให้มีทักษะ
ในการคิด้	วิิเคราะห์	ในการเป็็นแนวิทางในการป็ฏิิบััติตนให้มีสติแลัะด้ำาเนิน
ชีวิิตอย่างไม่ป็ระมาท

	 4.	 ด้้านสังคม	 กล่ัาวิค่อเป็็นการนำาหลัักธรรมทางพุุทธศาสนามา
ป็ระยกุต์ใช้ในการขบััเคลั่�อนกิจุกรรมตา่ง	ๆ 	เพุ่�อช่วิยเหล่ัอผู้ได้้รับัผลักระทบั
จุากสถานการณ์การแพุร่ระบัาด้โรคโควิิด้-19	โด้ยมุ่งเน้นการทำากิจุกรรมเชิง
รุกแลัะการด้ำาเนินงานในลัักษณะเคร่อข่ายเพุ่�อให้เกิด้การด้ำาเนินงานอย่าง
ครอบัคลุัม

	 จุากที�ได้้กล่ัาวิไป็แลั้วิข้างต้นเกี�ยวิกับันิยามแลัะองค์ป็ระกอบัของ
การพัุฒนาสุขภาวิะ	 จึุงสามารถสรุป็ได้้ว่ิาสุขภาวิะหมายถึงสภาวิะที�จิุต
ของมนุษย์ที�มีควิามสมบูัรณ์	 เป็็นสภาวิะที�ส่งเสริมให้เกิด้ควิามสุขโด้ยมี 
องค์ป็ระกอบัสำาคัญค่อร่างกาย	จิุตใจุ	สังคม	แลัะจิุตวิิญญาณ	ซึึ่�งครอบัคลุัม
ในทุกมิติของการใช้ชีวิิตแลัะสะท้อนควิามต้องการขั�นพุ่�นฐานที�มนุษย์
ต้องการในการด้ำาเนินชีวิิตอย่างมีควิามสุข	 ทั�งนี�ในมิติของพุระพุุทธศาสนา	
จุากที�กล่ัาวิมาข้างต้นจุะเห็นได้้ว่ิาไตรสิกขา	เป็็นกระบัวินการทางพุระพุุทธ
ศาสนาที�เช่�อมโยงมาสู่การสรา้งสุขภาวิะวิิถีพุุทธ	กล่ัาวิค่อเป็็นกระบัวินการที�
เป็็นหลัักของการป็ฏิิบััต	ิที�จุะสามารถส่งเสริมให้เกิด้การเรียนรู้ในการพัุฒนา 
สิ�งแวิด้ล้ัอม	 จิุตใจุ	แลัะปั็ญญา	 โด้ยเม่�อนำามาป็ระยุกต์การด้ำาเนินกิจุกรรม
ในพุ่�นที�แลัะการสร้างเคร่อข่ายชุมชนการผลัักดั้นของเคร่อข่ายวัิด้ป็ระชารัฐ
สร้างสุขด้้วิยศีลั	5	แลัะหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	จุะด้ำาเนินการ
สำาเร็จุได้้โด้ยการบูัรณาการองค์ควิามรู้แลัะเคร่อข่ายการทำางาน
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 2.4.2 ร้ปแบบการสร้างเสริมสุข่ภาวะ

	 สำาหรับัแนวิทางการสร้างเสริมสุขภาวิะ	 พุระราชบััญญัติสุขภาพุ
แห่งชาติ	พุ.ศ.	2550	(สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพุแห่งชาติ,	2550)	ได้้
อธิบัายไว้ิว่ิาการจัุด้การระบับัสาธารณสุขในปั็จุจุุบัันนั�นไม่สามารถพิุจุารณา
ได้้เพีุยงแค่การจุัด้สวิัสดิ้การเพุ่�อการรักษาพุยาบัาลัให้กับัป็ระชนเท่านั�น	
เน่�องจุากเป็็นการจุัด้การระบับัการดู้แลัสุขภาพุอย่างไม่ยั�งย่น	 ไม่เพีุยงแค่
ภาครัฐแลัะป็ระชาชนต้องแบักรับัภาระจุากค่าใช้จุ่ายในการรักษาพุยาบัาลั
เป็็นจุำานวินมาก	แต่ยงัส่งผลัให้อัตราการมีภาวิะเจ็ุบัป่็วิยเพิุ�มขึ�นในสังคมไทย
อยา่งต่อเน่�อง	สำาหรับัแนวิทางการพุฒันาที�ควิรด้ำาเนินการในสังคมปั็จุจุุบััน
ค่อการเสริมสร้างการมีสุขภาวิะที�ดี้ให้เกิด้ขึ�นในสังคมไทย	ซึึ่�งเป็็นทางเล่ัอก
หนึ�งในการขับัเคล่ั�อนการพัุฒนาระบับัสุขภาพุในสังคมไทยอย่างยั�งย่น 
ในลัักษณะเป็็นที�การจัุด้การระบับัสาธารณสุขที�ไม่มุ่งเน้นเพีุยงแค่รักษา 
ผู้ป่็วิยเท่านั�น	 แต่ยังเป็็นการเสริมสร้างการภูมิคุ้มกันให้กับัป็ระชาชน 
ชาวิไทยใหป้็ราศจุากสภาวิะตา่ง	ๆ 	อันไม่พึุงป็ระสงคแ์ลัะช่วิยลัด้ควิามเสี�ยง
จุากในการมีอาการป่็วิยในป็ระชาชน	 จุากที�กล่ัาวิมาข้างต้นสะท้อนควิาม
สำาคัญของการพัุฒนาสุขภาวิะให้เกิด้ในสังคมไทยทั�งในมิติที�เป็็นการรักษา
แลัะมิติของการป้็องกัน	 การพัุฒนาสุขภาวิะจุะเกิด้ได้้ด้้วิยการที�ป็ระชาชน
สามารถเข้าใจุแลัะเข้าถึงองค์ควิามรู้ที�ถูกต้องได้้	

	 ขณะที�แผนพัุฒนาเศรษฐกิจุแลัะสังคมแห่งชาติ	 ฉบัับัที�	 10	 
พุ.ศ.	2550	-	พุ.ศ.	2554	ได้้มุ่งเน้นการพัุฒนาสุขภาวิะสังคมใน	3	มิติหลััก
ได้้แก่	1.	การพัุฒนาคนให้มีคุณธรรมนำาควิามรู้	เกิด้ภูมิคุ้มกัน	2.	การเสริม
สร้างสุขภาวิะคนไทยให้มีสุขภาพุแข็งแรงทั�งกายแลัะใจุ	 แลัะอยู่ในสภาพุ
แวิด้ล้ัอมที�น่าอยู่	 3.	 การเสริมสร้างให้คนไทยอยู่ร่วิมกันในสังคมได้้อย่าง
สันติสุข	 โด้ยในมิติการเสริมสร้างสุขภาวิะคนไทยให้มีสุขภาพุแข็งแรงทั�ง
กายแลัะใจุ	 แลัะอยู่ในสภาพุแวิด้ล้ัอมที�น่าอยู่นั�น	 มุ่งเน้นการพัุฒนาอย่าง
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ครอบัคลุัมซึึ่�งสอด้คล้ัองกับัข้อเสนอแนวิทางการสร้างเสริมสุขภาวิะใน 
พุระราชบััญญัติสุขภาพุแห่งชาติ	 พุ.ศ.	 2550	 โด้ยมีรายลัะเอียด้ดั้งนี�	
(สำานักงานคณะกรรมการพัุฒนาการเศรษฐกิจุแลัะสังคมแห่งชาติ,	2550)

	 1.	การพัุฒนาระบับัการจัุด้การสาธารณสุข	กล่ัาวิค่อเป็็นการพัุฒนา
ศักยภาพุของบุัคลัากรทางการแพุทย์แลัะบุัคลัากรที�มีควิามเกี�ยวิข้องกับั
การบัริการทางสาธารณสุข	 เพุ่�อให้มีศักยภาพุในการด้ำาเนินงานทั�งการ 
ส่งเสริมสุขภาวิะให้กับัป็ระชาชนทั�วิไป็ในมิติที�เป็็นการป้็องกันการเกิด้ควิาม
เสี�ยงที�อาจุก่อให้เกิด้อาการเจ็ุบัป่็วิย	 แลัะการรักษาพุยาบัาลัตามแพุทย์
แผนปั็จุจุุบัันที�ช่วิยรักษาอาการเจ็ุบัป่็วิยที�เกิด้ขึ�น	 จุากที�กล่ัาวิมาข้างต้น	 
การพัุฒนาระบับัการจัุด้การสาธารณสุขให้สอด้คล้ัองกับัสภาพุสังคมใน
ปั็จุจุุบัันจึุงเป็็นการพัุฒนาระบับัสาธารณสุขอย่างครอบัคลุัมในทุกมิติ

	 2.	การพุลิักฟ้ื้�นแหล่ังอาหารตามธรรมชาติให้เพีุยงพุอกับัการด้ำารง
ชีวิิต	 กล่ัาวิค่อเป็็นการส่งเสริมองค์ควิามรู้ให้กับัป็ระชาชน	 เพุ่�อให้เกิด้การ
พัุฒนาศักยภาพุในการป็ระกอบัอาชีพุเพุ่�อหาเลีั�ยงตนเอง	 ทั�งนี�เม่�อเกิด้การ
พัุฒนาศักยภาพุบุัคลัากรแล้ัวิ	 จึุงด้ำาเนินการพัุฒนาในเชิงพุ่�นที�ด้้วิยการ 
บูัรณาการองค์ควิามรู้ดั้�งเดิ้มในท้องถิ�นแลัะองค์ควิามรู้ใหม่ที�ได้้รับัการ
สนับัสนุนจุากภาครัฐในการพุัฒนาพุ่�นที�นั�น	 ๆ	 โด้ยมุ่งเน้นไป็ที�การพัุฒนา
พุ่�นที�เพุ่�อการเกษตรอย่างยั�งย่น	 ทั�งนี�การพัุฒนาในหัวิข้อนี�ส่งเสริมการ
สร้างทรัพุยากรในการบัริโภคที�มีคุณภาพุ	 อาทิ	 การมีผักป็ลัอด้สารพิุษ	 
ซึึ่�งเป็็นการส่งเสริมให้ป็ระชาชนมีสุขภาวิะที�ดี้ขึ�นจุากการมีพุ่�นที�ในการทำา
มาหากินแลัะป็ระกอบัอาชีพุ	เป็็นต้น

	 3.	 การลัด้	 ลัะ	 เลิักพุฤติกรรมสุ่มเสี�ยงทางธรรมชาติ	 กล่ัาวิค่อ
เป็็นการส่งเสริมให้ป็ระชาชนมีพุฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาวิะด้้วิยการลัด้	
ลัะ	 เลิัก	 พุฤติกรรมที�ขัด้ต่อการดู้แลัรักษาสุขภาพุที�ดี้	 อีกทั�งยังส่งเสริมให้
ห่างไกลัจุากปั็จุจัุยเสี�ยงซึึ่�งก่อให้เกิด้ผลัเสียกับัสุขภาพุ	ทั�งนี�การพิุจุารณาถึง
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พุฤติกรรมเสี�ยงยังหมายถึงการบัริหารร่างกายให้เหมาะสมกับัชีวิิตป็ระจุำาวัิน	

	 4.	พัุฒนาการแพุทยท์างเล่ัอกแลัะแพุทยแ์ผนไทย	กล่ัาวิค่อเป็็นการ
มุ่งเน้นพัุฒนาองค์ควิามรู้ให้เกิด้การบูัรณาการระหว่ิางการแพุทย์ทางเล่ัอก
แลัะแพุทย์สมัยใหม่	 การผสมผสานระบับัการแพุทย์ทั�งทางเล่ัอกแลัะสมัย
ใหม่จึุงเป็็นหนึ�งในตัวิเล่ัอกในการรักษาพุยาบัาลัที�สร้างควิามสบัายใจุแลัะ
ส่งเสริมสุขภาวิะให้กับัป็ระชาชนผู้รับับัริการ

	 ต่อมาแผนพุัฒนาเศรษฐกิจุแลัะสังคมแห่งชาติ	 ฉบัับัที�	 11	 
พุ.ศ.	2555	-	พุ.ศ.	2559	ได้้มีการป็รับัเป็ลีั�ยนแนวิทางการพัุฒนาไป็สู่การมุ่ง
เน้นการพัุฒนาเชิงสร้างในสังคมเพุ่�อเป็็นปั็จุจัุยเก่�อหนุนในการสนับัสนุนการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลัอด้ชีวิิต	 สำาหรับัการพัุฒนาสุขภาวิะนั�นถูก
ระบุัในการพัุฒนาโครงสรา้งแลัะการกระจุายตัวิให้เหมาะสม	ในป็ระเด้น็การ 
ส่งเสริมการลัด้ปั็จุจัุยเสี�ยงด้้านสุขภาพุอย่างเป็็นองค์รวิมโด้ยมีสาระสำาคัญ
ดั้งนี�	 (สำานักงานคณะกรรมการพัุฒนาการเศรษฐกิจุแลัะสังคมแห่งชาติ,	
2555)

	 1.	 มุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาวิะทั�งร่างกายแลัะจิุตใจุ	กล่ัาวิค่อเป็็นการ
พัุฒนาอยา่งมีส่วินร่วิมโด้ยมุ่งเน้นการพัุฒนาระบับัต่าง	ๆ 	ในสังคมเพุ่�อตอบั
สนองต่อควิามต้องการของสมาชิกในสังคม	อาทิ	การพัุฒนาระบับัการตรวิจุ
สุขภาพุในชุมชน	 ซึึ่�งจุะทำาให้ป็ระชาชนรับัรู้ถึงควิามเสี�ยงที�อาจุเกิด้ขึ�นได้้ 
ทุกเวิลัา	 เป็็นต้น	 ทั�งนี�การพัุฒนาในป็ระเด็้นดั้งกล่ัาวิยังมุ่งเน้นการพัุฒนา 
องค์ควิามรู้ที�เกี�ยวิข้องกับัสุขภาวิะสำาหรับัป็ระชาชน	ซึึ่�งก่อให้เกิด้การพัุฒนา
สุขภาวิะเชิงรุกในสังคม

	 2.	 พัุฒนาระบับับัริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพุอย่างทั�วิถึง	 
กล่ัาวิค่อเป็็นการส่งเสริมการพัุฒนาระบับัการรักษาพุยาบัาลั	ทั�งในส่วินผู้ให้ 
บัริการได้้แก่	 ภาครัฐแลัะโรงพุยาบัาลัให้มีระบับัการให้บัริการที�ทันสมัย	 
มีการพัุฒนาระบับัเวิชระเบีัยนที�มีคุณภาพุ	แลัะส่งเสริมการนำางบัป็ระมาณ
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มาใช้ในการพัุฒนาระบับัสาธารณสุขเพุ่�อให้ป็ระชาชนสามารถเข้าถึงระบับั
การรักษาสุขภาพุได้้อย่างเท่าเทียม

	 สำาหรับัแผนพุัฒนาเศรษฐกิจุแลัะสังคมแห่งชาติ	 ฉบัับัที�	 12	 
พุ.ศ.	2560	 -	พุ.ศ.	2564	 ซึึ่�งเป็็นแผนพัุฒนาเศรษฐกิจุแลัะสังคมแห่งชาติ
ฉบัับัปั็จุจุุบััน	 มีสาระสำาคัญค่อการมุ่งเน้นการพัุฒนาโด้ยมีป็ระชาชนเป็็น
เป้็าหมายหลัักในการพัุฒนา	 มุ่งเน้นการพัุฒนาสุขภาวิะองค์รวิมด้้วิยการ
ป็รับัเป็ลีั�ยนพุฤติกรรมเพุ่�อลัด้ควิามเสี�ยงในการเกิด้อาการเจ็ุบัป่็วิยให้น้อย
ลัง	 ป็รับัเป็ลีั�ยนสภาพุแวิด้ล้ัอมให้อำานวิยต่อการด้ำาเนินชีวิิตป็ระจุำาวัินที�
สอด้คล้ัองกับัการพัุฒนาสุขภาวิะในทุกมิติ	แลัะมีการจัุด้ทำานโยบัายเพุ่�อให้
เกิด้ป็รับัตัวิในภาคธุรกิจุโด้ยเฉพุาะธุรกิจุที�มีควิามเกี�ยวิข้องกับัอาหาร	 โด้ย
การลัด้ภาษีสินค้าบัริโภคที�เป็็นสินค้าที�ส่งเสริมการมีสุขภาวิะที�ดี้จุากการ
บัริโภค	 เช่น	 การทำาธุรกิจุที�เกี�ยวิข้องกับัผลิัตภัณฑ์ิป็ลัอด้สารพิุษ	 เป็็นต้น	
ดั้งนั�นการพัุฒนาสุขภาวิะในแผนพัุฒนาเศรษฐกิจุแลัะสังคมแห่งชาติฉบัับั
ปั็จุจุุบััน	 จึุงเป็็นการมุ่งเน้นการพัุฒนาสุขภาวิะจุากการป็รับัเป็ลีั�ยนสภาพุ
แวิด้ล้ัอมโด้ยรอบั	 โด้ยเฉพุาะการมีการออกนโยบัายในการจัุด้การควิาม
มั�นคงอาหารในสังคมไทย	 ให้มีการเพิุ�มอัตราการผลิัตอาหารที�มีควิาม
สอด้คล้ัองต่อหลัักโภชนาการ	 สะอาด้	 แลัะป็ลัอด้ภัย	 ซึึ่�งจุะส่งผลัดี้ต่อ 
ผู้บัริโภคในทุกช่วิงวิัย	 (สำานักงานคณะกรรมการพุัฒนาการเศรษฐกิจุแลัะ
สังคมแห่งชาติ,	2560)

	 เม่�อพิุจุารณาถึงแนวิทางการพุัฒนาสุขภาวิะจุากพุระราชบััญญัติ
สุขภาพุแห่งชาติ	พุ.ศ.	2550	แลัะแผนพัุฒนาเศรษฐกิจุแลัะสังคมแห่งชาติ
ทั�ง	 3	 ฉบัับัแล้ัวิ	 จุะเห็นได้้ว่ิามิติการพัุฒนาสุขภาวิะในสังคมไทยมีพุลัวัิต
ที�เกิด้ขึ�นจุากกระบัวินทัศน์ที�เป็ลีั�ยนไป็ของคนในสังคม	 จุากแต่เดิ้มการ
พัุฒนาสุขภาวิะถูกพิุจุารณาเป็็นเพีุยงแค่การรักษาผู้ป่็วิยให้หายจุากอาการ
เจ็ุบัป่็วิยเพีุยงเท่านั�น	 หากแต่ในปั็จุจุุบัันการพุัฒนาสุขภาวิะยังมุ่งเน้น
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การมีสุขภาวิะที�ดี้เพุ่�อป้็องกันอาการเจ็ุบัป่็วิยที�เกิด้ขึ�น	 อีกทั�งการพุัฒนา 
สุขภาวิะยังถูกพิุจุารณาในการป็รับัเป็ลีั�ยนเชิงโครงสร้างในการจัุด้สวัิสดิ้การ
เพุ่�อป็ระชาชนให้มีควิามเท่าเทียมในการเข้าถึงระบับัสาธารณสุข	ขณะที�ใน
ปั็จุจุุบััน	 การพัุฒนาสุขภาวิะยังมุ่งเน้นการป็รับัเป็ลีั�ยนสภาพุแวิด้ล้ัอมให้มี
ควิามสอด้คล้ัองต่อการพัุฒนาคุณภาพุชีวิิตแลัะสุขภาพุ	 ส่งผลัให้สามารถ
ด้ำาเนินกิจุกรรมในชีวิิตป็ระจุำาวัินได้้อย่างสอด้คล้ัองกับัการพัุฒนาสุขภาวิะ	
อีกทั�งการออกนโยบัายในการส่งเสริมการผลิัตอาหารที�ป็ลัอด้สารพิุษ	 
ถูกต้องตามหลัักโภชนาการยังการส่งเสริมสุขภาวิะอันเกิด้จุากการบัริโภค
ซึึ่�งเป็็นกิจุกรรมสำาคัญในชีวิิตของมนุษย์

	 ทั�งนี�ข้อเสนอของ	 ป็ระเวิศ	 วิะสี	 (2541)	 ได้้ให้ข้อเสนอในการ 
ขับัเคล่ั�อนการพัุฒนาสุขภาวิะตั�งแต่สังคมในระดั้บัย่อยจุนถึงระดั้บัทั�วิไป็
ไว้ิดั้งนี�

	 1.	การด้ำาเนินการนโยบัายสร้างเสริมสุขภาวิะ	(Building	Healthy	
Public	Policy)	กล่ัาวิค่อเป็็นการด้ำาเนินการการสร้างเสริมสุขภาวิะในระดั้บั
กว้ิาง	 เน่�องจุากการมีสุขภาวิะที�ดี้นั�น	 จุะเกิด้ขึ�นได้้จุากการมีองค์ป็ระกอบั
ในมิติต่าง	 ๆ	 ที�สมบูัรณ์ทั�งในด้้านร่างกาย	 จิุตใจุ	 สังคม	 แลัะจิุตวิิญญาณ	 
ซึึ่�งองค์ป็ระกอบัต่าง	ๆ	 ไม่ได้้เกิด้อย่างแยกจุากกัน	หากแต่มีควิามสัมพัุนธ์ 
ร่วิมกัน	 ดั้งนั�นการด้ำาเนินการในระด้ับันโยบัายจึุงเป็็นการเสริมสร้าง 
สุขภาวิะที�ส่งผลักระทบัต่อชุมชนในหลัายมิติ	 อาทิ	 การจัุด้ทำานโยบัาย 
พุระอาสาสมัครสาธารณสุขหร่อพุระคิลัานุปั็ฏิฐาก	 ตามธรรมนูญสุขภาพุ
พุระสงฆ์์แห่งชาติ	 (พุระครูพิุพิุธสุตาธร	 แลัะคณะ,	 2560)	 ที�ช่วิยเยียวิยา 
สุขภาวิะทางจิุตใจุของผู้ป่็วิย	อีกทั�งยงัเป็็นที�ยึด้เหนี�ยวิจิุตใจุขณะที�มีสภาวิะ
เจ็ุบัป่็วิยซึึ่�งสอด้คลั้องต่อการเสริมสร้างแลัะรักษาสุขภาวิะทางจุิตวิิญญาณ	
ทั�งนี�	 การเสริมสร้างสภาพุแวิด้ล้ัอมในการด้ำาเนินชีวิิตที�ดี้จุากหลัักคำาสอน
ตามพุระพุุทธศาสนายังช่วิยทำาให้สังคมสงบัสุข	แลัะเม่�อองค์ป็ระกอบัต่าง	ๆ  
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ของสุขภาวิะสมบูัรณ์ตามที�กล่ัาวิแล้ัวิไป็ข้างต้น	 จุะส่งผลัให้เกิด้การสร้าง
การกระตุ้นให้สุขภาวิะทางร่างกายดี้ขึ�นตามลัำาดั้บัอันเป็็นจุุด้มุ่งหมายของ
การไป็สู่สภาวิะที�เป็็นสุขดั้งนิยามของคำาว่ิา	สุขภาวิะ

	 2.	การพัุฒนาสภาพุแวิด้ล้ัอมในการด้ำาเนินชีวิิตป็ระจุำาวัิน	(Creating 
Supportive	 Environment)	 กล่ัาวิค่อเป็็นการเสริมสร้างสภาพุแวิด้ล้ัอม
ให้เหมาะสมต่อการด้ำาเนินชีวิิตของป็ระจุำาวัินของมนุษย์ทั�งในด้้านกายภาพุ	
อาทิ	 สถานที�ทำางาน	 หร่อที�พัุกอาศัย	 แลัะในด้้านชีวิิตป็ระจุำาวัิน	 อาทิ	
กิจุกรรมที�ต้องทำาในระหว่ิางวัิน	 หร่อการพัุกผ่อน	 ดั้งนั�นการสร้างเสริม 
สุขภาวิะด้้วิยการป็รับัเป็ลีั�ยนสภาพุแวิด้ล้ัอมให้สอด้คล้ัองกับัการด้ำาเนินชีวิิต
ที�ดี้	จึุงเป็็นปั็จุจัุยสำาคัญที�กระตุ้นให้เกิด้การเสริมสร้างสุขภาวิะองค์รวิมจุาก
ควิามสมัพัุนธ์ของมนุษยกั์บัสภาพุแวิด้ลัอ้ม	สอด้คลัอ้งกับัข้อเสนอการพุฒันา
สภาพุแวิด้ลั้อมเพุ่�อการสร้างเสริมสุขภาวิะของ	 ศักรพัุฒน์	 อนุรักษ์ภราด้ร	
แลัะคณะ	(2561)	ได้้เสนอว่ิาการพัุฒนาสภาพุแวิด้ล้ัอมให้เหมาะสมต่อการ
สร้างเสริมสุขภาวิะ	 โด้ยเฉพุาะสภาพุแวิด้ล้ัอมในเขตเม่องนั�นจุำาเป็็นต้องมี
การพัุฒนาอย่างเหมาะสมในทุกมิติทั�งในด้้านการบัริหารจัุด้การทรัพุยากร	
แลัะการออกแบับัการใช้งานพุ่�นที�ให้เกิด้ป็ระโยชน์อันเป็็นแนวิทางของการ
พัุฒนาอย่างยั�งย่น	 โด้ยไม่มุ่งเน้นพัุฒนาสภาพุแวิด้ล้ัอมแลัะพุ่�นที�เพีุยงแค่
มิติเดี้ยวิ	 ซึึ่�งการพัุฒนาอย่างยั�งย่นดั้งกล่ัาวิจุำาเป็็นต้องอาศัยการบูัรณาการ 
ร่วิมกันในทุกภาคส่วินทั�งหน่วิยงานภาครัฐ	เอกชน	แลัะป็ระชาชน

	 3.	 การส่งเสริมศักยภาพุชุมชน	 (Strengthening	 Community	
action)	กล่ัาวิค่อการด้ำาเนินการสร้างเสริมสุขภาวิะด้้วิยการพัุฒนาศักยภาพุ
ชุมชนเป็็นการพุัฒนาสุขภาวิะในสังคมระด้ับัย่อย	 หากแต่เป็็นการพุัฒนา
ที�มีควิามสำาคัญ	 เน่�องจุากลัักษณะของชุมชนที�เป็็นเคร่อข่ายส่งผลัให้มีการ 
ขับัเคล่ั�อนได้้อย่างต่อเน่�อง	 ซึึ่�งจุะเกิด้ขึ�นได้้จุากการจัุด้กิจุกรรมแลัะควิาม
เข้มแข็งของชุมชน	 ซึึ่�งเป็็นการกระตุ้นกระบัวินการการเรียนรู้อย่างมี 
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ส่วินร่วิมให้เกิด้ขึ�น	 สอด้คล้ัองกับัข้อเสนอของ	พุระป็ลััด้สราวุิธ	 ฐิตป็ญฺูโญ	 
พุระมหากฤษฎา	กิตฺติโสภโณ	แลัะสุรพุลั	สุยะพุรม	(2560)	ได้้ให้ข้อเสนอ 
เกี�ยวิกับับัทบัาทของวัิด้ในฐานะศูนย์กลัางของการเรียนรู้ไว้ิว่ิา	 การด้ำาเนิน
งานด้้านศึกษาสงเคราะห์แลัะสาธารณสงเคราะห์ช่วิยส่งเสริมให้เกิด้
กระบัวินการเรียนรู้อย่างยั�งย่นขึ�นในชุมชน	 โด้ยมีลัักษณะสำาคัญในการ
ด้ำาเนินงานค่อการด้ำาเนินงานเชิงเคร่อข่ายที�ช่วิยให้เกิด้การป็ระสานงานใน
การสร้างแหล่ังเรียนรู้ในชุมชน

	 4.	การพัุฒนาศักยภาพุระดั้บับุัคคลั	(Development	Person	Skill)	
กล่ัาวิค่อเป็็นการพัุฒนาองค์ควิามรู้เกี�ยวิกับัสุขภาวิะในระดั้บัปั็จุเจุก	ซึึ่�งส่งผลั
ให้มีการรับัรู้	การวิางแผน	แลัะการตัด้สินใจุในการด้ำาเนินชีวิิตป็ระจุำาวัินได้้
อย่างมีคุณภาพุ	มีควิามสอด้คล้ัองต่อการเสริมสร้างสุขภาวิะในทุกมิติ

	 5.	การป็รับัเป็ลีั�ยนบัริการสาธารณสุข	(Re-orientation	Health	
Services)	 กล่ัาวิค่อเป็็นการป็รับัเป็ลีั�ยนการทำางานของหน่วิยงานด้้าน
สาธารณสุข	 จุากแต่เดิ้มซึึ่�งเป็็นการด้ำาเนินงานเชิงเดี้�ยวิสู่การด้ำาเนินงาน
แบับับูัรณาการ	ก่อให้เกิด้ศักยภาพุในการด้ำาเนินงานระหว่ิางหน่วิยงานแลัะ 
ภาคีเคร่อข่ายมากขึ�น

	 สำาหรับัข้อเสนอภายใต้การสนับัสนุนของสำานักงานกองทุน
สนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	(สสส.)	ขอ้เสนอของ	พุรธดิ้า	วิิเศษศิลัป็านนท์ 
(2556)	 เสนอให้เห็นถึงการพุัฒนาสุขภาวิะองค์กรเพุ่�อให้เกิด้การพุัฒนา
ศักยภาพุของบุัคลัากรภายในสังคมทั�งผู้ที�เป็็นแรงงานในระบับัแลัะ 
นอกระบับั	 ทั�งนี�ข้อเสนอด้ังกล่ัาวิสามารถพุัฒนาได้้โด้ยการพุัฒนาองค์ 
ควิามรู้ที�มีควิามสอด้คล้ัองกับัสถานการณ์ทางสังคมในขณะนั�น	 โด้ยมี 
ข้อเสนอสำาคัญค่อการใช้กระบัวินการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการ	(Action	Research) 
เป็็นเคร่�องม่อในการด้ำาเนินโครงการต่าง	ๆ	ในการเสริมสร้างสุขภาวิะ
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	 ขณะที�ข้อเสนอในการพัุฒนาพุ่�นที�เชิงพุุทธนั�น	 พุระมหาป็ระหยัด้	
ป็ญฺูญาวิโร	(2561)	ทำาการศึกษาเร่�องการจัุด้การสิ�งแวิด้ล้ัอมวัิด้เพุ่�อการดู้แลั
สุขภาพุของพุระสงฆ์์ไทยตามแนวิพุระพุุทธศาสนา	โด้ยมีข้อเสนอในการนำา
หลัักสัป็ป็ายะ	7	มาป็ระยุกต์ในการสร้างเสริมสุขภาวิะภายในวัิด้โด้ยมุ่งเน้น
การพัุฒนาที�สอด้คล้ัองกับัควิามต้องการในสังคมสมัยใหม่	ที�วัิด้มีการป็รับัตัวิ
ไป็สู่การเป็็นวัิด้ที�มคีวิามสะอาด้	ป็ลัอด้ภัย	แลัะเป็็นศูนยก์ลัางในการด้ำาเนิน
กิจุกรรมในชุมชนได้้	ทั�งนี�มีข้อเสนอเกี�ยวิกับัหลัักสัป็ป็ายะ	7	ดั้งนี�

	 1.	 อาวิาสสัป็ป็ายะ	 กล่ัาวิค่อการมีที�อยู่เหมาะสม	 มีควิามสะอาด้
แลัะเก่�อกูลัต่อการด้ำาเนินชีวิิตป็ระจุำาวัิน	อาทิ	การป็รับัป็รุงสภาพุแวิด้ล้ัอม
ของห้องสุขาให้มีควิามเหมาะสมต่อผู้ใช้งาน	 มีการทำาควิามสะอาด้แลัะ
วิางแผนการใช้อุป็กรณ์แลัะทรัพุยากรต่าง	ๆ 	ให้เหมาะสมกับัผู้ใช้งานในกลุ่ัม
ต่าง	ๆ	ทั�งผู้ใช้งานที�มีสภาพุร่างกายป็กติ	ผู้สูงอายุ	ผู้พิุการ	แลัะพุระสงฆ์์

	 2.	 โคจุรสัป็ป็ายะ	 กล่ัาวิค่อการมีทางเท้าหร่อทางเดิ้นที�เหมาะสม 
สามารถส่งเสริมกิจุกรรมที�จุำาเป็็นต้องอาศัยการเคล่ั�อนไหวิด้้วิยเท้าได้้	 
การมีทางเดิ้นที�ดี้ในมิตินี�นั�นไม่ได้้พิุจุารณาเพุียงแค่การมีทางเดิ้นที�สะอาด้
เท่านั�น	 หากแต่เป็็นการพิุจุารณาถึงพุ่�นที�ของทางเดิ้นว่ิามีควิามเหมาะสม
ต่อผู้ใช้งานแลัะมีควิามป็ลัอด้ภัยในการเดิ้นทางของผู้ใช้งานทางเดิ้นดั้งกล่ัาวิ

	 3.	 ภัสสัป็ป็ายะ	 กล่ัาวิค่อการได้้ยินที�เหมาะสม	 เป็็นการพัุฒนา 
สถานที�ให้เหมาะสมต่อการได้้ยิน	 ไม่มีเสียงรบักวินหร่อป็ราศจุาก
มลัภาวิะทางเสียง	 อาทิ	 การมีเสียงที�ดั้งเกินไป็ในบัริเวิณนั�น	 ๆ	 ซึึ่�งส่ง 
ผลักระทบัต่อการได้้ยินของคนในพุ่�นที�

	 4.	 ปุ็คคลัสัป็ป็ายะ	 กล่ัาวิค่อการมีบุัคคลัผู้เป็็นตัวิอย่างหร่อ
กัลัยาณมิตรที�ดี้	 เป็็นแบับัอย่างในการด้ำาเนินชีวิิตอย่างเหมาะสม	 เป็็นการ
ที�มีเพุ่�อนแลัะมิตรสหายที�ดี้ซึึ่�งส่งผลัให้บุัคคลัผู้อยู่รอบัข้างมีควิามคิด้แลัะ
ควิามป็ระพุฤติที�ดี้ขึ�น
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	 5.	 โภชนสัป็ป็ายะ	 กล่ัาวิค่อการบัริโภคอาหารที�มีสารอาหาร
เหมาะสมต่อร่างกาย	 การพัุฒนาในมิตินี�จุึงเป็็นการพัุฒนาอย่างบูัรณาการ 
ทั�งองค์ควิามรู้ในการจุัด้การโภชนาการทางการแพุทย์	 บูัรณาการกับัการ
พัุฒนาพุ่�นที�ในเชิงเคร่อข่ายที�มุ่งเน้นการนำาองค์ควิามรู้ที�ถูกต้องถ่ายทอด้สู่
ชุมชน

	 6.	 อุตุสัป็ป็ายะ	 กล่ัาวิค่อการมีสภาพุแวิด้ล้ัอมที�เหมาะสม	 เป็็น 
การพุัฒนาเชิงพุ่�นที�ให้มีสิ�งป็ลูักสร้างหร่อทรัพุยากรธรรมชาติที�เก่�อกูลัต่อ
การด้ำาเนินชีวิิต	อาทิ	การมต้ีนไม้หร่อพุ่�นที�สีเขียวิในพุ่�นที�เขตที�อยูอ่าศัยมาก 
ส่งผลัให้มีควิามร่มร่�น	เป็็นที�พัุกผ่อนให้กับัป็ระชาชนอีกทั�งยงัเป็็นสถานที�ใน
การด้ำาเนินกิจุกรรมต่าง	ๆ	ในชีวิิตป็ระจุำาวัินได้้

	 7.	 อิริยาบัถสัป็ป็ายะ	กล่ัาวิค่อการมีกิจุกรรมทางกายที�เหมาะสม	
เป็็นการบัริหารร่างกายในชีวิิตป็ระจุำาวัินเพุ่�อสร้างเสริมสุขภาวิะ	 ทั�งนี�การ
ทำากิจุกรรมในลัักษณะด้งักล่ัาวิมีขึ�นเพุ่�อให้ร่างกายได้้ทำางาน	มีการเผาผลัาญ
พุลัังงานจุากการบัริโภคอาหาร	โด้ยการบัริหารร่างกายควิรเป็็นไป็ตามควิาม
เหมาะสมของสภาพุร่างกายของทั�งพุุทธศาสนิกชนแลัะพุระสงฆ์์

	 ซึึ่�งสอด้คลั้องกับัข้อเสนอของ	 ชลัวิิทย์	 เจีุยรจิุตต์	 (2563)	 ที�ได้้
อธิบัายถึงบัทบัาทของพุระพุุทธศาสนาซึึ่�งเป็็นสถาบัันสำาคัญที�มีบัทบัาทใน
การพัุฒนาเชิงรุกทั�งในเอเชียแลัะป็ระเทศไทย	เพุ่�อให้เกิด้การแก้ปั็ญหาแลัะ
บัรรเทาทุกข์ที�เกิด้ขึ�นเช่น	ภัยธรรมชาติแลัะโรคระบัาด้	ซึึ่�งก่อให้เกิด้ปั็ญหา
ในการขาด้รายได้้ในระยะถัด้มา	 เป็็นต้น	 สำาหรับัการขับัเคล่ั�อนการพัุฒนา
สุขภาวิะในป็ระเทศไทยสถาบัันพุระพุุทธศาสนามบีัทบัาทในการขบััเคลั่�อน
ดั้งนี�

	 1.	 การด้ำาเนินงานระดั้บันโยบัาย	 กล่ัาวิค่อการด้ำาเนินการป็ฏิิรูป็
กิจุการพุระพุุทธศาสนาให้มีบัทบัาทเพุ่�อสังคมมากขึ�นภายใต้การด้ำาเนิน
งานของมหาเถรสมาคม	ได้้นำาสถาบัันพุระพุุทธศาสนาเข้าสู่การเป็็นองค์กร
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สมัยใหม่โด้ยมีการจัุด้ตั�งส่วินงานต่าง	 ๆ	 ตามลัักษณะการป็ฏิิบััติหน้าที�	 
ทั�งนี�ในการขับัเคลั่�อนการพุัฒนาสุขภาวิะ	 ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของ 
มหาเถรสมาคมมบีัทบัาทในการขบััเคล่ั�อนการด้ำาเนินงานต่าง	ๆ 	ร่วิมกับัภาคี 
เคร่อข่ายในบูัรณาการการด้ำาเนินงานเชิงรุกเพุ่�อให้เกิด้ผลัการด้ำาเนินงาน 
อย่างเป็็นรูป็ธรรม	 โด้ยมีจุุด้มุ่งหมายเพุ่�อให้เกิด้การบัรรเทาทุกข์แลัะ 
สร้างเสริมการพัุฒนาคุณภาพุชีวิิตของพุุทธศาสนิกชนแลัะป็ระชาชน 
ชาวิไทยโด้ยไม่แบ่ังแยกชนชาติแลัะศาสนา

	 2.	การด้ำาเนินงานในระดั้บัพุ่�นที�	กล่ัาวิค่อเป็็นการด้ำาเนินการของ
คณะสงฆ์์ภายใต้พุันธกิจุในการทำานุบัำารุงกิจุการพุระพุุทธศาสนาให้เจุริญ
รุ่งเร่อง	 โด้ยลัักษณะการด้ำาเนินงานในระด้ับัพุ่�นที�นั�นเกิด้ขึ�นจุากการมอง
เห็นถึงสภาพุปั็ญหาที�เกิด้ขึ�นในสังคมไทยของคณะสงฆ์์	 จึุงเกิด้การด้ำาเนิน
งานเพุ่�อแก้ปั็ญหาดั้งกล่ัาวิภายใต้หลัักพุระพุุทธศาสนาเพุ่�อสังคม	 โด้ยมี
การด้ำาเนินงานในลัักษณะที�เป็็นการมุ่งเน้นการมีส่วินร่วิมของคณะสงฆ์์
แลัะชุมชนเพุ่�อให้เกิด้ควิามเข้าใจุถึงปั็ญหาแลัะสิ�งที�ชุมชนแลัะพุ่�นที�นั�น	 ๆ	
ต้องการ	

	 3.	 การด้ำาเนินงานระด้ับัเคร่อข่ายโด้ยภาคป็ระชาชน	 กล่ัาวิค่อ
เป็็นการด้ำาเนินงานโด้ยเคร่อข่ายภาคป็ระชาชนที�ด้ำาเนินงานภายใต้กรอบั
แนวิคิด้ของพุุทธศาสนา	 โด้ยเป็็นการด้ำาเนินงานที�มุ่งเน้นการเสริมสร้าง 
เคร่อข่ายเพุ่�อให้เกิด้การด้ำาเนินกิจุกรรมได้้หลัากหลัายมากขึ�น	 อีกทั�งยัง
มีลัักษณะที�เป็็นการเป็ิด้ให้หน่วิยงานทั�งภาครัฐ	 เอกชน	 แลัะป็ระชาชน	 
ได้้เข้ามาร่วิมกันด้ำาเนินงานร่วิมกับัคณะสงฆ์์

	 หากพิุจุารณาจุากที�ได้้กล่ัาวิไป็แล้ัวิข้างต้นนั�น	แนวิทางการพัุฒนา
สุขภาวิะในสังคมปั็จุจุุบัันถูกพิุจุารณาใน	 2	 มิติ	 ได้้แก่	 1)	 การเสริมสร้าง 
สุขภาวิะด้้วิยการรักษา	 กล่ัาวิค่อเป็็นการทำาให้บุัคคลัป็ราศจุากอาการเจ็ุบั
ป่็วิยด้้วิยการรักษา	 โด้ยการรักษาที�กล่ัาวิถึงนี�ครอบัคลุัมถึงการรักษาทาง
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เล่ัอกซึึ่�งไม่ใช่เพีุยงการรักษาด้้วิยการแพุทย์สมัยใหม่	 หากแต่ยังสามารถ
รักษาด้้วิยการแพุทยท์างเล่ัอกแลัะแนวิทางอ่�น	ๆ 	ซึึ่�งสอด้คลัอ้งต่อวัิฒนธรรม
ในสังคมนั�น	 ๆ	 ซึึ่�งเป็็นการสร้างเสริมสุขภาวิะในทุกมิติ	 2)	 การสร้างเสริม 
สุขภาวิะด้้วิยการป้็องกัน	 เป็็นการด้ำาเนินการสร้างเสริมสุขภาวิะในมิติใหม่
เพุ่�อลัด้อัตราการเจ็ุบัป่็วิย	 โด้ยการส่งเสริมองค์ควิามรู้	 ป็รับัเป็ลีั�ยนสภาพุ
แวิด้ลั้อม	 แลัะส่งเสริมการมีกิจุกรรมให้สอด้คล้ัองกับัหลัักการส่งเสริม 
สุขภาวิะอย่างถูกต้อง	 เช่น	 การส่งเสริมการบัริโภคอาหารอย่างถูกหลััก
โภชนาการ	หร่อการลัด้	ลัะ	เลิัก	ปั็จุจัุยเสี�ยงแลัะป็รับัเป็ลีั�ยนเพุ่�อหลีักเลีั�ยง
พุฤติกรรมเสี�ยง	เป็็นต้น	

	 ทั�งนี�เม่�อพิุจุารณาการด้ำาเนินการแนวิทางการสร้างเสริมสุขภาวิะ	
จุะเห็นได้้ว่ิาการด้ำาเนินการสร้างเสริมสุขภาวิะ	สามารถด้ำาเนินการได้้หลัาย
ระด้บัั	ตั�งแต่การด้ำาเนนิการสรา้งเสริมสุขภาวิะในระด้บััปั็จุเจุกโด้ยการสรา้ง
องค์ควิามรู้เพุ่�อให้ป็ระชาชนสามารถป็ฏิิบััติตามได้้อย่างถูกต้อง	 ไป็จุนถึง
การด้ำาเนินการในระดั้บัสังคมโด้ยการจัุด้การสวัิสดิ้การแลัะนโยบัายต่าง	 ๆ 
ที�สร้างเสริมวิิถีชีวิิตให้สอด้คล้ัองกับัการพัุฒนาสุขภาวิะ	 ทั�งนี�การสร้าง
เสริมสุขภาวิะจุะเกิด้ขึ�นได้้จุำาเป็็นต้องอาศัยการทำางานเชิงรุกอยา่งบูัรณาการ
ของหน่วิยงานแลัะภาคีเคร่อข่ายในการด้ำาเนินการสร้างเสริมสุขภาวิะให้เกิด้
ขึ�นในสังคมไทยอย่างยั�งยน่	โด้ยมีพุระพุุทธศาสนาเป็็นสถาบัันสำาคัญในการ
ด้ำาเนินงานขับัเคล่ั�อนการพัุฒนาสุขภาวิะเชิงพุุทธด้้วิยการด้ำาเนินงานเชิงรุก
แลัะการสร้างภาคีเคร่อข่ายเพุ่�อก่อให้เกิด้การด้ำาเนินงานที�มีป็ระสิทธิภาพุ
แลัะต่อเน่�อง
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2.5 แนิวิคิดำการพัฒนิาสังคมตุามแนิวิพระพุท์ธศัาสนิา
	 วิิถีชีวิิตควิามเป็็นอยูข่องมนุษยใ์นสังคมสามารถอยูร่่วิมกันได้้อยา่ง
สงบัด้้วิยวิิธีการหนึ�งค่อการมเีคร่�องยดึ้เหนี�ยวิทางจุติใจุ	ซึึ่�งในการวิิจัุยครั�งนี� 
ได้้นำาพุระพุุทธศาสนาที�เป็็นศาสนาในป็ระเทศไทยที�ผู้คนได้้นับัถ่อเป็็น 
สิ�งนำาทางจิุตใจุให้ป็ฏิิบััติตนให้อยู่ร่วิมกับัผู้อ่�น	 จึุงได้้ผนวิกกับัการพัุฒนา
สังคมเน่�องจุากสังคมจุะมีควิามเคล่ั�อนไหวิไม่หยุด้นิ�งจึุงต้องมีการ
เป็ลีั�ยนแป็ลังแลัะป็รับัตัวิได้้	ดั้งนั�นการพัุฒนาสังคมตามแนวิพุระพุุทธศาสนา
จุะเป็็นแนวิคิด้หนึ�งที�ควิรพิุจุารณาแลัะนำามาป็ระยุกต์ใช้

 2.5.1 นิยามการพััฒนาสังคมตามแนวพัระพุัทธศาสนา

	 การให้คำานิยามของ	 การพัุฒนาสังคม	 ตามแนวิทางหลัักคำาสอน
แลัะการป็ฏิิบััติของพุระพุุทธศาสนาสามารถใหค้ำานิยามได้้หลัากหลัาย	โด้ย
มีผู้ให้คำานิยามไว้ิหลัายท่าน	ดั้งนี�

	 คำาว่ิา	 การพัุฒนา	 (Development)	 ของ	 สัญญา	 สัญญาวิิวัิฒน์	
(2526,	น.	5)	กล่ัาวิค่อ	 เป็็นการเป็ลีั�ยนแป็ลังที�มีการกำาหนด้ทิศทาง	หร่อ	
การวิางแผนไว้ิล่ัวิงหน้า	

	 จุำานงค์	อดิ้วัิฒนสิทธิ�	 (2548,	น.	117-118)	ได้้ให้คำานิยามว่ิา	ใน
ทฤษฎีของพุระพุุทธศาสนาได้้ใหค้ำาว่ิา	การพุฒันา	ค่อ	ภาวินา	ที�แป็ลัว่ิา	การ
ทำาให้เจุริญงอกงาม	เม่�อพิุจุารณาจุากรากศพัุท์ได้้ทราบัวิา่มาจุากภาษาบัาลัี
คำาว่ิา	วัิฒนะ	หร่อ	วัิฒนา	แต่คำาว่ิา	การพัุฒนา	ในควิามหมายนี�ได้้แอบัแฝง
คุณค่าแลัะหลัักการพุระพุุทธศาสนาไว้ิ	4	ทาง	ได้้แก่	

	 1)	 การพัุฒนาทางด้้านกายภาพุ	 (Physical	 Development)	 
หมายถึงการที�ได้้ใช้ป็ระสาทสัมผัสภายนอกของร่างกาย	 ป็ระกอบัด้้วิย	 
รูป็	เสียง	กลิั�น	รส	สัมผัส	ที�ธรรมชาติสร้างมาแลัะมีการติด้ต่อกับัสิ�งรอบัตัวิ 
อย่างเหมาะสมแลัะถูกวิิธีการ	
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	 2)	 การพัุฒนาทางด้้านสังคม	 แลัะ/หร่อ	 ทางด้้านศีลัธรรม	 
(Social	and/or	Moral	Development)	 เป็็นการจัุด้ระบับัระเบีัยบัของ
บุัคคลัให้มีจิุตใจุไม่สร้างควิามเด่้อนร้อนแก่ผู้อ่�นแลัะสังคม	

	 3)	 การพัุฒนาทางด้้านจิุตใจุ	 หร่อด้้านอารมณ์	 (Spiritual	 or	 
Emotional	Development)	การทำาให้ภายใน	หร่อ	จิุตใจุ	มีควิามเข้มแข็ง
แลัะมั�นคง	ไม่ให้เกิด้ควิามฟุ้ื้งซ่ึ่านหร่อไม่มีสติ	

	 4)	 การพัุฒนาทางด้้านปั็ญญา	 (Intellectual	 Development)	
การฝึกอบัรมทำาให้กระบัวินการรับัรู้ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลั	 เพุ่�อหลุัด้พุ้น
จุากกิเลัสอันก่อให้เกิด้ควิามทุกข์	รวิมถึงการแก้ไขปั็ญหาอย่างมีคุณภาพุ

	 พุุทธทาสภิกขุ	(2537,	น.	33)	กล่ัาวิว่ิา	การพัุฒนา	ค่อ	การทำาให้
เจุริญก้าวิหน้า	ในสภาพุที�เป็็นกลัาง	ไม่มีด้้านดี้หร่อด้้านชั�วิในด้้านใด้ด้้านหนึ�ง	
แลัะไมท่ำาให้เกิด้ควิามทุกข์บันการพุฒันาของสังคม	แต่ต้องเป็็นการดั้บัทุกข์	

	 พุระเทพุวิิสุทธิกวีิ	(พิุจิุตร	ฐิตวิณฺโณ)	(2543)	ให้นิยามกับัการพัุฒนา
ว่ิา	การก่อให้เกิด้ควิามเจุริญ	การพัุฒนาสามารถพัุฒนาทั�งวัิตถุแลัะจิุตใจุ	โด้ย
ในทางพุระพุุทธศาสนาจุะใช้คำาว่ิา	ภาวินา	ที�มีควิามหมายว่ิา	การทำาให้เกิด้
ควิามเจุริญ	โด้ยการป็ฏิิบััติค่อการบัำาเพ็ุญเพีุยรตั�งจิุตให้มีสมาธิต่าง	ๆ

	 จุากคำานิยามข้างต้นของหลัายท่าน	 ดั้งกล่ัาวิ	 สมารถสรุป็ได้้ว่ิา	
การพัุฒนาสังคมตามแนวิพุระพุุทธศาสนา	 ค่อ	 การทำาให้สังคมที�เป็็นพุ่�นที�
มนุษย์อยู่ร่วิมกันทำาให้การเป็ลีั�ยนแป็ลังในทางควิามเจุริญงอกงาม	 โด้ยมี
การวิางแผนหร่อไตร่ตรองให้ดี้	 ซึึ่�งการพัุฒนาตามแนวิพุระพุุทธศาสนานี�
ได้้นำาหลัักคำาสอนทางพุระพุุทธศาสนามาป็ระยุกต์กับัการขับัเคล่ั�อนในการ
พัุฒนาสังคมในด้้านต่าง	ๆ	ของมนุษย์แลัะสังคม	นอกจุากนี�หลัักคำาสอนที�
เกี�ยวิข้องกับัการพัุฒนาอีกอย่าง	ค่อ	การเดิ้นสายกลัาง	ไม่มุ่งไป็ทางใด้ทาง
หนึ�ง	แลัะไม่ทำาให้เกิด้ควิามทุกข์แก่ตนเองแลัะผู้อ่�น
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 2.5.2 ความสำาคัญและบทบาทข่องพัระพุัทธศาสนาในสังคมไทย

	 การที�มนุษย์อยู่ ร่วิมกันในสังคมโด้ยไม่มีการจัุด้การระเบีัยบั
ทางสังคมจุะทำาให้เกิด้การขัด้แย้งของมนุษย์แลัะทำาให้สังคมเป็็นสังคมที� 
ไร้ระเบีัยบั	แต่ธรรมชาติของมนุษย์ไม่สามารถอยูใ่นสังคมที�ไร้ระเบีัยบัได้้จึุง
ทำาให้เกิด้การจัุด้การทางสังคมโด้ยข้อบัังคับั	 บัรรทัด้ฐาน	 จุารีต	 ป็ระเพุณี 
ต่าง	 ๆ	 ซึึ่�งสังคมไทยนี�ก็มีการจัุด้การที�ทางสังคมไม่ต่างจุากสังคมอ่�น	 ๆ	
นอกจุากนี�การนับัถ่อพุระพุุทธศาสนาถ่อว่ิาเป็็นเคร่�องม่อการจุัด้การทาง
สังคมหนึ�งที�สามารถเป็็นเคร่�องยึด้เหนี�ยวิจิุตใจุแก่มนุษย์ในสังคมไทย	 แลัะ
การวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการครั�งนี�ได้้ศึกษาควิามสำาคัญแลัะบัทบัาทของพุระพุุทธ
ศาสนาในสังคมไทยเพุ่�อเป็็นแนวิทางการป็ฏิิบััติต่อไป็

	 งานของ	พิุนิจุ	ลัาภธนานนท์	(2556,	น.	13-14)	กล่ัาวิถึงควิามสำาคัญ
ของพุระไตรปิ็ฎกซึึ่�งเป็็นหลัักคำาสอนที�สำาคัญแลัะคัมภีร์สูงสุด้ของพุระพุุทธ
ศาสนา	 โด้ยใจุควิามว่ิา	 พุระไตรปิ็ฎกเป็็นคำาสั�งสอนของพุระพุุทธเจุ้าที�
เป็็นศาสด้าของศาสนาพุุทธที�พุระองค์ได้้ตรัสไว้ิให้เป็็นแนวิทางในการ
ป็ฏิิบััติตนของชาวิพุุทธสนิกชน	 โด้ยอาจุารย์หร่อนักป็ราชญ์มีการรวิบัรวิม
แลัะขยายออกมาตีแผ่เป็็นตำาราหร่อหนังส่อต่าง	 ๆ	 ซึึ่�งพุระไตรปิ็ฎกเป็็น 
หลัักฐานในการอ้างอิงถึงพุระพุุทธศาสนาที�เช่�อถ่อได้้อีกทั�งเป็็นมาตรฐาน 
ในการตรวิจุสอบัหลัักคำาสอนในพุระพุุทธศาสนาแลัะการป็ฏิิบััติตนตาม 
แนวิพุุทธ	แลัะที�สำาคัญยังถ่อเป็็นตัวิแทนของพุระพุุทธเจุ้า

	 พุระไพุศาลั	 วิิสาโลั	 (2544)	 ได้้อธิบัายของบัทบัาทของพุระสงฆ์์
ในสมัยก่อนว่ิา	 นอกจุากที�พุระสงฆ์์จุะมีหน้าที�เผยแผ่หลัักคำาสอนให้แก่
ป็ระชาชน	ยังมีบัทบัาทนอกเหน่อจุากนี�	ได้้แก่	การสอนหนังส่อ	การแพุทย์
แผนไทย	 ผลังานศิลัป็ะต่าง	 ๆ	 เป็็นผู้นำาในการพุัฒนาชุมชน	 อีกทั�งเป็็น 
ผู้ไกล่ัเกลีั�ยระงับัควิามขัด้แย้งในหมู่บ้ัาน	 แลัะเม่�อในสมัยที�มีการนำาเข้าใน
ด้้านการศึกษาพุระสงฆ์์ก็ได้้รับับัทบัาทในการสอนหนังส่อภายในวัิด้	 แต่
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เม่�อสังคมมีการเป็ลีั�ยนผ่านแลัะมีระบับัการศึกษาภายในโรงเรียน	 ส่งผลัให้ 
พุระสงฆ์์ถูกลัด้บัทบัาทลังแต่ในโรงเรียนก็ยังมีหลัักคำาสอนของพุระพุุทธ
ศาสนาสอด้แทรก	อยา่งไรก็ตามเม่�อพิุจุารณาในภาพุรวิมของอด้ตีทำาให้มอง
ได้้ว่ิา	พุระสงฆ์์มีควิามสัมพัุนธ์ที�เก่�อกูลักันระหว่ิางป็ระชาชนแลัะสังคมไทย
มายาวินาน

	 จุากข้อควิามข้างต้นมีควิามสอด้คลั้องกับังานของ	 พุิ นิจุ	 
ลัาภธนานนท์	 (2562,	น.	12-17)	กล่ัาวิถึง	บัทบัาทพุระพุุทธศาสนาในแง่
มุมของบัทบัาทพุระสงฆ์์	เน่�องจุาก	เป็็นผู้ที�เช่�อมโยงระหวิา่งหลัักคำาสอนแลัะ
ป็ระชาชนมาอย่างช้านานหร่อทำาหน้าที�เผยแผ่หลัักคำาสอนของพุระพุุทธ
ศาสนาเป็็นหลััก	 แลัะยังเป็็นผู้ที�คอยให้ควิามช่วิยเหล่ัอเก่�อกูลัป็ระชาชน 
ทั�งการแสด้งออกแลัะที�พึุ�งทางใจุแก่ป็ระชาชนโด้ยไมป่็ระพุฤติผิด้ธรรมวิินัย	 
ถึงแม้ว่ิาเม่�ออดี้ตจุะพุระสงฆ์์จุะมีบัทบัาทมากกว่ิาปั็จุจุุบััน

	 ขณะที�งานของ	จุำานงค์	อดิ้วัิฒนสิทธิ�	(2548,	น.	62-77)	ได้้อธิบัาย
ว่ิา	 สังคมป็ระกอบัไป็ด้้วิยแนวิคิด้ต่าง	ๆ	 เช่น	 ลััทธิ	ควิามเช่�อ	 จิุนตนาการ	
กับัโครงสร้างทางสังคม	 เพุ่�อให้มนุษย์ในสังคมได้้ยึด้แนวิทางแลัะป็ฏิิบััติ
ตามซึึ่�งสิ�งเหล่ัานี�เป็็นเคร่�องม่อที�สร้างจุากควิามคิด้	จิุนตนาการ	แลัะนำามา
ใช้ในสังคมโด้ยจุะตอบัสนองควิามต้องการของมนุษยใ์นสังคม	แลัะงานนี�ได้้
ยกบัทบัาทควิามเป็็นสถาบัันต่าง	ๆ	ในสังคมทั�ง	4	สถาบััน	ได้้แก่	สถาบััน
ครอบัครัวิ	สถาบัันการศึกษา	สถาบัันเศรษฐกิจุ	แลัะสถาบัันการเม่องการ
ป็กครอง	ผนวิกตามแนวิพุระพุุทธศาสนาเข้าด้้วิยกัน	ดั้งนี�

	 1)	 สถาบัันครอบัครัวิ	 ในหนึ�งครอบัครัวิจุะป็ระกอบัไป็ด้้วิยอย่าง
น้อย	 พุ่อ	 แม่	 แลัะลูัก	 อาจุจุะเป็็นในสายโลัหิตหร่อบุัตรบุัญธรรมก็ได้้	 ใน
ทางพุระพุุทธศาสนาได้้มีหลัักคำาสอนให้สามีป็ฏิิบััติตนที�ดี้กับัภรรยา	ภรรยา
ป็ฏิิบััติตนที�ดี้กับัสามี	 แลัะบุัตรป็ฏิิบััติตนที�กับัพุ่อแม่หร่อผู้ที�เลีั�ยงดู้มา	 
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ซึึ่�งหลัักคำาสอนเหล่ัานี�ได้้มีบัทบัาททช่วิยลัด้ให้ครอบัครัวิหนึ�งไม่เกิด้ควิาม 
ขัด้แย้งโด้ยยึด้หลัักแนวิทางนี�จุากศาสนาพุุทธที�ตนนับัถ่อ

	 2)	สถาบัันการศึกษา	รูป็แบับับัรรทัด้ฐานในด้้านการศึกษาแลัะยัง
เป็็นสิทธิขั�นพุ่�นฐานของสมาชิกในสังคม	จุุด้ป็ระสงค์หลัักของสถาบัันนี�	ค่อ	
การพัุฒนาทักษะทางด้้านควิามรู้ควิามเข้าใจุเพุ่�อนำาไป็ใช้ไป็การด้ำาเนินชีวิิต	
แลัะครอบัคลุัมด้้านคุณธรรม	อารมณ์	จิุตใจุ	แลัะสติปั็ญญา	ซึึ่�งการศึกษาได้้
นำาหลัักคำาสอนของศาสนามาสอด้แทรกในการเรียนรู้	 เพุ่�อเป็็นการป็ลูักฝัง
แลัะให้ผู้เรียนได้้ซึึ่มซัึ่บัแลัะรู้จัุกการนำาไป็ใช้ในชีวิิต	 โด้ยเริ�มจุากการใช้กับั
การป็ฏิิบััติตนในครอบัครัวิ	 ต่อมาเป็็นการป็ฏิิบััติตนในสังคมการศึกษาจุน
ไป็สู่สังคมที�กว้ิางกว่ิา	 ในส่วินของหลัักคำาสอนในสถาบัันการศึกษา	 จุะมุ่ง
เน้นในเร่�องของการมีสติปั็ญญา	กระบัวินการพัุฒนาทางด้้านอารมณ์	จิุตใจุ	
สังคม	แลัะคุณธรรม	เพุ่�อเป็็นแนวิทางอยู่ร่วิมกับัผู้อ่�นในสังคมได้้	นอกจุาก
นี�ยังเป็็นเร่�องของการป็ฏิิบััติตนที�ดี้ระหว่ิางครูแลัะศิษย์

	 3)	สถาบัันเศรษฐกิจุ	กลัไกของเศรษฐกิจุจุะป็ระกอบัด้้วิย	การผลิัต	
การบัรโิภค	แลัะการจุดั้จุำาหน่ายหร่อการตลัาด้	ซึึ่�งการนำาไป็ใช้ของพุระพุุทธ
ศาสนาค่อการที�ใช้พุระพุุทธศาสนาในการเป็็นส่�อทำาให้ทุกฝ่ายในกลัไกการ
ผลิัตรู้จัุกการแสวิงหาทรัพุย์ที�มีคุณธรรมตามหลัักคำาสอน

	 4)	สถาบัันการเม่องการป็กครอง	เป็็นสถาบัันที�ช่วิยให้ทุกสถาบัันมี
ควิามเช่�องโยงกนั	หร่อ	เป็็นศูนยร์วิมในการจุดั้การบัรหิารในสงัคม	ซึึ่�งสังคม
จุะมีการพัุฒนาไป็ในทิศทางใด้ก็ขึ�นอยูกั่บัสถาบัันนี�	เพุราะฉะนั�นหลัักคำาสอน
ในพุระพุุทธศาสนาที�เกี�ยวิกับัผู้ป็กครองหร่อผู้ที�มีส่วินเกี�ยวิข้องในการบัรหิาร
บ้ัานเม่อง	ได้้แก่	ทศพิุธราชธรรม	จัุกรวิรรดิ้วัิตร	ราชสังคหวัิตถุ	ลัะเว้ินอคติ	
แลัะการป็ฏิิบััติตนของผู้อยู่ใต้การป็กครองที�ดี้	 ค่อ	 การมีส่วินร่วิมในการ
ป็กครองต่าง	ๆ
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	 สรุป็จุากข้อควิามข้างต้นของควิามสำาคัญแลัะบัทบัาทพุระพุุทธ
ศาสนาในสังคมไทย	 ค่อ	พุระพุุทธศาสนาถ่อเป็็นลััทธิของควิามเช่�อหนึ�งใน
สังคมไทยที�มีอย่างมาช้านาน	 เป็็นเคร่�องม่อที�ขัด้เกลัาจิุตใจุของมนุษย์ใน
สังคม	 ซึึ่�งบัทบัาทสำาคัญในสมัยก่อนของพุระสงฆ์์ผู้เป็็นสาวิกของศาสนา
พุุทธได้้ทำาหน้าที�ในการเป็็นที�พึุ�งของชุมชนในด้้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 การศึกษา	 
การแก้ไขปั็ญหาชุมชน	การแพุทยแ์ลัะสาธารณสุข	เป็็นต้น	โด้ยผนวิกกับัหลััก
ธรรมคำาสอนของศาสนา	แต่เม่�อยุคสมัยมีการเป็ลีั�ยนแป็ลังเป็็นผลัของการ
พัุฒนาทำาให้ชุมชนเจุริญก้าวิหน้าขึ�น	ส่งผลัให้บัทบัาทของพุระพุุทธศาสนา
ลัด้ทอนลังแตก็่ไม่เป็็นผลัที�ทำาให้ศาสนาพุุทธเส่�อมหาย	เน่�องจุากหลัักคำาสอน 
ของพุระพุุทธศาสนามีการนำามาทำาเป็็นพุระคัมภีร์	 อีกทั�งหลัักคำาสอน 
เหล่ัานี�ยงัมีการสอด้แทรกในสถาบัันทางสังคมอ่�นในสังคมไทย	เพุ่�อเป็็นการ
ป็ลูักฝังให้ผู้คนในสังคมนำาไป็สู่การจัุด้การทางสังคมที�สงบัสุข

 2.5.3 การนำาแนวทางพัระพัทุธศาสนาประยุกต์ใช้กับการพััฒนา
สังคม

	 การพุัฒนาสังคมเป็็นการทำาให้สังคมเกิด้ควิามเจุริญก้าวิหน้าใน
ทิศทางที�ดี้	 ไม่นำาพุาควิามทุกข์ที�ทำาให้สังคมเกิด้ควิามวุ่ินวิายแลัะไร้การ
ควิบัคุมจุากการกระทำาของมนุษย์ที�อยู่ร่วิมกัน	 ซึึ่�งการพัุฒนาสังคมมีหลัาย
วิิธีการแต่ในการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการโด้ยจุะทำาให้สังคมมีการพัุฒนาในด้้าน 
สุขภาวิะของมนุษย์โด้ยในสังคมได้้มีการป็ฏิิบััติตนตามแนวิพุุทธศาสนาเป็็น
ชีวิิตป็ระจุำาวัิน	 จึุงได้้ศึกษาแนวิทางในการพัุฒนาสังคมตามแนวิพุระพุุทธ
ศาสนา	ดั้งนี�

	 จุากงานของ	พุระมหาสุทิตย์	อาภากโร	(อบัอุ่น)	แลัะคณะ	(2556,	
น.	101-112)	ได้้เสนอแนวิทางการป็ระยุกต์ใช้หลัักพุุทธธรรมของพุระพุุทธ
ศาสนาในสังคมไทย	โด้ยการแบ่ังกลุ่ัมพุระสงฆ์์ทั�ง	5	กลุ่ัม	ซึึ่�งในแต่ลัะกลุ่ัม
จุะมีเป้็าหมายในการด้ำาเนินงานที�แตกต่างกัน	ได้้แก่
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	 1)	 การป็ระยุกต์ใช้หลัักพุุทธธรรมที�เน้นการเผยแผ่พุุทธธรรมใน
แนวิป็ฏิิบััติ	 โด้ยการมุ่งเน้นให้ป็ระชาชนได้้ป็ฏิิบััติ	 หร่อ	 การเจุริญสมาธิ	
แลัะเทศนาสั�งสอนแก่ป็ระชาชน	 โด้ยสาระสำาคัญค่อการสร้างให้ตนเองมี 
สติปั็ญญาในการด้ำาเนินชีวิิต	เข้าใจุถึงสัจุจุะของชีวิิต	แลัะป็ลูักฝังให้มีการช่วิย
เหล่ัอเก่�อกูลักันในสังคม	แต่การพัุฒนาเช่นนี�เป็็นการพัุฒนาตนเองมากกว่ิา
การพัุฒนาในส่วินรวิม	 หลัักธรรมพุุทธศาสนาที�ใช้ได้้แก่	 โยนิโสมนสิการ 
(การพิุจุารณาอย่างรอบัคอบั)	 ไตรสิกขา	 (ศีลั	 สมาธิ	 ปั็ญญา)	 อริยสัจุ	 4	
(ควิามจุรงิอันป็ระเสริฐ)	อานาป็านสต	ิ(การกำาหนด้ลัมหายใจุ)	สติปั็ฏิฐาน	4	
(สติในกาย	เวิทนา	จิุต	ธรรม)	ไตรลัักษณ์	(ธรรมชาติของสรรพุสิ�ง)	ภาวินา	4 
(การพัุฒนากาย	 ศีลั	 จิุตใจุ	 ปั็ญญา)	 มรรค	 8	 (ทางสายกลัาง)	 แลัะ 
ป็ฏิิจุจุสมุป็บัาท	(องค์ธรรมแห่งเหตุแลัะผลั)	นอกจุากนี�เพุ่�อให้ป็ระชาชนได้้
เข้าถึงพุระพุุทธศาสนามากขึ�นจึุงทำาให้เกิด้สถานที�ให้ควิามรู้ในด้้านพุระพุุทธ
ศาสนา	เช่น	หอจุด้หมายเหตพุุุทธทาส	อินฺทป็ญฺูโญหร่อสวินโมกขก์รุงเทพุฯ	
การเกิด้วัิด้ต่าง	ๆ	ในต่างป็ระเทศ	อีกทั�งเว็ิบัไซึ่ต์เผยแผ่พุุทธธรรม	

	 2)	 การป็ระยุกต์ใช้หลัักพุุทธธรรมพัุฒนาเพุ่�อชีวิิตแลัะชุมชน	 
การพุัฒนาที�นำามาป็ระยุกต์ใช้กับัวิิถีชีวิิตของคนในชุมชนที�มีการแสด้งออก
มาแลัะการพัุฒนาของชุมชนตามแนวิป็ฏิิบััติของพุระพุุทธศาสนา	นอกจุาก
นี�	 สิ�งแวิด้ล้ัอมในชุมชนก็ได้้นำามาป็ระกอบัพิุธีทางศาสนา	เช่น	การบัวิชป่็า	
เพุ่�อเป็็นการทำาให้รู้จัุกการอนุรักษ์ธรรมชาติในสังคม	 ซึึ่�งการพุัฒนาสังคม
ในรูป็แบับันี�จุะเน้นการเน้นคุณค่าของส่วินรวิมทำาให้เกิด้ควิามเมตตาแลัะ
เก่�อกูลักันในสังคม	 ซึึ่�งหลัักธรรมทางพุุทธศาสนาที�ใช้ในการพัุฒนาสังคม	
ได้้แก่	 ไตรสิกขา	 (พัุฒนาศีลั	สมาธิ	 ปั็ญญา)	 อิทธิบัาท	4	 (ธรรมแห่งควิาม
สำาเร็จุ)	สังคหวัิตถุ	4	(ธรรมแห่งการเก่�อกูลั)	อาทิโภคิย	5	(หลัักการใช้สอย
ทรัพุย์)	สามัคคีธรรม	ฯลัฯ	
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	 3)	 การป็ระยุกต์ใช้หลัักพุุทธธรรมของกลุ่ัมพุระสงฆ์์แลัะองค์กร 
สายเผยแผ่ที� มีการถ่ายทอด้หลัักพุุทธธรรมผ่านส่�อสารทางสังคม	 
(กลุ่ัมขบัวินการพุุทธใหม่)	 ในสังคมของการส่�อสารที�เป็็นส่�อกลัางในการ
เผยแผ่พุระพุุทธศาสนา	 โด้ยนำาหลัักธรรมคำาสอนป็ระยุกต์ใช้กับัหลัักสากลั	
เพุ่�อให้สังคมเกิด้ควิามเข้าใจุของสิทธิมนุษยชนแลัะสันติภาพุ	 รวิมถึงการ
พัุฒนาอย่างยั�งยน่ซึึ่�งสามารถนำาไป็ใช้ในชีวิิตป็ระจุำาวัินได้้	โด้ยหลัักธรรมทาง
พุระพุุทธศาสนาที�เกี�ยวิข้องในการพัุฒนา	ได้้แก่	ไตรสิกขา	(ศีลั	สมาธิ	ปั็ญญา) 
อิทธิบัาท	4	สังคหวัิตถุ	4	สัป็ปุ็ริสธรรม	7	หลัักโยนิโสมนสิการ-กัลัยาณมิตร	
ฯลัฯ	 สันติภาพุ	 การพัุฒนาอย่างยั�งย่น	 วิิทยาศาสตร์	 ป็รัชญาเศรษฐกิจุ 
พุอเพีุยง	สิทธิมนุษยชน		แลัะเศรษฐศาสตร์เชิงพุุทธ

	 4)	 การป็ระยุกต์ใช้หลัักพุุทธธรรมของกลุ่ัมพุระสงฆ์์ด้้านการ
จัุด้การศึกษาในสังคมไทย	 ซึึ่�งได้้มีการสอด้แทรกหลัักธรรมคำาสอนของ
พุระพุุทธศาสนาในหลัักสูตรของกระทรวิงศึกษาธิการ	โด้ยเน่�อหาที�เกี�ยวิกับั
พุระพุุทธศาสนานำามาป็ระยุกต์กับัเน่�อหาที�ศึกษาในสมัยใหม่	ซึึ่�งหลัักธรรม 
ที�ใช้ในการจัุด้การศึกษา	 ได้้แก่	 พุุทธวิิธีในการสอน	 ไตรสิกขา	 (ศีลั	 สมาธิ	
ปั็ญญา)	 องค์ควิามรู้ด้้านภาษาบัาลัี-ธรรมะ	 สัป็ปุ็ริสธรรม	 7	 ภาวินา	 4	 
พุระไตรปิ็ฎกศึกษา	พุระพุุทธศาสนากับัการพัุฒนาชีวิิต	ศาสตร์ในสมัยใหม่	
การศึกษาระดั้บัสากลั	แลัะวิิชาทางกระทรวิงศึกษาธิการต่าง	ๆ		

	 5)	 การป็ระยุกต์ใช้หลัักพุุทธธรรมของกลุ่ัมพุระสงฆ์์แลัะองค์กร 
สายการป็กครอง	 เน้นในการบัริหารจัุด้การสังคมโด้ยนำาหลัักคำาสอนที�
เกี�ยวิข้องมาป็ระยุกต์ใช้	โด้ยมีการทำากิจุกรรมร่วิมกัน	เน้นในทางการเจุริญ
ภาวินาแลัะการป็ฏิิบััติ	 ซึึ่�งเป็็นการพุัฒนาของบัุคคลัแลัะสังคมควิบัคู่กันไป็ 
ซึึ่�งหลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนาที�นำามาป็ระยุกต์ใช้	 ได้้แก่	 ไตรสิกขา	 
(ศีลั	สมาธิ	ปั็ญญา)	อริยสัจุ	4	สังคหวัิตถุ	4	อป็ริหานิยธรรม	6	ภูมิปั็ญญา
ท้องถิ�น	แลัะกิจุการคณะสงฆ์์	ฯลัฯ
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	 ขณะที�	จุำานงค์	อดิ้วัิฒนสิทธิ�	(2548,	น.	121-127)	เสนอว่ิา	บัทบัาท
ของพุระสงฆ์์ผู้เป็็นสาวิกของพุุทธศาสนามีหน้าที�หลัักในการเผยแผ่ทาง
ศาสนาซึึ่�งการนำาทางจิุตใจุของป็ระชาชนไป็สู่ทิศทางตามหลัักธรรมคำาสอน	 
ซึึ่�งพุระสงฆ์์ควิรมีการศึกษาแลัะสามารถถ่ายทอด้ควิามรู้ทางพุระพุุทธ
ศาสนา	ด้งันั�นการในภาครฐัควิรมีการสนับัสนนุในส่วินของพุระพุุทธศาสนา
ให้ป็ระชาชนได้้เข้าใจุถึงหลัักธรรมคำาสอนแลัะสามารถนำาไป็ป็ฏิิบััติได้้	ซึึ่�งมี
ควิามสอด้คล้ัองกับังานของ	พิุนิจุ	ลัาภธนานนท์	 (2562,	น.	97-100)	 ค่อ	
ควิามคาด้หวัิงของชาวิพุุทธที�มีต่อพุุทธศาสนาไม่ได้้มีแค่หลัักธรรมคำาสอน
แลัะพิุธีกรรมทางศาสนา	 แต่เป็็นการที�พุระพุุทธศาสนาสามารถมีบัทบัาท
ในการด้ำาเนินชีวิิตในสังคม	 แลัะเห็นถึงควิามสำาคัญของพุระสงฆ์์โด้ยถ้า
พุระสงฆ์์มีบัทบัาทในสังคมมากขึ�นแลัะการเผยแผ่โด้ยการจัุด้กิจุกรรมที�
นำาป็ระชาชนแลัะพุระสงฆ์์ทำากิจุกรรมร่วิมกันจุะก่อให้เกิด้การป็ลูักฝังของ
ควิามร่วิมม่อในสังคมนำาไป็สู่การพัุฒนาสังคมได้้	โด้ยพุจิุารณาถึงบัทบัาทของ 
พุระสงฆ์์ในการฟ้ื้�นฟูื้แลัะควิามเข้าใจุในการป็ฏิิบััติตน	เป็็นผู้ป็ฏิิบััติตามหลััก
ธรรมแลัะนำาไป็เผยแผ่	ซึึ่�งหน้าที�สำาคัญของพุระสงฆ์์	ค่อ	การที�เรียนรู้ใฝ่ธรรม
ของพุระสงฆ์์ให้เกิด้ควิามเข้าใจุของหลัักธรรมคำาสอน	อีกทั�งควิามป็ระพุฤติ
ที�เป็็นแบับัอย่างที�ดี้ของสังคมจุะทำาให้เกิด้ควิามศรัทธาในพุระพุุทธศาสนา
แลัะเข้าสู่แนวิทางการด้ำาเนินชีวิิตที�ได้้นำาหลัักคำาสอนมาป็รับัใช้	นอกจุากนี� 
งานที�ช่วิยกล่ัอมเกลัาจุิตใจุให้แก่ป็ระชาชนให้อยู่ร่วิมกันในสังคมอย่าง
สงบั	โด้ยการช่วิยเหล่ัอซึึ่�งกันแลัะกัน	ไม่เบีัยด้เบีัยน	แลัะไม่ทำาให้เกิด้ควิาม 
เด่้อด้ร้อน	 จุะเป็็นพุ่�นฐานทำาให้ป็ระชาชนมีจิุตใจุที�สงบัแลัะมีสติในการ
แก้ปั็ญหา	 นอกจุากนี�สามารถเป็็นแรงกระตุ้นทำาให้เกิด้ควิามร่วิมม่อกัน	 
รวิมไป็ถึงการพัุฒนาอย่างยั�งย่นได้้

	 งานของ	ชลัวิิทย์	 เจีุยรจิุตต์	 (2558,	น.	 48-49)	 ได้้พิุจุารณาองค์
ควิามรู้กับัการพัุฒนา	โด้ยป็รับัใช้กับัการทำางานของสถาบัันทางศาสนา	ดั้งนี�
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	 ป็ระการที�หนึ�งค่อเป็็นอุด้มการณ์	กล่ัาวิค่อ	ถ้าการที�พุระนักพัุฒนา
มีอุด้มการณอ์ยา่งไร	แรงบัันด้าลัใจุในการพุฒันามักจุะมาจุากป็ระสบัการณ์
ที�พุระนักพัุฒนาได้้สัมผัสหร่อการที�ชุมชนมีการบักพุร่องการเข้าถึงในเร่�อง
ใด้เร่�องหนึ�ง	 ซึึ่�งจุากแรงบัันด้าลัใจุเหลั่านี�พุระนักพัุฒนาจุะมีควิามเข้าใจุได้้
ดี้นำาไป็สู่การทำางานเชิงสงเคราะห์	 หร่อการช่วิยเหล่ัอในการพัุฒนาในสิ�งที�
บักพุร่องจุากการทำางานของรัฐ	

	 ป็ระการที�สองเป็็นการสร้างวัิฒนธรรมการอยูร่่วิมกันอยา่งเป็็นสุข	
กล่ัาวิค่อ	 เป็็นการนำาหลัักคำาสอนหร่อป็ระเพุณีทางพุุทธศาสนาเข้ากับั
วัิฒนธรรมป็ระเพุณีของชุมชนซึึ่�งเป็็นการพุยายามสร้างวัิฒนธรรมที�แฝง
พุุทธศาสนา	 ถ้าหากสามารถนำามาผนวิกกันจุะเป็็นการทำาให้ป็ระชาชนเข้า
ถึงพุุทธศาสนามากขึ�น	 แต่การที�พัุฒนาอาจุจุะต้องพุบักับัอุป็สรรคในการ
ทำางานโด้ยการต่อต้านของป็ระชาชนในชุมชน	 เน่�องจุากยังเป็็นสิ�งที�ไม่ 
คุ้นเคยหร่อยังเป็็นควิามแป็ลัก	รวิมไป็ถึงไม่เห็นด้้วิยของบัางกลุ่ัมในชุมชน

	 ป็ระการที�สามเป็็นการเรียนรู้ร่วิมกัน	กล่ัาวิค่อ	การเรียนรู้สามารถ
เกิด้เป็็นองค์ควิามรู้ได้้อย่างเช่น	 หลัักธรรมคำาสอนหร่อการป็ฏิิบััติทางพุุทธ
ศาสนาที�สามารถมาป็รับัใช้กับัการด้ำาเนินชีวิิตได้้	 ซึึ่�งการเรียนรู้ร่วิมกันใน
เคร่อข่ายองค์กรทางพุระพุุทธศาสนาจุะมีการจัุด้ระบับัแลัะสร้างให้สมาชิก
ได้้มีการเรียนรู้ร่วิมกัน	โด้ยองค์กรทางศาสนาได้้มีการส่งเสริมแลัะสนับัสนุน	
เพุ่�อป็ระสิทธิภาพุในการแก้ไขปั็ญหาแลัะการป็รับัตัวิให้เข้ากับัสถานการณ์
ในปั็จุจุุบัันผ่านการแลักเป็ลีั�ยนควิามรู้ในเคร่อข่ายการเรียนรู้

	 เม่�อได้้กล่ัาวิถึงการพัุฒนาสังคมในเชิงพุุทธจุะทำาให้นึกถึงหน้าที�
ของพุระสงฆ์์เป็็นหลััก	 เน่�องจุากเป็็นผู้ที�ได้้ศึกษาหลัักธรรมคำาสอนของ
พุระไตรป็ิฎกแลัะมีการป็ฏิิบััติธรรม	 จึุงเป็็นองค์ป็ระกอบัสำาคัญในการมี
ส่วินเกี�ยวิข้องในการพัุฒนาสังคมเชิงพุุทธ	โด้ยงานของ	พิุนิจุ	ลัาภธนานนท์ 
(2555,	น.	1-4)	ได้้กล่ัาวิถึง	ควิามศรทัธาในพุระพุุทธศาสนากำาลัังจุะถด้ถอยลัง 
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เน่�องจุากการเข้ามาของกระแสโลักาภิวิัตน์ที�ทำาให้ผู้คนเช่�อมโยงกันทั�วิโลัก 
จึุงเป็็นผลัให้เกิด้การรับัข่าวิสารของวิัฒนธรรมแลัะควิามเช่�อในต่างแด้น
ซึึ่�งเป็็นอิทธิพุลัให้ผู้คนรับัวัิฒนธรรมอ่�น	 ๆ	 แลัะหลัากหลัายเข้ามาแทน
ควิามศรัทธาในแบับัเดิ้ม	 แลัะสถาบัันศาสนาเป็็นเพีุยงแค่โครงสร้างทาง
สังคม	 แต่ผลัของการสานควิามสัมพัุนธ์ในควิามศรัทธาทางพุระพุุทธ
ศาสนาก่อให้เกิด้เป็็นเคร่อข่ายนั�นซึึ่�งเคร่อข่ายทางพุระพุุทธศาสนามีการ 
ส่งเสริมแลัะสนับัสนุนการทำางานของพุระสงฆ์์นักพัุฒนาในการร่วิมม่อกัน
ป็รับัให้สอด้คล้ัองกับัสถานการณ์พุลัวัิตของสังคม	 แลัะพุยายามนำาหลััก 
คำาสอนทางพุระพุุทธศาสนาเข้าถึงป็ระชาชนที�นับัถ่อศาสนาพุุทธในกระแส
ทุนนิยมสมัยใหม่	 แลัะกระแสโลักาภิวิัตน์	 ถ่อว่ิาเป็็นควิามท้าทายของ 
พุระสงฆ์์นักพัุฒนาเป็็นอย่างยิ�ง	 ซึึ่�งงานเขียนนี�ได้้รวิบัรวิมทำาเนียบัพุระสงฆ์์ 
นักพัุฒนาในภูมิภาคอีสาน	พุ.ศ.	2554	-	2555	หลััก	ๆ 	ได้้เขียนป็ระเด็้นการ
ทำางานของพุระสงฆ์์ต่าง	ๆ	เช่น	แรงจูุงใจุ	แนวิคิด้แลัะแนวิทางการทำางาน	
การป็ระยุกต์หลัักธรรม	ควิามถนัด้	กิจุกรรมการพัุฒนา	บัทเรียนแลัะควิาม
สำาเร็จุ	แผนการทำางาน	ผลักระทบั	แลัะการวิิเคราะห์ถึงรูป็แบับัการทำางาน	
ซึึ่�งการรวิบัรวิมเป็็นเอกสารที�เป็็นรูป็ธรรมทำาให้เห็นภาพุรวิมของการพัุฒนา
สังคมโด้ยพุระสงฆ์์นักพัุฒนาซึึ่�งเป็็นป็ระโยชน์ต่อแนวิทางการพัุฒนาสังคม
ตามแนวิพุุทธศาสนา

	 จุากการพิุจุารณาการนำาแนวิทางพุระพุุทธศาสนาป็ระยุกต์ใช้กับั
การพุฒันาสงัคมในงานเขียนของหลัายท่าน	สรุป็ได้้ว่ิา	ถึงแม้ว่ิาพุุทธศาสนา
จัุด้เป็็นควิามศรทัธาหนึ�งในสถาบัันศาสนาซึ่ึ�งเป็็นหนึ�งในโครงสรา้งทางสงัคม	
แต่ก็ยงัมีอุป็สรรคในควิามศรทัธาของป็ระชาชนลัด้นอ้ยลัง	เน่�องจุากกระแส
โลักาภิวัิตน์เข้ามามีบัทบัาททำาให้เกิด้การรับัควิามศรัทธาอ่�น	 ๆ	 ได้้ไม่ยาก	 
ดั้งนั�น	 การที�จุะใช้แนวิทางพุุทธศาสนาผนวิกกับัการพัุฒนาสังคมก็ค่อ	 
การป็รบััตัวิให้เข้ากับัสถานการณใ์นสังคมสมัยใหม่	ซึึ่�งการที�จุะพัุฒนาสังคม
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ได้้นั�นจุะต้องมีการร่วิมม่อกันเพุ่�อแลักเป็ลีั�ยนควิามรู้ในการแก้ไขปั็ญหาแลัะ
พัุฒนาสังคม	 แลัะหากเป็็นควิามสัมพัุนธ์สามารถรวิมกันเป็็นเคร่อข่ายจุะ
ทำาให้มีการสนับัสนุนแลัะร่วิมม่อการทำางานเพุ่�อเพิุ�มป็ระสิทธิภาพุในการ
พัุฒนาสังคมมากขึ�น

 

2.6 เอกสารแลัะงานิวิิจััยท์่�เก่�ยวิข�อง
	 การศึกษาเพุ่�อวิิเคราะห์เอกสารแลัะงานวิิจัุยที�เกี�ยวิข้องกับัการ
ศึกษาครั�งนี�	 จุะแบ่ังหัวิข้อสำาคัญของการวิิเคราะห์เพุ่�อช่วิยทำาควิามเข้าใจุ
ป็รากฏิการณ์ที�กำาลัังศึกษาออกเป็็น	2	หัวิข้อสำาคัญกล่ัาวิค่อ	1)	การทำาควิาม
เข้าใจุศาสนาหร่อพุุทธศาสนาในฐานะสถาบัันเชิงโครงสร้างในสังคม	 แลัะ	 
2)	การขับัเคล่ั�อนบัทบัาทแลัะกิจุการพุระพุุทธศาสนาในสังคมไทย	ทั�งนี�การ
ทบัทวินเอกสารแลัะงานวิิจัุยที�เกี�ยวิข้องแต่ลัะส่วินจุะให้เห็นบัทสะท้อนต่อ
บัทบัาทของคณะสงฆ์์	 ครอบัคลัุมมิติสถาบัันทางสังคม	 มิติควิามคาด้หวิัง
ท่ามกลัางการเป็ลีั�ยนแป็ลัง	ตลัอด้จุนการขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมเชิงการพัุฒนา
ที�คณะสงฆ์์เริ�มด้ำาเนินการอยู่ในสังคมปั็จุจุุบััน	การทำาควิามเข้าใจุดั้งที�กล่ัาวิ
มาข้างต้น	 จุะช่วิยเป็็นกรอบัทางควิามคิด้สำาหรับัการกำาหนด้กิจุกรรมแลัะ
พัุฒนาให้การวิิจัุยแบับับูัรณาการครั�งนี�	สามารถด้ำาเนินการได้้อย่างสอด้รับั 
กับัข้อเสนอแนะที�มีต่อจุะขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมสนับัสนุนสุขภาวิะวิิถีพุุทธให้
เกิด้ขึ�นในสังคมไทยได้้ต่อไป็

	 การศึกษาของพุระมหาหรรษา	 ธมฺมหาโส	 (นิธิบุัณยากร)	 (2558)	
พุระสงฆ์์นักวิิชาการด้้านพุระพุุทธศาสนา	 เกี�ยวิกับับัทบัาทของพุระสงฆ์์
แลัะสถาบัันพุระพุุทธศาสนากับัการเป็ลีั�ยนแป็ลังของสังคมไทยในอนาคต	
ที�ด้ำาเนินการร่วิมกับัศูนย์พุุทธศาสตร์ศึกษา	 จุุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย	 
ได้้พัุฒนาข้อเสนอที�น่าสนใจุเกี�ยวิกับัการป็รับับัทบัาทของทั�งคณะสงฆ์์แลัะ
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พุระสงฆ์์ว่ิา	 การที�สถาบัันสงฆ์์ป็รับับัทบัาทจุากฐานะผู้นำาทางจิุตวิิญญาณ
แลัะผู้นำาทางอุด้มการณ์ในสังคมสมบัูรณาญาสิทธิราชย์สู่การเน้นบัทบัาท
ฐานะที�ป็รึกษาให้คำาชี�แนะต่อชีวิิตทางสังคม	 ถ่อเป็็นการเป็ลีั�ยนแป็ลัง
บัทบัาทที�สอด้คล้ัองไป็กับัพุลัวัิตของสังคมไทย	 ดั้งนั�นการจุะสร้างพุ่�นที�
ให้กับัพุระสงฆ์์ในอนาคตได้้แสด้งบัทบัาทที�สำาคัญต่อสังคม	 ควิรป็รับัแลัะ
พัุฒนาบัทบัาทการด้ำาเนินงานไป็ที�กิจุกรรมที�เกี�ยวิข้องกับัการสร้างปั็ญญา
แลัะสันติสุข	โด้ยเน้นไป็ที�การด้ำาเนินงานเชิงป็ฏิิบััติการที�ลังพุ่�นที�ไป็สู่ระดั้บั
ชุมชน	 เช่น	 การพัุฒนาศูนย์การเรียนรู้หร่อพุ่�นที�การทำางานที�สามารถให้
พุระสงฆ์์เข้าไป็เป็็นส่วินหนึ�งของระบับัวัิฒนธรรมชุมชน	เป็็นต้น	จุะสามารถ
พัุฒนาบัทบัาทของพุระสงฆ์์ให้ยังด้ำารงอยู่ในสังคมไทยได้้อย่างมีบูัรณภาพุ
ร่วิมกับัพุลัวัิตทางสังคม

	 ขณะที�การศึกษาของ	ด้นัย	ป็รีชาเพิุ�มป็ระสิทธิ�	 (2558)	มีมุมมอง
การพิุจุารณาที�แตกต่างเกี�ยวิกับัการบัริหารองค์กรคณะสงฆ์์	 โด้ยได้้ให้
ข้อเสนอที�สำาคัญค่อการบัริหารองค์กรพุระพุุทธศาสนาในปั็จุจุุบัันถ่อว่ิามี
เอกภาพุแลัะมีควิามใกล้ัชิด้กับัรัฐผ่านการใช้อำานาจุของมหาเถรสมาคม	โด้ย
เฉพุาะอย่างยิ�งเม่�อคณะสงฆ์์เป็็นส่วินหนึ�งของพิุธีกรรมแลัะการสนับัสนุน
ให้เกิด้การสร้างระเบีัยบัทางสังคมให้กับัรัฐ	 ขณะที�ข้อพึุ�งระวัิงที�สำาคัญค่อ
คณะสงฆ์์กำาลัังเผชิญกับัควิามท้าทายในศรัทธาของป็ระชาชน	 เน่�องจุาก
ยังขาด้กิจุกรรมแลัะพุ่�นที�ของการส่�อสาร	 รวิมทั�งสร้างการเรียนรู้ร่วิมกัน
อย่างชัด้เจุน	นอกจุากนี�เม่�อมีป็ระเด็้นทางศาสนาที�ต้องการการส่�อสารเพุ่�อ
ทำาควิามเข้าใจุกับัสังคม	ก็ยงัไม่สามารถหาแนวิทางการส่�อสารที�ชัด้เจุนแลัะ
สร้างการรับัรู้ให้สงัคมพุอใจุได้้มากนัก	ข้อเสนอแนะจุากการศึกษานี�ตอ่การ
พัุฒนาการบัริหารองค์กรพุระพุุทธศาสนา	 จุึงครอบัคลุัมมิติทางกฎหมาย
แลัะมิติทางการบัริหารองค์กร	 เช่น	 การป็รับัโครงสร้างการด้ำาเนินงานทั�ง
ของมหาเถรสมาคม	 แลัะสำานักงานพุระพุุทธศาสนาแห่งชาติให้สอด้คล้ัอง
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กับัการเป็ลีั�ยนแป็ลังทางสังคม	 มุ่งเน้นการกระจุายอำานาจุให้ยังพุ่�นที� 
มากขึ�น	 รวิมทั�งควิรมีองค์กรหร่อคณะบุัคคลัเข้ามาช่วิยสนองพุันธกิจุของ 
คณะสงฆ์์ในอนาคต

	 การศึกษาของ	ชลัวิิทย์	 เจีุยรจิุตต์	 (2559)	 นักสังคมวิิทยาที�สนใจุ
ป็ระเด็้นทางศาสนาได้้ช่วิยกระชับัข้อมูลัแลัะเสนอใหเ้ห็นแนวิทางการป็ฏิิรูป็
องค์พุระพุุทธศาสนาได้้ดี้อีกมิติหนึ�ง	จุะเหน็ได้้ว่ิางานชิ�นนี�วิิเคราะหข้์อเสนอ
ที�เป็็นแนวิทางสำาคัญของการป็ฏิิรูป็กิจุการพุระพุุทธศาสนาทั�งสิ�น	 3	 ด้้าน
กล่ัาวิค่อ	ด้้านการป็กครอง	ควิรมกีารกระจุายอำานาจุการป็กครองคณะสงฆ์์	
เพุ่�อแบ่ังเบัาภาระหน้าที�การสั�งการไป็ที�คณะสงฆ์์ระดั้บัพุ่�นที�	ซึึ่�งจุะช่วิยให้มี
คณะทำางานที�คล่ัองตัวิแลัะสนองการเป็ลีั�ยนแป็ลังในสังคมได้้ดี้ขึ�น	ด้้านการ
ศึกษา	ควิรมีการป็รับัหลัักสูตรการศึกษาของศาสนทายาท	โด้ยเฉพุาะอย่าง
ยิ�งการศึกษาระดั้บัพุระป็ริยัติแผนกสามัญศึกษาเพุ่�อให้สามเณรได้้รับัการ
ศึกษาที�สอด้คล้ัองกับัการเป็ลีั�ยนแป็ลังทางสังคม	 เศรษฐกิจุแลัะวัิฒนธรรม	
แลัะด้้านสังคม	 ทั�งการสาธารณสงเคราะห์แลัะสาธารณูป็การ	 ควิรมีการ
พัุฒนาพุ่�นที�วัิด้ให้ใกล้ัชิด้กับัชุมชนมากที�สุด้	เพุ่�อรักษาควิามสัมพัุนธ์ระหว่ิาง
ศาสนาแลัะสังคมให้อยู่ร่วิมกันอย่างสันติสุข

	 หากพิุจุารณาจุากการวิิเคราะห์ข้างต้น	จุะเห็นได้้ว่ิาองค์กรพุระพุุทธ
ศาสนามีควิามจุำาเป็็นต้องป็รับับัทบัาทการด้ำาเนินงานให้สามารถส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับัป็ระชาชนในสังคมได้้มากขึ�น	 ข้อเสนอเชิงรูป็ธรรมจึุงเป็็นการ
พัุฒนาองค์กรให้มีการป็รับัรูป็แบับัการทำางานร่วิมกับัชุมชนได้้อย่างชัด้เจุน	
รวิมทั�งมีการสร้างเคร่อข่ายการด้ำาเนินงานที�สนใจุควิามทุกข์ร้อนของผู้คน
ในสังคม	 เพุ่�อให้มีองค์กรหร่อเคร่อข่ายการด้ำาเนินงานของคณะสงฆ์์ไทยที�
สามารถทำากิจุกรรมเพุ่�อป็ระโยชน์แก่สังคมระดั้บัชุมชนได้้อย่างชัด้เจุน

	 สำาหรับัการขับัเคล่ั�อนกิจุการพุระพุุทธศาสนาในสังคมไทยอย่างเป็็น
รูป็ธรรม	งานของพุระมหาบุัญเลิัศ	อินฺทป็ญฺูโญ	(ช่วิยธานี)	(2561)	ศึกษาวิิจัุย
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เชิงป็ฏิิบััติการเพุ่�อพัุฒนาเคร่อข่ายพุระสงฆ์์นักพัุฒนาที�เรียกกลัไกดั้งกล่ัาวิ
ว่ิา	“สังฆ์พัุฒนาวิิชชาลััย”	โด้ยสร้างเคร่อข่ายพุระสงฆ์์ที�จุะด้ำาเนินกิจุกรรม
การพัุฒนาผ่านบัทบัาทมหาวิิทยาลััยสงฆ์์	โด้ยได้้สนับัสนุนให้เกิด้การพัุฒนา
องค์ควิามรู้แลัะศึกษาชุมชน	 จุนคิด้ค้นเป็็นโครงการกิจุกรรมระดั้บัพุ่�นที�	
จุนสามารถนำาไป็สู่การพัุฒนาเคร่อข่ายพุระสงฆ์์พัุฒนาได้้	 ซึึ่�งมีส่วินต่อการ
สนับัสนุนทั�งโครงการหมู่บ้ัานรักษาศีลั	5	ของฝ่ายเผยแผ่	แลัะงานส่งเสริม
เคร่อข่ายของฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมอีกด้้วิย

	 ขณะที�งานของ	 พิุนิจุ	 ลัาภธนานนท์,	 สายชลั	 ปั็ญญชิต,	 ภูเบัศ	 
วิณิชชานนท์	 แลัะพิุรญาณ์	 แสงปั็ญญา	 (2563)	 ที�ศึกษาถอด้บัทเรียนการ 
ด้ำาเนินงานสาธารณสงเคราะห์วิิถีพุุทธในสังคมไทย	 โด้ยศึกษาบัทบัาทของ 
พุระสงฆ์์นักสาธารณสงเคราะห์หร่อที�งานชิ�นนี�เรียกว่ิา	 “พุระสังคหวัิตร” 
จุากกลุ่ัมพุระสงฆ์์ที�ช่วิยเหล่ัอสังคมทั�งในระดั้บัสงเคราะห์	 เก่�อกูลั	 พัุฒนา 
แลัะบูัรณาการ	 เห็นว่ิาพุระสงฆ์์ที�ด้ำาเนินกิจุกรรมสาธารณสงเคราะห์ได้้ 
โด้ยมีเป้็าหมายแลัะพุ่�นที�การด้ำาเนินงานที�ชัด้เจุน	 จุะไม่ได้้ขึ�นตรงกับัสาย
การบัังคับับััญชาของคณะสงฆ์์มากนัก	 แต่จุะเป็็นการทำางานที�เริ�มต้นจุาก
พุ่�นที�ชุมชนที�ใกล้ัชิด้กับัวัิด้	แลัะสนองควิามต้องการพุ่�นฐานในการยกระดั้บั
คุณภาพุชีวิิตให้กับักลุ่ัมป็ระชาชนในท้องถิ�น	 ก่อนที�จุะขยายบัทบัาทแลัะ
พุ่�นที�การด้ำาเนินงานกว้ิางขวิางมากขึ�น	 แต่หลัักสำาคัญที�ผลัักดั้นให้สามารถ
ด้ำาเนินงานได้้อย่างต่อเน่�องค่อการยึด้พุ่�นที�หร่อป็ระเด็้นการด้ำาเนินงาน 
พุ่�นฐานของกลุ่ัมไว้ิอย่างมั�นคง	 เช่น	 กลุ่ัมพุระคิลัานุปั็ฏิฐากที�ใช้หลัักธรรม 
ดู้แลัผู้ป่็วิยแลัะบุัคลัากรทางสาธารณสุขในโรงพุยาบัาลั	เป็็นต้น	

	 เม่�อพิุจุารณาจุากการศึกษาที�สำาคัญแลัะมีควิามเกี�ยวิข้องกับัการ
ขับัเคล่ั�อนบัทบัาทแลัะกิจุการพุระพุุทธศาสนาในสังคมไทย	ปั็ญหาที�ป็รากฏิ
แลัะมีควิามจุำาเป็็นที�จุะต้องยกระดั้บัให้หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
ของคณะสงฆ์์เรียนรู้ค่อการส่งเสริมการด้ำาเนินงานให้เกิด้ควิามต่อเน่�อง	
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ทั�งนี�การด้ำาเนินกิจุกรรมที�มีการสนับัสนุนจุากสำานักงานกองทุนสนับัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพุ	 หร่อมีแหล่ังทุนอ่�นเข้ามาสนับัสนุน	 จุะเผชิญควิาม
ท้าทายเม่�อแหล่ังทุนเป็ลีั�ยนแป็ลังนโยบัายหร่อพุ่�นที�การด้ำาเนินงาน	 ดั้งนั�น
ระหวิ่างการพัุฒนากิจุกรรมที�อยู่ระหวิ่างการสนับัสนุน	 จึุงมีควิามจุำาเป็็นที�
จุะต้องผลัักด้ันให้เกิด้เคร่อข่ายแลัะพุ่�นที�การด้ำาเนินงานของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัที�เป็็นต้นแบับัการเรียนรู้สำาหรับัการพุฒันาเคร่อข่าย
สุขภาวิะวิิถีพุุทธต่อไป็	เพุ่�อให้สามารถมีเคร่อข่ายการด้ำาเนินงานที�ต่อเน่�อง	
อีกทั�งระด้มการมีส่วินร่วิมในการกำาหนด้ทิศทางการด้ำาเนินงานให้เกิด้กับั
ชุมชนในพุ่�นที�ที�หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระตำาบัลัตั�งอยู่ได้้อย่างชัด้เจุนแลัะ
ครอบัคลุัมไป็เป็็นระยะยาวิ
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ก�รพัฒน�ศักยภ�พ
พระสงฆ์์ขัองหน่วยอบรม
ป็ระช้�ช้นป็ระจำ�ติำ�บล

3
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	 สำาหรับัในบัทนี�	จุะนำาเสนอข้อมูลัการถอด้บัทเรียนจุากการจัุด้การ
อบัรมเชิงป็ฏิิบััติการ	 “การพัุฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั”	 ถ่อเป็็นเป้็าหมายหลัักของโครงการเสริมสร้าง 
สุขภาวิะเชิงพุุทธของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ในสังคม
ไทย	มีวัิตถุป็ระสงค์เพุ่�อพัุฒนาศักยภาพุให้กับัพุระสงฆ์์ที�อยู่ในหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	ทั�งในส่วินที�เป็็นป็ระธานของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัต้นแบับั	หร่อหน่วิยที�คณะสงฆ์์จัุงหวัิด้เห็นสมควิรวิ่าสามารถ
เรียนรู้แลัะนำากลัับัไป็พัุฒนาหน่วิยของตนเองได้้	 อีกทั�งยังมีกลุ่ัมเป้็าหมาย
ที�เป็็นป็ระธานฝ่ายเผยแผ่แลัะป็ระธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของจัุงหวัิด้	
เพุ่�อให้เกิด้การขับัเคลั่�อนเชิงนโยบัายแลัะสามารถกำาหนด้ยุทธศาสตร์
การด้ำาเนินกิจุกรรมภายในจุังหวัิด้ต่อไป็	 เน่�อหาในส่วินนี�จุะเป็็นการนำา
เสนอเกี�ยวิกับัรูป็แบับั	 กระบัวินการ	 แลัะผลัลััพุธ์ของการพัุฒนาศักยภาพุ 
พุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	โด้ยมีเน่�อหาการนำาเสนอ 
ดั้งต่อไป็นี�

	 3.1	 รูป็แบับัการพัุฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
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	 3.2	 กระบัวินการพัุฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั

	 3.3		ผลัลััพุธ์จุากการจัุด้อบัรมเชิงป็ฏิิบััติการ

	 3.4		ผลัการป็ระเมินการเรียนรู้จุากการอบัรมเชิงป็ฏิิบััติการ

3.1 รป้แบบการพัฒนิาศักัยภาพพระสงฆ์ข์องหน่ิวิยอบรม
ประชาชนิประจัำาตุำาบลั
	 โครงการการเสรมิสร้างสุขภาวิะของหนว่ิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ในสังคมไทย	ได้้นำาการอบัรมเชิงป็ฏิิบััติการมาใช้เป็็นรูป็แบับั 
ในการพัุฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	
โด้ยเน่�อหาการจัุด้อบัรมเป็็นการมุ่งเน้นให้พุระสงฆ์์ที�เข้าร่วิมการอบัรม
เกิด้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัหลัักการ	 พัุนธกิจุ	แลัะผลังานที�โด้ด้เด่้นของหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 สามารถมีกระบัวินการคิด้วิิเคราะห์ใน
เร่�องบัริบัทของชุมชนแลัะการจัุด้ลัำาดั้บัควิามสำาคัญของป็ระเด็้นปั็ญหา	 
องค์ควิามรู้เกี�ยวิกับัหลัักการเขียนโครงการพัุฒนา	 ตลัอด้จุนสามารถหา
แนวิทางการสร้างภาคีเคร่อข่ายการทำางานในพุ่�นที�ของตนเอง	โด้ยมีวิิทยากร
ที�มีควิามรู้ควิามสามารถในเร่�องต่าง	ๆ 	เป็็นผู้บัรรยายถวิายควิามรู้	แลัะการเปิ็ด้
โอกาสให้พุระสงฆ์์ได้้มีการลังม่อป็ฏิิบััตจิุริง	ผ่านการฝึกฝนการเขียนโครงการ
แลัะการลังพุ่�นที�ศึกษาเรียนรู้กับัหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัที�มี 
ผลังานที�โด้ด้เด่้น	 เพุ่�อให้สามารถทด้ลัองนำาแนวิป็ฏิิบััติแลัะองค์ควิามรู้ที�
ได้้รับัจุากการอบัรมไป็ป็ระยุกต์ใช้ในสถานการณ์จุริง
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3.2 กระบวินิการพฒันิาศักัยภาพพระสงฆ์ข์องหนิว่ิยอบรม
ประชาชนิประจัำาตุำาบลั
	 การอบัรมเชิงป็ฏิิบััติการ	“การพัุฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั”	 จุัด้ขึ�นโด้ยโครงการเสริมสร้างสุขภาวิะ 
เชิงพุุทธของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ในสังคมไทย	
ด้ำาเนินการโด้ย	สถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร์	มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราช
วิิทยาลััย	 ร่วิมกับัภาคีเคร่อข่ายอ่�น	 ๆ	 อาทิ	 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณ
สงเคราะห์แลัะคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ของมหาเถรสมาคม	 สำานักงาน
กองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	 กรมอนามัย	 สำานักงานพุระพุุทธ
ศาสนาแห่งชาติ	 ตลัอด้จุนองค์กรป็กครองส่วินท้องถิ�นระดั้บัพุ่�นที�	 โด้ย
สามารถสรุป็สาระสำาคัญของกระบัวินการแลัะลัักษณะการอบัรมได้้ดั้งนี�

 3.2.1 กระบวนการคัดเลือกและคุณสมบัติ

	 กระบัวินการคัด้เล่ัอกแลัะคุณสมบััติของพุระสงฆ์์ที�เข้าร่วิมการ
อบัรมเชิงป็ฏิิบััติการ	 “การพัุฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั”	เป็็นกระบัวินการแรกเริ�มที�มีควิามสำาคัญ	เน่�องจุาก
เป็็นการช่วิยคัด้กรองให้ได้้ผู้เข้าร่วิมการอบัรมที�ตรงตามเป้็าหมาย	 โด้ย
กระบัวินการด้ังกล่ัาวิเริ�มต้นตั�งแต่ขั�นตอนการป็ระชาสัมพัุนธ์การอบัรมไป็
ยงัหน่วิยงานที�เกี�ยวิข้อง	อาทิ	มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	ใน
ฐานะหนว่ิยงานที�ช่วิยอนุเคราะห์ในเร่�องของสถานที�การจัุด้อบัรม	สำานักงาน
เจุ้าคณะจัุงหวัิด้	 ในฐานะหน่วิยงานที�ช่วิยอนุเคราะห์เกี�ยวิกับัพุระสงฆ์์ 
ที�จุะเข้าร่วิมการอบัรม	 โด้ยสำานักงานเจุ้าคณะจัุงหวัิด้จุะเป็็นผู้คัด้เล่ัอก
ผ่านคุณสมบััติที�ทางโครงการเป็็นผู้กำาหนด้ให้	 ก่อนที�จุะทำาการส่งรายช่�อ 
พุระสงฆ์์ผู้เข้าร่วิมการอบัรมมายังโครงการอีกทีหนึ�ง	 ขั�นตอนนี�มีควิาม
สำาคัญมากเน่�องจุากเป็็นการแจุ้งให้พุระสังฆ์าธิการที�เป็็นเจุ้าคณะจุังหวัิด้
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ได้้รับัทราบัเกี�ยวิกับัการจัุด้อบัรม	สามารถสั�งการแลัะมอบัหมายภารกิจุให้ 
พุระสงฆ์์ภายใต้การกำากับัดู้แลัของตนเข้าร่วิมการอบัรมได้้	ซึึ่�งเป็็นช่วิยการ
ย่นยันกับัทางโครงการวิ่าการอบัรมดั้งกล่ัาวิจุะมีผู้เข้าร่วิมการอบัรมที�มี
คุณสมบััติตรงตามเกณฑ์ิของโครงการวิิจัุย	 โด้ยโครงการได้้มีการกำาหนด้
คุณสมบััติของพุระสงฆ์์ที�จุะเข้าร่วิมการอบัรมไว้ิดั้งนี�

	 1)	 เป็็นพุระสงฆ์์ที�เป็็นป็ระธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์	 หร่อ
ป็ระธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ป็ระจุำาจัุงหวัิด้

	 2)	 เป็็นพุระสงฆ์์ที�ได้้รับัการคัด้เล่ัอกจุากเจุ้าคณะจุังหวัิด้หร่อ
ป็ระธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์	หร่อป็ระธานคณะกรรมการ
ฝ่ายเผยแผ่ป็ระจุำาจัุงหวัิด้

	 3)	 เป็็นพุระสงฆ์์ที�เป็็นป็ระธานหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา 
ตำาบัลัหร่อผู้แทนที�คณะสงฆ์์เห็นว่ิาจุะสามารถขับัเคล่ั�อนการด้ำาเนินกิจุกรรม
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัได้้ต่อไป็ในอนาคต

	 4)	 คณะกรรมการคณะสงฆ์์ป็ระจุำาจัุงหวัิด้คัด้เล่ัอก	 โด้ยอาจุ
พิุจุารณาคุณสมบััติอ่�นป็ระกอบัเพุ่�อให้สามารถเข้าร่วิมอบัรมได้้

 3.2.2 กระบวนการพััฒนาศักยภาพั 

	 กระบัวินการพัุฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลั	ถ่อเป็็นวัิตถุป็ระสงค์หลัักข้อหนึ�งของการด้ำาเนินโครงการเสริม
สร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ใน
สังคมไทย	 โด้ยอาศัยรูป็แบับัของการจัุด้อบัรมเชิงป็ฏิิบััติการภายใต้หัวิข้อ
ที�ช่�อว่ิา	 “การพัุฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั”	 เพุ่�อให้พุระสงฆ์์ที�เป็็นป็ระธานฝ่ายเผยแผ่	 ป็ระธานฝ่ายสาธารณ
สงเคราะห์	 แลัะป็ระธานหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัของแต่ลัะ
จัุงหวัิด้	 ได้้รับัองค์ควิามรู้ที�นำาไป็สู่การทำาควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัแนวิคิด้แลัะ
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วิิธีการในการพัุฒนาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	ทั�งนี�	ตลัอด้ระยะ
การด้ำาเนินโครงการ	ทางคณะผู้วิิจัุยได้้จัุด้การอบัรมเพุ่�อถวิายควิามรู้ให้แก่
ตัวิแทนพุระสงฆ์์จุาก	73	จัุงหวัิด้	ภายใต้การจัุด้อบัรมจุำานวินทั�งสิ�น	9	ครั�ง	
โด้ยสามารถนำาเสนอเน่�อหาได้้ดั้งต่อไป็นี�

1. การพัฒนิาศัักยภาพพระสงฆ์์
ของหนิ่วิยอบรมประชาชนิประจัำาตุำาบลั 

สำาหรับคณะสงฆ์์ภาค 8-9

สถุานที่่�  มหาวิที่ยาลัยมหาจำุฬาลงกรณราชิวิที่ยาลัย วิที่ยาเขตขอีนแก่น

กำาหนดการ  8-9 พัฤษภาคม 2562



115

 รายละเอียดกิจักรรม	 :	 โครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธ
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ในสังคมไทย	 ภายใต้
สถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร	์มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	ร่วิมกบัั 
สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	 (สสส.)	 ได้้จัุด้การอบัรม
เชิงป็ฏิิบััติการในหัวิข้อ	 “การพัุฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 สำาหรับัคณะสงฆ์์ภาค	 8-9”	 ณ	 มหาวิิทยาลััย 
มหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 วิิทยาเขตขอนแก่น	 โด้ยมีพุระสงฆ์์ที�ด้ำารง
ตำาแหน่งป็ระธานฝ่ายเผยแผ่,	ป็ระธานฝา่ยสาธารณสงเคราะห	์แลัะป็ระธาน	
อ.ป็.ต.	ต้นแบับั	ในพุ่�นที�	10	จัุงหวัิด้	ได้้แก่	จัุงหวัิด้ขอนแก่น	จัุงหวัิด้ร้อยเอ็ด้	
จัุงหวัิด้เลัย	จัุงหวัิด้มหาสารคาม	จุงัหวัิด้อุด้รธาน	ีจัุงหวัิด้หนองบััวิลัำาภู	จัุงหวัิด้
กาฬสินธ์ุ	 จัุงหวัิด้หนองคาย	 จัุงหวัิด้สกลันคร	 แลัะจัุงหวัิด้บึังกาฬ	 รวิมทั�ง 
ผู้อำานวิยการสำานักงานพุระพุุทธศาสนา	เข้าร่วิมการอบัรมในครั�งนี�

	 ตลัอด้ระยะเวิลัา	 2	 วัิน	 ผู้เข้าร่วิมการอบัรมได้้รับัฟัื้งการบัรรยาย
จุากวิิทยากรที�มีควิามรู้ควิามสามารถหลัายท่านด้้วิยกัน	อาทิ	พุระราชวิรเมธี 
รศ.	 ด้ร.	 รองอธิการบัดี้ฝ่ายบัริหาร	 มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราช
วิิทยาลััย	เป็็นผู้บัรรยายในหัวิข้อ	“นโยบัายแลัะแนวิป็ฏิิบััติของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชน	 (อ.ป็.ต.)”	 เป็็นการสร้างควิามตระหนักแลัะเตรียมควิามพุร้อม
ให้กับัพุระสงฆ์์เพุ่�อรองรับักับัควิามเป็ลีั�ยนแป็ลังทางสังคมในปั็จุจุุบััน	 แลัะ
ชี�ชวินให้พุระสงฆ์์ในฐานะผู้ขับัเคล่ั�อนงานในพุ่�นที�ได้้ยึด้โยงแนวิทางการ
ทำางานให้สอด้คล้ัองกับัแผนยุทธศาสตร์ชาติ	ค่อ	“มั�นคง	มั�งคั�งแลัะยั�งย่น”	
แลัะแผนยุทธศาสตร์การป็ฏิิรูป็กิจุการพุระพุุทธศาสนา	 ค่อ	 “พุุทธศาสน์
มั�นคง	ด้ำารงศีลัธรรม	นำาสังคมสันติสุขอย่างยั�งย่น”

	 พุระสุธีรัตนบััณฑิิต	รศ.	ด้ร.	ผู้อำานวิยการสถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร์	
มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 แลัะผู้จัุด้การโครงการ	 เป็็น 
ผู้บัรรยายในหวัิข้อ	“รูป็แบับัแลัะบัทเรียน	การพัุฒนากิจุกรรมแลัะโครงการ
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พัุฒนาของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 ในยุค	 4.0”	 เป็็นการ 
ฉายภาพุให้เห็นถึงบัทบัาทของสถาบัันทางพุระพุุทธศาสนากับัสังคม 
สมัยใหม่	เพุ่�อชี�ชวินให้ผู้เข้าร่วิมการอบัรมได้้เกดิ้แนวิคดิ้	การริเริ�มสร้างสรรค์	 
ที�จุะนำาไป็สู่การเกิด้กิจุกรรมแลัะนวัิตกรรมในพุ่�นที�	 โด้ยอันดั้บัแรก	 ต้องมี
การวิิเคราะห์บัริบัทของพุ่�นที�ตนเองเสียก่อน	ว่ิามีจุุด้เด่้นในเร่�องใด้	มีจุุด้อ่อน 
ที�ต้องแก้ไขอย่างไร	

	 นอกจุากนี�	ผู้เข้าร่วิมการอบัรมยังได้้มีโอกาสเขียนโครงการพัุฒนา	
ผ่านการให้ข้อคิด้เห็นจุาก	 พุระมหาป็ระยูร	 โชติวิโร	 ผู้อำานวิยการกอง
กิจุการนิสิต	 มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย,	 ด้ร.เบัญจุมาศ	 
สุขสถิต	 คณะพุยาบัาลัศาสตร์	 มหาวิิทยาลััยเชียงใหม่,	 ผศ.ด้ร.พุิชิต	 
ปุ็รมิาตร	มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	วิิทยาเขตนครราชสีมา	
เพุ่�อให้เกิด้การวิางแผน	การคิด้กิจุกรรมที�สอด้คล้ัองกับัแนวิทางการทำางาน
ทั�ง	8	 ด้้าน	ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ที�จุะนำาไป็สู่
การพัุฒนานวัิตกรรมสุขภาวิะวิิถีพุุทธ	 พัุฒนาชุด้ควิามรู้สำาหรับัขับัเคล่ั�อน 
เคร่อข่ายหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ตอบัสนองการป็ฏิิรูป็
กิจุการคณะสงฆ์์	ตลัอด้จุนการ	“พุลิักฟ้ื้�น”	แลัะ	“เป็ลีั�ยนผ่าน”	ให้องค์กร
พุระพุุทธศาสนากลัับัมาเป็็นศูนย์กลัางทางปั็ญญาแลัะสุขภาวิะของชุมชน
ต่อไป็
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 รายละเอียดกิจักรรม	 :	 โครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธ
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ในสังคมไทย	 ภายใต้
สถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร	์มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	ร่วิมกบัั 
สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	 (สสส.)	 ได้้จัุด้การอบัรม
เชิงป็ฏิิบััติการในหัวิข้อ	 “การพัุฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 สำาหรับัคณะสงฆ์์ภาค	 10-11”	ณ	 มหาวิิทยาลััย

2. การพัฒนิาศัักยภาพพระสงฆ์์
ของหนิ่วิยอบรมประชาชนิประจัำาตุำาบลั 

สำาหรับคณะสงฆ์์ภาค 10-11

สถุานที่่�  มหาวิที่ยาลัยมหาจำุฬาลงกรณราชิวิที่ยาลัย วิที่ยาลัยสงฆ์์ศัรีสะเกษ

กำาหนดการ  13-14 พัฤษภาคม 2562
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มหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 วิิทยาลััยสงฆ์์ศรีสะเกษ	 โด้ยมีพุระสงฆ์์ที�
ด้ำารงตำาแหน่งป็ระธานฝ่ายเผยแผ่,	 ป็ระธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์	 แลัะ
ป็ระธาน	 อ.ป็.ต.	 ต้นแบับั	 ในพุ่�นที�	 10	 จัุงหวัิด้	 ได้้แก่	 จัุงหวัิด้ศรีสะเกษ	
จัุงหวัิด้อุบัลัราชธานี	 จัุงหวัิด้นครพุนม	 จัุงหวัิด้ยโสธร	 จัุงหวัิด้มุกด้าหาร	
จัุงหวัิด้อำานาจุเจุริญ	จัุงหวัิด้นครราชสีมา	จัุงหวัิด้บุัรีรัมย	์จัุงหวัิด้ชัยภูมิ	แลัะ
จัุงหวัิด้สุรินทร์	รวิมทั�งผู้อำานวิยการสำานักงานพุระพุุทธศาสนา	เข้าร่วิมการ
อบัรมในครั�งนี�

	 ตลัอด้ระยะเวิลัา	 2	 วัิน	 ผู้เข้าร่วิมการอบัรมได้้รับัฟัื้งการบัรรยาย
จุากวิิทยากรที�มีควิามรู้ควิามสามารถหลัายท่านด้้วิยกัน	อาทิ	พุระราชวิรเมธี 
รศ.	 ด้ร.	 รองอธิการบัดี้ฝ่ายบัริหาร	 มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราช
วิิทยาลััย	เป็็นผู้บัรรยายในหัวิข้อ	“นโยบัายแลัะแนวิป็ฏิิบััติของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชน	 (อ.ป็.ต.)”	 เป็็นการสร้างควิามตระหนักแลัะเตรียมควิามพุร้อม
ให้กับัพุระสงฆ์์เพุ่�อรองรับักับัควิามเป็ลีั�ยนแป็ลังทางสังคมในปั็จุจุุบััน	 แลัะ
ชี�ชวินให้พุระสงฆ์์ในฐานะผู้ขับัเคล่ั�อนงานในพุ่�นที�ได้้ยึด้โยงแนวิทางการ
ทำางานให้สอด้คล้ัองกับัแผนยุทธศาสตร์ชาติ	ค่อ	“มั�นคง	มั�งคั�งแลัะยั�งย่น”	
แลัะแผนยุทธศาสตร์การป็ฏิิรูป็กิจุการพุระพุุทธศาสนา	 ค่อ	 “พุุทธศาสน์
มั�นคง	ด้ำารงศีลัธรรม	นำาสังคมสันติสุขอย่างยั�งย่น”

	 พุระอุด้มปั็ญญาภรณ์	 รองเจุ้าคณะจัุงหวัิด้ยโสธร	 เป็็นผู้บัรรยาย
ในหัวิข้อ	 “รูป็แบับัแลัะบัทเรียนการพัุฒนาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั”	เป็็นการนำาเสนอถึงภาพุรวิมการทำางานของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลั	การป็ระสานการทำางานให้สอด้คล้ัองกับักิจุกรรมแลัะนโยบัาย
ทั�งจุากมหาเถรสมาคม	 หน่วิยงานราชการ	 แลัะหน่วิยงานเอกชน	 เพุ่�อหา
เคร่อข่ายการทำางานซึึ่�งจุะช่วิยให้เกิด้การขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมอย่างยั�งย่นได้้

	 พุระมงคลัวิชิรากร	 เลัขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของ 
มหาเถรสมาคม	บัรรยายเพิุ�มเติมโด้ยเจุาะลึักลังไป็ในป็ระเด็้นเกี�ยวิกับังาน
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ด้้านสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม	 เพุ่�อให้ผู้รับัฟัื้งการบัรรยาย
เกิด้ควิามเข้าใจุต่อสถานการณ์โด้ยภาพุรวิมของคณะสงฆ์์	 การป็รับัตัวิของ 
คณะสงฆ์์ต่อสถานการณ์ควิามเป็ลีั�ยนแป็ลังของสังคมไทย

	 พุระสุธีรัตนบััณฑิิต	รศ.	ด้ร.	ผู้อำานวิยการสถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร์
มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 แลัะผู้จัุด้การโครงการ	 เป็็น 
ผู้บัรรยายในหวัิข้อ	“รูป็แบับัแลัะบัทเรียน	การพัุฒนากิจุกรรมแลัะโครงการ
พัุฒนาของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	ในยุค	4.0”	เป็็นการฉายภาพุ
ให้เห็นถึงบัทบัาทของสถาบัันทางพุระพุุทธศาสนากับัสังคมสมัยใหม่	 เพุ่�อ 
ชี�ชวินให้ผู้เข้าร่วิมการอบัรมได้้เกิด้แนวิคิด้	การริเริ�มสร้างสรรค์	ที�จุะนำาไป็สู่
การเกิด้กิจุกรรมแลัะนวัิตกรรมในพุ่�นที�	โด้ยอันดั้บัแรก	ต้องมีการวิิเคราะห์
บัริบัทของพุ่�นที�ตนเองเสียก่อน	ว่ิามีจุุด้เด่้นในเร่�องใด้	มีจุุด้อ่อนที�ต้องแก้ไข
อย่างไร		

	 นอกจุากนี�	ผู้เข้าร่วิมการอบัรมยังได้้มีโอกาสเขียนโครงการพัุฒนา	
ผ่านการให้ข้อคิด้เห็นจุาก	 พุระมหาป็ระยูร	 โชติวิโร	 ผู้อำานวิยการกอง
กิจุการนิสิต	 มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย,	 ด้ร.เบัญจุมาศ	 
สุขสถิต	 คณะพุยาบัาลัศาสตร์	 มหาวิิทยาลััยเชียงใหม่,	 ผศ.ด้ร.พุิชิต	 
ปุ็รมิาตร	มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	วิิทยาเขตนครราชสีมา	
เพุ่�อให้เกิด้การวิางแผน	การคิด้กิจุกรรมที�สอด้คล้ัองกับัแนวิทางการทำางาน
ทั�ง	8	 ด้้าน	ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ที�จุะนำาไป็สู่
การพัุฒนานวัิตกรรมสุขภาวิะวิิถีพุุทธ	 พัุฒนาชุด้ควิามรู้สำาหรับัขับัเคล่ั�อน 
เคร่อข่ายหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ตอบัสนองการป็ฏิิรูป็
กิจุการคณะสงฆ์์	ตลัอด้จุนการ	“พุลิักฟ้ื้�น”	แลัะ	“เป็ลีั�ยนผ่าน”	ให้องค์กร
พุระพุุทธศาสนากลัับัมาเป็็นศูนย์กลัางทางปั็ญญาแลัะสุขภาวิะของชุมชน
ต่อไป็
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 รายละเอียดกิจักรรม	 :	 โครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธ
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ในสังคมไทย	 ภายใต้
สถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร	์มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	ร่วิมกบัั 
สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	 (สสส.)	 ได้้จัุด้การอบัรม
เชิงป็ฏิิบััติการในหัวิข้อ	 “การพัุฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	สำาหรับัคณะสงฆ์์ภาค	12-13”	ณ	 โรงเรียนมัธยม

3. การพัฒนิาศัักยภาพพระสงฆ์์
ของหนิ่วิยอบรมประชาชนิประจัำาตุำาบลั 

สำาหรับคณะสงฆ์์ภาค 12-13

สถุานที่่�  โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงที่อีง อีำาเภอีศัรีมหาโพัธิ� จำังหวัดปราจำีนบุรี 

กำาหนดการ  20-21 พัฤษภาคม 2562
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วัิด้ใหม่กรงทอง	 อำาเภอศรีมหาโพุธิ�	 จัุงหวัิด้ป็ราจีุนบุัรี	 โด้ยมีพุระสงฆ์์ที�
ด้ำารงตำาแหน่งป็ระธานฝ่ายเผยแผ่,	 ป็ระธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์	 แลัะ
ป็ระธาน	 อ.ป็.ต.	 ต้นแบับั	 ในพุ่�นที�	 8	 จัุงหวัิด้	 ได้้แก่	 จัุงหวัิด้ป็ราจุีนบุัรี	
จัุงหวัิด้นครนายก	 จัุงหวัิด้ฉะเชิงเทรา	 จัุงหวัิด้ระยอง	 จัุงหวัิด้จัุนทบุัรี	 
จัุงหวัิด้สระแก้วิ	 จัุงหวัิด้ชลับุัรี	 แลัะจัุงหวัิด้ตราด้	 รวิมทั�งผู้อำานวิยการ 
สำานักงานพุระพุุทธศาสนา	เข้าร่วิมการอบัรมในครั�งนี�

	 ตลัอด้ระยะเวิลัา	2	วัิน	ผู้เข้าร่วิมการอบัรมได้้รับัฟัื้งการบัรรยายจุาก
วิิทยากรที�มีควิามรู้ควิามสามารถหลัายท่านด้้วิยกัน	อาทิ	พุระเทพุรัตนมุนี 
ผู้รักษาการเจุ้าคณะภาค	 12	 เป็็นป็ระธานเปิ็ด้การอบัรมแลัะบัรรยาย	
เน่�อหาส่วินใหญเ่ป็็นการอธบิัายถึงบัริบัทของคณะสงฆ์์ภาค	12	แลัะภาค	13 
ทั�งในเร่�องของลัักษณะงานที�คณะสงฆ์์ป็ฏิิบััติ	 ควิามคาด้หวัิงของสังคมต่อ 
คณะสงฆ์์	 แลัะสิ�งที�พุระสงฆ์์ควิรป็ฏิิบััติต่อสังคม	 เพุ่�อสร้างศรัทธาให้คนใน
สังคมต่อพุระพุุทธศาสนา

	 พุระพิุศาลัศึกษากร	 เจุ้าคณะจัุงหวัิด้ป็ราจีุนบุัรี	 บัรรยายในหัวิข้อ	
“ระเบีัยบัแลัะแนวิป็ฏิิบััติของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน	 (อ.ป็.ต.)”	 มีเน่�อหา
ส่วินใหญ่ที�อธิบัายถึงสถานการณ์การทำางาน	 อ.ป็.ต.	 ของคณะสงฆ์์จัุงหวัิด้
ป็ราจีุนบุัรี

	 พุระสุธีรัตนบััณฑิิต	รศ.	ด้ร.	ผู้อำานวิยการสถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร์
มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 แลัะผู้จัุด้การโครงการ	 เป็็น 
ผู้บัรรยายในหวัิข้อ	“รูป็แบับัแลัะบัทเรียน	การพัุฒนากิจุกรรมแลัะโครงการ
พัุฒนาของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 ในยุค	 4.0”	 เป็็นการฉาย
ภาพุให้เห็นถึงบัทบัาทของสถาบัันทางพุระพุุทธศาสนากับัสังคมสมัยใหม่	
เพุ่�อชี�ชวินให้ผู้เข้าร่วิมการอบัรมได้้เกิด้แนวิคิด้	 การริเริ�มสร้างสรรค์	 ที�จุะ
นำาไป็สู่การเกิด้กิจุกรรมแลัะนวัิตกรรมในพุ่�นที�	 โด้ยอันดั้บัแรก	 ต้องมีการ
วิิเคราะห์บัริบัทของพุ่�นที�ตนเองเสียก่อน	ว่ิามีจุุด้เด่้นในเร่�องใด้	มีจุุด้อ่อนที�
ต้องแก้ไขอย่างไร	
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	 นอกจุากนี�	ผู้เข้าร่วิมการอบัรมยังได้้มีโอกาสเขียนโครงการพัุฒนา	
ผ่านการให้ข้อคิด้เห็นจุากพุระสิทธิธรรมวิิเทศ	 ผู้ช่วิยเจุ้าอาวิาสวัิด้สระเกศ 
วิรมหาวิิหารแลัะเลัขานุการเจุ้าคณะภาค	 12	 เพุ่�อให้เกิด้การวิางแผน	 
การคิด้กิจุกรรมที�สอด้คลั้องกับัแนวิทางการทำางานทั�ง	 8	 ด้้าน	 ของหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ที�จุะนำาไป็สู่การพัุฒนานวัิตกรรม
สุขภาวิะวิิถีพุุทธ	 พุัฒนาชุด้ควิามรู้สำาหรับัขับัเคลั่�อนเคร่อข่ายหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ตอบัสนองการป็ฏิิรูป็กิจุการคณะสงฆ์์	
ตลัอด้จุนการ	“พุลิักฟ้ื้�น”	แลัะ	“เป็ลีั�ยนผ่าน”	ให้องค์กรพุระพุุทธศาสนา
กลัับัมาเป็็นศูนย์กลัางทางปั็ญญาแลัะสุขภาวิะของชุมชนต่อไป็
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 รายละเอียดกิจักรรม	 :	 โครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธ
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ในสังคมไทย	 ภายใต้
สถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร	์มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	ร่วิมกบัั 
สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	 (สสส.)	 ได้้จัุด้การอบัรม
เชิงป็ฏิิบััติการในหัวิข้อ	 “การพัุฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	สำาหรับัคณะสงฆ์์ภาค	2-3”	ณ	วัิด้พุนัญเชิงวิรวิิหาร	

4. การพัฒนิาศัักยภาพพระสงฆ์์
ของหนิ่วิยอบรมประชาชนิประจัำาตุำาบลั 

สำาหรับคณะสงฆ์์ภาค 2-3
สถุานที่่�  วัดพันัญเชิิงวรวิหาร อีำาเภอีพัระนครศัรีอียุธยา 
   จำังหวัดพัระนครศัรีอียุธยา

กำาหนดการ  29-30 พัฤษภาคม 2562
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อำาเภอพุระนครศรีอยุธยา	 จัุงหวัิด้พุระนครศรีอยุธยา	 โด้ยมีพุระสงฆ์์ที�
ด้ำารงตำาแหน่งป็ระธานฝ่ายเผยแผ่,	 ป็ระธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์	 แลัะ
ป็ระธาน	อ.ป็.ต.	ต้นแบับั	ในพุ่�นที�	7	จัุงหวัิด้	ได้้แก่	จัุงหวัิด้พุระนครศรีอยธุยา	 
จัุงหวัิด้อ่างทอง	จุงัหวัิด้สระบุัรี	จัุงหวัิด้ลัพุบุัรี	จัุงหวัิด้สิงห์บุัรี	จัุงหวัิด้ชัยนาท 
แลัะจุังหวัิด้อุทัยธานี	 รวิมทั�งผู้อำานวิยการสำานักงานพุระพุุทธศาสนา	 
เข้าร่วิมการอบัรมในครั�งนี�

	 ตลัอด้ระยะเวิลัา	 2	 วัิน	 ผู้เข้าร่วิมการอบัรมได้้รับัฟัื้งการบัรรยาย
จุากวิิทยากรที�มีควิามรู้ควิามสามารถหลัายท่านด้้วิยกัน	อาทิ	พุระราชวิรเมธี 
รศ.	 ด้ร.	 รองอธิการบัดี้ฝ่ายบัริหาร	 มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราช
วิิทยาลััย	เป็็นผู้บัรรยายในหัวิข้อ	“นโยบัายแลัะแนวิป็ฏิิบััติของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชน	 (อ.ป็.ต.)”	 เป็็นการสร้างควิามตระหนักแลัะเตรียมควิามพุร้อม
ให้กับัพุระสงฆ์์เพุ่�อรองรับักับัควิามเป็ลีั�ยนแป็ลังทางสังคมในปั็จุจุุบััน	 แลัะ
ชี�ชวินให้พุระสงฆ์์ในฐานะผู้ขับัเคล่ั�อนงานในพุ่�นที�ได้้ยึด้โยงแนวิทางการ
ทำางานให้สอด้คล้ัองกับัแผนยุทธศาสตร์ชาติ	ค่อ	“มั�นคง	มั�งคั�งแลัะยั�งย่น”	
แลัะแผนยุทธศาสตร์การป็ฏิิรูป็กิจุการพุระพุุทธศาสนา	 ค่อ	 “พุุทธศาสน์
มั�นคง	ด้ำารงศีลัธรรม	นำาสังคมสันติสุขอย่างยั�งย่น”

	 พุระสุธีรัตนบััณฑิิต	รศ.	ด้ร.	ผู้อำานวิยการสถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร์
มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 แลัะผู้จัุด้การโครงการ	 เป็็น 
ผู้บัรรยายในหวัิข้อ	“รูป็แบับัแลัะบัทเรียน	การพุฒันากิจุกรรมแลัะโครงการ
พัุฒนาของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	ในยุค	4.0”	เป็็นการฉายภาพุ 
ให้เห็นถึงบัทบัาทของสถาบัันทางพุระพุุทธศาสนากับัสังคมสมัยใหม่	เพุ่�อชี�
ชวินให้ผู้เข้าร่วิมการอบัรมได้้เกิด้แนวิคิด้	การริเริ�มสร้างสรรค์	 ที�จุะนำาไป็สู่
การเกิด้กิจุกรรมแลัะนวัิตกรรมในพุ่�นที�	โด้ยอันดั้บัแรก	ต้องมีการวิิเคราะห์
บัริบัทของพุ่�นที�ตนเองเสียก่อน	ว่ิามีจุุด้เด่้นในเร่�องใด้	มีจุุด้อ่อนที�ต้องแก้ไข
อย่างไร	
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	 นอกจุากนี�	 เพุ่�อให้เกิด้แนวิคิด้การทำางานที�สมบูัรณ์มากยิ�งขึ�น 
ทางโครงการยังได้้จุัด้กิจุกรรมการถอด้บัทเรียนองค์กรภาคีเคร่อข่าย
กับัองค์กรพุระพุุทธศาสนา	 โด้ยมี	 รศ.ด้ร.ชลัวิิทย์	 เจีุยรจิุตต์	 คณบัดี้ 
คณะสังคมศาสตร์	 มหาวิิทยาลััยศรีนครินทรวิิโรฒ	 เป็็นผู้บัรรยายให้
แนวิคิด้เกี�ยวิกับักระบัวินการป็รับัตัวิขององค์กรทางสังคมต่างๆ	 ภายใต้
สถานการณ์โลักที�เป็ลีั�ยนแป็ลังไป็	 มีการยกกรณีตัวิอย่างการป็รับัตัวิของ
คณะสังคมศาสตร์	 มศวิ	 ในฐานะที�เป็็นผู้บัริหาร	 แลัะให้ข้อเสนอแนะวิ่า
คณะสงฆ์์ก็ควิรมีการป็รับัตัวิเช่นกันภายใต้สถานการณ์ควิามเป็ลีั�ยนแป็ลังนี�

	 นายสุทธิพุงษ์	วิสุโสภาพุลั	ผู้อำานวิยการสำานักพัุฒนาแลัะขับัเคล่ั�อน
นโยบัายสาธารณะระดั้บัชาติ	 สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพุแห่งชาติ	
เป็็นผู้บัรรยายเกี�ยวิกับัสิทธิในการรักษาสุขภาพุของพุระสงฆ์์	 สถานการณ์
สุขภาพุพุระสงฆ์์ในปั็จุจุุบััน	แลัะแนวิทางการอำานวิยควิามสะด้วิกทางด้้าน
สุขภาพุของพุระสงฆ์์ที�ทางสำานักงานได้้ตั�งเป้็าหมายไว้ิ	ก่อนที�จุะให้ข้อเสนอ
แนะเกี�ยวิกับักระบัวินการทำางานของคณะสงฆ์์	 ที�ควิรสร้างแนวิทางควิาม 
ร่วิมม่อกับัหน่วิยงานภาครัฐแลัะเอกชนอ่�นๆ	เพุ่�อให้เกิด้ควิามยั�งย่นต่อไป็

	 ท้ายที�สุด้	 ผู้เข้าร่วิมการอบัรมยังได้้มีโอกาสเขียนโครงการพัุฒนา	
ผ่านการให้ข้อคิด้เห็นจุาก	 รศ.ด้ร.โกนิฏิฐ์	 ศรีทอง	 ผู้ช่วิยอธิการบัดี้ฝ่าย
วิิชาการ	มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย,	ด้ร.เบัญจุมาศ	สุขสถิตย์ 
คณะพุยาบัาลัศาสตร์	 มหาวิิทยาลััยเชียงใหม่	 เพุ่�อให้เกิด้การวิางแผน	 
การคิด้กิจุกรรมที�สอด้คลั้องกับัแนวิทางการทำางานทั�ง	 8	 ด้้าน	 ของหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ที�จุะนำาไป็สู่การพัุฒนานวัิตกรรม
สุขภาวิะวิิถีพุุทธ	 พัุฒนาชุด้ควิามรู้สำาหรับัขับัเคล่ั�อนเคร่อข่ายหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ตอบัสนองการป็ฏิิรูป็กิจุการคณะสงฆ์์	
ตลัอด้จุนการ	“พุลิักฟ้ื้�น”	แลัะ	“เป็ลีั�ยนผ่าน”	ให้องค์กรพุระพุุทธศาสนา
กลัับัมาเป็็นศูนย์กลัางทางปั็ญญาแลัะสุขภาวิะของชุมชนต่อไป็
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 รายละเอียดกิจักรรม	 :	 โครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธ
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ในสังคมไทย	 ภายใต้
สถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร	์มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	ร่วิมกบัั 
สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	 (สสส.)	 ได้้จัุด้การ
อบัรมเชิงป็ฏิิบััติการในหัวิข้อ	 “การพัุฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 สำาหรับัคณะสงฆ์์ภาค	 14-15”	ณ	 วัิด้ไร่ขิง	 

5. การพัฒนิาศัักยภาพพระสงฆ์์
ของหนิ่วิยอบรมประชาชนิประจัำาตุำาบลั 

สำาหรับคณะสงฆ์์ภาค 14-15

สถุานที่่�  วัดไร่ขิง พัระอีารามหลวง อีำาเภอีสามพัราน จำังหวัดนครปฐม 

กำาหนดการ  5-6 มิถุุนายน 2562
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พุระอารามหลัวิง	อำาเภอสามพุราน	จัุงหวัิด้นครป็ฐม	โด้ยมีพุระสงฆ์์ที�ด้ำารง
ตำาแหน่งป็ระธานฝ่ายเผยแผ่,	ป็ระธานฝา่ยสาธารณสงเคราะห	์แลัะป็ระธาน	
อ.ป็.ต.	ต้นแบับั	ในพุ่�นที�	8	จัุงหวัิด้	ได้้แก่	จัุงหวัิด้นครป็ฐม	จัุงหวัิด้สุพุรรณบุัรี	
จัุงหวัิด้กาญจุนบุัรี	 จัุงหวัิด้สมุทรสาคร	 จัุงหวัิด้ราชบุัรี	 จัุงหวัิด้เพุชรบุัรี	 
จัุงหวัิด้สมุทรสงคราม	 แลัะจัุงหวัิด้ป็ระจุวิบัคีรีขันธ์	 รวิมทั�งผู้อำานวิยการ
สำานักงานพุระพุุทธศาสนา	เข้าร่วิมการอบัรมในครั�งนี�

	 ตลัอด้ระยะเวิลัา	 2	 วัิน	 ผู้เข้าร่วิมการอบัรมได้้รับัฟัื้งการบัรรยาย
จุากวิิทยากรที�มีควิามรู้ควิามสามารถหลัายท่านด้้วิยกัน	 อาทิ	 พุระธรรม
โพุธิมงคลั	 ผู้รักษาการเจุ้าคณะภาค	 14	 บัรรยายพิุเศษเกี�ยวิกับัหลัักการ
ทำางาน	 เป้็าหมาย	 แลัะควิามคาด้หวัิงของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)

	 พุระเทพุศาสนาภิบัาลั	 รองป็ระธานคณะกรรมการขับัเคล่ั�อน
โครงการหมู่บ้ัานรักษาศีลั	 5	 บัรรยายในหัวิข้อ	 “นโยบัายแลัะแนวิป็ฏิิบััติ
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)”	นำาเสนอเน่�อหาเกี�ยวิกับั
การติด้ตามการทำางานของคณะสงฆ์์ทั�วิป็ระเทศ

	 พุระราชวิรเมธี	รศ.	ด้ร.	รองอธิการบัดี้ฝ่ายบัริหาร	มหาวิิทยาลััย
มหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	เป็็นผู้บัรรยายในหัวิข้อ	“การพัุฒนาศักยภาพุ
พุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)”	 เป็็นการสร้าง
ควิามตระหนักแลัะเตรียมควิามพุร้อมให้กับัพุระสงฆ์์เพุ่�อรองรับักับัควิาม
เป็ลีั�ยนแป็ลังทางสงัคมในป็จัุจุุบััน	แลัะชี�ชวินใหพุ้ระสงฆ์์ในฐานะผู้ขบััเคลั่�อน
งานในพุ่�นที�ได้้ยึด้โยงแนวิทางการทำางานให้สอด้คล้ัองกับัแผนยุทธศาสตร์
ชาติ	ค่อ	“มั�นคง	มั�งคั�งแลัะยั�งย่น”	แลัะแผนยุทธศาสตร์การป็ฏิิรูป็กิจุการ
พุระพุุทธศาสนา	ค่อ	“พุุทธศาสน์มั�นคง	ด้ำารงศีลัธรรม	นำาสังคมสันติสุขอยา่ง
ยั�งย่น”
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	 พุระสุธีรัตนบััณฑิิต	รศ.	ด้ร.	ผู้อำานวิยการสถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร์
มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 แลัะผู้จัุด้การโครงการ	 เป็็น
ผู้บัรรยายในหัวิข้อ	 “การเขียนโครงการแลัะกิจุกรรมของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)”	 เป็็นการฉายภาพุให้เห็นถึงบัทบัาทของ
สถาบัันทางพุระพุุทธศาสนากับัสังคมสมัยใหม่	 เพุ่�อชี�ชวินให้ผู้เข้าร่วิมการ
อบัรมได้้เกิด้แนวิคิด้	การริเริ�มสร้างสรรค์	ที�จุะนำาไป็สู่การเกิด้กิจุกรรมแลัะ
นวัิตกรรมในพุ่�นที�	โด้ยอันดั้บัแรก	ตอ้งมีการวิิเคราะหบ์ัริบัทของพุ่�นที�ตนเอง
เสียก่อน	ว่ิามีจุุด้เด่้นในเร่�องใด้	มีจุุด้อ่อนที�ต้องแก้ไขอย่างไร	

	 นอกจุากนี�	ผู้เข้าร่วิมการอบัรมยังได้้มีโอกาสเขียนโครงการพัุฒนา	
ผ่านการให้ข้อคิด้เห็นจุาก	 ด้ร.เบัญจุมาศ	 สุขสถิตย์	 คณะพุยาบัาลัศาสตร์	
มหาวิิทยาลััยเชียงใหม่,	เพุ่�อให้เกิด้การวิางแผน	การคิด้กิจุกรรมที�สอด้คล้ัอง
กับัแนวิทางการทำางานทั�ง	8	ด้้าน	ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	
(อ.ป็.ต.)	ที�จุะนำาไป็สู่การพัุฒนานวัิตกรรมสุขภาวิะวิิถีพุุทธ	พัุฒนาชุด้ควิามรู้ 
สำาหรับัขับัเคล่ั�อนเคร่อข่ายหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	
ตอบัสนองการป็ฏิิรูป็กิจุการคณะสงฆ์์	 ตลัอด้จุนการ	 “พุลิักฟ้ื้�น”	 แลัะ	
“เป็ลีั�ยนผ่าน”	ให้องค์กรพุระพุุทธศาสนากลัับัมาเป็็นศูนย์กลัางทางป็ญัญา
แลัะสุขภาวิะของชุมชนต่อไป็



129

 รายละเอียดกิจักรรม	 :	 โครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธ
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ในสังคมไทย	 ภายใต้
สถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร	์มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	ร่วิมกบัั 
สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	 (สสส.)	 ได้้จัุด้การอบัรม
เชิงป็ฏิิบััติการในหัวิข้อ	 “การพัุฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	สำาหรับัคณะสงฆ์์ภาค	4-5”	ณ	มหาวิิทยาลััยมหา

6. การพัฒนิาศัักยภาพพระสงฆ์์
ของหนิ่วิยอบรมประชาชนิประจัำาตุำาบลั 

สำาหรับคณะสงฆ์์ภาค 4-5
สถุานที่่�  มหาวิที่ยาลัยมหาจำุฬาลงกรณราชิวิที่ยาลัย วิที่ยาลัยสงฆ์์พัิจำิตร 

กำาหนดการ  16-17 ตุลาคม 2562
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จุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	วิิทยาลััยสงฆ์์พิุจิุตร	โด้ยมีพุระสงฆ์์ที�ด้ำารงตำาแหน่ง
ป็ระธานฝ่ายเผยแผ่,	ป็ระธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์	แลัะป็ระธาน	อ.ป็.ต.	
ต้นแบับั	ในพุ่�นที�	8	จัุงหวัิด้	ได้้แก่	จัุงหวัิด้พิุจิุตร	จัุงหวัิด้นครสวิรรค์	จัุงหวัิด้
กำาแพุงเพุชร	 จัุงหวัิด้เพุชรบูัรณ์	 จัุงหวัิด้พิุษณุโลัก	 จัุงหวัิด้สุโขทัย	 จัุงหวัิด้
อุตรดิ้ตถ์	แลัะจัุงหวัิด้ตาก	รวิมทั�งมีผู้อำานวิยการสำานักงานพุระพุุทธศาสนา	
เข้าร่วิมการอบัรมเพุ่�อการพัุฒนาศักยภาพุในครั�งนี�

	 ตลัอด้ระยะเวิลัา	2	วัิน	ผู้เข้าร่วิมการอบัรมได้้รับัฟัื้งการบัรรยายจุาก
วิิทยากรที�มีควิามรู้ควิามสามารถหลัายท่านด้้วิยกัน	 อาทิ	พุระวิิสุทธาธิบัดี้	 
ผู้รักษาการแทนเจุ้าคณะภาค	 4	 ที�ได้้ให้เมตตาเป็็นป็ระธานเปิ็ด้การอบัรม
แลัะบัรรยายเกี�ยวิกับัควิามเป็็นมาของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	
เน้นยำ�าให้เห็นถึงควิามสำาคัญของ	 อ.ป็.ต.	 ในฐานะที�เป็็นหน่วิยงานทาง
พุระพุุทธศาสนาที�มีควิามเกี�ยวิโยงสัมพัุนธ์กับัชุมชนมากที�สุด้	 อีกทั�งให้
ข้อคิด้เกี�ยวิกับัควิามเป็ลีั�ยนแป็ลังทางสังคมที�คณะสงฆ์์จุำาเป็็นจุะต้องป็รับั
ตัวิให้สอด้คล้ัองกับัสภาวิะดั้งกล่ัาวิ	 เพุ่�อธำารงรักษาไว้ิซึ่ึ�งควิามศรัทธาของ
พุุทธศาสนิกชนต่อพุระพุุทธศาสนา

	 พุระเทพุเวิที,	 รศ.ด้ร.	 ผู้รักษาการเจุ้าคณะภาค	 6	 บัรรยายใน
หัวิข้อ	“การพัุฒนากิจุกรรมแลัะโครงการพุฒันาของหนว่ิยอบัรมป็ระชาชน 
ป็ระจุำาตำาบัลั”	เป็็นการพัุฒนาศักยภาพุให้กับัพุระสงฆ์์เกี�ยวิกับักระบัวินการ
เขียนโครงการ	การแสวิงหาป็ระเด็้นปั็ญหา	การวิิเคราะห์สถานการณ์ต่าง	ๆ 	
ในพุ่�นที�	พุร้อมทั�งการวิิเคราะห์ถึงแนวิทางในการแก้ไขปั็ญหา	รวิมทั�งควิาม
คาด้หวัิงที�มีต่อพุ่�นที�ของตนเองในอนาคต	

	 พุระสุธีรัตนบััณฑิิต	รศ.	ด้ร.	ผู้อำานวิยการสถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร์
มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 แลัะผู้จัุด้การโครงการ	 เป็็น 
ผู้บัรรยายในหัวิข้อ	 “การพัุฒนางานหน่วิย	 อ.ป็.ต.	 ในยุคไทยแลันด์้	 4.0”	
เป็็นการบัรรยายเพุ่�อมุ่งหวัิงให้พุระสงฆ์์ที�เข้าร่วิมการอบัรมเกิด้ควิามรู้	ควิาม
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เข้าใจุเกี�ยวิกับัที�มาที�ไป็ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 แนวิคิด้ 
พุ่�นฐาน	 รูป็แบับัการพุัฒนากิจุกรรมเพุ่�อให้สอด้รับักับัยุคไทยแลันด้์	 4.0	
เป็็นการจุุด้ป็ระกายให้พุระสงฆ์์ที�เป็็นป็ระธานหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัได้้เกิด้แรงจูุงใจุที�อยากจุะพัุฒนากิจุกรรมต่าง	 ๆ	 ให้มีป็ระสิทธิภาพุ
มากขึ�น	พุร้อมทั�งยังเป็็นการท้าทายให้เกิด้การคดิ้ค้นกิจุกรรมในรปู็แบับัของ
โครงการใหม่	ๆ 	แลัะให้แนวิทางในการแสวิงหาเคร่อข่ายจุากภายนอกที�จุะ
เข้ามาเป็็นส่วินหนึ�งในการช่วิยสนับัสนุนงานในครั�งนี�

	 นอกจุากการรับัฟัื้งบัรรยายแล้ัวิ	 ผู้เข้าร่วิมการอบัรมในครั�งนี�ยัง
ได้้มีโอกาสลังพุ่�นที�ศึกษาดู้งานหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัต้นแบับั	 
ณ	ศูนย์การเรียนรู้วัิด้ด้งตะขบั	ตำาบัลัด้งตะขบั	อำาเภอด้งตะขบั	จัุงหวัิด้พิุจิุตร	
ถ่อเป็็นศูนย์การเรียนรู้ที�มีควิามโด้ด้เด่้นในเร่�องของ	 “สัมมาชีพุ”	 ซึึ่�งเป็็น
หนึ�งใน	 8	 พัุนธกิจุหลัักของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 ผ่านการ
สร้างอาชพีุใหกั้บัคนในชมุชนโด้ยการแป็รรปู็ทรัพุยากรแลัะผลัติภัณฑ์ิที�มีใน
ชุมชน	เพุ่�อให้เกิด้การสร้างรายได้้ให้กับัครัวิเร่อนแลัะยังเป็็นการหนุนเสริม
ให้เกิด้ควิามเข้มแข็งกับัชุมชนไป็พุร้อม	ๆ 	กัน	การลังพุ่�นที�ในครั�งนี�จึุงเป็รียบั
เสม่อนการได้้เห็นผลังานที�เป็็นรูป็ธรรม	อันที�จุะส่งผลัให้ผู้เข้าร่วิมสามารถนำา
สิ�งที�ได้้ไป็ป็ระยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับัพุ่�นที�ของตนเองต่อไป็
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 รายละเอียดกิจักรรม	 :	 โครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธ
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ในสังคมไทย	 ภายใต้
สถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร	์มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	ร่วิมกบัั 
สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	 (สสส.)	 ได้้จัุด้การอบัรม
เชิงป็ฏิิบััติการในหัวิข้อ	 “การพัุฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 สำาหรับัคณะสงฆ์์ภาค	 6-7”	 ณ	 มหาวิิทยาลััย

7. การพัฒนิาศัักยภาพพระสงฆ์์
ของหนิ่วิยอบรมประชาชนิประจัำาตุำาบลั 

สำาหรับคณะสงฆ์์ภาค 6-7
สถุานที่่�  มหาวิที่ยาลัยมหาจำุฬาลงกรณราชิวิที่ยาลัย วิที่ยาลัยสงฆ์์ลำาพัูน 

กำาหนดการ  21-22 ตุลาคม 2562
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สถุานที่่�  มหาวิที่ยาลัยมหาจำุฬาลงกรณราชิวิที่ยาลัย วิที่ยาลัยสงฆ์์ลำาพัูน 

มหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 วิิทยาลััยสงฆ์์ลัำาพูุน	 โด้ยมีพุระสงฆ์์ที�ด้ำารง
ตำาแหน่งป็ระธานฝ่ายเผยแผ่,	ป็ระธานฝา่ยสาธารณสงเคราะห	์แลัะป็ระธาน	
อ.ป็.ต.	ต้นแบับั	ในพุ่�นที�	8	จัุงหวัิด้	ได้้แก่	จัุงหวัิด้ลัำาป็าง	จัุงหวัิด้เชียงราย	 
จัุงหวัิด้พุะเยา	จัุงหวัิด้แพุร่	จัุงหวัิด้น่าน	จัุงหวัิด้เชียงใหม่	จัุงหวัิด้ลัำาพูุน	แลัะ
จัุงหวัิด้แม่ฮ่องสอน	รวิมทั�งมีผู้อำานวิยการสำานักงานพุระพุุทธศาสนา	เข้าร่วิม
การอบัรมเพุ่�อการพัุฒนาศักยภาพุในครั�งนี�

	 ตลัอด้ระยะเวิลัา	2	วัิน	ผู้เข้าร่วิมการอบัรมได้้รับัฟัื้งการบัรรยายจุาก
วิิทยากรที�มีควิามรู้ควิามสามารถหลัายท่านด้้วิยกัน	อาทิ	พุระพุรหมเสนาบัดี้ 
ผู้รักษาการแทนเจุ้าคณะภาค	 7	 ที�ได้้ให้เมตตาเป็็นป็ระธานเปิ็ด้การอบัรม 
แลัะบัรรยายเกี�ยวิกับันโยบัายของมหาเถรสมาคม	 ผ่านการป็ฏิิรูป็กิจุการ 
คณะสงฆ์์เพุ่�อให้เกิด้ควิามสอด้คล้ัองกับัสภาพุสังคมในปั็จุจุุบััน	 อีกทั�งยัง
อธิบัายถึงควิามเช่�อมโยงสอด้คล้ัองระหว่ิางโครงการหมู่บ้ัานรักษาศีลั	5	กับั
งานของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัว่ิามีควิามใกล้ัเคียงกัน	มีภาระ
งานที�เสม่อนเป็็นเน่�อเดี้ยวิกัน	กล่ัาวิค่อ	ในขณะที�มีการทำางานที�สอด้คล้ัอง
กับัพัุนธกิจุใด้พัุนธกิจุหนึ�งของ	อ.ป็.ต.	 ในขณะนั�นอาจุจุะไป็ตอบัโจุทย์การ
ทำางานของโครงการหมู่บ้ัานรักษาศีลั	5	ด้้วิยเช่นกัน	ดั้งนั�น	การรู้แลัะเข้าใจุ
ถึงโครงการแลัะกิจุกรรมต่าง	 ๆ	 ที�ถูกบัรรจุุอยู่ในแผนการป็ฏิิรูป็กิจุการ 
คณะสงฆ์์	 จุะเป็็นการช่วิยให้ผู้ป็ฏิิบััติงานเกิด้ควิามเข้าใจุแลัะมองเห็นถึง
ควิามเช่�อมโยงระหว่ิางกิจุกรรมแลัะโครงการได้้ดี้ยิ�งขึ�น	

	 พุระเทพุเวิที,	 รศ.ด้ร.	 ผู้รักษาการเจุ้าคณะภาค	 6	 บัรรยายใน
หัวิข้อ	“การพุฒันากิจุกรรมแลัะโครงการพุฒันาของหนว่ิยอบัรมป็ระชาชน 
ป็ระจุำาตำาบัลั”	เป็็นการพัุฒนาศักยภาพุให้กับัพุระสงฆ์์เกี�ยวิกับักระบัวินการ
เขียนโครงการ	การแสวิงหาป็ระเด็้นปั็ญหา	การวิิเคราะห์สถานการณ์ต่าง	ๆ 	
ในพุ่�นที�	พุร้อมทั�งการวิิเคราะห์ถึงแนวิทางในการแก้ไขปั็ญหา	รวิมทั�งควิาม
คาด้หวัิงที�มีต่อพุ่�นที�ของตนเองในอนาคต	
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	 พุระสุธีรัตนบััณฑิิต	รศ.	ด้ร.	ผู้อำานวิยการสถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร์
มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 แลัะผู้จัุด้การโครงการ	 เป็็น 
ผู้บัรรยายในหัวิข้อ	 “การพัุฒนางานหน่วิย	 อ.ป็.ต.	 ในยุคไทยแลันด์้	 4.0”	
เป็็นการบัรรยายเพุ่�อมุ่งหวัิงให้พุระสงฆ์์ที�เข้าร่วิมการอบัรมเกิด้ควิามรู้	ควิาม
เข้าใจุ	 เกี�ยวิกับัที�มาที�ไป็ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 แนวิคิด้
พุ่�นฐาน	 รูป็แบับัการพุัฒนากิจุกรรมเพุ่�อให้สอด้รับักับัยุคไทยแลันด้์	 4.0	
เป็็นการจุุด้ป็ระกายให้พุระสงฆ์์ที�เป็็นป็ระธานหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัได้้เกิด้แรงจูุงใจุที�อยากจุะพัุฒนากิจุกรรมต่าง	 ๆ	 ให้มีป็ระสิทธิภาพุ
มากขึ�น	พุร้อมทั�งยังเป็็นการท้าทายให้เกิด้การคดิ้ค้นกิจุกรรมในรปู็แบับัของ
โครงการใหม่	ๆ 	แลัะให้แนวิทางในการแสวิงหาเคร่อข่ายจุากภายนอกที�จุะ
เข้ามาเป็็นส่วินหนึ�งในการช่วิยสนับัสนุนงานในครั�งนี�

	 นอกจุากการรับัฟัื้งบัรรยายแล้ัวิ	 ผู้เข้าร่วิมการอบัรมในครั�งนี�ยัง
ได้้มีโอกาสลังพุ่�นที�ศึกษาดู้งานหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัต้นแบับั	
ณ	วัิด้ป่็าบุัก	ตำาบัลัแม่แรง	อำาเภอป่็าซึ่าง	จัุงหวัิด้ลัำาพูุน	วัิด้แห่งนี�ถ่อเป็็นวัิด้
ต้นแบับัในเร่�องของการจัุด้การขยะ	 โด้ยอาศัยการป็รับัเป็ลีั�ยนวิิถีชีวิิตของ
คนในชุมชน	 ผ่านคิด้ค้นจุนเกิด้เป็็นนวัิตกรรมหนึ�งที�เป็็นการรณรงค์ไม่ให้
ชาวิบ้ัานใช้ถุงพุลัาสติกในการถวิายอาหารก็ค่อ	การบิัณฑิบัาตโด้ยใช้รถเข็น
ที�บัรรทุกตู้กับัข้าวิไว้ิ	ซึึ่�งภายในจุะมีถ้วิย	ชาม	หม้อ	บัาตร	เพุ่�อให้ชาวิบ้ัาน 
นำาอาหารถวิายได้้โด้ยตรงโด้ยไม่ใช้ถุงพุลัาสติก	ไม่ก่อให้เกิด้ขยะแลัะสารพิุษ 
ที�พุระสงฆ์์จุะได้้รับั	 ถ่อเป็็นการป็รับัเป็ลีั�ยนวิิธีการคิด้เล็ัก	 ๆ	 ที�สามารถ 
เป็ลีั�ยนแป็ลังพุฤติกรรมในระดั้บัใหญ่ได้้	สิ�งนี�ถ่อเป็็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วิม
การอบัรมเกิด้การคิด้ค้นสิ�งใหม่	ๆ	ให้กับัชุมชนของตนเองต่อไป็
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 รายละเอียดกิจักรรม	 :	 โครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธ
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ในสังคมไทย	 ภายใต้
สถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร	์มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	ร่วิมกบัั 
สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	 (สสส.)	 ได้้จัุด้การอบัรม
เชิงป็ฏิิบััติการในหัวิข้อ	 “การพัุฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 สำาหรับัคณะสงฆ์์ภาค	 16-17”	ณ	 วัิด้พัุฒนาราม 

8. การพัฒนิาศัักยภาพพระสงฆ์์
ของหนิ่วิยอบรมประชาชนิประจัำาตุำาบลั 

สำาหรับคณะสงฆ์์ภาค 16-17
สถุานที่่�  วัดพััฒนาราม พัระอีารามหลวง อีำาเภอีเมือีง จำังหวัดสุราษฎร์ธาน่ 

กำาหนดการ  24-25 ตุลาคม 2562
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พุระอารามหลัวิง	 อำาเภอเม่อง	 จัุงหวัิด้สุราษฎร์ธานี	 โด้ยมีพุระสงฆ์์ที�
ด้ำารงตำาแหน่งป็ระธานฝ่ายเผยแผ่,	 ป็ระธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์	 แลัะ
ป็ระธาน	อ.ป็.ต.	 ต้นแบับั	 ในพุ่�นที�	 8	 จัุงหวัิด้	 ได้้แก่	 จัุงหวัิด้สุราษฎร์ธานี	
จัุงหวัิด้นครศรีธรรมราช	 จัุงหวัิด้ชุมพุร	 จัุงหวัิด้ภูเก็ต	 จัุงหวัิด้ตรัง	 
จัุงหวัิด้กระบีั�	จัุงหวัิด้พัุงงา	แลัะจุงัหวัิด้ระนอง	รวิมทั�งมีผู้อำานวิยการสำานักงาน 
พุระพุุทธศาสนาเข้าร่วิมการอบัรมเพุ่�อการพัุฒนาศักยภาพุในครั�งนี�

	 ตลัอด้ระยะเวิลัา	2	วัิน	ผู้เข้าร่วิมการอบัรมได้้รับัฟัื้งการบัรรยายจุาก
วิิทยากรที�มีควิามรู้ควิามสามารถหลัายท่านด้้วิยกัน	อาทิ	พุระเทพุป็วิรเมธี 
รองอธิการบัดี้ฝ่ายบัริหาร	 มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 
ที�ได้้ให้เมตตาเป็็นป็ระธานเปิ็ด้การอบัรมแลัะบัรรยายในหัวิข้อ	“การพัุฒนา
ศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)”	ที�มุ่ง
สร้างควิามเข้าใจุต่อการเป็ลีั�ยนแป็ลังทางสังคม	 อันส่งผลัให้บัทบัาทของ
องค์กรทางพุระพุุทธศาสนาต้องป็รับัเป็ลีั�ยน	แนะนำาเกี�ยวิกับัหลัักการทำางาน
เชิงบูัรณาการที�ต้องอาศัยควิามร่วิมม่อระหว่ิางภาคส่วินต่าง	ๆ 	ซึึ่�งในปั็จุจุุบััน
ไม่มีหน่วิยงานใด้ที�สามารถทำางานได้้อย่างลัำาพัุงโด้ยป็ราศจุากควิามร่วิมม่อ
กับัหน่วิยงานอ่�น	ๆ 	เน้นยำ�าให้เห็นถึงควิามสำาคัญของการยดึ้โยงแนวิทางการ
ทำางานให้สอด้คล้ัองกับัยทุธศาสตร์ในระดั้บัใหญ่	ระดั้บักลัาง	แลัะระดั้บัเล็ัก	
แลัะยังทิ�งทวินในป็ระเด็้นสุด้ท้ายไว้ิว่ิา	จุะทำาอย่างไรให้วัิด้ของตนเองได้้รับั
การพัุฒนา	แลัะสามารถตอบัสนองต่อชุมชนได้้อย่างเหมาะสม	

	 พุระสุธีรัตนบััณฑิิต	รศ.	ด้ร.	ผู้อำานวิยการสถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร์
มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 แลัะผู้จัุด้การโครงการ	 เป็็น 
ผู้บัรรยายในหัวิข้อ	 “การพัุฒนางานหน่วิย	 อ.ป็.ต.	 ในยุคไทยแลันด์้	 4.0”	
เป็็นการบัรรยายเพุ่�อมุ่งหวัิงให้พุระสงฆ์์ที�เข้าร่วิมการอบัรมเกิด้ควิามรู้	 
ควิามเข้าใจุ	เกี�ยวิกบััที�มาที�ไป็ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	แนวิคิด้
พุ่�นฐาน	 รูป็แบับัการพุัฒนากิจุกรรมเพุ่�อให้สอด้รับักับัยุคไทยแลันด้์	 4.0 
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เป็็นการจุุด้ป็ระกายให้พุระสงฆ์์ที�เป็็นป็ระธานหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัได้้เกิด้แรงจูุงใจุที�อยากจุะพัุฒนากิจุกรรมต่าง	 ๆ	 ให้มี
ป็ระสิทธิภาพุมากขึ�น	พุร้อมทั�งยังเป็็นการท้าทายให้เกิด้การคดิ้ค้นกิจุกรรม
ในรูป็แบับัของโครงการใหม่	 ๆ	 แลัะให้แนวิทางในการแสวิงหาเคร่อข่าย 
จุากภายนอกที�จุะเข้ามาเป็็นส่วินหนึ�งในการช่วิยสนับัสนุนงานในครั�งนี�

	 นอกจุากการรับัฟัื้งบัรรยายแล้ัวิ	 ผู้เข้าร่วิมการอบัรมในครั�งนี�ยัง
มีโอกาสได้้ริเริ�มเขียนโครงการพัุฒนาในป็ระเด็้นที�เกี�ยวิข้องกับัพัุนธกิจุ
ของ	อ.ป็.ต.	ทั�ง	8	ด้้าน	โด้ยได้้รับัข้อเสนอแนะจุาก	รศ.ด้ร.โกนิฏิฐ์	ศรีทอง	 
ผู้ช่วิยอธิการบัด้ีฝ่ายวิิชาการ	 มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	
ผศ.ด้ร.เบัญจุมาศ	 สุขสถิตย์	 อาจุารย์ป็ระจุำาคณะพุยาบัาลัศาสตร์	
มหาวิิทยาลััยเชียงใหม่	เพุ่�อให้พุระสงฆ์์สามารถวิางแผนการทำางาน	คิด้ค้น
สาเหตุปั็ญหาภายในพุ่�นที�	 สร้างกิจุกรรมที�สามารถตอบัสนองต่อควิาม
ต้องการของคนในชุมชนภายใต้การใช้ทุนหร่อจุุด้แข็งที�มีอยู่	 รวิมทั�งยัง
สามารถหาเคร่อข่ายการทำางานที�จุะเข้ามาช่วิยหนุนเสริมให้กิจุกรรมเกิด้
ป็ระสิทธิภาพุมากยิ�งขึ�น
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 รายละเอียดกิจักรรม	 :	 โครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธ
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ในสังคมไทย	 ภายใต้
สถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร	์มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	ร่วิมกบัั 
สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	 (สสส.)	 ได้้จัุด้การอบัรม
เชิงป็ฏิิบััติการในหัวิข้อ	 “การพัุฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 สำาหรับัคณะสงฆ์์ภาค	 18”	ณ	 วัิด้นาทวิี	 ตำาบัลั

9. การพัฒนิาศัักยภาพพระสงฆ์์
ของหนิ่วิยอบรมประชาชนิประจัำาตุำาบลั 

สำาหรับคณะสงฆ์์ภาค 18
สถุานที่่�  วัดนาที่วี ตำาบลนาที่วี อีำาเภอีนาที่วี จำังหวัดสงขลา

กำาหนดการ  28-29 ตุลาคม 2562
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สถุานที่่�  วัดนาที่วี ตำาบลนาที่วี อีำาเภอีนาที่วี จำังหวัดสงขลา

นาทวีิ	อำาเภอนาทวีิ	จัุงหวัิด้สงขลัา	โด้ยมีพุระสงฆ์์ที�ด้ำารงตำาแหน่งป็ระธาน
ฝ่ายเผยแผ่,	ป็ระธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์	แลัะป็ระธาน	อ.ป็.ต.	ต้นแบับั	
ในพุ่�นที�	 6	 จัุงหวัิด้	 ได้้แก่	 จัุงหวัิด้สงขลัา	 จัุงหวัิด้ยะลัา	 จัุงหวัิด้พัุทลุัง	
จัุงหวัิด้นราธิวิาส	 จัุงหวัิด้ปั็ตตานี	 แลัะจัุงหวัิด้สตูลั	 รวิมทั�งมีผู้อำานวิยการ 
สำานักงานพุระพุุทธศาสนาเข้าร่วิมการอบัรมเพุ่�อการพัุฒนาศักยภาพุในครั�งนี�

	 ตลัอด้ระยะเวิลัา	2	วัิน	ผู้เข้าร่วิมการอบัรมได้้รับัฟัื้งการบัรรยายจุาก
วิิทยากรที�มีควิามรู้ควิามสามารถหลัายท่านด้้วิยกัน	อาทิ	พุระเทพุสิทธิมุนี 
ผู้รักษาการแทนเจุ้าคณะภาค	18	ที�ได้้ให้เมตตาเป็็นป็ระธานเปิ็ด้การอบัรม
แลัะบัรรยายเกี�ยวิกับัควิามเป็็นมาของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	
เหตุแลัะปั็จุจัุยที�ส่งผลัให้การทำางานของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัซึ่บัเซึ่าลัง	 รวิมถึงแนวิทางในการร่�อฟ้ื้�นควิามสำาคัญของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัให้คงอยู่คู่กับัสังคมส่บัไป็	

	 พุระสุธีรัตนบััณฑิิต	รศ.	ด้ร.	ผู้อำานวิยการสถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร์	
มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 แลัะผู้จัุด้การโครงการ	 เป็็น 
ผู้บัรรยายในหัวิข้อ	 “การพัุฒนางานหน่วิย	 อ.ป็.ต.	 ในยุคไทยแลันด์้	 4.0”	
เป็็นการบัรรยายเพุ่�อมุ่งหวัิงให้พุระสงฆ์์ที�เข้าร่วิมการอบัรมเกิด้ควิามรู้	ควิาม
เข้าใจุ	 เกี�ยวิกับัที�มาที�ไป็ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 แนวิคิด้
พุ่�นฐาน	 รูป็แบับัการพุัฒนากิจุกรรมเพุ่�อให้สอด้รับักับัยุคไทยแลันด้์	 4.0	
เป็็นการจุุด้ป็ระกายให้พุระสงฆ์์ที�เป็็นป็ระธานหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัได้้เกิด้แรงจูุงใจุที�อยากจุะพัุฒนากิจุกรรมต่าง	 ๆ	 ให้มีป็ระสิทธิภาพุ
มากขึ�น	พุร้อมทั�งยังเป็็นการท้าทายให้เกิด้การคดิ้ค้นกิจุกรรมในรปู็แบับัของ
โครงการใหม่	ๆ 	แลัะให้แนวิทางในการแสวิงหาเคร่อข่ายจุากภายนอกที�จุะ
เข้ามาเป็็นส่วินหนึ�งในการช่วิยสนับัสนุนงานในครั�งนี�

	 นอกจุากการรับัฟัื้งบัรรยายแล้ัวิ	 ผู้เข้าร่วิมการอบัรมในครั�งนี�ยัง
ได้้มีโอกาสลังพุ่�นที�ศึกษาดู้งานหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัต้นแบับั	
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ณ	 ศูนย์การเรียนรู้หลัวิงพุ่อภัตร	 ตำาบัลันาหมอศรี	 อำาเภอนาทวีิ	 จัุงหวัิด้
สงขลัา	ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี�เกิด้ขึ�นภายใต้สถานการณ์ปั็ญหาควิามรุนแรง
ในพุ่�นที�	มีพุระครูสุวัิฒนาภรณ์	หร่อหลัวิงพุ่อภัตร	อริโย	เป็็นผู้ริเริ�มในการ
จัุด้ตั�ง	 โด้ยคาด้หวิังว่ิาจุะสามารถเป็็นส่วินหนึ�งในการแก้ไขปั็ญหาดั้งกล่ัาวิ 
ได้้ไม่มากก็น้อย	 รูป็แบับัการขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี�
วิางอยู่บันหลัักการของ	 “สามัคคีธรรม”	 ซึึ่�งเป็็นหนึ�งในแป็ด้พัุนธกิจุหลััก
ของหน่วิยบัอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 มีการจัุด้กิจุกรรมที�มีผลัเป็็น 
รูป็ธรรมจัุบัต้องได้้อันได้้แก่	“พุลิักนาร้าง	สร้างนารักษ์”	 ที�พัุฒนาพุ่�นที�นา 
ทิ�งร้างให้กลัายเป็็นพุ่�นที�ทางสังคมในการพุบัป็ะ	พูุด้คุย	ร่วิมม่อร่วิมใจุ	แสด้งถึง
ควิามเป็็นอนัหนึ�งอันเดี้ยวิกัน	ถึงแม้ว่ิาชาวิบัา้นที�เข้ามามีส่วินรว่ิมในกจิุกรรม 
ดั้งกล่ัาวิจุะมีควิามแตกต่างกันทางด้้านศาสนาก็ตาม	 การลังพุ่�นที�ศึกษาดู้
งานในครั�งนี�จึุงเกิด้เป็็นป็ระโยชน์กับัตัวิผู้เข้าร่วิมการอบัรมเอง	 ในฐานะที� 
ส่วินใหญ่ต้องอาศัยอยู่ในสังคมพุหุวิัฒนธรรม	 การคิด้ค้นกิจุกรรมที�วิางอยู่
บันพุ่�นฐานของควิามเป็็นมนุษย์	ควิามเก่�อกูลั	ควิามสมานฉันท์	 จึุงถ่อเป็็น
รูป็แบับักิจุกรรมที�ควิรเอาเยี�ยงอย่าง	เพุ่�อให้สังคมโด้ยรวิมเกิด้สันติสุขอย่าง
ยั�งย่น	
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 3.2.3 การติดตามและพััฒนากระบวนการดำาเนินกิจักรรม

	 ภายหลัังจุากเสร็จุสิ�นกระบัวินการพัุฒนาศักยภาพุ	โครงการเสริม
สร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 
ในสังคมไทย	 ได้้เปิ็ด้โอกาสให้พุระสงฆ์์ที�เข้าร่วิมการอบัรมสามารถนำา
โครงการพัุฒนามาเสนอเพุ่�อขอรับัการสนับัสนุนงบัป็ระมาณ	โด้ยกรอบัการ
ด้ำาเนินโครงการนั�นจุะต้องมีควิามเกี�ยวิข้องกับัพัุนธกิจุด้้านใด้ด้้านหนึ�งของ
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	หลัังจุากมีการนำาโครงการมานำาเสนอ
เป็็นที�เรียบัร้อยแล้ัวิ	 ผู้ทรงคุณวุิฒิจุากหน่วิยงานภายนอกจุะทำาหน้าที�เป็็น
ผู้กลัั�นกรองข้อเสนอโครงการที�ถูกนำาเสนอมาทั�งหมด้	 คณะผู้วิิจัุยโครงการ
เสรมิสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของหนว่ิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	
ในสังคมไทย	จุะนำาแบับักลัั�นกรองข้อเสนอโครงการจุากผู้ทรงคุณวุิฒิมาใช้
ในการพิุจุารณาเพุ่�อป็ระกอบัการตัด้สินใจุเกี�ยวิกับัการสนับัสนุนโครงการ	
หลัังจุากได้้ข้อสรุป็เกี�ยวิกับัโครงการที�จุะให้การสนับัสนุนงบัป็ระมาณเป็็น
ที�เรียบัร้อยแล้ัวิ	 ในลัำาดั้บัสุด้ท้าย	 คณะผู้วิิจัุยจุะทำาการพิุจุารณากรอบังบั
ป็ระมาณที�จุะให้การสนับัสนุนในรายโครงการ	 โด้ยพิุจุารณาในเร่�องควิาม
สอด้คล้ัองกับัวัิตถุป็ระสงค์ของโครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของ
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ในสังคมไทย	ควิามสอด้คล้ัอง
กับักิจุการคณะสงฆ์์โด้ยเฉพุาะอย่างยิ�งพัุนธกิจุของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัทั�ง	8	ด้้าน	ควิามสอด้คล้ัองกับัเป้็าหมายของสำานักงานกองทุน
สนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	ตลัอด้จุนถึงศักยภาพุของผู้เสนอขอทุนใน
ป็ระเด็้นเกี�ยวิกับัควิามยั�งย่นแลัะการขยายผลัต่อองค์ควิามรู้

	 ด้้วิยโครงการที�เสนอมาของบัป็ระมาณส่วินใหญ่เป็็นโครงการที�
มีการด้ำาเนินกิจุกรรมในระยะยาวิ	 คณะผู้วิิจัุยเห็นว่ิาควิรมีทีมงานวิิจัุยใน
ระดั้บัภูมิภาคที�ทำาหน้าที�เป็็นพีุ�เลีั�ยง	 มีบัทบัาทในการช่วิยพัุฒนากิจุกรรม	
ทั�งการจัุด้ป็ระชุมร่วิมกับัภาคีเคร่อข่ายที�เกี�ยวิข้อง	 การระด้มควิามคิด้
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เห็นเพุ่�อให้ข้อเสนอแนะ	 ตลัอด้จุนการติด้ตามผลัการด้ำาเนินกิจุกรรม	 โด้ย 
ท้ายที�สุด้แล้ัวิ	 ทีมงานวิิจัุยในระดั้บัภูมิภาคจุะต้องจัุด้ทำาเป็็นรายงานวิิจัุยที�
มีเน่�อหาสาระเกี�ยวิกับัถอด้องค์ควิามรู้	การนำาเสนอผลัการด้ำาเนินกิจุกรรม	
แลัะการจุัด้ทำาข้อเสนอแนะให้กับัโครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของ
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ในสังคมไทย	 ในเบ่ั�องต้น	 
ทีมงานวิิจัุยในระด้บััภูมิภาคป็ระกอบัด้้วิย	ทีมงานวิิจัุยหนเหน่อ	ทีมงานวิิจัุย
หนตะวัินออก	 ทีมงานวิิจัุยหนกลัาง	 แลัะทีมงานวิิจัุยหนใต้	 มีคณะทำางาน
ซึึ่�งป็ระกอบัไป็ด้้วิยผู้บัริหารแลัะคณาจุารย์ที�อยู่ในสังกัด้ของมหาวิิทยาลััย 
มหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 โด้ยคณะผู้วิิจุัยของโครงการเสริมสร้าง 
สุขภาวิะเชิงพุุทธของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ในสังคม
ไทย	 จุะทำาหน้าที�ติด้ตามแลัะพุัฒนากระบัวินการด้ำาเนินกิจุกรรมควิบัคู่ไป็
ด้้วิย	 ผ่านการลังพุ่�นที�เพุ่�อสังเกตการณ์อย่างมีส่วินร่วิม	 การสัมภาษณ์แลัะ
สนทนากลุ่ัมกับัผู้มีส่วินเกี�ยวิข้อง	 ตลัอด้จุนให้ควิามสำาคัญกับัการสร้าง 
เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อร่วิมกับัองค์กรป็กครองส่วินท้องถิ�นแลัะเจุ้าคณะ
ป็กครองคณะสงฆ์์ในพุ่�นที�	ทั�งนี�สามารถนำาเสนอเป็็นขั�นตอนได้้ดั้งต่อไป็นี�

	 1)	 ระบับัการติด้ตามแลัะพัุฒนากระบัวินการระหว่ิางการด้ำาเนิน
กิจุกรรม	 โครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ในสังคมไทย	ด้ำาเนินการโด้ยสถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร์
มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 จุะคัด้เล่ัอกส่วินงานระด้ับั
ภูมิภาคของมหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััยทุกภูมิภาค	 ในการ
สนับัสนุนกระบัวินการฝึกอบัรม	การวิิเคราะห์บัริบัทสถานการณ์ปั็ญหาใน
พุ่�นที�	 ตลัอด้จุนเสนอแนะแนวิทางการพุัฒนากิจุกรรมให้กับัพุระสงฆ์์ที�เข้า
ร่วิมการอบัรมเพุ่�อพัุฒนาแกนนำาพุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั
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	 2)	 การติด้ตามระหว่ิางกระบัวินการด้ำาเนินกิจุกรรมในพุ่�นที�จุะมุ่ง
เน้นเป็็นภารกิจุแบับัมีส่วินร่วิม	ระหว่ิางโครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธ
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ในสังคมไทย	ทีมงานวิิจัุย
ในระดั้บัภูมิภาค	คณะสงฆ์์ในพุ่�นที�แลัะผู้บัริหารองค์กรป็กครองส่วินท้องถิ�น
ในพุ่�นที�	ซึึ่�งจุะมีส่วินต่อการยกระดั้บัการบัรหิารจัุด้การงบัป็ระมาณ	ภารกิจุ
การด้ำาเนินกิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลักับัการพัุฒนา
สุขภาวิะองค์รวิมในพุ่�นที�	แลัะการสนองการป็ฏิิรูป็กิจุการคณะสงฆ์์

	 3)	 สำาหรับัรูป็แบับัการติด้ตามแลัะพุัฒนากระบัวินการด้ำาเนิน
กิจุกรรม	 จุะป็ระกอบัไป็ด้้วิยการร่วิมลังพุ่�นที�สังเกตการณ์อย่างมีส่วินร่วิม 
การสัมภาษณ์แลัะสนทนากลุ่ัมกับัผู้มีส่วินเกี�ยวิข้องเพุ่�อยกระดั้บั
กระบัวินการด้ำาเนินกิจุกรรม	 รวิมทั�งการส่งเสริมการสร้างเคร่อข่ายกับั
องค์กรป็กครองส่วินท้องถิ�นแลัะเจุ้าคณะป็กครองคณะสงฆ์์ในพุ่�นที�

3.3 ผลัลััพธ์จัากการอบรมเชิงปฏิิบัตุิการ
	 เน่�อหาในส่วินนี�จุะเป็็นการนำาเสนอเกี�ยวิกับัผลัลััพุธ์จุากการอบัรม
เชิงป็ฏิิบััติการ	 “การพัุฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลั”	ผ่านการนำาเสนอในหัวิข้อเกี�ยวิกับักิจุกรรมรายพุ่�นที�	หัวิข้อ
เกี�ยวิกับัเคร่อข่ายที�เข้ามามีส่วินร่วิม	แลัะหัวิข้อเกี�ยวิกับัข้อมูลัแบับัป็ระเมิน
ก่อน-หลัังการอบัรม	โด้ยสามารถนำาเสนอได้้ดั้งต่อไป็นี�

 3.3.1 กิจักรรมรายพืั�นที�

	 จุากที�กล่ัาวิมาข้างต้นว่ิา	 โครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธ
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ในสังคมไทย	 ได้้ให้การ
สนับัสนุนงบัป็ระมาณกับัพุระสงฆ์์ที�เข้าร่วิมการอบัรมเชิงป็ฏิิบััติการ	โด้ยจุะ
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ต้องผ่านขั�นตอนการเขียนโครงการพัุฒนามาเพุ่�อขอการสนับัสนุนทางด้้าน
งบัป็ระมาณ	 ขั�นตอนการพิุจุารณาจุากผู้ทรงคุณวุิฒิภายนอก	แลัะขั�นตอน
การพิุจุารณาอนุมัติตามลัำาดั้บั	ทั�งนี�	หลัังจุากเสร็จุสิ�นขั�นตอนตามที�กล่ัาวิมา
ทั�งหมด้แล้ัวิ	โครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ในสังคมไทย	สามารถสนับัสนุนงบัป็ระมาณเพุ่�อให้
เกิด้กิจุกรรมได้้ทั�ังสิ�นจุำานวิน	23	โครงการ	ในพุ่�นที�	20	จัุงหวัิด้	โด้ยสามารถ
นำาเสนอเน่�อหาพุอสังเขป็ได้้ดั้งต่อไป็นี�

	 1)	 โครงการโรงทานสาธารณสงเคราะห์สุขภาวิะ	 อ.ป็.ต.	 ตำาบัลั 
ขุนโขลัน	อำาเภอพุระพุุทธบัาท	ด้ำาเนินการโด้ย	หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัขุนโขลัน	จัุงหวัิด้สระบุัรี

	 2)	 โครงการเกษตรวิิถีธรรมนำาสันติสุข	 ด้ำาเนินการโด้ย	 หน่วิย 
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัป็ากท่า	 แลัะหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัท่าเร่อ	จัุงหวัิด้พุระนครศรีอยุธยา

	 3)	โครงการวัิด้	ป็ระชา	รัฐ	สร้างสุข	พัุฒนาวัิด้คู่สังคมอย่างยั�งย่น	
ด้ำาเนินการโด้ย	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลับัางนมโค	 จุังหวัิด้
พุระนครศรีอยุธยา

	 4)	 โครงการสาธารณสงเคราะห์เพุ่�อสังคมเพุ่�อการสร้างสุขภาวิะ 
ให้กับัผู้สูงอายุแลัะผู้พิุการ	 ด้ำาเนินการโด้ย	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัป็ากนำ�าโพุ	จัุงหวัิด้นครสวิรรค์

	 5)	โครงการส่งเสริมศีลั	5	สัมมาชีพุ	ด้ำาเนินการโด้ย	หน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลับ้ัานหอย	จัุงหวัิด้ป็ราจีุนบุัรี

	 6)	 โครงการโรงทานสาธารณสงเคราะห์สุขภาวิะ	 อ.ป็.ต.	 
วัิด้โขด้หิน	(ปั็กษีคีรีราม)	ด้ำาเนินการโด้ย	หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
เนินพุระ	จัุงหวัิด้ระยอง
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	 7)	 โครงการพัุฒนาการมีส่วินร่วิมของชุมชนสู่การเป็็นหน่วิย 
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัตน้แบับั	ด้ำาเนนิการโด้ย	หน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัโคกสี	จัุงหวัิด้ขอนแก่น

	 8)	 โครงการสร้างโอกาสแลัะบูัรณาการสร้างสังคมดี้	 เศรษฐกิจุดี้
แลัะสิ�งแวิด้ล้ัอมดี้ตามแนวิสุขภาวิะเชิงพุุทธ	 ด้ำาเนินการโด้ย	 หน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัเอราวัิณ	จัุงหวัิด้เลัย

	 9)	 โครงการกู่จุานสร้างสุขภาวิะชุมชนพุยาบัาลักายพุยาบัาลัใจุ	
ด้ำาเนินการโด้ย	หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลักู่จุาน	จัุงหวัิด้ยโสธร

	 10)	 โครงการเสริมสร้างสุขภาวิะชุมชนตำาบัลัด้งลัาน	 เพุ่�อควิาม 
อยู่ดี้มีสุข	 ด้ำาเนินการโด้ย	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัด้งลัาน	 
จัุงหวัิด้ร้อยเอ็ด้

	 11)	โครงการพัุฒนาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	
เสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธ	วัิด้วัิงอ้อ	(ศูนยพุ์ุทธธรรมพุรหมวิชิรญาณ	ป่็าด้ง
ใหญ่วัิงอ้อ)	 ด้ำาเนินการโด้ย	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัหัวิด้อน	
จัุงหวัิด้อุบัลัราชธานี

	 12)	 โครงการวัิด้	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 
เสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธ	ด้ำาเนินการโด้ย	หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัป็ากช่อง	จัุงหวัิด้นครราชสีมา

	 13)	 โครงการโรงทานสาธารณสงเคราะห์ให้ธรรม	 ให้ทาน	 
ให้ควิามรู้	สู้ภัยไวิรัสโคโรนา	(Covid-19)	ด้ำาเนินการโด้ย	หน่วิยอบัรมป็ระชาชน 
ป็ระจุำาตำาบัลัหนองลัาน	จัุงหวัิด้กาญจุนบุัรี

	 14)	 โครงการวัิฒนธรรมด้นตรี	 ศิลัป็ะโล๊ัะโก๊ะฉ่า	 ด้ำาเนินการโด้ย	
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลักะทู้	จัุงหวัิด้ภูเก็ต
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	 15)			โครงการธรรมะรกัษาใจุ	เยี�ยมคนไข้	ให้กำาลัังใจุผู้ป่็วิย	ด้ำาเนนิการ 
โด้ย	หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัวัิด้ลััฎฐิวินาราม	จัุงหวัิด้ภูเก็ต

	 16)	 โครงการส่งเสริมสุขภาวิะผู้สูงอายุ	 พุ่�นที�อำาเภอคีรีรัฐนิคม	
จัุงหวัิด้สุราษฎร์ธานี	 ด้ำาเนินการโด้ย	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั 
นำ�าหัก	 ตำาบัลับ้ัานยาง	 ตำาบัลัท่ากระด้าน	 ตำาบัลัท่าขนอน	 ตำาบัลัย่านยาวิ	
ตำาบัลักะเป็า	ตำาบัลัถำ�าสิงขรณ์	แลัะตำาบัลับ้ัานทำาเนียบั	จัุงหวัิด้สุราษฎร์ธานี

	 17)	 โครงการเปิ็ด้วัิด้เป็็นศูนย์กลัางการเรียนรู้ชุมชน	 ด้ำาเนินการ 
โด้ย	หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลันิคมพัุฒนา	จัุงหวัิด้สตูลั

	 18)	 โครงการส่งเสริมการป็ระกอบัสัมมาชีพุ	 ของหน่วิย	 อ.ป็.ต.	 
ด้อนทราย	(อ.ป็.ต.	ด้้านสัมมาชีพุ)	ด้ำาเนินการโด้ย	หน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัด้อนทราย	จัุงหวัิด้พัุทลุัง

	 19)	 โครงการส่งเสริมการป็ระกอบัสัมมาชีพุ	 ของหน่วิย	 อ.ป็.ต.	
แพุรกหา	 (อ.ป็.ต.	 ด้้านสัมมาชีพุ)	 ด้ำาเนินการโด้ย	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัแพุรกหา	จัุงหวัิด้พัุทลุัง

	 20)	 โครงการขับัเคล่ั�อนงานพุุทธเกษตรแลัะขยายผลัการพัุฒนา
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัม่วิงตึ�ด้	 เป็็นศูนย์กลัางการพุัฒนา
หน่วิย	อ.ป็.ต.	พุ่�นที�อำาเภอภูเพีุยง	จัุงหวัิด้น่าน	ด้ำาเนินการโด้ย	หน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัม่วิงตึ�ด้	จัุงหวัิด้น่าน

	 21)	 โครงการป็ฏิิบััติธรรมสัญจุรของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน 
ป็ระจุำาตำาบัลัเจุดี้ยห์ลัวิง	ร่วิมกับัโรงเรียนวัิด้เจุดี้ยห์ลัวิงวิิทยา	ด้ำาเนินการโด้ย	
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัเจุดี้ย์หลัวิง	จัุงหวัิด้เชียงราย

	 22)	 โครงการขับัเคล่ั�อนแลัะขยายผลัการพัุฒนาหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัด้งตะขบั	เป็็นศูนยก์ลัางการพัุฒนาหน่วิย	ด้ำาเนินการ 
โด้ย	หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัด้งตะขบั	จัุงหวัิด้พิุจิุตร
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	 23)	 โครงการสัมมาชีพุบันพุ่�นฐานทุนทางวัิฒนธรรม	 ด้ำาเนิน
โครงการโด้ย	หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัในเม่อง	ตำาบัลัป็า่พุลูั	แลัะ
ตำาบัลับ้ัานธิ	จัุงหวัิด้ลัำาพูุน

 3.3.2 เครือข่่ายที�เข้่ามามีส่วนร่วม

	 ตลัอด้ระยะเวิลัาการขับัเคลั่�อนงานของโครงการเสรมิสร้างสุขภาวิะ
เชิงพุุทธของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ในสังคมไทย 
มีหน่วิยงานที�เข้ามามีส่วินร่วิมในกระบัวินการพุัฒนาศักยภาพุหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัอย่างต่อเน่�อง	 สิ�งดั้งกล่ัาวิเป็็นไป็ตามวิัตถุป็ระสงค์ 
ข้อหนึ�งของทางโครงการที�พุยายามสร้างเคร่อข่ายควิามร่วิมม่อของ 
หน่วิยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	แลัะภาคป็ระชาสังคม	 กับักลัไกการทำางาน
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 ทั�งนี�	 คณะผู้วิิจัุยจุะทำาการ 
นำาเสนอข้อมูลัเกี�ยวิกับัเคร่อข่ายที�ได้้เข้ามามีส่วินร่วิม	รวิมทั�งเคร่อข่ายที�น่า
จุะสามารถเข้ามาช่วิยยกระดั้บัการทำางานของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั	 ผ่านการจัุด้ป็ระเภทของเคร่อข่ายตามองค์ป็ระกอบัหร่อพัุนธกิจุทั�ง	 
8	ด้้าน	ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	โด้ยสามารถนำาเสนอเน่�อหา
ได้้ดั้งต่อไป็นี�	

 1) ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม

	 เคร่อข่ายที�มีควิามสอด้คลัอ้งกับังานในด้้านศลีัธรรมแลัะวิฒันธรรม	
จุะต้องมีการขับัเคลั่�อนงานใหเ้กิด้กิจุกรรมที�ส่งเสริมให้สังคมเกิด้การพัุฒนา
คุณธรรม	จุริยธรรม	ควิามป็ระพุฤติอันดี้	ตลัอด้จุนเกิด้การส่บัสานป็ระเพุณี
แลัะวัิฒนธรรมท้องถิ�น	โด้ยมีเป้็าหมายเพุ่�อการยกระดั้บัคุณภาพุจิุตใจุแลัะ
ปั็ญญาผ่านการอาศัยกิจุกรรมที�มีรูป็แบับัที�หลัากหลัายแลัะสอด้คล้ัองกับั
สภาพุบัริบัททางสังคมแลัะวัิฒนธรรม	สามารถยกตัวิอย่างเคร่อข่ายต่าง	ๆ	
ได้้ดั้งนี�
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 (1) สำานักงานวัฒนธรรมจัังหวัด	 เป็็นส่วินราชการบัริหารส่วิน
ภูมิภาคที�อยู่ในสังกัด้ของกระทรวิงวิัฒนธรรม	 มีอำานาจุหน้าที�ที�เกี�ยวิข้อง
กับังานด้้านศีลัธรรมแลัะวัิฒนธรรมดั้งนี�10

	 1)	 ป็ระสานงานแลัะป็ฏิิบััติหน้าที�ในฐานะตัวิแทนของกระทรวิง 
ในส่วินภูมิภาครวิมทั�งด้ำาเนินการป็ระสานแลัะสนับัสนุนการป็ฏิิบััติงาน 
ด้้าน	ศาสนา	ศลิัป็ะ	แลัะวิฒันธรรมในพุ่�นที�จัุงหวัิด้	ส่งเสริมพัุฒนาองคค์วิามรู้ 
แลัะแหล่ังเรียนรู้ด้้านศาสนา	ศิลัป็ะ	แลัะวัิฒนธรรมในพุ่�นที�จัุงหวัิด้	

	 2)	 ด้ำาเนินการป็้องกันแลัะแก้ไขการเบีั�ยงเบันทางวิัฒนธรรม	 
โด้ยป็ระสานหร่อร่วิมม่อกับัหน่วิยงานทั�งภาครัฐแลัะเอกชน	

	 3)	 จัุด้ทำาแผนยุทธศาสตร์เกี�ยวิกับังานด้้านศาสนา	 ศิลัป็ะ	 แลัะ
วัิฒนธรรมในพุ่�นที�จัุงหวัิด้

	 4)	 ส่งเสริม	 สนับัสนุนแลัะป็ระสานการด้ำาเนินงานของสภา
วัิฒนธรรมจัุงหวัิด้	 สภาวัิฒนธรรมอำาเภอ	 แลัะสภาวัิฒนธรรมตำาบัลั	 
ทั�งหน่วิยงานอ่�นที�ด้ำาเนนิงานด้้านศาสนา	ศลิัป็ะ	แลัะวิฒันธรรมในเขตพุ่�นที�
จัุงหวัิด้	

	 5)	 ป็ฏิิบััติงานตามกฎหมายในควิามรับัผิด้ชอบัของกระทรวิง 
ซึึ่�งกำาหนด้ให้เป็็นอำานาจุหน้าที�ของผู้วิ่าราชการจุังหวัิด้	 หร่อตามที�ได้้รับั
มอบัหมาย	

	 6) 	 ป็ฏิิบัั ติงานร่วิมกันหร่อสนับัสนุนการป็ฏิิบัั ติงานของ 
หน่วิยงานที�เกี�ยวิข้องหร่อที�ได้้รับัมอบั

10 กระทรวิงวัิฒนธรรม,	 ออนไลัน์.	 https://www.m-culture.go.th	 ส่บัค้นเม่�อวัินที�	 

12	พุฤศจิุกายน	2562
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	 นอกจุากนี�	สำานักงานวัิฒนธรรมจัุงหวัิด้ยงัด้ำาเนินงานภายใต้พัุนธกิจุ 
หลััก	4	ป็ระการค่อ

	 1)	 ทำานุบัำารุงศาสนา	 ศิลัป็ะ	 แลัะวัิฒนธรรมของชาติ	 แลัะสนอง
งานสำาคัญของสถาบัันชาติ	 ศาสนา	 พุระมหากษัตริย์ให้มีการส่บัทอด้แลัะ 
พัุฒนาอย่างยั�งย่น	

	 2)		บูัรณาการศาสนา	ศิลัป็ะ	แลัะวัิฒนธรรมสู่ป็ระชาชนแลัะชุมชน	

	 3)	 การพัุฒนาเศรษฐกิจุแลัะสังคม	 ทั�งระดั้บัชุมชน	 ท้องถิ�น	 ชาติ	
แลัะนานาชาติด้้วิยมิติทางวัิฒนธรรม	

	 4)	 บูัรณาการควิามร่วิมม่อในการบัริหารจัุด้การองค์ควิามรู้ 
แลัะมรด้กศิลัป็วัิฒนธรรมให้เกิด้ป็ระโยชน์แก่สังคมไทย	 แลัะสังคมโลัก 
มีการขับัเคลั่�อนงานภายใต้ยุทธศาสตร์หลััก	 4	 ยุทธศาสตร์	 ได้้แก่	
ยุทธศาสตร์ที� 	 1	 รักษา	 ส่บัทอด้วัิฒนธรรมของชาติ	 แลัะควิาม 
หลัากหลัายทางวัิฒนธรรมท้องถิ�นให้อยูอ่ย่างมั�นคง	ยุทธศาสตร์ที�	2	สร้าง 
ค่านิยม	จิุตสำานึกแลัะภูมิปั็ญญาคนไทย	ยุทธศาสตร์ที�	3	นำาทุนวัิฒนธรรมของ
ป็ระเทศมาสรา้งคุณค่าทางสงัคมแลัะเพิุ�มมูลัค่าทางเศรษฐกจิุ	ยทุธศาสตรที์�	
4	การบัริหารจัุด้การองค์ควิามรู้	ด้้านศาสนา	ศิลัป็ะแลัะวัิฒนธรรม

	 เม่�อพิุจุารณาจุากบัทบัาทหน้าที�	 พัุนธกิจุ	 แลัะแผนยุทธศาสตร์ 
ดั้งกล่ัาวิ	 จุะเห็นว่ิาสำานักงานวัิฒนธรรมจัุงหวัิด้ถ่อเป็็นหน่วิยงานหนึ�งที�
สามารถเข้ามามีส่วินร่วิมในการพัุฒนากิจุกรรมต่าง	 ๆ	 ของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัได้้	 ทั�งในมิติทางด้้านองค์ควิามรู้	 หน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัสามารถขอการสนับัสนุนในเร่�ององค์ควิามรู้ของ 
ท้องถิ�นที�ถูกเก็บัรวิบัรวิมไว้ิในรูป็แบับัของงานวิิจัุย	 นิทรรศการ	 หร่อเชิญ
วิิทยากรมาบัรรยายให้ควิามรู้กับัคนในชุมชน	 ในมิติทางด้้านงบัป็ระมาณ	
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัสามารถขอการสนับัสนุนในเร่�องของ 
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งบัป็ระมาณผ่านการเขียนโครงการพัุฒนาไป็ยังสำานักงานวัิฒนธรรมใน 
จัุงหวัิด้ของตน	 เพุ่�อด้ำาเนินกิจุกรรมต่าง	 ๆ	 อาทิ	 กิจุกรรมการอนุรักษ์ 
วัิฒนธรรมภายในท้องถิ�น	กิจุกรรมเผยแพุร่ป็ระชาสัมพัุนธ์วัิฒนธรรมท้องถิ�น
ไป็ยังสังคมภายนอก	 กิจุกรรมการสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางด้้านวิัฒนธรรม
ท้องถิ�นภายในวัิด้หร่อชุมชนของตนเอง	เป็็นต้น

 (2) กรมการศาสนา	 เป็็นหน่วิยงานราชการที�อยู่ในสังกัด้ของ
กระทรวิงวัิฒนธรรม	 เป็็นหน่วิยงานที�รับัภารกิจุด้้านศาสนา	 โด้ยการบัำารุง	
ส่งเสริม	แลัะให้การอุป็ถัมภ์คุ้มครองกิจุการด้้านพุระพุุทธศาสนาแลัะศาสนา
อ่�น	ๆ 	ตลัอด้จุนสง่เสรมิควิามรู้คู่คณุธรรม	สง่เสรมิควิามเข้าใจุอันดี้	แลัะสรา้ง
ควิามสมานฉันท์ระหว่ิางศาสนิกชนของทุกศาสนา	รวิมทั�งด้ำาเนินการเพุ่�อให้
คนไทยนำาหลัักธรรมของศาสนามาใช้ในการพุฒันาคุณภาพุชวิีิตให้เป็็นคนด้ี
มีคุณธรรม	 มีอำานาจุหน้าที�ที�เกี�ยวิข้องกับังานด้้านศีลัธรรมแลัะวิัฒนธรรม
ดั้งนี�11 

	 1)	ทำานุบัำารุง	ส่งเสริมเพุ่�อพัุฒนาควิามรู้คู่คุณธรรม	

	 2)	เสริมสร้างศีลัธรรม	ป็ลูักฝังคุณธรรมแลัะจุริยธรรม	

	 3)	ด้ำาเนินการตามกฎหมายว่ิาด้้วิยการส่งเสริมกิจุการฮัจุย์	รวิมทั�ง
กฎหมายแลัะระเบีัยบัอ่�นที�เกี�ยวิข้อง

		 4)	ส่งเสริม	ดู้แลั	รักษาแลัะทำานุบัำารุงศาสนสถาน	แลัะศาสนวัิตถุ	 
	 5)	ให้การอุป็ถัมภ์พุระพุุทธศาสนาแลัะศาสนาอ่�น	ๆ 	ที�ทางราชการ
รับัรอง	แลัะสนับัสนุนการด้ำาเนินการขององค์การศาสนา	

	 6)	ป็ฏิิบััติการอ่�นใด้ตามที�กฎหมายกำาหนด้ใหเ้ป็็นอำานาจุหนา้ที�ของ
กรมหร่อตามที�กระทรวิงหร่อคณะรัฐมนตรีมอบัหมาย

11	กรมการศาสนา,	ออนไลัน์.	https://www.dra.go.th/	ส่บัค้นเม่�อวัินที�	4	ธันวิาคม	2562
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	 นอกจุากนี�	 กรมการศาสนายังด้ำาเนินงานภายใต้พัุนธกิจุหลััก	 4	
ป็ระการค่อ	

	 1)	 สนองงานพุระราชพิุธี	 พุระราชกุศลั	 รัฐพิุธี	 แลัะศาสนพิุธี 
	 2)	 ป็ลูักฝังแลัะเสริมสร้างคุณธรรมจุริยธรรม	 เพุ่�อพัุฒนาคุณภาพุ
ชีวิิต	

	 3)	ส่งเสริมแลัะสานสัมพัุนธ์กิจุกรรมทางศาสนา	

	 4)	อุป็ถัมภ์	ทำานุบัำารุง	คุ้มครองกิจุการด้้านศาสนา	มีการขับัเคล่ั�อน
งานภายใต้ยุทธศาสตร์หลััก	 4	 ยุทธศาสตร์	 ได้้แก่	 ยุทธศาสตร์ที�	 1	 รักษา
ส่บัทอด้สถาบัันหลัักของป็ระเทศให้ป็ระชาชนเกิด้ควิามภาคภูมิใจุ	ควิามรัก 
แลัะหวิงแหน	 ยุทธศาสตร์ที�	 2	 ส่งเสริม	 ส่บัสาน	 ป็ลูักฝังจิุตวิิญญาณ	 
ให้เกิด้ควิามเล่ั�อมใสศรัทธาในสถาบัันศาสนา	แลัะสถาบัันพุระมหากษัตริย์	
ยทุธศาสตรที์�	3	บูัรณาการการทำางานเคร่อข่ายเพุ่�อขับัเคลั่�อนหลัักธรรมทาง
ศาสนาสู่ป็ระชาชน	แลัะยุทธศาสตร์ที�	4	น้อมนำาหลัักป็รัชญาของเศรษฐกิจุ
พุอเพีุยงบูัรณาการงานศาสนา

	 เม่�อพิุจุารณาจุากบัทบัาทหน้าที�	พัุนธกิจุ	แลัะยุทธศาสตร์ดั้งกล่ัาวิ	
จุะเห็นว่ิากรมการศาสนาถ่อเป็็นหน่วิยงานหนึ�งที�สามารถเข้ามามีส่วินร่วิม 
ในการพัุฒนากิจุกรรมที�เกี�ยวิข้องกับังานด้้านศีลัธรรมแลัะวัิฒนธรรม
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัได้้อย่างเหมาะสม	 ทั�งในมิติด้้าน 
องค์ควิามรู้	เน่�องจุากกรมการศาสนามีการจัุด้ทำาส่�อองค์ควิามรู้ที�เกี�ยวิข้องกับั
หลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนา	ไม่ว่ิาจุะเป็็นหนังส่อ	นิทรรศการ	แผ่นพัุบั	ฯลัฯ 
ที�สามารถนำาไป็ใช้ถ่ายทอด้ให้กับัป็ระชาชนในพุ่�นที�	 เพุ่�อให้เกิด้ควิามรู้	 
ควิามเข้าใจุ	แลัะการนอ้มนำาหลัักธรรมด้งักล่ัาวิไป็ใช้ในชีวิิตป็ระจุำาวัิน	ในมติิ
ทางด้้านกิจุกรรม	กรมการศาสนาสามารถเข้ามามีส่วินร่วิมกับักิจุกรรมต่าง	ๆ  
ที�ทางหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัด้ำาเนินการขึ�นภายในวิัด้	 ไม่ว่ิา
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จุะเป็็นการจัุด้สวิด้มนต์ข้ามปี็	 การจัุด้กิจุกรรมงด้เหล้ัาเข้าพุรรษา	 หร่อ 
วัินป็ระเพุณีสำาคัญต่าง	ๆ 	ที�เกี�ยวิข้องกับัวัิฒนธรรมท้องถิ�น	เป็็นต้น	การทำางาน
อย่างบูัรณาการร่วิมกันระหว่ิางกรมการศาสนากับัหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัจุะสามารถนำาไป็สู่โครงการหร่อกิจุกรรมที�มีป็ระสิทธิภาพุมาก
ขึ�น	ทั�งในเร่�องของการทำานุบัำารุงพุระพุุทธศาสนา	การธำารงรักษาวัิฒนธรรม
แลัะป็ระเพุณีท้องถิ�น	 รวิมทั�งการป็ลูักฝังแลัะส่งต่อควิามรู้ควิามเข้าใจุ 
เกี�ยวิกับัหลัักธรรมคำาสอนแลัะศีลัธรรมอันดี้งามไป็ยังคนในสังคมส่บัต่อไป็

 

 2) ด้านสุข่ภาพัและอนามัย

	 เคร่อข่ายที�มีควิามสอด้คล้ัองกับังานในด้้านสุขภาพุแลัะอนามัย	
จุะต้องมีการขับัเคล่ั�อนงานให้เกิด้กิจุกรรมในลัักษณะของการเผยแพุร่ 
องค์ควิามรู้แลัะกระบัวินการในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาวิะ	การส่งเสริม
ให้เกิด้การใช้พุ่�นที�ในการป็ระกอบักิจุกรรมทางกาย	 การให้ข้อมูลัเกี�ยวิกับั
การบัริโภคอย่างถูกต้องตามหลัักโภชนาการ	โด้ยมีเป้็าหมายเพุ่�อให้เกิด้การ
ดู้แลัสุขภาวิะองค์รวิมของชุมชน	 คนในชุมชนมีสุขภาพุที�สมบูัรณ์แข็งแรง 
ป็ราศจุากโรคภัยไข้เจ็ุบั	สามารถยกตัวิอย่างเคร่อข่ายต่าง	ๆ	ได้้ดั้งนี�

 (1) สำานักงานสาธารณสุข่จัังหวัด	 เป็็นหน่วิยงานราชการส่วิน
ภูมิภาคที�อยู่ในสังกัด้ของกระทรวิงสาธารณสุข	 มีอำานาจุหน้าที�ที�เกี�ยวิข้อง
กับังานด้้านสุขภาพุแลัะอนามัยดั้งนี�12

	 1)	จัุด้ทำาแผนยุทธศาสตร์ด้้านสุขภาพุในเขตพุ่�นที�จัุงหวัิด้	

	 2)	ด้ำาเนินการแลัะให้บัริการด้้านการแพุทย์แลัะการสาธารณสุขใน
เขตพุ่�นที�จัุงหวัิด้	

12	 กระทรวิงสาธารณสุข,	 ออนไลัน์.	 https://www.moph.go.th/	 ส่บัค้นเม่�อวัินที�	 19	

พุฤศจิุกายน	2562
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	 3)	 กำากับั	 ดู้แลั	 ป็ระเมินผลัแลัะสนับัสนุนการป็ฏิิบััติงานของ
หน่วิยงานสาธารณสุขในเขตพุ่�นที�จัุงหวัิด้	เพุ่�อให้การป็ฏิิบััติงานเป็็นไป็ตาม
กฎหมาย	 มีการบัริการสุขภาพุที�มีคุณภาพุ	 แลัะมีการคุ้มครองผู้บัริโภค 
ด้้านสุขภาพุ	

	 4)	 ส่งเสริม	 สนับัสนุน	 แลัะป็ระสานงานเกี�ยวิกับังานสาธารณสุข 
ในเขตพุ่�นที�จัุงหวัิด้ให้เป็็นไป็ตามนโยบัายของกระทรวิง	

	 5)	 พัุฒนาระบับัสารสนเทศ	 งานสุขศึกษา	 แลัะการส่�อสาร 
สาธารณะด้้านสุขภาพุในเขตพุ่�นที�จัุงหวัิด้	

	 6)	 ป็ฏิิบััติงานร่วิมกับัหร่อสนับัสนุนการป็ฏิิบััติงานของหน่วิยงาน
อ่�นที�เกี�ยวิข้อง	หร่อที�ได้้รับัมอบัหมาย

	 นอกจุากนี�	 สำานักงานสาธารณสุขจัุงหวัิด้ยังด้ำาเนินงานภายใต้ 
พัุนธกิจุหลััก	4	ป็ระการค่อ	

	 1)	 ส่งเสริม	 ป้็องกัน	 ควิบัคุมโรค	 ภัยสุขภาพุ	 แลัะคุ้มครอง 
ผู้บัริโภคด้้านสุขภาพุ	

	 2)	 พัุฒนาระบับับัริการสุขภาพุให้มีคุณภาพุ	 ป็ระสิทธิภาพุแลัะ 
ควิามเป็็นธรรม	

	 3)	 ส่งเสริมการมีส่วินร่วิมทุกภาคส่วินในการดู้แลัแลัะจุัด้การ 
ระบับัสุขภาพุ	

	 4)	พัุฒนาระบับับัริหารจัุด้การที�มุ่งเน้นผลัสัมฤทธิ�	

	 ทั�งนี�	 เม่�อพิุจุารณาจุากอำานาจุหน้าที�แลัะพัุนธกิจุของสำานักงาน
สาธารณสุขจัุงหวัิด้แล้ัวิจุะเห็นว่ิา	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
สามารถขอการสนับัสนุนแลัะขอควิามร่วิมม่อจุากหน่วิยงานดั้งกล่ัาวิได้้	 
ทั�งการส่งเสริมสนับัสนนุในเร่�องของกจิุกรรม	การกำาหนด้นโยบัาย	องคค์วิามรู้ 
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รวิมทั�งงบัป็ระมาณ	 เพุ่�อนำาไป็สู่กระบัวินการแลัะผลัลััพุธ์ที�สอด้คล้ัองกับั
สภาพุบัริบัทของพุ่�นที�	อาทิ	การลังพุ่�นที�เยี�ยมเยียนผู้ป่็วิยติด้เตียงในชุมชน	
การเชิญวิิทยากรจุากสำานักงานสาธารณสุขมาบัรรยายให้กับัชาวิบ้ัาน
ในชุมชน	 การจัุด้ทำาธรรมนูญสุขภาพุของชุมชน	 การตรวิจุสุขภาพุให้กับั 
ชาวิบ้ัานในชุมชน	 แลัะการขอสนับัสนุนงบัป็ระมาณเพุ่�อด้ำาเนินกิจุกรรม 
อ่�น	ๆ	ที�มีควิามเกี�ยวิข้องกับัการส่งเสริมสุขภาพุ	เป็็นต้น

 (2) สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข่ภาพั (สสส.)  
เป็็นหน่วิยงานของรัฐที�ไม่ใช่ส่วินราชการหร่อรัฐวิิสาหกิจุ	 จัุด้ตั�งขึ�นตาม 
พุระราชบััญญัติกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	 พุ.ศ.	 2544	 
มีอำานาจุหน้าที�ที�เกี�ยวิข้องกับังานด้้านสุขภาพุแลัะอนามัยอันได้้แก่13  
การริเริ�มผลัักดั้น	กระตุ้น	สนับัสนุน	แลัะร่วิมกับัหน่วิยงานต่าง	ๆ	ในสังคม	 
เพุ่�อขับัเคล่ั�อนกระบัวินการสร้างเสริมสุขภาพุเพุ่�อให้คนไทยมีสุขภาพุดี้ครบั
ทั�ง	4	มิติ	 ค่อ	มิติทางกาย	มิติทางจิุตใจุ	มิติทางปั็ญญา	แลัะมิติทางสังคม	 
สะท้อนผ่านเป้็าหมายที�ได้้กำาหนด้ไว้ิ	10	เป้็าหมายสำาคัญก็ค่อ	

	 1)	การลัด้อัตราการสูบับุัหรี�ของคนไทยอายุ	15	ปี็ขึ�นไป็	

	 2)	 ลัด้ป็ริมาณการบัริโภคเคร่�องด่้�มแอลักอฮอล์ัต่อหัวิป็ระชากร
ผู้ใหญ่ในปี็	2563	

	 3)	ลัด้การติด้เช่�อเอชไอวีิรายใหม่	

	 4)	เพิุ�มอัตราการบัริโภคผักแลัะผลัไม้อย่างเพีุยงพุอ	

	 5)	เพิุ�มการมีกิจุกรรมทางกายป็ระจุำาของคนไทยอายุ	11	ปี็ขึ�นไป็	

	 6)	ลัด้ควิามชุกของภาวิะนำ�าหนักตัวิเกินแลัะโรคอ้วินในเด็้ก	

13	สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ,	ออนไลัน์.	https://www.thaihealth.

or.th	ส่บัค้นเม่�อวัินที�	27	พุฤศจิุกายน	2562
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	 7)	ลัด้อัตราการตายจุากอุบััติเหตุทางถนน

	 8)	ร้อยลัะของป็ระชาชนอายุ	15	ปี็ขึ�นไป็ที�มีควิามสุขเท่ากับัหร่อ
สูงกว่ิาคนทั�วิไป็	

	 9)	เพิุ�มสัด้ส่วินของครอบัครัวิอบัอุ่น	

	 10)	ชุมชนแลัะท้องถิ�นเข้มแข็ง

	 การที�จุะนำาไป็สู่เป้็าหมายดั้งกล่ัาวิได้้	 ทางสำานักงานกองทุน
สนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	(สสส.)	ได้้วิางยุทธศาสตร์การทำางานไว้ิ	2	
ยุทธศาสตร์	 ได้้แก่	 ยุทธศาสตร์หลััก	 ที�มีเน่�อหาเกี�ยวิกับัการสานสามพุลััง	
ป็ระกอบัด้้วิย	พุลัังทางปั็ญญา	พุลัังทางสังคม	 แลัะพุลัังทางนโยบัาย	 โด้ย
วิางบัทบัาทของตนเองเป็็นกองทุนที�ช่วิยสร้างควิามเข้มแข็ง	แลัะสนับัสนุน
ให้เกิด้ควิามเช่�อมโยงของพุลัังทั�งสาม	 ในส่วินของยุทธศาสตร์เฉพุาะนั�น	 
ที�มีเน่�อหาเกี�ยวิกับั	

	 1)	 การพุัฒนาขีด้ควิามสามารถของบัุคคลัแลัะองค์กรให้เท่าทัน
พุลัวัิตของปั็จุจัุยต่าง	ๆ	ที�กระทบัต่อสุขภาพุ	

	 2)	 พัุฒนานวัิตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพุแลัะนวัิตกรรม 
ทางสังคม	

	 3)	เสริมสร้างศักยภาพุของชุมชนแลัะท้องถิ�น	

	 4)	พัุฒนาระบับัแลัะกลัไกทางสังคม	

	 เม่�อทำาการพิุจุารณาถึงยุทธศาสตร์ดั้งกล่ัาวิข้างต้นจุะเห็นว่ิา 
สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุเป็็นหน่วิยงานที�
ให้ควิามสำาคัญกับัการสร้างเคร่อข่ายผ่านการสนับัสนุนงบัป็ระมาณ	 
องค์ควิามรู้	เคร่�องม่อหร่ออุป็กรณที์�มีควิามจุำาเป็็นต่อการด้ำาเนินกิจุกรรมใน
เร่�องของการสร้างเสริมสุขภาพุ	หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	 
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ที�มีควิามสนใจุอยากจุะทำางานในเร่�องเกี�ยวิกับัสุขภาพุแลัะอนามัยสามารถ 
ขอการสนับัสนุนจุากหน่วิยงานดั้งกล่ัาวิได้้	 ไม่ว่ิาจุะเป็็นการทำากิจุกรรม
ในเร่�องของการรณรงค์เพุ่�อการไม่สูบับุัหรี�แลัะด่้�มแอลักอฮอล์ัภายในวัิด้ 
หร่อภายในชุมชน	 กิจุกรรมการสนับัสนุนให้คนในชุมชนได้้ออกกำาลัังกาย 
เพุ่�อทำาให้สุขภาพุแข็งแรง	การขอส่�อควิามรู้ต่าง	ๆ	 ที�มีเน่�อหาเกี�ยวิข้องกับั
การสร้างเสริมสุขภาวิะ	 ทั�งนี�	 พัุนธกิจุในเร่�องสุขภาพุแลัะอนามัยถ่อเป็็น
เร่�องของการพัุฒนาทางด้้านสุขภาพุ	หากแต่การทำางานเสริมสร้างสุขภาวิะ
จุะเป็็นการพุัฒนาสุขภาพุอย่างครบัถ้วินในทุกมิติ	 ไม่ว่ิาจุะเป็็นมิติทางกาย	 
มิติทางด้้านจิุตใจุ	มิติทางด้้านปั็ญญา	แลัะมิติทางด้้านสังคม

 3) ด้านสัมมาชีพั

	 เคร่อข่ายที�มีควิามสอด้คล้ัองกับังานในด้้านสัมมาชีพุ	 จุะต้องมี
การขับัเคล่ั�อนงานให้เกิด้กิจุกรรมในลัักษณะของการส่งเสริมอาชีพุแลัะ
การสร้างรายได้้ให้กับัชุมชน	บันพุ่�นฐานของการป็ระกอบักิจุการที�ซ่ึ่�อสัตย์	
สุจุริต	 ไม่เอารัด้เอาเป็รียบัสังคมแลัะชุมชน	 รวิมทั�งมีการป็ลูักฝังค่านิยม
แลัะควิามป็ระพุฤติอันดี้ให้กับัเยาวิชนโด้ยเฉพุาะอย่างยิ�งในเร่�องของควิาม
ซ่ึ่�อสัตย์สุจุริต	 ตลัอด้จุนสร้างควิามเข้าใจุต่อกระบัวินการแลัะคุณค่าตาม
หลัักเศรษฐกิจุพุอเพีุยง	 โด้ยมีเป้็าหมายเพุ่�อการพัุฒนาตนเองที�ควิบัคู่ไป็
กับัการพัุฒนาทางด้้านเศรษฐกิจุแลัะสังคมอย่างยั�งย่น	สามารถยกตัวิอย่าง 
เคร่อข่ายต่าง	ๆ	ได้้ดั้งนี�

 (1) สำานักงานพััฒนาชุมชนจัังหวัด	 เป็็นหน่วิยงานราชการส่วิน
ภูมิภาคที�อยูใ่นสังกัด้ของกระทรวิงมหาด้ไทย	มีภารกิจุเกี�ยวิกับัการสง่เสริม
กระบัวินการเรียนรู้	การสรา้งการมส่ีวินรว่ิมของป็ระชาชน	โด้ยเฉพุาะอยา่ง
ยิ�งในด้้านการส่งเสริมแลัะพัุฒนาเศรษฐกิจุชุมชนฐานรากให้มีควิามมั�นคง
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แลัะมีเสถียรภาพุ	โด้ยมีอำานาจุหนา้ที�ที�เกี�ยวิข้องกับังานด้้านสัมมาชีพุดั้งนี�	14 

	 1)	 กำาหนด้นโยบัาย	 ยุทธศาสตร์	 มาตรการ	 แลัะแนวิทางในการ
พัุฒนาชุมชนระดั้บัชาติ	 เพุ่�อให้หน่วิยงานของรัฐ	 เอกชน	 แลัะผู้มีส่วิน
เกี�ยวิข้องด้้านการพัุฒนาชุมชนได้้ใช้เป็็นกรอบัแนวิทางในการด้ำาเนินงาน
เพุ่�อเสริมสร้างควิามสามารถแลัะควิามเข้มแข็งของชุมชน	

	 2)	จัุด้ทำาแลัะพัุฒนาระบับัมาตรฐานการพัุฒนาชุมชน	เพุ่�อใช้เป็็น
เคร่�องม่อสำาหรับัป็ระเมนิควิามก้าวิหน้าแลัะมาตรฐานการพุฒันาของชุมชน	

	 3)	พัุฒนาระบับัแลัะกลัไกในการส่งเสริมกระบัวินการเรียนรู้	 
การจัุด้การควิามรู้	การอาชีพุ	การออม	แลัะการบัริหารจัุด้การเงินทุนของ
ชุมชน	 เพุ่�อเสริมสร้างขีด้ควิามสามารถของป็ระชาชน	 ชุมชน	 ผู้นำาชุมชน	 
องค์การชุมชน	แลัะเคร่อข่ายองค์การชุมชนวิิเคราะห์	

	 4)	 สนับัสนุนแลัะพัุฒนาระบับัข้อมูลัสารสนเทศชุมชน	 ส่งเสริม 
การใช้ป็ระโยชน์แลัะการให้บัริการข้อมูลัสารสนเทศชุมชน	 เพุ่�อใช้ในการ
วิางแผนบัริหารการพัุฒนาได้้อย่างมีป็ระสิทธิภาพุ	

	 5)	 ศึกษา	 วิิเคราะห์	 วิิจัุย	 พัุฒนา	 แลัะสร้างองค์ควิามรู้เพุ่�อใช้ใน 
งานพัุฒนาชุมชน	แลัะการจัุด้ทำายุทธศาสตร์ชุมชน	

	 6)	 ฝึกอบัรมแลัะพุัฒนาข้าราชการ	 เจุ้าหน้าที�ที�เกี�ยวิข้อง	 ผู้นำา 
ชุมชน	 องค์การชุมชน	 แลัะเคร่อข่ายองค์การชุมชนให้มีควิามรู้	 ทักษะ	
ทัศนคติ	 แลัะสมรรถนะในการทำางาน	 รวิมทั�งให้ควิามร่วิมม่อทางวิิชาการ	
ด้้านการพัุฒนาชุมชนแก่หน่วิยงานทั�งในป็ระเทศ	แลัะต่างป็ระเทศ	

	 7)	 ป็ฏิิบััติการอ่�นใด้ตามที�กฎหมายกำาหนด้ให้เป็็นอำานาจุหน้าที� 
ของกรม	หร่อตามที�กระทรวิง	หร่อคณะรัฐมนตรีมอบัหมาย

14	 กรมการพัุฒนาชุมชน,	 ออนไลัน์.	 http://www.cdd.go.th/contact-us/provincial-

community-development-office	ส่บัค้นเม่�อวัินที�	19	พุฤศจิุกายน	2562
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	 นอกจุากบัทบัาทหน้าที�ดั้งกล่ัาวิ	สำานักงานพัุฒนาชุมชนจัุงหวัิด้ยัง
มีพัุนธกิจุที�แสด้งให้เห็นถึงการให้ควิามสำาคัญเกี�ยวิกับัเร่�องของสัมมาชีพุใน	 
4	ป็ระการค่อ	

	 1)	พัุฒนาระบับักลัไกการมีส่วินร่วิมแลัะการเรียนรู้การพึุ�งตนเอง	

	 2)	พัุฒนาการบัริหารจัุด้การชุมชนให้พึุ�งตนเองได้้	

	 3)	 สร้างระบับักลัไกแลัะกิจุกรรมทางเศรษฐกิจุฐานรากให้มั�นคง
ตามหลัักป็รัชญาของเศรษฐกิจุพุอเพีุยง	

	 4)	 พัุฒนาองค์กรให้มีขีด้สมรรถนะสูง	 แลัะบุัคลัากรมีอุด้มการณ์ 
ในงานพัุฒนาชุมชนแลัะเชี�ยวิชาญการทำางานเชิงบูัรณาการ	

	 ทั�งนี�	 เม่�อพิุจุารณาจุากอำานาจุหน้าที�แลัะพัุนธกิจุของสำานักงาน 
พัุฒนาชุมชนจุังหวัิด้แลั้วิจุะเห็นว่ิา	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั 
สามารถขอการสนับัสนุนแลัะขอควิามร่วิมม่อจุากหน่วิยงานดั้งกล่ัาวิเพุ่�อ 
ยกระดั้บัการทำางานให้มีป็ระสทิธิภาพุมากขึ�นได้้	เน่�องจุากสำานักงานพัุฒนา 
ชุมชนมีการด้ำาเนินโครงการจุำานวินมากที�มีควิามสอด้คล้ัองกับังานด้้าน 
สัมมาชีพุ	ไม่ว่ิาจุะเป็็นโครงการหนึ�งตำาบัลั	หนึ�งผลิัตภัณฑ์ิ	โครงการหมู่บ้ัาน 
เศรษฐกจิุพุอเพุยีง	กลุ่ัมออมทรพัุยเ์พุ่�อการผลัติ	กองทนุหมู่บัา้น	กองทนุพัุฒนา
บัทบัาทสตร	ีหมู่บ้ัานโอทอป็เพุ่�อการท่องเที�ยวิ	ฯลัฯ	อยา่งไรก็ตาม	การพัุฒนา
ในด้้านสัมมาชีพุต้องเป็็นการพุัฒนาบันพุ่�นฐานของบัริบัทชุมชน	 กล่ัาวิค่อ 
เป็็นการพัุฒนาอาชีพุผ่านการใช้ทรัพุยากรที�มีในพุ่�นที�	 การอาศัยควิาม 
เข้มแข็งของกลุ่ัมบุัคคลัภายในชุมชน	ไม่ว่ิาจุะเป็็นกลุ่ัมแม่บ้ัาน	กลุ่ัมสตรี	หร่อ
กลุ่ัมผู้สูงอายุ	 การใช้แหล่ังท่องเที�ยวิสำาคัญของชุมชนผ่านการนำาเสนอทาง
ส่�อป็ระชาสัมพัุนธ์	 รวิมทั�งการอาศัยควิามเข้มแข้งทางวิัฒนธรรมป็ระเพุณี
เพุ่�อสร้างเป็็นรายได้้ให้กับัชาวิบ้ัานในชุมชน	เป็็นต้น
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 (2) สำานักงานพััฒนาเศรษฐกิจัจัากฐานชีวภาพั (สภพั.)	 เป็็น
องค์กรที�ก่อตั�งขึ�นตามพุระราชกฤษฎีกาจัุด้ตั�งสำานักงานพัุฒนาเศรษฐกิจุจุาก
ฐานชวีิภาพุ	(องคก์ารมหาชน)	พุ.ศ.	2550	เพุ่�อรองรบััการขบััเคลั่�อนภารกจิุ
การพัุฒนาเศรษฐกิจุจุากฐานทรัพุยากรควิามหลัากหลัายทางชีวิภาพุ	ให้เกิด้
การบัริหารจัุด้การทรัพุยากรผ่านการนำามาใช้ป็ระโยชน์ทางด้้านเศรษฐกิจุ
บันพุ่�นฐานควิามยั�งย่นทางสิ�งแวิด้ล้ัอมแลัะวัิฒนธรรมท้องถิ�น	 อันจุะนำา
ไป็สู่กระบัวินการสร้างงาน	 สร้างรายได้้	 แลัะสร้างโอกาสให้กับัป็ระชาชน	 
โด้ยมีอำานาจุหน้าที�ที�เกี�ยวิข้องกับังานด้้านสัมมาชีพุดั้งนี�15 

	 1)	ถ่อกรรมสิทธิ�	มีสิทธิครอบัครอง	แลัะมีทรัพุยสิทธิต่าง	ๆ	

	 2)	 ก่อตั�งสิทธิหร่อทำานิติกรรมทุกป็ระเภทผูกพัุนสินทรัพุย์	 
ตลัอด้จุนทำานิติกรรมอ่�นใด้เพุ่�อป็ระโยชนใ์นการด้ำาเนินกิจุการของสำานักงาน	

	 3)	 จัุด้หาหร่อให้ทุนเพุ่�อสนับัสนุนการพัุฒนาเศรษฐกิจุจุากฐาน
ชีวิภาพุ	

	 4)	 เข้าร่วิมทุนกับันิติบุัคคลัอ่�นในกิจุการที�เกี�ยวิกับัวัิตถุป็ระสงค์ 
ของสำานักงาน	

	 5)	 กู้ยม่เงินหร่อให้กู้ย่มเงิน	 หร่อค้าป็ระกัน	 เพุ่�อป็ระโยชน์ในการ
ด้ำาเนินการตามวัิตถุป็ระสงค์ของสำานักงาน	

	 6)	 ทำาควิามตกลังแลัะร่วิมม่อกับัหน่วิยงานของรัฐ	 องค์การหร่อ
หน่วิยงานในป็ระเทศแลัะต่างป็ระเทศ	แลัะภาคเอกชนในกจิุการที�เกี�ยวิกับั
วัิตถุป็ระสงค์ของสำานักงาน	

	 7)	เรียกเก็บัค่าธรรมเนียม	ค่าบัำารุง	ค่าตอบัแทน	หร่อค่าบัริการใน
การด้ำาเนินกิจุการ	

15	สำานักงานพัุฒนาเศรษฐกจิุจุากฐานชวีิภาพุ,	ออนไลัน.์	https://www.bedo.or.th/bedo/

new-all.php?id=3	ส่บัค้นเม่�อวัินที�	19	พุฤศจิุกายน	2562
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	 8)	ด้ำาเนินการอ่�นใด้ที�จุำาเป็็นหร่อต่อเน่�องเพุ่�อให้บัรรลุัวัิตถุป็ระสงค์
ของสำานักงาน

	 นอกจุากบัทบัาทหน้าที�ดั้งกล่ัาวิ	 สำานักงานพัุฒนาเศรษฐกิจุจุาก
ฐานชีวิภาพุ	(สภพุ.)	ยังมีพัุนธกิจุที�แสด้งให้เห็นถึงการให้ควิามสำาคัญต่องาน
ด้้านสัมมาชีพุก็ค่อ	 การพัุฒนาเศรษฐกิจุจุากควิามหลัากหลัายทางชีวิภาพุ	 
บันฐานข้อมูลัควิามหลัากหลัายทางชีวิภาพุ	องค์ควิามรู้	นวัิตกรรม	ทรัพุยสิ์น
ทางป็ญัญา	ควิบัคู่การอนรัุกษ์แลัะแบัง่ปั็นผลัป็ระโยชน	์ผ่านการกำาหนด้เป็็น
ยุทธศาสตร์	3	ยุทธศาสตร์ด้้วิยกัน	

	 ยุทธศาสตร์ที�	 1	 สร้างควิามเข้มแข็งให้เศรษฐกิจุชุมชนแลัะภาค
ธุรกิจุบันฐานการใช้ป็ระโยชน์แลัะอนุรักษ์ควิามหลัากหลัายทางชีวิภาพุ
อย่างยั�งย่น	

	 ยุทธศาสตร์ที�	 2	 จัุด้ทำาฐานข้อมูลัแลัะองค์ควิามรู้ควิามหลัาก
หลัายทางชีวิภาพุ	 เพุ่�อการป็กป้็อง	 คุ้มครอง	อนุรักษ์แลัะการใช้ป็ระโยชน์ 
เชิงพุาณิชย์	

	 ยุทธศาสตร์ที�	3	ส่งเสริมแลัะสนับัสนุนการมีส่วินร่วิมกับัภาคส่วิน
ต่าง	ๆ	ในการอนุรักษ์แลัะใช้ป็ระโยชน์ควิามหลัากหลัายทางชีวิภาพุ	

	 ทั�งนี�	 เม่�อพิุจุารณาจุากอำานาจุหน้าที�แลัะพัุนธกิจุของสำานักงาน
พัุฒนาเศรษฐกิจุจุากฐานชีวิภาพุ	(สภพุ.)	แล้ัวิจุะเห็นว่ิา	มีควิามสอด้คล้ัองกับั
งานด้้านสัมมาชีพุเป็็นอยา่งยิ�ง	กล่ัาวิค่อ	สำานักงานพัุฒนาเศรษฐกิจุจุากฐาน
ชีวิภาพุได้้ให้ควิามสำาคัญกับัการยกระดั้บัควิามเป็็นอยูข่องชาวิบ้ัานผ่านการ
สร้างอาชพีุ	การแป็รรปู็เพุ่�อเพิุ�มมูลัค่าผลิัตภัณฑ์ิที�เป็็นทรพัุยากรของชมุชน	
การเคารพุในภูมิปั็ญญาแลัะวัิฒนธรรมท้องถิ�น	อีกทั�งยังสร้างควิามตระหนัก
ทางด้้านผลักระทบัของสิ�งแวิด้ล้ัอม	 โด้ยเรียกร้องให้เกิด้กระบัวินการสร้าง
อาชีพุโด้ยไม่เบีัยด้เบีัยนต่อธรรมชาติ
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	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 สามารถขอการ
สนับัสนุนแลัะขอควิามรว่ิมม่อจุากหนว่ินงานด้งักล่ัาวิเพุ่�อสร้างอาชีพุให้กับั
ชาวิบ้ัานในชุมชน	 ไม่ว่ิาจุะเป็็นการขอสนับัสนุนในเร่�องของเทคโนโลัยีเพุ่�อ
การแป็รรูป็ผลัิตภัณฑ์ิที�มาจุากทรัพุยากรของชุมชน	 การขอสนับัสนุนใน
เร่�ององค์ควิามรู้เกี�ยวิกับัการแป็รรูป็ผลัิตภัณฑ์ิ	 การใช้ทรัพุยากรธรรมชาติ
อย่างตระหนักรู้เพุ่�อให้เกิด้การสร้างรายได้้อย่างยั�งย่น	 การขอสนับัสนุนใน
การช่วิยหาตลัาด้สำาหรับัการค้าขายผลิัตภัณฑ์ิ	การขอสนับัสนุนในเร่�องของ
งบัป็ระมาณเพุ่�อนำาไป็สู่การลังทุนของชุมชน	 ทั�งนี�	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัสามารถผสมผสานแนวิคิด้ทางด้้านพุระพุุทธศาสนา	 เพุ่�อยำ�า
ให้เห็นถึงการป็ระกอบัอาชีพุอย่างซ่ึ่�อสัตย์สุจุริต	 เป็็นการไม่เบีัยด้เบีัยนต่อ
ตนเอง	ต่อผู้อ่�น	แลัะไม่เป็็นการสร้างผลักระทบัต่อสิ�งแวิด้ล้ัอมในระยะยาวิ

 4) ด้านสันติสุข่

	 เคร่อข่ายที�มีควิามสอด้คล้ัองกับังานในด้้านสันติสุข	 จุะต้องมีการ
ขับัเคล่ั�อนงานให้เกิด้กิจุกรรมในลัักษณะของการส่งเสริมควิามสงบัสุข	 
ควิามป็ลัอด้ภัย	 แลัะควิามเข้าใจุควิามแตกต่างหลัากหลัายทางควิามคิด้	 
ผ่านการเผยแพุร่องค์ควิามรู้	การจัุด้กิจุกรรมที�แสด้งให้เห็นถึงคุณค่าของการ
อยูร่่วิมกันบันพุ่�นฐานควิามแตกต่างทางสังคมแลัะวัิฒนธรรม	โด้ยมีเป้็าหมาย
เพุ่�อให้คนในสังคมด้ำารงตนอย่างไม่เบีัยด้เบีัยนผู้อ่�น	ให้เกียรติซึึ่�งกันแลัะกัน 
นำาไป็สู่การเกิด้สันติสุขภายในสังคมอย่างยั�งย่น	 สามารถยกตัวิอย่าง 
เคร่อข่ายต่าง	ๆ	ได้้ดั้งนี�

 (1) ศ้นย์อำานวยการบริหารจัังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) เป็็น
หน่วิยงานอำานวิยการระด้ับัพุ่�นที�ซึึ่�งรัฐบัาลัได้้มอบัหมายให้กระทรวิง
มหาด้ไทยเป็็นผู้จัุด้ตั�ง	 เกิด้ขึ�นในปี็	 พุ.ศ.	 2524	 โด้ยพัุฒนาจุากศูนย์ 
ป็ระสานงานการป็กครองจัุงหวัิด้ชายแด้นภาคใต้ของกรมป็กครองที�มีอยูเ่ดิ้ม 
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มีบัทบัาทหน้าที�ในการเร่งรัด้	 กำากับั	 ดู้แลั	 ป็ระสานงาน	 ผนึกกำาลัังแลัะ
ติด้ตามป็ระเมินผลัการป็ฏิิบััติของหน่วิยงานฝ่ายพุลัเร่อนแลัะตำารวิจุใน	
พุ่�นที�ให้บัรรลัุวัิตถุป็ระสงค์แลัะเป้็าหมายของนโยบัายควิามมั�นคงแห่งชาติ
เกี�ยวิกับัจัุงหวัิด้ชายแด้นภาคใต้	 เน่�องจุากสภาพุทางภูมิศาสตร์ที�ห่างไกลั
จุากศูนย์กลัางการบัรหิารราชการสว่ินกลัาง	แลัะมพ่ีุ�นที�ติด้กับัเพุ่�อนบ้ัานที�มี
วัิฒนธรรมคล้ัายคลึังกัน	ทั�งด้้านสังคม	ศาสนา	แลัะวัิฒนธรรมที�มีเอกลัักษณ์
เฉพุาะ	ภาพุลัักษณ์ของพุ่�นที�ที�มีควิามไม่สงบั	สภาพุปั็ญหาที�มีควิามลัะเอียด้
อ่อน	ซัึ่บัซ้ึ่อน	ทั�งในด้้านสังคมจิุตวิิทยา	เศรษฐกิจุ	การเม่อง	การป็กครอง	
โด้ยเฉพุาะควิามไม่เข้าใจุกันแลัะหวิาด้ระแวิงในควิามสัมพัุนธ์ระหว่ิาง 
เจุ้าหน้าที�ของรัฐกับัป็ระชาชน	 ถ่อเป็็นหน่วิยงานที�มีวิิสัยทัศน์ที�สอด้คล้ัอง
กับัพัุนธกิจุของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ในด้้านสันติสุข	
ดั้งวิิสัยทัศน์ที�ว่ิา	“สังคมพุหุวัิฒนธรรมที�เข้มแข็ง	เศรษฐกิจุเติบัโต	คุณภาพุ
ชีวิิตป็ระชาชนดี้ขึ�น	 การพัุฒนาสีเขียวิ	หมุด้หมายของนักท่องเที�ยวิทั�วิโลัก	
นำาชายแด้นใต้สู่สันติสุขยั�งย่น”16 

	 นอกจุากบัทบัาทหน้าที�ดั้งกล่ัาวิที�เป็็นสิ�งย่นยันถึงควิามสอด้คล้ัอง
กับังานทางด้้านสันติสุขแล้ัวิ	 ศูนย์อำานวิยการบัริหารจัุงหวัิด้ชายแด้นใต้ 
(ศอ.บัต.)	 ยังมียุทธศาสตร์การทำางานที�จุะนำาไป็สู่เป้็าหมายในการสร้าง
สันติสุขให้เกิด้ขึ�นในสังคม	 ได้้แก่	 การสร้างสังคมเข้มแข็ง	 การสร้างสังคม
แห่งการแบ่ังปั็น	แลัะไม่ทอด้ทิ�งกัน	การสร้างสังคมพุหุวัิฒนธรรมที�เข้มแข็ง	 
การสร้างสังคมพุหุภาคี	 แลัะการสร้างสังคมอยู่ดี้	 กินดี้	 มีควิามสุข	 มีการ
ด้ำาเนินโครงการที�ส่งเสริมสนับัสนุนในงานดั้งกล่ัาวิที�เป็็นรูป็ธรรม	 อาทิ 
โครงการศาสนกิสัมพัุนธ์ของผู้นำาศาสนา	แลัะเยาวิชนทั�งพุุทธแลัะมสุลิัม	เพุ่�อ
สร้างควิามเข้าใจุระหว่ิางกัน	โครงการส่งเสริมสังคมพุหุวัิฒนธรรมในระดั้บั
อำาเภอนำาร่อง	 โครงการค่ายเยาวิชนแลักเป็ลีั�ยนเรียนรู้สังคมพุหุวัิฒนธรรม	
16	ศูนยอ์ำานวิยการบัริหารจัุงหวัิด้ชายแด้นใต้,	ออนไลัน์.	http://www.sbpac.go.th/	ส่บัค้น

เม่�อวัินที�	28	พุฤศจิุกายน	2562
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17	 กองอำานวิยการรักษาควิามมั�นคงภายในราชอาณาจุักร,	 ออนไลัน์.	 https://www.isoc.

go.th/	ส่บัค้นเม่�อวัินที�	4	ธันวิาคม	2562

เป็็นต้น	ซึึ่�งกิจุกรรมแลัะโครงการตา่ง	ๆ 	ดั้งกล่ัาวิ	ทางหนว่ิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	สามารถขอการสนับัสนุนแลัะขอควิามร่วิมม่อเพุ่�อเป็็น
ภาคีการทำางานร่วิมกันได้้อย่างสอด้คล้ัองเหมาะสม	 โด้ยเฉพุาะอย่างยิ�งใน
พุ่�นที�การทำางานที�มีควิามแตกต่างของวัิฒนธรรม	 มีเหตุการณ์ที�เป็็นปั็ญหา
อันซัึ่บัซ้ึ่อน	 การจุัด้กิจุกรรมแลัะโครงการที�มุ่งสร้างควิามเข้าใจุระหวิ่างกัน	
การให้เกียรติซึึ่�งกันแลัะกัน	 แลัะการเคารพุซึ่ึ�งควิามแตกต่าง	 สามารถเป็็น
แนวิทางหนึ�งในการส่งเสริมให้คนในสังคมสามารถอยูร่่วิมกันได้้อย่างสันติสุข

 (2) กองอำานวยการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจัักร  
(กอ.รมน.)	 เป็็นหน่วิยงานที�จัุด้ตั�งขึ�นตามพุระราชบััญญัติการรักษาควิาม
มั�นคงภายในราชอาณาจุักร	 พุุทธศักราช	 2551	 มีอำานาจุหน้าที�แลัะ 
รับัผิด้ชอบัเกี�ยวิกับัการรักษาควิามมั�นคงภายในราชอาณาจัุกร	เป็็นองค์กร
หลัักในการบัูรณาการ	 อำานวิยการ	 แลัะกำากับัดู้แลัการป็ฏิิบััติงานป็้องกัน
แลัะแก้ไขปั็ญหาควิามมั�นคงภายในราชอาณาจัุกรอย่างมีป็ระสิทธิภาพุ	 
เพุ่�อให้เกิด้ควิามสงบัเรียบัร้อยของป็ระชาชน	หร่อควิามมั�นคงของรัฐ	พุร้อม
ทั�งด้ำาเนนิการเสรมิสร้างให้ป็ระชาชนตระหนกัในหนา้ที�ที�จุะเทิด้ทูน	พิุทักษ์
แลัะรักษาไว้ิซึึ่�งสถาบัันชาติ	ศาสนา	แลัะพุระมหากษัตริย	์โด้ยให้ควิามสำาคัญ
ต่อการส่งเสริมให้ป็ระชาชนเข้ามามีส่วินร่วิม	 ทั�งในการป้็องกันแลัะแก้ไข
ปั็ญหาต่างๆ	แลัะสนับัสนุนโครงการอันเน่�องมาจุากพุระราชด้ำาริ	 ด้้วิยการ
น้อมนำาแนวิทางพุระราชทาน	“เข้าใจุ	เข้าถึง	พัุฒนา”	แลัะ	“ป็รัชญาของ
เศรษฐกิจุพุอเพีุยง”เป็็นหลัักในการด้ำาเนินงาน

	 นอกจุากบัทบัาทหน้าที�ดั้งกล่ัาวิที�เป็็นสิ�งย่นยันถึงควิามสอด้คล้ัอง
กับังานทางด้้านสันติสุขแล้ัวิ	 กองอำานวิยการรักษาควิามมั�นคงภายใน 
ราชอาณาจัุกรยังมีพัุนธกิจุที�เกี�ยวิข้องกับังานด้้านสันติสุข	กล่ัาวิค่อ17 
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	 1)	 วิางแผน	 อำานวิยการ	 ป็ระสานงาน	 แลัะเสริมการป็ฏิิบััติตาม 
แผนงานแลัะแนวิทางการป็้องกัน	 ป็ราบัป็ราม	 ระงับัยับัยั�ง	 แลัะแก้ไข
บัรรเทาเหตุการณ์ที� เป็็นภัยหร่ออาจุเป็็นภัยต่อควิามมั�นคงภายใน 
ราชอาณาจุักรทุกรูป็แบับั	 รวิมทั�งส่งเสริมให้ป็ระชาชนมีส่วินร่วิมใน 
การป็ฏิิบััติ	

	 2)	 ป็กป้็องสถาบัันหลัักของชาติแลัะสร้างควิามรักสามัคคี 
ของคนในชาตด้ิ้วิยพุลัังป็ระชารัฐ	ภายใต้การป็กครองระบัอบัป็ระชาธปิ็ไตย
อันมีพุระมหากษัตริย์ทรงเป็็นป็ระมุข	

	 3)	 ป็กป้็องดู้แลัควิามป็ลัอด้ภัยในชีวิิตแลัะทรัพุย์ สินของ 
ป็ระชาชน	 รวิมทั�งด้ำาเนินการอ่�นตามที�กฎหมายบััญญัติหร่อตามที� 
คณะรัฐมนตรี	 สภาควิามมั�นคงแห่งชาติหร่อนายกรัฐมนตรีมอบัหมายเพุ่�อ
เป็็นหลัักป็ระกันควิามเช่�อมั�นภายในป็ระเทศแลัะจุากนอกป็ระเทศ	

	 4)	 พัุฒนาแลัะเสริมสร้างระบับัการรักษาควิามมั�นคงภายใน 
ราชอาณาจัุกร	แลัะกลัไกการขับัเคล่ั�อนการป็ฏิิบััติที�ทันต่อการเป็ลีั�ยนแป็ลัง 
ทั�งภายในป็ระเทศแลัะจุากนอกป็ระเทศ

	 มีการกำาหนด้เป็็นยุทธศาสตร์สำาคัญ	 5	 ยุทธศาสตร์เพุ่�อนำาไป็ 
สู่เป้็าหมายดั้งกล่ัาวิ	ได้้แก่	

	 ป็ระเด็้นยุทธศาสตร์ที�	 1	 บูัรณาการการวิางแผน	 อำานวิยการ	
ป็ระสานงาน	กำากับัดู้แลั	แลัะเสริมการป็ฏิิบััติในการรักษาควิามมั�นคงภายใน
ราชอาณาจัุกร	

	 ป็ระเด็้นยุทธศาสตร์ที�	 2	 ติด้ตาม	 ตรวิจุสอบั	 แลัะป็ระเมิน 
แนวิโน้มสถานการณที์�อาจุเป็็นภยั	หร่อเป็็นภัยคุกคามต่อควิามมั�นคงภายใน
ราชอาณาจัุกร	
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	 ป็ระเด้็นยุทธศาสตร์ที�	 3	 เสริมสร้างควิามมั�นคงของสถาบัันหลััก
ของชาติแลัะการป็กครองระบัอบัป็ระชาธิป็ไตยอันมีพุระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็็นป็ระมุข	

	 ป็ระเด็้นยุทธศาสตร์ที�	 4	 ป้็องกันแลัะแก้ไขปั็ญหาควิามมั�นคงใน
พุ่�นที�จัุงหวัิด้ชายแด้นภาคใต้

	 ป็ระเด็้นยุทธศาสตร์ที�	 5	 พัุฒนาศักยภาพุการรักษาควิามมั�นคง
ภายในราชอาณาจัุกร

	 เม่�อพิุจุารณาเกี�ยวิกับับัทบัาทหน้าที�	 พัุนธกิจุ	 แลัะยุทธศาสตร์
ของกองอำานวิยการรักษาควิามมั�นคงภายในราชอาณาจัุกรแล้ัวิจุะเห็นว่ิา	
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัสามารถขอการสนบััสนุนแลัะสร้างควิาม
ร่วิมม่อกับัหน่วิยงานดั้งกล่ัาวินี�	เพุ่�อยกระดั้บักิจุกรรมแลัะโครงการที�มีควิาม
เกี�ยวิข้องกับังานด้้านสันติสุขให้เกิด้ป็ระสิทธิภาพุมากยิ�งขึ�น	 เน่�องจุากกอง
อำานวิยการรักษาควิามมั�นคงภายในราชอาณาจัุกรมีการด้ำาเนินกิจุกรรม
ในเร่�องของการส่งเสริมควิามมั�นคงของรัฐ	 อาทิ	 การอบัรมเพุ่�อพัุฒนา
ศักยภาพุให้กับัสมาชิกกองอาสารกัษาดิ้นแด้น	การอบัรมใหกั้บัผู้เข้ารับัการ
ฝึกชุด้รักษาควิามป็ลัอด้ภัยหมู่บ้ัาน	 โครงการจุิตอาสาพุระราชทาน	 904	 
การอบัรมให้กับัสมาชิกหมู่บ้ัานอาสาพุัฒนาแลัะป็้องกันตนเอง	 เป็็นต้น	 
การส่งเสริมควิามมั�นคงทางสังคม	การป้็องกันแก้ไขปั็ญหาการค้ามนุษย	์อาทิ	
การแก้ไขปั็ญหาแรงงานต่างด้้าวิแลัะปั็ญหายาเสพุติด้	การป้็องกันอุบััติเหตุ
ต่าง	 ๆ	 เป็็นต้น	 งานส่งเสริมควิามมั�นคงทางด้้านทรัพุยากรสิ�งแวิด้ลั้อม	
อาหาร	แลัะพุลัังงาน	อาทิ	การบัำาบััด้นำ�าเน่าเสีย	การช่วิยเหล่ัอผู้ป็ระสบัภัย
หนาวิ	 การป้็องกันโรคติด้ต่อที�เกี�ยวิข้องกับัสัตว์ิ	 เป็็นต้น	 ซึึ่�งทั�งหมด้นี�ล้ัวิน 
เป็็นการทำางานที�ส่งเสริมให้เกิด้ควิามสันติสุขกับัสังคมที�ครอบัคลุัมใน 
เก่อบัทุกมิติ
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 5) ด้านศึกษาสงเคราะห์

	 เคร่อข่ายที�มีควิามสอด้คลั้องกับังานในด้้านศึกษาสงเคราะห์	 
จุะต้องมีการขับัเคล่ั�อนงานให้เกิด้กิจุกรรมในลัักษณะของการส่งเสริมทาง
ด้้านการศึกษาให้กับัป็ระชาชน	 ทั�งในเร่�องของทุนการศึกษา	 อุป็กรณ์การ
ศึกษา	 แลัะโอกาสทางการศึกษา	 นอกจุากนี�ยังต้องป็ระชาสัมพัุนธ์แลัะ
เผยแพุร่ข้อมูลัที�ช่วิยให้พุุทธศาสนิกชนมีโอกาสเข้ามาเรียนรู้หลัักธรรมทาง
พุระพุุทธศาสนาภายในวัิด้	 สนับัสนุนให้เกิด้การเผยแพุร่หลัักธรรมทาง 
พุุทธศาสนาสู่เยาวิชน	โด้ยมีเป้็าหมายเพุ่�อสร้างให้เกิด้ศาสนทายาทที�เห็นถึง
คุณค่าของหลัักธรรมคำาสอนแลัะเป็็นบุัคคลัที�หมั�นศึกษาเรียนรู้ตลัอด้ชีวิิต	
สามารถยกตัวิอย่างเคร่อข่ายต่าง	ๆ	ได้้ดั้งนี�

 (1) สำานักงานพัระพุัทธศาสนาจัังหวัด	เป็็นหน่วิยงานราชการส่วิน
ภูมิภาคที�อยู่ในสังกัด้ของสังกัด้สำานักนายกรัฐมนตรี	 มีอำานาจุหน้าที�รับัผิด้
ชอบัภาระงานในป็ระเด็้นต่าง	ๆ	ดั้งนี�18 

	 1)	ด้ำาเนินการตามกฎหมายว่ิาด้้วิยคณะสงฆ์์	แลัะกฎหมายว่ิาด้้วิย
การกำาหนด้วิิทยฐานะ	 ผู้สำาเร็จุวิิชาการพุระพุุทธศาสนา	 รวิมทั�งกฎหมาย
แลัะระเบีัยบัที�เกี�ยวิข้อง	

	 2)	รับัสนองงาน	ป็ระสานงาน	แลัะถวิายการสนับัสนุนกิจุการแลัะ
การบัริหารการป็กครองคณะสงฆ์์	

	 3)	เสนอแนวิทางการกำาหนด้นโยบัายแลัะมาตรการในการคุ้มครอง
พุระพุุทธศาสนา	

	 4)	ส่งเสริม	ดู้แลั	รักษา	แลัะทำานุบัำารุงศาสนสถานแลัะศาสนวัิตถุ
ทางพุระพุุทธศาสนา	

18	 สำานักงานพุระพุุทธศาสนาแห่งชาติ,	 ออนไลัน์.	 http://www.onab.go.th/	 ส่บัค้นเม่�อ 

วัินที�	9	ธันวิาคม	2562
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	 5)	ดู้แลั	รักษา	แลัะจัุด้การวัิด้ร้างแลัะศาสนสมบััติกลัาง	

	 6)	พัุฒนาพุุทธมณฑิลัให้เป็็นศูนย์กลัางทางพุระพุุทธศาสนา	

	 7)	ทำานุบัำารุงพุุทธศาสนศึกษาเพุ่�อพัุฒนาควิามรู้คู่คุณธรรม	

	 8)		สนับัสนุนแลัะส่งเสริมการเผยแผ่พุระพุุทธศาสนาทั�งในป็ระเทศ
แลัะต่างป็ระเทศ	รวิมทั�งการเป็็นศูนย์กลัางพุระพุุทธศาสนาโลัก

	 9)	 ป็ฏิิบััติการอ่�นใด้ตามที�กฎหมายกำาหนด้ให้เป็็นอำานาจุหน้าที� 
ของสำานักงานหร่อตามที�นายกรัฐมนตรีหร่อคณะรัฐมนตรีมอบัหมาย

	 อย่างไรก็ตาม	 เม่�อพิุจุารณาถึงบัทบัาทหน้าที�ดั้งกล่ัาวิเบ่ั�องต้น	
สำานักงานพุระพุุทธศาสนาจัุงหวัิด้ถ่อเป็็นหน่วิยงานที�มีบัทบัาทดู้แลักิจุการ
ทางด้้านพุระพุุทธศาสนาเป็็นหลััก	 อาจุยังมีควิามไม่ชัด้เจุนเกี�ยวิกับั
ควิามเกี�ยวิข้องเช่�อมโยงกับังานทางด้้านศึกษาสงเคราะห์เท่าใด้นัก	แต่เม่�อ
พิุจุารณาต่อไป็ถึงพัุนธกิจุแลัะยุทธศาสตร์ของสำานักงานพุระพุุทธศาสนา
จัุงหวัิด้แล้ัวิ	จุะเห็นว่ิาหน่วิยงานดั้งกล่ัาวิเริ�มมีควิามเกี�ยวิข้องแลัะสอด้คล้ัอง
กับังานทางด้้านศึกษาสงเคราะห์มากขึ�น	 โด้ยสำานักงานพุระพุุทธศาสนา
จัุงหวัิด้มีพัุนธกิจุสำาคัญค่อ	

	 1)	 เสริมสร้างให้สถาบัันแลัะกิจุการทางพุระพุุทธศาสนามีควิาม
มั�นคงยั�งย่น	

	 2)	 สนับัสนุนส่งเสริมแลัะจัุด้การการศึกษาสงฆ์์แลัะการเผยแผ่
พุระพุุทธศาสนาเพุ่�อพัุฒนาให้มีควิามรู้คู่คุณธรรม	

	 3)	 จัุด้การศึกษาสงฆ์์เพุ่�อผลิัตแลัะพัุฒนาศาสนทายาทที�เปี็�ยม
ปั็ญญาพุุทธธรรม	 เผยแผ่ทำานุบัำารุงพุระพุุทธศาสนาให้เจุริญงอกงาม	 แลัะ
ร่วิมสร้างสังคมพุุทธธรรมที�มีควิามเข้มแข็ง	

	 4)	 ด้ำาเนินการให้ป็ระเทศไทยเป็็นศูนย์กลัางทางพุระพุุทธศาสนา
โลัก	
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	 5)	 พัุฒนาการดู้แลัรักษาแลัะจัุด้การศาสนสมบััติให้เป็็นป็ระโยชน์
ต่อพุระพุุทธศาสนาแลัะสังคมเพุ่�อให้สามารถบัรรลุัเป้็าหมายตามพัุนธกิจุ

	 มีการกำาหนด้ยทุธศาสตรส์ำาคัญ	6	ยทุธศาสตร	์ที�จุะนำาไป็สู่เป้็าหมาย 
ดั้งกล่ัาวิ	ได้้แก่	

	 ยุทธศาสตร์ที�	1	พัุฒนาระบับัการศึกษาสงฆ์์	

	 ยทุธศาสตรที์�	2	ป็ลูักฝังควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัพุระพุุทธศาสนาใหแ้ก่
สังคม	

	 ยุทธศาสตร์ที�	3	เพิุ�มศักยภาพุการเป็็นศูนย์กลัางพุระพุุทธศาสนา
โลัก	

	 ยุทธศาสตร์ที�	4	พัุฒนาสู่องค์การที�โด้ด้เด่้น	

	 ยุทธศาสตร์ที�	5	ส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์

	 ยุทธศาสตร์ที�	6	เพิุ�มควิามคุ้มค่าให้แก่ศาสนสมบััติ

	 ทั�งนี�	หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัสามารถขอการสนบััสนุน
แลัะสร้างควิามร่วิมม่อกับัสำานักงานพุระพุุทธศาสนาจัุงหวัิด้	 เพุ่�อด้ำาเนิน
กิจุกรรมแลัะโครงการที�มีควิามเกี�ยวิกับัการส่งเสริมทางด้้านการศึกษา	
โด้ยเฉพุาะอย่างยิ�งในเร่�องการศึกษาของพุระสงฆ์์แลัะสามเณร	 เช่น	 
การจัุด้ตั�งโรงเรียนพุระป็ริยัติธรรมทั�งในแผนกบัาลีัแลัะแผนกสามัญศึกษา	
การสนับัสนุนทางด้้านทุนการศึกษาเพุ่�อสร้างแรงจูุงใจุให้กับัผู้ป็กครอง
ในการส่งบุัตรหลัานให้เข้ามาศึกษา	 การขอการสนับัสนุนเกี�ยวิกับัเร่�อง
องค์ควิามรู้ต่าง	ๆ	 ไม่ว่ิาจุะเป็็นหนังส่อ	 ส่�อสารสนเทศ	 นิทรรศการควิามรู้	 
การจุัด้ตั�งโรงเรียนพุระพุุทธศาสนาวิันอาทิตย์	 หร่อการจัุด้กิจุกรรมธรรมะ
สัญจุรร่วิมกับัสถานบัันทางการศึกษาในพุ่�นที�	 เป็็นต้น	 ซึึ่�งกิจุกรรมหร่อ
โครงการในลัักษณะดั้งกล่ัาวิจุะเป็็นการให้โอกาสทางการศึกษากับัเยาวิชน	
สร้างควิามเท่าเทียมทางการศึกษา	 ในขณะเดี้ยวิกันก็เป็็นการทำานุบัำารุง
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พุระพุุทธศาสนาควิบัคู่ไป็ด้้วิยเช่นกัน	 การทำางานในรูป็แบับับูัรณาการ
เช่นนี�จุะช่วิยยกระดั้บัให้งานด้้านศึกษาสงเคราะห์เกิด้ป็ระสิทธิภาพุแลัะ
ป็ระสิทธิผลัมากยิ�งขึ�น

 (2) สำานักงานศึกษาธิการจัังหวัด	 เป็็นหน่วิยงานราชการส่วิน
ภูมิภาคที�อยู่ในสังกัด้ของกระทรวิงศึกษาธิการ	 มีอำานาจุหน้าที�ที�เกี�ยวิข้อง
กับังานด้้านศึกษาสงเคราะห์ดั้งนี�19

 1)	 รับัผิด้ชอบังานธุรการของ	 กศจุ.	 อกศจุ.	 คณะอนุกรรมการ
บัริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์	 คณะอนุกรรมการเกี�ยวิกับัการพัุฒนาการ
ศึกษา	คณะอนุกรรมการแลัะคณะทำางาน	รวิมทั�งป็ฏิิบััติงานราชการที�เป็็น
ไป็ตามอำานาจุแลัะหน้าที�ของ	กศจุ.	แลัะตามที�	กศจุ.	มอบัหมาย	

	 2)	จัุด้ทำาแผนพัุฒนาการศึกษาแลัะแผนป็ฏิิบััติการ

	 	3)	สั�งการ	กำากับั	ดู้แลั	เร่งรัด้	ติด้ตาม	แลัะป็ระเมินผลัการป็ฏิิบััติ
งานของส่วินราชการ	 หร่อหน่วิยงานแลัะสถานศึกษาในสังกัด้กระทรวิง
ศึกษาธิการให้เป็็นไป็ตามนโยบัายของกระทรวิงศึกษาธิการ	

	 4)		จัุด้ระบับั	สง่เสรมิ	แลัะป็ระสานงานเคร่อข่ายข้อมูลัสารสนเทศ
แลัะเทคโนโลัยีดิ้จิุทัลัเพุ่�อการศึกษา	

	 5)	 ส่งเสริมแลัะสนับัสนุนการศึกษาเพุ่�อคนพุิการ	 ผู้ด้้อยโอกาส 
แลัะผู้มีควิามสามารถพิุเศษ	

	 6)	 ด้ำาเนินงานเกี�ยวิกับัการบัริหารงานบัุคคลัของข้าราชการคร ู
แลัะบุัคลัากรทางการศึกษา	

19	สำานักงานศึกษาธิการจัุงหวัิด้,	ออนไลัน์.	https://www.moe.go.th/	 ส่บัค้นเม่�อวัินที�	4	

ธันวิาคม	2562
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	 7)	 ส่งเสริม	 สนับัสนุน	 แลัะด้ำาเนินการเกี�ยวิกับังานด้้านวิิชาการ	 
การนิเทศ	แลัะแนะแนวิการศึกษาทุกระดั้บัแลัะทุกป็ระเภท	รวิมทั�งติด้ตาม
แลัะป็ระเมินผลัระบับับัริหารแลัะการจัุด้การศึกษา	

	 8)	 ด้ำาเนินการเกี�ยวิกับัการตรวิจุสอบัด้้านการบัริหาร	 การเงิน	 
แลัะการบััญชีของส่วินราชการ	 หร่อหน่วิยงานแลัะสถานศึกษาในสังกัด้
กระทรวิงศึกษาธิการ	

	 9)	 ส่งเสริมแลัะป็ระสานงานการศาสนา	 ศิลัป็ะ	 วัิฒนธรรม	 แลัะ 
การกีฬาเพุ่�อการศึกษา	

	 10)	ส่งเสริม	สนับัสนุน	แลัะด้ำาเนินการเกี�ยวิกับัการจัุด้การศึกษา
เอกชน	

	 11)	ป็ฏิิบััติภารกิจุตามนโยบัายของกระทรวิงศึกษาธิการหร่อตาม
ที�ได้้รับัมอบัหมาย	 รวิมทั�งป็ฏิิบััติภารกิจุเกี�ยวิกับัราชการป็ระจุำาทั�วิไป็ของ
กระทรวิงศึกษาธิการ	แลัะป็ระสานงานต่าง	ๆ	ในจัุงหวัิด้

	 นอกจุากบัทบัาทหน้าที�ดั้งกล่ัาวิที�เป็็นสิ�งย่นยันถึงควิามสอด้คล้ัอง
กับังานทางด้้านศึกษาสงเคราะห์แล้ัวิ	 สำานักงานศึกษาธิการจัุงหวัิด้ยังมี 
พัุนธกิจุที�ให้ควิามสำาคัญกับังานทางด้้านการศึกษา	ได้้แก่	

	 1)	 สร้างจิุตสำานึกให้พุลัเม่องทุกช่วิงวัิยในพุ่�นที�กรุงเทพุมหานครมี
ควิามรักแลัะภาคภูมิใจุชาติ	ศาสนาแลัะพุระมหากษัตริย์	

	 2)	 ส่งเสริมแลัะพุัฒนากำาลัังคนในสถานศึกษาภาครัฐแลัะเอกชน	
ครอบัครัวิ	 องค์กรวิิชาชีพุ	 สถาบัันศาสนา	 สถานป็ระกอบัการ	 ที�จัุด้การ
ศึกษาให้มีขีด้ควิามสามารถในการแข่งขัน	ครูแลัะบุัคลัากรทางการศึกษามี
สมรรถนะได้้มาตรฐานเป็็นที�หนึ�งทางการศึกษาในระดั้บัอาเซีึ่ยน

	 	3)		เสริมสร้างศักยภาพุผู้เรียนทุกระดั้บั	ทุกป็ระเภท	แลัะทุกช่วิงวัิย 
ให้เป็็นคนเก่งมีศักยภาพุตามควิามถนัด้	 แลัะควิามต้องการของตนที�
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สอด้คล้ัองกับัการเรียนรู้ในศตวิรรษที�	 21	 มีการจัุด้การเรียนรู้ที�มีคุณภาพุ
ทั�วิถึงแลัะเท่าเทียม	

	 4)	ส่งเสริมแลัะพัุฒนาคุณภาพุผู้เรียนทุกช่วิงวัิยให้เป็็นพุลัเม่องที�ดี้ 
มีคุณธรรม	 มีระเบีัยบัวิินัย	 มีควิามซ่ึ่�อสัตย์	 มีควิามรับัผิด้ชอบัต่อตนเอง	
ครอบัครัวิ	ชุมชน	สังคม	แลัะป็ระเทศชาติ	

	 5)	 ส่งเสริมทุกภาคส่วินร่วิมกันจัุด้ระบับัอนุรักษ์	 ฟ้ื้�นฟูื้	 แลัะใช้
ทรัพุยากรที�เป็็นมิตรกับัสิ�งแวิด้ล้ัอมบันพุ่�นฐานหลัักป็รัชญาของเศรษฐกิจุ
พุอเพีุยง	

	 6)	 ส่งเสริมแลัะสนับัสนุนระบับับัริหารจัุด้การศึกษาตามหลััก 
ธรรมาภิบัาลั	 มีมาตรการรักษาควิามป็ลัอด้ภัยในชีวิิตแลัะทรัพุย์สินเพุ่�อให้ 
มีคุณภาพุชีวิิตที�ดี้	

	 ผ่านการกำาหนด้ยุทธศาสตร์การทำางานที�จุะนำาไป็สู่เป้็าหมายใน 
เร่�องของการศึกษาภายใต้	6	ยุทธศาสตร์สำาคัญค่อ

	 1)	พัุฒนาการจัุด้การศึกษาเพุ่�อควิามมั�นคง	

	 2)	พัุฒนากำาลัังคน	การวิิจัุย	เพุ่�อสร้างควิามสามารถในการแข่งขัน
ของป็ระเทศ	

	 3)	พัุฒนาศักยภาพุคนให้มีคุณภาพุ	

	 4)	สร้างโอกาส	 ควิามเสมอภาคแลัะลัด้ควิามเหล่ั�อมลัำ�าทางการ
ศึกษา	

	 5)	 ส่งเสริมแลัะจุัด้การศึกษาเพุ่�อเสริมสร้างคุณภาพุชีวิิตที�เป็็น 
มิตรกับัสิ�งแวิด้ล้ัอม	

	 6)	พัุฒนาระบับับัริหารจัุด้การให้มีป็ระสิทธิภาพุ
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	 เม่�อพิุจุารณาเกี�ยวิกับับัทบัาทหน้าที�	 พัุนธกิจุ	 แลัะยุทธศาสตร์ 
เบ่ั�องต้น	จุะเหน็ว่ิาสำานักงานศึกษาธิการจัุงหวัิด้สามารถเข้ามาสนับัสนนุแลัะ 
ส่งเสริมการทำางานของหนว่ิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัในเร่�องของงาน
ด้้านศึกษาสงเคราะหใ์ห้มีป็ระสทิธิภาพุมากขึ�นได้้	เน่�องจุากเป็็นหนว่ิยงานที�
มีหน้าที�กำากับัดู้แลังานทางด้้านการศกึษาโด้ยตรง	กจิุกรรมหร่อโครงการตา่ง	ๆ  
ที�มีการจุัด้ทำาร่วิมกับันักเรียนไม่ว่ิาจุะเป็็น	 การจุัด้หาทุนการศึกษาสำาหรับั
นักเรียนที�ป็ระพุฤติดี้	มีผลัการเรียนที�ดี้	การระด้มทุนเพุ่�อสนับัสนุนอุป็กรณ์
ทางด้้านการศึกษา	 การพัุฒนาหร่อป็รับัป็รุงอาคารหร่ออุป็กรณ์ของสถาน
ศึกษา	การจัุด้อบัรมธรรมะให้กับันักเรียนโรงเรียนต่าง	ๆ	การจัุด้ค่ายอบัรม
คุณธรรม	 จุริยธรรม	 การจุัด้กิจุกรรมโรงเรียนพุระพุุทธศาสนา	 เป็็นต้น	 
ซึึ่�งถ่อเป็็นกิจุกรรมที�สามารถเข้าถึงนักเรียนได้้โด้ยตรง	 เป็็นการตอบัสนอง
ต่องานในด้้านการส่งเสริมทางการศึกษา	ในขณะเดี้ยวิกันก็สามารถเผยแพุร่
หลัักธรรมคำาสอนทางพุระพุุทธศาสนาสู่เยาวิชนในสังคมได้้อีกด้้วิยเช่นกัน

 

 6) ด้านสาธารณสงเคราะห์

	 เคร่อข่ายที�มีควิามสอด้คล้ัองกับังานในด้้านสาธารณสงเคราะห์	 
จุะต้องมีการขับัเคลั่�อนงานให้เกิด้กิจุกรรมในลัักษณะที�ส่งเสริมให้เกิด้การ
ช่วิยเหล่ัอเก่�อกูลัสังคม	 ทั�งในยามที�สังคมเด่้อด้ร้อนจุากภาวิะวิิกฤตต่าง	 ๆ 
อาทิ	 การเกิด้ภัยพิุบััติทางธรรมชาติ	 การเกิด้อุบััติภัยร้ายแรง	 เป็็นต้น	 
ผ่านการระด้มทุนช่วิยเหล่ัอ	การสร้างสาธารณูป็การต่าง	ๆ	ที�ช่วิยบัรรเทา
ควิามทุกข์ยากให้กับัสังคม	 โด้ยมีเป้็าหมายเพุ่�อสร้างให้คนในสังคมเกิด้ 
ควิามสุขมากขึ�น	 มีชีวิิตควิามเป็็นอยู่ที�สะด้วิกสบัายมากขึ�น	 สามารถยก
ตัวิอย่างเคร่อข่ายต่าง	ๆ	ได้้ดั้งนี�
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 (1) ศ้นย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เป็็นหน่วิยงานราชการ
ส่วินภูมิภาคที�อยู่ในสังกัด้ของกระทรวิงมหาด้ไทย	 มีบัทบัาทหน้าที�ในการ
ป้็องกัน	บัรรเทา	 แลัะฟ้ื้�นฟูื้	 รวิมทั�งลัด้ผลัสัมฤทธิ�ในการลัด้ควิามสูญเสียที�
เกิด้ขึ�นจุากสาธารณภัยทุกป็ระเภทอย่างเป็็นรูป็ธรรม	 เพุ่�อให้ป็ระชาชนได้้
รับัการดู้แลัเอาใจุใส่	 มีควิามป็ลัอด้ภัยในชีวิิตแลัะทรัพุย์สิน	 มีการกำาหนด้
ยุทธศาสตร์ที�เกี�ยวิข้องกับังานด้้านสาธารณสงเคราะห์ดั้งนี�20

	 ยทุธศาสตร์ที�	1	เพิุ�มศักยภาพุการจัุด้การควิามเสี�ยงจุากสาธารณภัย	
การช่วิยเหล่ัอสงเคราะห์แลัะฟ้ื้�นฟูื้ให้มีป็ระสิทธิภาพุแลัะมีมาตรฐานตาม
หลัักสากลั	

	 ยุทธศาสตร์ที�	 2	 บูัรณาการด้้านการจุัด้การควิามเสี�ยงจุาก
สาธารณภัยระหว่ิางหน่วิยงานแลัะเคร่อข่ายทุกภาคส่วินทั�งในแลัะ 
ต่างป็ระเทศให้มีควิามเป็็นเอกภาพุ	

	 ยุทธศาสตร์ที�	 3	 สร้างควิามเข้มแข็งแก่ป็ระชาชน	 เอกชน	 ชุมชน 
ท้องถิ�น	อาสาสมัครแลัะเคร่อข่าย	ให้มีควิามรู้	ควิามตระหนัก	มีวัิฒนธรรม
ควิามป็ลัอด้ภัยแลัะมีส่วินร่วิมในการจัุด้การควิามเสี�ยงจุากสาธารณภัยตาม
แนวิทางป็ระชารัฐ	

	 ยุทธศาสตร์ที�	4	พัุฒนาองค์กรแลัะบุัคลัากรไป็สู่การเป็็นองค์กรที�
มีขีด้สมรรถนะสูงแลัะสามารถรองรับัควิามเป็ลีั�ยนแป็ลังได้้

	 นอกจุากบัทบัาทหน้าที�แลัะแผนยุทธศาสตร์ที�แสด้งให้เห็นถึง 
ควิามเกี�ยวิข้องกับังานด้้านสาธารณสงเคราะหแ์ล้ัวิ	ศูนย์ป้็องกันแลัะบัรรเทา
สาธารณภัยยังมีพัุนธกิจุที�เช่�อมโยงแลัะสอด้คลั้องได้้แก่	 การพัุฒนาระบับั	
กลัไกการจุัด้การควิามเสี�ยงจุากสาธารณภัยของป็ระเทศไทยแลัะด้ำาเนิน

20	 กรมป้็องกันแลัะบัรรเทาสาธารณภัย,	 ออนไลัน์.	 http://www.disaster.go.th/	 ส่บัค้น

เม่�อวัินที�	27	พุฤศจิุกายน	2562
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การจัุด้การสาธารณภัย	 ทั�งก่อนเกิด้ภัย	 ขณะเกิด้ภัย	 แลัะหลัังเกิด้ภัยให้มี
มาตรฐานสากลั	การบูัรณาการควิามร่วิมม่อองค์กร	แลัะเคร่อข่ายด้้านการ
จัุด้การสาธารณภัยทั�งภายในป็ระเทศแลัะต่างป็ระเทศ	 การพุัฒนาระบับั	
ทรัพุยากร	แลัะเคร่อข่ายให้มีควิามพุร้อมแลัะเพีุยงพุอในการป้็องกัน	แลัะ
ลัด้ควิามเสี�ยงจุากสาธารณภัยอย่างมีป็ระสิทธิภาพุ	 การศึกษาวิิจัุย	 แลัะ
พัุฒนาองค์ควิามรู้ด้้านการจัุด้การควิามเสี�ยงจุากสาธารณภัย	 การเผยแพุร่ 
ป็ระชาสัมพัุนธ์	 แลัะถ่ายทอด้ควิามรู้ด้้านการจัุด้การควิามเสี�ยงจุาก
สาธารณภยั	เพุ่�อสร้างการรับัรู้แลัะตระหนกัให้แก่ทุกภาคส่วิน	การชว่ิยเหล่ัอ
สงเคราะห์ผู้ป็ระสบัภัยแลัะบัรรเทาทุกข์ในเบ่ั�องต้นแก่ผู้ป็ระสบัภัย	พัุฒนา
ระบับัการให้ควิามช่วิยเหล่ัอผู้ป็ระสบัภัยในเบ่ั�องต้นให้ทั�วิถึงแลัะเป็็นธรรม	
การฟ้ื้�นฟูื้บูัรณะพุ่�นที�ป็ระสบัภัยที�ได้้รับัควิามเสียหายจุากสาธารณภัยให้
กลัับัสู่สภาพุป็กตโิด้ยเร็วิ	แลัะพุฒันาให้ดี้ขึ�นกว่ิาเดิ้ม	การติด้ตาม	ตรวิจุสอบั	
แลัะป็ระเมินผลัการด้ำาเนินงานตามแผนป็้องกัน	 แลัะบัรรเทาสาธารณภัย
ในแต่ลัะระดั้บั

	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 สามารถขอการ
สนับัสนนุแลัะขอควิามรว่ิมม่อจุากหนว่ิยงานดั้งกล่ัาวิเพุ่�อขับัเคลั่�อนกิจุกรรม
ด้้านสาธารณสงเคราะห์ได้้อย่างครอบัคลุัม	 ไม่ว่ิาจุะเป็็นการระด้มทุน 
ช่วิยเหล่ัอผู้ป็ระสบัภัยพิุบััติ	 การลังพุ่�นที�ติด้ตามเพุ่�อให้กำาลัังใจุ	การเตรียม 
ควิามพุร้อมให้กับัชาวิบ้ัานในชุมชนผ่านการเชิญวิิทยากรที�มีควิามรู้มาบัรรยาย
ให้กับัชาวิบ้ัาน	การขอส่�อองค์ควิามรู้ที�มีเน่�อหาเกี�ยวิข้องกับังานด้้านสาธารณ
สงเคราะห์	 เป็็นต้น	 ทั�งนี�	 เพุ่�อให้เกิด้การทำางานอย่างบูัรณาการมากขึ�น	 
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ในฐานะที�เป็็นองค์กรทาง
พุระพุุทธศาสนา	สามารถนำาหลัักธรรมคำาสอนต่าง	ๆ	มาป็ระยุกต์ใช้เพุ่�อให้
เกิด้ควิามเหมาะสมกับัสภาพุบัริบัท	แลัะสถานการณ์ต่าง	ๆ	 เน่�องจุากการ
ช่วิยเหล่ัอทางด้้านวัิตถุสิ�งของเพีุยงอย่างเดี้ยวินั�น	 อาจุไม่เพีุยงพุอต่อควิาม
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ต้องการของผู้ป็ระสบัภัยที�มีควิามต้องการให้เกิด้การเยยีวิยาทางด้้านจิุตใจุ
ควิบัคู่ไป็ด้้วิย	 ซึึ่�งพุุทธศาสนาสามารถตอบัสนองต่อควิามดั้งกล่ัาวิได้้อย่าง
เหมาะสม

 (2) กรมพััฒนาสังคมและสวัสดิการ	 เป็็นหน่วิยงานราชการ
ระดั้บักรมที�อยู่ในสังกัด้ของกระทรวิงการพัุฒนาสังคมแลัะควิามมั�นคงของ
มนุษย์	 มีบัทบัาทหน้าที�เกี�ยวิกับัการพุัฒนาสังคม	 การจุัด้สวิัสดิ้การสังคม	
การสังคมสงเคราะห์	 การคุ้มครองพุิทักษ์สิทธิเสรีภาพุ	 แลัะการให้บัริการ
สวัิสดิ้การสังคมแก่คนไร้ที�พึุ�ง	 ผู้ทำาการขอทาน	 สมาชิกนิคมสร้างตนเอง	
ราษฎรบันพุ่�นที�สูง	 แลัะกลุ่ัมเป้็าหมายพิุเศษ	 รวิมถึงการส่งเสริมแลัะ
สนับัสนุนการพัุฒนาสังคมแลัะสวัิสดิ้การสังคมโด้ยการมีส่วินร่วิมของภาค
ส่วินต่าง	ๆ 	ที�เกี�ยวิข้อง	นอกจุากนี�ยงัทีบัทบัาทหน้าที�ในการสนับัสนุนเกี�ยวิกับั 
งานวิิจัุยแลัะงานวิิชาการที�มีควิามเกี�ยวิข้องในป็ระเด็้นเกี�ยวิกับัสวัิสดิ้การ
สังคม	การสังคมสงเคราะห์	 แลัะการพัุฒนาสังคม	 เก็บัรวิบัรวิมข้อมูลัแลัะ
วิิเคราะห์ข้อมูลัที�เกี�ยวิข้องกับัสถานการณ์ทางด้้านสังคม	 อันจุะนำาไป็สู่
การวิางแผนเพุ่�อให้เกิด้กระบัวินการทำางานที�สอด้คล้ัองกับัสถานการณ์ใน
ปั็จุจุุบััน	 รวิมทั�งการให้คำาป็รึกษาแลัะข้อแนะนำากับัภาคส่วินที�มีภาระงาน
ที�เกี�ยวิข้องในป็ระเด็้นดั้งกล่ัาวิอีกด้้วิย21

	 อย่างไรก็ตาม	 การที�จุะนำาไป็สู่แนวิทางการทำางานในลัักษณะ 
ดั้งกล่ัาวิได้้	จุะต้องมีการกำาหนด้เป็็นป็ระเด้น็ยุทธศาสตร์ที�ชัด้เจุน	กรมพัุฒนา
สังคมแลัะสวัิสดิ้การจึุงได้้มีการกำาหนด้ยทุธศาสตร์การทำางาน	4	ยุทธศาสตร์
สำาคัญ	ได้้แก่	

	 ยุทธศาสตร์ที�	 1	 พัุฒนาข้อเสนอเชิงนโยบัาย	 กลัไกแลัะระบับั
สวัิสดิ้การสังคมแลัะการพัุฒนาสังคม	ขับัเคล่ั�อนยุทธศาสตร์ภายใต้กลัยุทธ์	 
21	กรมพุฒันาสังคมแลัะสวิสัดิ้การ,	ออนไลัน์.	www.dsdw.go.th	ส่บัคน้เม่�อวัินที�	9	ธันวิาคม	
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2	ข้อค่อ	1)	ผลัักดั้นแลัะขับัเคล่ั�อนนโยบัายสวัิสดิ้การสังคมแลัะการพัุฒนา
สังคม	 2)	 สร้างควิามเข้าใจุแลัะควิามร่วิมม่อในการขับัเคล่ั�อนนโยบัาย
สวัิสดิ้การสังคมแลัะการพัุฒนาสังคม	

	 ยุทธศาสตร์ที�	 2	 ยกระดั้บัคุณภาพุชีวิิตแลัะเสริมสร้างขีด้ควิาม
สามารถของกลุ่ัมเป้็าหมาย	 ขับัเคล่ั�อนยุทธศาสตร์ภายใต้กลัยุทธ์	 4	 ข้อ 
ค่อ	 1)	 พัุฒนาศักยภาพุกลุ่ัมเป้็าหมาย	 2)	 สร้างแลัะยกระดั้บัมาตรฐาน
บัริการในสถาบััน	3)	เสริมสร้างทัศนคติที�ถูกต้องของสังคมต่อกลุ่ัมเป้็าหมาย	 
4)	สร้างแลัะพัุฒนากลัไกการสร้างควิามมั�นคงทางสังคมในระดั้บัพุ่�นที�	

	 ยุทธศาสตร์ที�	 3	 ส่งเสริม	 สนับัสนุนทุกภาคส่วินให้เกิด้พุลััง 
ขับัเคล่ั�อนการจัุด้สวัิสดิ้การสังคมแลัะพัุฒนาสังคมที�เหมาะสมกับักลุ่ัม 
เป้็าหมายแลัะพุ่�นที�	ขับัเคล่ั�อนยุทธศาสตร์ภายใต้กลัยุทธ์	2	ข้อค่อ	1)	การ
มีส่วินร่วิมในการจุัด้สวัิสดิ้การแลัะพัุฒนาสังคม	 2)	 สร้างแลัะพัุฒนากลัไก
บูัรณาการการจัุด้สวัิสดิ้การสังคมแลัะพัุฒนาสังคม

	 ยทุธศาสตร์ที�	4	เสริมสร้างขีด้ควิามสามารถองค์การ	เพุ่�อการบัริหาร 
นโยบัายแลัะการบัริการ	 ขับัเคลั่�อนยุทธศาสตร์ภายใต้กลัยุทธ์	 2	 ข้อค่อ	 
1)	 เสริมสร้างการพัุฒนาคนเพุ่�อพัุฒนา	(SMART	4.5)	2)	สารสนเทศแลัะ
การส่�อสารพุร้อมสนับัสนุนงานนโยบัาย	การจัุด้การ	แลัะการบัริหาร

	 เม่�อพิุจุารณาเกี�ยวิกับับัทบัาทหน้าที�	 ยุทธศาสตร์	 แลัะกลัยุทธ์
ของกรมพุัฒนาสังคมแลัะสวิัสดิ้การแล้ัวิจุะเห็นว่ิา	 หน่วิยงานดั้งกล่ัาวิมี
ควิามสอด้คล้ัองกับัการทำางานในด้้านสาธารณสงเคราะห์ของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 เป็็นหน่วิยงานที�สามารถขอควิามอนุเคราะห์ให้
เข้ามามีส่วินร่วิมกับัการทำางานได้้อยา่งเหมาะสม	ทั�งในด้้านขององค์ควิามรู้ 
ฐานข้อมูลั	เงินทุน	แลัะบุัคลัากร	เน่�องจุากกรมพัุฒนาสังคมแลัะสวัิสดิ้การ
มีฐานข้อมูลัจุำานวินมากที�มีควิามเกี�ยวิข้องกับักลุ่ัมเป้็าหมายที�เป็็นผู้ด้้อย
โอกาสทางสังคม	มีหน่วิยงานในสังกัด้ที�หลัากหลัาย	เป็็นหน่วิยงานที�หน่วิย
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อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัสามารถเข้าไป็ทำากิจุกรรมที�เป็็นการส่งเสริม
ได้้	อาทิ	สถานคุ้มครองคนไร้ที�พึุ�ง	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที�พึุ�ง	นิคมสร้างตนเอง	
ศูนย์พัุฒนาราษฎรบันพุ่�นที� สูง	 ศูนย์ส่งเสริมแลัะพัุฒนาทักษะชีวิิต	 
ศูนย์ป็ระสานงานโครงการหมู่บ้ัานสหกรณ์	 พิุพิุธภัณฑ์ิเรียนรู้ราษฎรบัน
พุ่�นที�สูง	โด้ยหน่วิยงานเหล่ัานี�ได้้กระจุายอยู่ทั�วิทั�งภูมิภาคของป็ระเทศไทย	 
เป็็นหน่วิยงานที�รอให้ภาคส่วินอ่�น	 ๆ	 ที�ควิามเกี�ยวิข้องได้้เข้ามาสนับัสนุน	
หนุนเสริม	แลัะเกิด้กระบัวินการทำางานร่วิมกัน	เพุ่�อส่งเสริมควิามเก่�อกูลัให้
เกิด้ขึ�นกับัสังคม	เพิุ�มโอกาสใหกั้บัผู้ที�ขาด้แคลันยากไร้	ซึึ่�งถ่อเป็็นการทำางาน
ด้้านสาธารณสงเคราะห์ที�จุะก่อให้เกิด้เกิด้ป็ระสิทธิภาพุแลัะป็ระสิทธิผลัแก่
สังคมในระยะยาวิ

 7) ด้านกตัญญู้กตเวทิตา

	 เคร่อข่ายที�มีควิามสอด้คล้ัองกับังานในด้้านกตัญญููกตเวิทิตา	 
จุะต้องมีการขับัเคล่ั�อนงานให้เกิด้กิจุกรรมในลัักษณะที�ส่งเสริมให้เกิด้
แนวิคิด้ควิามกตัญญููรู้คุณสู่สังคม	 ทั�งการป็ลัูกฝังให้เยาวิชนสำานึกถึง 
บุัญคุณของผู้สูงอายุ	 ปู็ชนียบุัคคลัของครอบัครัวิแลัะป็ระเทศชาติ	 โด้ยมี 
เป้็าหมายเพุ่�อสร้างจิุตสำานึกอันดี้ในเร่�องของการทด้แทนบัุญคุณในระด้ับั
ชุมชน	ครอบัครัวิ	แลัะบุัคคลั	ส่งเสริมให้สังคมเกิด้การช่วิยเหล่ัอซึึ่�งกันแลัะ
กันอย่างแท้จุริง	สามารถยกตัวิอย่างเคร่อข่ายต่าง	ๆ	ได้้ดั้งนี�

 (1) กรมกิจัการผ้้ส้งอายุ	 เป็็นหน่วิยงานราชการที�อยู่ในสังกัด้
ของกระทรวิงการพุัฒนาสังคมแลัะควิามมั�นคงของมนุษย์	 จัุด้ตั�งขึ�นตาม 
พุระราชบััญญัติป็รับัป็รุงกระทรวิง	 ทบัวิง	 กรม	 (ฉบัับัที�	 14)	 พุ.ศ.	 2558	 
มีภารกิจุเกี�ยวิกับัการส่งเสริมแลัะพัุฒนาศักยภาพุ	การจัุด้สวัิสดิ้การ	แลัะการ
คุ้มครองพิุทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ	โด้ยการเสนอนโยบัาย	การพัุฒนางานวิิชาการ
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ด้้านมาตรการ	กลัไก	องคค์วิามรู้	แลัะนวิตักรรมในการป็ฏิิบััติงาน	การสง่เสริม 
แลัะสนับัสนุนในเชิงวิิชาการแลัะการป็ฏิิบััติงานในพุ่�นที�เป้็าหมายภายใต้
การบูัรณาการควิามร่วิมม่อของทุกภาคส่วินที�เกี�ยวิข้อง	โด้ยมีกลัไกองค์กร
ป็กครองส่วินท้องถิ�น	แลัะชมรมผู้สูงอายุเป็็นแกนหลัักในการด้ำาเนินงานใน
รูป็แบับั	“หุ้นส่วินในงานพัุฒนาด้้านผู้สูงอายุ”	ตลัอด้จุนการติด้ตามป็ระเมิน
ผลัการด้ำาเนินงาน	 โด้ยมีศูนย์พัุฒนาการจุัด้สวัิสดิ้การสังคมผู้สูงอายุ	 แลัะ
ศูนย์การเรียนรู้แลัะฝึกอบัรมด้้านผู้สูงอายุในกำากับัเป็็นศูนย์แห่งการเรียนรู้
แลัะพัุฒนาแบับัเบ็ัด้เสร็จุครบัวิงจุร	(ศูนยต้์นแบับั)	เพุ่�อควิามมีคุณภาพุชีวิิต
ที�ดี้แลัะเสริมสร้างหลัักป็ระกันควิามมั�นคงในการด้ำารงชีวิิตของผู้สูงอายุ22

	 นอกจุากบัทบัาทหนา้ที�ของกรมกจิุการผู้สงูอายทีุ�มีควิามเกี�ยวิข้อง
กับังานด้้านกตัญญููกตเวิทิตาแล้ัวิ	หน่วิยงานดั้งกล่ัาวิยังมีป็ระเด็้นยุทธศาสตร์
ที�มีควิามเกี�ยวิข้อง	ได้้แก่

	 1)		การบูัรณาการขับัเคล่ั�อน	นโยบัาย	มาตรการ	กลัไก	นวัิตกรรม	
งานด้้านผู้สูงอายุไป็สู่การป็ฏิิบััติ	

	 2)	 พัุฒนาภาคีเคร่อข่ายให้มีส่วินร่วิมในการพุัฒนาศักยภาพุ 
ผู้สูงอายุ	แลัะเตรียมควิามพุร้อมรองรับัสังคมผู้สูงอายุในอนาคต	

	 3)	 พัุฒนาระบับัการดู้แลัช่วิยเหล่ัอแลัะส่งเสริมระบับัการจุัด้
สวัิสดิ้การ	การคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ	

	 4)		พัุฒนาระบับัการบัริหารจัุด้การองค์กร	เพุ่�อนำาไป็สู่เป้็าป็ระสงค์ 
สำาคัญ	 6	 ป็ระการค่อ	 1)	 มีการบัูรณาการขับัเคลั่�อนงานด้้านผู้สูงอายุใน 
ทุกระดั้บั	2)	ภาคีเคร่อข่ายมีส่วินร่วิมพัุฒนาศักยภาพุผู้สูงอายุ	แลัะเตรียม 
ควิามพุร้อมรองรับัสังคมผู้สูงอาย	ุ3)	เคร่อข่ายแลัะผู้สูงอายไุด้้รับัการพัุฒนา	

22	กรมกิจุการผู้สูงอาย,ุ	ออนไลัน์.	http://www.dop.go.th/	ส่บัค้นเม่�อวัินที�	27	พุฤศจิุกายน	
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ดู้แลัช่วิยเหล่ัอให้เข้าถึงสิทธิแลัะสวัิสดิ้การ	4)	 มีบุัคลัากรที�เพีุยงพุอ	แลัะมี
สมรรถนะในการทำางาน	5)	มีงบัป็ระมาณที�มุ่งผลัสัมฤทธิ�	แลัะ	6)	องค์กรมี
ระบับัการบัริหารจัุด้การที�สอด้คล้ัองกับัการเป็ลีั�ยนแป็ลัง

	 เม่�อพิุจุารณาเกี�ยวิกับัยทุธศาสตร์แลัะเป้็าป็ระสงค์ของกรมกิจุการ
ผู้สูงอายุข้างต้น	หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	สามารถขอ
การสนับัสนุนแลัะขอควิามร่วิมม่อในการขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมในด้้านกตัญญูู
กตเวิทิตาธรรมได้้	ผ่านการจุดั้กิจุกรรมที�เกี�ยวิข้องกับัผู้สูงอายใุนชุมชน	อาทิ	
การเชิญวิิทยากรที�มีควิามรู้มาอบัรมเกี�ยวิกับัสิทธิทางด้้านกฎหมายของ 
ผู้สูงอายุ	 การอบัรมในเร่�องการดู้แลัสุขภาพุผู้สูงอายุ	 การออกกำาลัังกาย
อย่างง่ายสำาหรับัผู้สูงอายุ	 เป็็นต้น	 หร่อการจัุด้กิจุกรรมที�เปิ็ด้โอกาสให้ 
ผู้สูงอายุแสด้งศักยภาพุของตนเอง	อาทิ	การให้ผู้สูงอายุถ่ายทอด้ทักษะใน
ด้้านต่าง	 ๆ	 ที�เป็็นควิามรู้ดั้�งเด้ิม	 การแสด้งควิามสามารถที�มีควิามชำานาญ	
เป็็นต้น	 โด้ยกิจุกรรมทั�งหมด้ดั้งกล่ัาวิสามารถขับัเคล่ั�อนได้้ในรูป็แบับัของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ	 ซึึ่�งกำาลัังได้้รับัควิามนิยมแลัะได้้รับัควิามสนใจุในสังคม	
ปั็จุจุุบัันมีวัิด้หลัายแห่งที�เปิ็ด้พุ่�นที�ให้กลัายเป็็นโรงเรียนผู้สูงอายุ	สามารถเป็็น
แหล่ังรวิมตัวิของผู้สูงอายุในชุมชนได้้อย่างมีป็ระสิทธิภาพุ	ทั�งนี�	การทำางานที�
เกี�ยวิข้องกับัผู้สูงอายดัุ้งกล่ัาวิสามารถตอบัสนองต่อพัุนธกิจุของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ในด้้านกตัญญููกตเวิทิตาได้้เป็็นอย่างดี้

 (2) องค์การบริหารส่วนตำาบล เป็็นหน่วิยงานราชการส่วิน
ภูมิภาคที�จัุด้ตั�งขึ�นตามพุระราชบััญญัติสภาตำาบัลัแลัะองค์การบัริหาร 
ส่วินตำาบัลั	พุ.ศ.	2537	แลัะแก้ไขเพิุ�มเติมจุนถึงฉบัับัที�	6	พุ.ศ.	2552	เกิด้ 
ขึ�นบันพุ่�นฐานของการกระจุายอำานาจุของรัฐบัาลัแลัะเสริมสร้างการ 
มีส่วินร่วิมของป็ระชาชน	มีบัทบัาทหน้าที�หลััก	6	ด้้านค่อ	ด้้านงานส่งเสริม 
คุณภาพุชีวิิตด้้านการจัุด้ระเบีัยบัชุมชน	 ด้้านการรักษาควิามสงบัเรียบัร้อย	 
ด้้านงานวิางแผน	ด้้านการส่งเสริมการลังทุน	พุาณิชกรรมแลัะการท่องเที�ยวิ	 
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ด้้านการบัริหารจัุด้การอนุรักษ์ทรัพุยากรธรรมชาติแลัะสิ�งแวิด้ล้ัอม	 
ด้้านศิลัป็วัิฒนธรรม	จุารีตป็ระเพุณีแลัะภูมิปั็ญญาท้องถิ�น	หร่อหากอธิบัาย
เน่�อหาตามกฎหมายที�กำาหนด้ไว้ิ	 สามารถอธิบัายได้้ผ่านการแบั่งออกเป็็น	 
3	 ส่วิน	 ได้้แก่	 ส่วินที�หนึ�ง	 อำานาจุหน้าที�ทั�วิไป็	 ค่อการพัุฒนาตำาบัลัทั�งใน
ด้้านเศรษฐกิจุ	 สังคม	 แลัะวัิฒนธรรม	 ส่วินที�สอง	 หน้าที�ที�กฎหมายบัังคับั
ให้ทำา	 ค่อการกำาหนด้ภาระหน้าที�ที�ต้องกระทำาภายในตำาบัลัของตนเอง	 
มีเน่�อหา	อาท	ิการป็อ้งกันโรคแลัะระงบััโรคติด้ต่อ	รักษาควิามสะอาด้ของถนน	 
ทางนำ�า	 ทางเด้ินแลัะที�สาธารณะ	 การกำาจัุด้ขยะมูลัฝอย	 การป็้องกันแลัะ
บัรรเทาสาธารณภัย	 หร่อในส่วินที�มีควิามเกี�ยวิข้องกับังานด้้านกตัญญูู
กตเวิทิตาธรรมก็ค่อ	 ส่งเสริมการศึกษา	 ศาสนาแลัะวิัฒนธรรม	 การบัำารุง
ศิลัป็ะ	จุารีตป็ระเพุณี	ภูมิปั็ญญาท้องถิ�น	วัิฒนธรรมอันดี้ของท้องถิ�น	เป็็นต้น	
แลัะในส่วินที�	 3	 หน้าที�ที�ไม่บัังคับัให้ทำา	 ค่อการระบุัอำานาจุหน้าที�ที�ไม่ได้้
บัังคับัให้กระทำา	โด้ยอาจุจุะกระทำาหร่อไม่กระทำาก็ได้้	เช่น	ให้มีนำ�าเพุ่�อการ
อุป็โภค	บัริโภคแลัะการเกษตร	ให้มีการบัำารุงไฟื้ฟ้ื้าหร่อแสงสว่ิาง	ให้มีการ
พัุฒนาการท่องเที�ยวิ	ให้มีการจัุด้ทำาทางด้้านผังเม่อง	เป็็นต้น

	 เม่�อพิุจุารณาเกี�ยวิกับับัทบัาทหน้าที�ขององค์การบัริหารส่วินตำาบัลั
ดั้งกล่ัาวิข้างต้น	 จุะเห็นว่ิาหน่วิยงานดั้งกล่ัาวิมีภารกิจุที�ต้องรับัผิด้ชอบั
อันหลัากหลัาย	 มีหลัายกิจุกรรมแลัะหลัายโครงการที�ให้ควิามสำาคัญกับั
งานด้้านการส่งเสริมควิามกตัญญููกตเวิทิตาธรรม	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัสามารถขอการสนับัสนุนแลัะเข้าไป็มีส่วินร่วิมกับักิจุกรรมต่าง	ๆ 	 
ดั้งกล่ัาวิได้้	 เน่�องจุากองค์การบัริหารส่วินตำาบัลัมีการเปิ็ด้โอกาสให้ 
เคร่อข่ายภายนอกเข้ามามีส่วินร่วิมในการพัุฒนาชุมชนในระดั้บัตำาบัลัอยู่
แล้ัวิ	 ดั้งสะท้อนให้เห็นผ่านแนวิคิด้พุ่�นฐานของหน่วิยงานค่อการกระจุาย 
อำานาจุรัฐ	 แลัะส่งเสริมการมีส่วินร่วิมให้กับัป็ระชาชนทั�งในระดั้บันโยบัาย	
ภาคีเคร่อข่าย	 ชาวิบ้ัาน	 หร่อองค์กรต่าง	 ๆ	 สามารถเข้ามามีส่วินร่วิมใน
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การกำาหนด้นโยบัายการพัุฒนาได้้	 ในระดั้บัการพัุฒนา	 เปิ็ด้โอกาสให้ภาคี 
เคร่อข่าย	ชาวิบ้ัาน	หร่อองค์กรต่าง	ๆ	สามารถเข้ามามีส่วินร่วิมในการทำา
กิจุกรรมพัุฒนาชุมชนในเร่�องต่าง	ๆ 	ในระดั้บัการจัุด้บัริการ	กฎหมายได้้เปิ็ด้
โอกาสให้ภาคป็ระชาชน	ชุมชน	เข้ามามีส่วินร่วิมในการส่งเสริมการพัุฒนา
ท้องถิ�น	แลัะในระดั้บัการบัริหารจัุด้การ	มีการเปิ็ด้โอกาสให้เกิด้กระบัวินการ
ตรวิจุสอบั	 ศูนย์ร้องทุกข์	 เพุ่�อสนับัสนุนให้เกิด้การช่วิยเหล่ัอชุมชนอย่างมี
ป็ระสิทธิภาพุ

	 ทั�งนี�	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัสามารถป็ระสานควิาม
ร่วิมม่อในการด้ำาเนินกิจุกรรมหร่อโครงการที�เกี�ยวิข้องกับังานด้้านกตัญญูู
กตเวิทิตาธรรมได้้	 อาทิ	 การป็ลูักฝังควิามภาคภูมิใจุในวัิฒนธรรมท้องถิ�น
ให้กับัเยาวิชน	 การจุัด้กิจุกรรมระลัึกถึงบุัญคุณของผู้มีพุระคุณ	 อาทิ	 ครู	
อาจุารย์	บิัด้า	มารด้า	แลัะผู้สูงอายุในชุมชน	เป็็นต้น	การทำางานในลัักษณะ
ดั้งกล่ัาวิจึุงมีควิามสอด้คล้ัองกับับัทบัาทหน้าที�ขององค์การบัริหารส่วินตำาบัลั	 
โด้ยเฉพุาะอย่างยิ�ง	 การพุัฒนาสังคมแลัะวิัฒนธรรม	 รวิมทั�งการอนุรักษ์ 
ศิลัป็วัิฒนธรรมแลัะป็ระเพุณีท้องถิ�น

 8) ด้านสามัคคีธรรม

	 เคร่อข่ายที�มีควิามสอด้คล้ัองกับังานในด้้านสามัคคีธรรม	จุะต้องมี
การขับัเคล่ั�อนงานให้เกิด้กิจุกรรมในลัักษณะที�ส่งเสริมให้เกิด้แนวิคิด้การอยู่
ร่วิมกันอย่างสงบัสุข	คำานึงถึงบัทบัาทแลัะหน้าที�ของตนเองว่ิาควิรจุะด้ำาเนิน
ชีวิิตเพุ่�อให้สังคมได้้รับัป็ระโยชน์อย่างสูงสุด้อย่างไร	โด้ยมีเป้็าหมายเพุ่�อให้
สังคมเกิด้ควิามป็รองด้องสมานฉันท์	 ควิามไว้ิเน่�อเช่�อใจุแลัะเข้าใจุถึงควิาม
แตกต่างทางควิามคิด้	ตลัอด้จุนแสวิงหาวิิธีการในการอยู่ร่วิมกันอย่างสันติ	
สามารถยกตัวิอย่างเคร่อข่ายต่าง	ๆ	ได้้ดั้งนี�	
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 (1) โครงการสร้างความปรองดองสมานฉัันท์โดยใช้หลักธรรม
ทางพัระพุัทธศาสนา “หม่้บ้านรักษาศีล 5”	เป็็นโครงการที�ริเริ�มจุากด้ำาริ
ของสมเด็้จุพุระมหารัชมังคลัาจุารย์	 (ช่วิง	วิรปุ็ญฺูโญ)	 เจุ้าอาวิาสวัิด้ป็ากนำ�า	
ภาษเีจุริญ	ที�ได้้มองเหน็ถึงสถานการณค์วิามเป็ลีั�ยนแป็ลังของสงัคม	เกิด้เป็็น 
ด้ำาริที�ว่ิา	“ศีลั	5	เป็็นหลัักป็ระกันสังคมได้้เป็็นอย่างดี้	หากหมู่บ้ัานใด้นำาไป็
ป็ฏิิบััติได้้	 จุะเกิด้ควิามสงบัสุข	 แลัะจุะส่งผลัให้ป็ระเทศเกิด้ควิามสงบัสุข	 
ไม่ต้องทุกข์เด่้อด้ร้อน”	นำาไป็สู่การเสริมสร้างควิามป็รองด้องแลัะสมานฉันท์
ของคนในชาติ	ให้เกิด้ควิามสงบั	สันติสุข	มีควิามสามัคคีกลัมเกลีัยวิกัน	ผ่าน
การนำาหลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนาโด้ยเฉพุาะอย่างยิ�ง	“หลัักศีลั	5”	มา
เป็็นเคร่�องม่อในการด้ำาเนินชีวิิต	 โด้ยมีสำานักงานพุระพุุทธศาสนาแห่งชาติ	 
คณะสงฆ์์	สถานศึกษา	ชุมชนแลัะหมู่บ้ัาน	เป็็นภาคีเคร่อข่ายการทำางานร่วิมกันใน 
การส่งเสริมให้สังคมไทยมีคุณธรรม	จุริยธรรมตามแนวิทางพุระพุุทธศาสนา 
	 ด้้วิยเหตุนี�	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัจึุงเป็รียบัเสม่อน
เป็็นหน่วิยงานที�ได้้รับัมอบัหมายในภารกิจุดั้งกล่ัาวิโด้ยป็ริยาย	 เน่�องจุาก
ถ่อเป็็นหน่วิยงานหนึ�งที�อยู่ในสังกัด้ของคณะสงฆ์์	 อีกทั�งมีควิามเกี�ยวิข้อง
กับัชุมชนแลัะสังคมโด้ยตรง	 การที�หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
สามารถทำาหน้าที�ในการเผยแพุรแ่ลัะป็ระชาสมัพัุนธ์หลัักธรรมศลีั	5	ภายใน
พุ่�นที�ของตนเองนั�น	 จุะเป็็นการช่วิยให้ชุมชนเกิด้ควิามสมัครสมานสามัคคี	 
ลัด้ปั็ญหาการทะเลัาะวิิวิาท	 ลัด้ปั็ญหาอุบััติเหตุ	 ลัด้ปั็ญหาอาชญากรรม	
แลัะสามารถป้็องกันปั็ญหาในเร่�องเกี�ยวิกับัสุราแลัะอบัายมุขในพุ่�นที�ได้้	 
ในปั็จุจุุบััน	 กิจุกรรมแลัะโครงการของโครงการสร้างควิามป็รองด้อง
สมานฉันท์โด้ยใช้หลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนา	 “หมู่บ้ัานรักษาศีลั	 5”	 
มีการขยบััขยายขอบัเขตการทำางานที�ไป็ไกลัเพีุยงกว่ิาการรายงานผลัในเชิง
ป็ริมาณเพีุยงเท่านั�น	หากแตย่งัมีการผลัักด้นัให้เกิด้กิจุกรรมหร่อโครงการที�
นำาไป็สู่ผลัลััพุธ์เชิงคุณภาพุอีกด้้วิย	อาทิ	โครงการสถานป็ระกอบัการรกัษาศีลั	5 
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ที�มุ่งพัุฒนาศักยภาพุของบัุคลัากรในสถานป็ระกอบัการต่าง	 ๆ	 โด้ยใช้
หลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนาเป็็นเคร่�องม่อในการจุัด้อบัรมแลัะการจุัด้
สัมมนา	 โครงการโรงเรียนรักษาศีลั	5	 เชิงคุณภาพุ	ครอบัครัวิอบัอุ่น	 ที�มุ่ง
นำาหลัักธรรมสู่การป็ฏิิบััติที�เป็็นรูป็ธรรม	 โด้ยการฝึกฝนพัุฒนาให้เป็็นนิสัย	
ผ่านการรณรงค์ให้สมาชิกหมั�นทำา	7	กิจุวัิตรควิามดี้	อันได้้แก่	1)	รักษาศีลั	5 
2)	สวิด้มนต์	นั�งสมาธิ	3)	จัุด้เก็บัห้องนอน	ห้องนำ�าให้สะอาด้	เป็็นระเบีัยบั	
4)	จัุบัดี้คนรอบัข้าง	5)	พูุด้จุาไพุเราะ	6)	บัำาเพ็ุญป็ระโยชน์	7)	ร่วิมกิจุกรรม
ชั�วิโมงสุขจุริงหนอ	เป็็นต้น

 (2) กรมการปกครอง	 เป็็นหน่วิยงานราชการที�สังกัด้อยู่ใน
กระทรวิงมหาด้ไทย	 มีภารกิจุเกี�ยวิกับัการรักษาควิามสงบัเรียบัร้อยแลัะ
ควิามมั�นคงภายในป็ระเทศ	การอำานวิยควิามเป็็นธรรม	การป็กครองท้องที� 
การอาสารักษาดิ้นแด้น	 แลัะการทะเบีัยนเพุ่�อให้ป็ระชาชนมีควิามมั�นคง	
ป็ลัอด้ภัย	ได้้รับับัริการที�สะด้วิก	รวิด้เร็วิ	แลัะให้เกิด้ควิามสงบัสุขในสังคม
อย่างยั�งย่น	โด้ยให้มีอำานาจุหน้าที�	ดั้งต่อไป็นี�23 

	 1)	 เสนอแนะนโยบัายแลัะจุัด้ทำาแผน	 มาตรการ	 ติด้ตาม	 แลัะ
ป็ระเมินผลัด้้านการรักษาควิามสงบัเรียบัร้อยแลัะควิามมั�นคงภายใน	

	 2)	 ด้ำาเนินการเกี�ยวิกับัการรักษาควิามสงบัเรียบัร้อย	 การส่บัสวิน
สอบัสวินคด้ีอาญาในหน้าที�พุนักงานฝ่ายป็กครอง	 แลัะการอำานวิยควิาม
เป็็นธรรมให้แก่ป็ระชาชน	

	 3)	 ด้ำาเนินการเกี�ยวิกับัการรักษาควิามมั�นคงภายใน	 งานการข่าวิ	
งานกิจุการชายแด้น	งานควิบัคุมดู้แลัชาวิเขาแลัะชนกลุ่ัมน้อย	ผู้อพุยพุแลัะ
ผู้หลับัหนีเข้าเม่อง	งานสัญชาติ	แลัะงานกิจุการมวิลัชน	

23	กรมการป็กครอง,	ออนไลัน.์	https://www.dopa.go.th/info_organ/about6/topic30	

ส่บัค้นเม่�อวัินที�	9	ธันวิาคม	2562
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	 4)	สนับัสนุนแลัะส่งเสริมการป็กครองในระบับัป็ระชาธิป็ไตยแลัะ
การเล่ัอกตั�งทุกระดั้บั

	 5)	ด้ำาเนินการตามกฎหมายว่ิาด้้วิยกองอาสารักษาดิ้นแด้น	

	 6)	ด้ำาเนินการพัุฒนาแลัะบัริหารการป็กครองท้องที�ในระดั้บัอำาเภอ	
กิ�งอำาเภอ	ตำาบัลัแลัะหมู่บ้ัานตามกฎหมายว่ิาด้้วิยลัักษณะป็กครองท้องที�	

	 7)	 ด้ำาเนินการแลัะพัุฒนาระบับังานทะเบัียนราษฎร	 งานบััตร 
ป็ระจุำาตัวิป็ระชาชนแลัะงานทะเบีัยนอ่�น	 รวิมทั�งการบัริหารจัุด้การฐาน
ข้อมูลักลัางเพุ่�อการใช้ป็ระโยชน์ร่วิมกันทั�งภาครัฐแลัะภาคเอกชน	

	 8)		ด้ำาเนินการพัุฒนาบุัคลัากรในด้้านการรักษาควิามสงบัเรียบัร้อย
แลัะควิามมั�นคงภายใน	

	 9)	 ด้ำาเนินการส่�อสารเพุ่�อการบัริหารงาน	 การรักษาควิามสงบั
เรียบัร้อยแลัะควิามมั�นคงภายใน

	 10)	 อำานวิยการแลัะสนับัสนุนการป็ฏิิบััติงานตามอำานาจุหน้าที� 
แลัะควิามรับัผิด้ชอบัของนายอำาเภอ	

	 11)	 ป็ฏิิบััติการอ่�นใด้ตามที�กฎหมายกำาหนด้ให้เป็็นอำานาจุหน้าที�
ของกรมหร่อตามที�รัฐมนตรีหร่อคณะรัฐมนตรีมอบัหมาย

	 นอกจุากบัทบัาทหน้าที�ของกรมการป็กครองดั้งกล่ัาวิแล้ัวิ	 
หน่วิยงานนี�ยังมีพัุนธกิจุสำาคัญ	7	ป็ระการ	อันได้้แก่	

	 1)	บูัรณาการการบัรหิารราชการ	การป็กครองทอ้งที�	อำานวิยควิาม
เป็็นธรรม	 การรักษาควิามสงบัเรียบัร้อยแลัะควิามมั�นคงภายในทุกระดั้บั
ในพุ่�นที�	 ให้สอด้คล้ัองกับัควิามต้องการของป็ระชาชน	 นโยบัายรัฐบัาลั	 
การพัุฒนาป็ระเทศ	แลัะกรอบัควิามร่วิมม่อระหว่ิางป็ระเทศ	

	 2)	 ป็กป้็องเทิด้ทูนสถาบัันหลัักของชาติแลัะการเสริมสร้าง 
ควิามป็รองด้องสมานฉันท์ในระดั้บัพุ่�นที�ให้มีควิามเข้มแข็งแลัะมีศักยภาพุ	
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	 3)	 อำานวิยการบัังคับัใช้กฎหมายในด้้านการรักษาควิามสงบั
เรียบัร้อยแลัะควิามมั�นคงภายในการอำานวิยควิามเป็็นธรรมในภารกิจุ 
กรมการป็กครอง	

	 4)	 บัริการป็ระชาชนด้้านงานทะเบีัยนราษฎร	 บััตรป็ระจุำาตัวิ 
ป็ระชาชน	ทะเบีัยนทั�วิไป็แลัะทะเบัยีนอ่�น	ๆ 	ที�เกี�ยวิข้องกับัการรกัษาควิาม
สงบัเรียบัร้อยแลัะควิามมั�นคงภายใน	

	 5)	 บัริหารจัุด้การระบับัเทคโนโลัยีการป็ฏิิบััติงาน	 การบัริการ	 
แลัะพัุฒนาระบับัฐานข้อมูลักลัางให้มีคุณภาพุ	เพุ่�อการใช้ป็ระโยชน์ร่วิมกัน
อย่างบูัรณาการของภาครัฐแลัะภาคเอกชน	รวิมถึงการเช่�อมโยงฐานข้อมูลั
ระหว่ิางป็ระเทศ	

	 6)	พัุฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงบันฐานธรรมาภิบัาลั	

	 7)	 ส่งเสริมบัทบัาทหน้าที�ของฝ่ายป็กครองในการป็ระสานงาน	
สนับัสนุนแลัะการตรวิจุสอบั	 กำากับัดู้แลัองค์กรป็กครองส่วินท้องถิ�นแลัะ
ส่วินราชการระดั้บัภูมิภาค	

	 พุร้อมทั�งมีการกำาหนด้ป็ระเด็้นยุทธศาสตร์ที�จุะนำาไป็สู่เป้็าหมาย	 
5	ยุทธศาสตร์สำาคัญด้้วิยกันค่อ

	 1)	 การพุัฒนาแลัะเพิุ�มป็ระสิทธิภาพุการบัริหารจัุด้การแบับั 
บูัรณาการในระดั้บัพุ่�นที�ให้มีควิามเข้มแข็ง	

	 2)	 การรักษาควิามสงบัเรียบัร้อยแลัะอำานวิยควิามเป็็นธรรมให้
สังคมสงบัสุข	

	 3)	 การเสริมสร้างควิามมั�นคงภายในทุกระดั้บัในพุ่�นที�ให้เข้มแข็ง	 
มีเอกภาพุ	

	 4)	การพัุฒนาระบับับัริการแลัะข้อมูลับุัคคลัให้ทันสมัย	มีคุณภาพุ	
เพุ่�อควิามมั�นคงแลัะการพัุฒนาป็ระเทศ	
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	 5)	 การบัริหารจัุด้การสู่ควิามเป็็นเลิัศ	 ยึด้หลัักธรรมาภิบัาลั	 แลัะ
พัุฒนาบุัคลัากรให้มีสมรรถนะสูง

	 เม่�อพิุจุารณาเกี�ยวิกับับัทบัาทหน้าที�	พัุนธกิจุ	แลัะยุทธศาสตร์ของ
กรมการป็กครองแล้ัวิ	 จุะเห็นว่ิามีบัางส่วินที�มีควิามเกี�ยวิข้องกับังานด้้าน
สามัคคีธรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 อันได้้แก่	 การรักษา
ควิามมั�นคง	 การรักษาควิามสงบัของสังคม	 สนับัสนุนหลัักป็ระชาธิป็ไตย	
ป็กป้็องสถาบัันหลัักของชาติ	 เป็็นต้น	 ทั�งนี�	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัสามารถขอการสนับัสนุนแลัะเข้าไป็มีส่วินร่วิมกับักิจุกรรมแลัะ
โครงการต่าง	 ๆ	 ที�มีควิามเกี�ยวิข้องกับัพัุนธกิจุงานด้้านสามัคคีธรรมได้้
อย่างสอด้คล้ัอง	 เน่�องจุากกรมการป็กครองมีการทำากิจุกรรมแลัะโครงการ
ในลัักษณะดั้งกล่ัาวิอยู่แล้ัวิ	อาทิ	 โครงการจิุตอาสาพุระราชทาน	โครงการ
แผ่นดิ้นธรรม	 แผ่นดิ้นทอง	 (หมู่บ้ัานเข้มแข็ง)	 โครงการอำาเภอสีขาวิ	 
ป็ลัอด้ยาเสพุติด้	 โครงการอำาเภอคุณธรรมแลัะอำาเภอมั�นคง	 เป็็นต้น	 
ซึึ่�งกิจุกรรมแลัะโครงการต่าง	ๆ	เหล่ัานี�ได้้ให้ควิามสำาคัญกับัการส่งเสริมให้
ชุมชนแลัะสังคมเกิด้ควิามสมัครสมานสามัคคี	 เห็นแก่ป็ระโยชน์ส่วินรวิม	
แลัะสร้างให้เกิด้ควิามไว้ิเน่�อเช่�อใจุระหว่ิางกัน	 อันเป็็นสิ�งที�แสด้งให้เห็น
ถึงสอด้คล้ัองกับัพัุนธกิจุของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัในด้้าน
สามัคคีธรรมอย่างเป็็นรูป็ธรรม
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3.4 ผลัการประเมนิิการเรยีนิร้�จัากการอบรมเชงิปฏิบิตัุกิาร
	 สำาหรับัการนำาเสนอผลัการป็ระเมินภายหลัังการจุัด้การอบัรมเชิง
ป็ฏิิบััติการ	 จุะได้้สรุป็การวิิเคราะห์ข้อมูลัเกี�ยวิกับัผลัสถิติจุากเก็บัข้อมูลั 
พุระสงฆ์์กลุ่ัมตัวิอยา่งที�เข้าร่วิมการอบัรม	ที�ได้้จุากการเก็บัแบับัสอบัถามกบัั
พุระสงฆ์์ที�เข้าร่วิมการอบัรมเชิงป็ฏิิบััติการ	 “การพัุฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั”	โด้ยแบับัป็ระเมนิถูกแบ่ังออกเป็็น	
2	ชุด้ค่อ	ชุด้ที�หนึ�ง	แบับัป็ระเมินก่อนการอบัรม	แลัะชุด้ที�สอง	แบับัป็ระเมิน
หลัังการอบัรม	 ในส่วินของแบับัป็ระเมินก่อนการอบัรมนั�น	 มีพุระสงฆ์์ที�
ให้ควิามร่วิมม่อในการจัุด้ทำาแบับัป็ระเมินจุำานวินทั�งสิ�น	 484	 รูป็	 เน่�อหา
ของแบับัป็ระเมินแบ่ังออกเป็็น	 2	 ส่วินค่อ	 ส่วินที�หนึ�ง	 ข้อมูลัพุ่�นฐานของ 
ผู้ตอบัแบับัสอบัถาม	แลัะส่วินที�สอง	ระดั้บัการด้ำาเนินงานของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	ในส่วินของแบับัป็ระเมนิหลัังการอบัรม	มพีุระสงฆ์์ที�
ให้ควิามร่วิมม่อในการจุดั้ทำาแบับัป็ระเมนิจุำานวินทั�งสิ�น	316	รูป็	เน่�อหาของ 
แบับัป็ระเมินแบ่ังออกเป็็น	3	ส่วินค่อ	ส่วินที�หนึ�ง	ข้อมูลัพุ่�นฐานของผู้ตอบั 
แบับัสอบัถาม	ส่วินที�สอง	แรงจูุงใจุในการทำางานเกี�ยวิกับัหน่วิยอบัรมป็ระชาชน 
ป็ระจุำาตำาบัลัหลัังจุากที�ได้้เข้าร่วิมการอบัรม	แลัะส่วินที�สาม	ควิามพึุงพุอใจุ
ต่อการอบัรมเชิงป็ฏิิบััติการ	โด้ยสามารถนำาเสนอข้อมูลัได้้ดั้งต่อไป็นี�
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ตารางท่ี 2 แสดงข4อมูลพ้ืนฐานของผู4ตอบแบบสอบถามกJอนเข4ารJวมการอบรม 

ลักษณะขRอมูลส;วนบุคคล 

จำนวน 

(คน) 

(n=484) 

รRอยละ 

ตำแหน;งทางคณะสงฆ7   

 ประธานฝ]ายเผยแผJ 39 8.1 
 ประธานฝ]ายสาธารณสงเคราะหI 19 3.9 

 ประธาน อ.ป.ต. 196 40.5 
สมาชิก อ.ป.ต. 58 12 
อ่ืนๆ 172 35.5 

อายุ   

 20 - 29 ปï 28 5.8 
 30 - 39 ปï 68 14 

 40 - 49 ปï 114 23.6 
 50 - 59 ปï 139 28.7 

60 ปïข้ึนไป 122 25.2 

ไมJตอบ 13 2.7 
พรรษา   

 0 - 9 พรรษา 88 18.2 

10 - 19 พรรษา 103 21.3 
20 - 29 พรรษา 117 24.2 
30 - 39 พรรษา 88 18.2 

40 - 49 พรรษา 52 10.7 
50 - 59 พรรษา 20 4.1 
ไมJตอบ 16 3.3 

 
 
 

 
 
 

ตารางที่่� 2 แสดงข้อีมูลพัื�นฐานขอีงผู้ตอีบแบบสอีบถุามก่อีนเข้าร่วม
การอีบรม
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	 จุากตารางที�	2	แสด้งผลัการวิิเคราะหแ์บับัสอบัถามกอ่นการอบัรม
เชิงป็ฏิิบััติการการพัุฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลั	 พุบัว่ิา	 กลุ่ัมตัวิอย่างที�ตอบัแบับัสอบัถามมีตำาแหน่งทาง
คณะสงฆ์์ในฐานะป็ระธานหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 
มากที�สุด้	จุำานวิน	196	รปู็	หร่อคิด้เป็็นร้อยลัะ	40.5	ของกลุ่ัมตัวิอยา่งทั�งหมด้	 
โด้ยรองลังมาเป็็นกลุ่ัมตัวิอย่างที�ถูกจัุด้อยู่ในกลุ่ัมอ่�นๆ	 อาทิ	 เลัขานุการ
เจุ้าคณะจัุงหวัิด้	 เลัขานุการเจุ้าคณะอำาเภอ	หร่อเลัขานุการเจุ้าคณะตำาบัลั	
เป็็นต้น	จุำานวิน	172	รูป็	หร่อคิด้เป็็นร้อยลัะ	35.5	ลัำาดั้บัถัด้มาเป็็นพุระสงฆ์์
ที�เป็็นสมาชิกในหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	จุำานวิน	58	รูป็	 
คิด้เป็็นร้อยลัะ	 12	 แลัะสองลัำาดั้บัสุด้ท้าย	 ค่อ	 ป็ระธานฝ่ายเผยแผ่แลัะ
ป็ระธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์	 จุำานวิน	 39	 แลัะ	 19	 รูป็	 หร่อคิด้เป็็น 
ร้อยลัะ	8.1	แลัะ	3.9	ตามลัำาดั้บั

	 โด้ยสาเหตุที�ป็ระธานหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	มีสัด้ส่วิน
ของกลุ่ัมตัวิอย่างเยอะมากกว่ิากลุ่ัมอ่�นๆ	เน่�องจุากโครงการพัุฒนาสุขภาวิะ
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ของสังคมไทย	ได้้กำาหนด้
กลุ่ัมเป้็าหมายที�เข้าร่วิมอบัรมในแต่ลัะจัุงหวัิด้	ป็ระกอบัด้้วิย	ป็ระธานฝ่าย
เผยแผ่ของจัุงหวัิด้	 จุำานวิน	 1	 รูป็	 ป็ระธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของ
จัุงหวัิด้	จุำานวิน	1	รูป็	แลัะป็ระธานของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
ที�เป็็นต้นแบับัในแต่ลัะจัุงหวัิด้	 จุำานวิน	 2	 รูป็	 โด้ยในพุ่�นที�ที�เป็็นจัุงหวัิด้ใน
การจัุด้กิจุกรรมอาจุพุจิุารณาเพิุ�มจุำานวินผู้เข้าร่วิมอบัรมตามควิามเหมาะสม	 
ส่งผลัให้สัด้ส่วินของป็ระธานหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัมีจุำานวิน
เยอะกวิ่ากลุ่ัมอ่�นๆ	 นอกจุากนี�ในหลัายพุ่�นที�ของการจุัด้กิจุกรรมเจุ้าคณะ 
จัุงหวัิด้ได้้เมตตาส่งเลัขานุการของพุระสังฆ์าธิการ	 อันป็ระกอบัด้้วิย	
เลัขานุการเจุ้าคณะจัุงหวัิด้	 เลัขานุการเจุ้าคณะอำาเภอ	 หร่อเลัขานุการ 
เจุ้าคณะตำาบัลั	 เข้าร่วิมการอบัรมเพุ่�อเรียนรู้สำาหรับัการกลัับัไป็จัุด้ตั�ง 
คณะกรรมการของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัในพุ่�นที�ต่อไป็
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	 สำาหรับัอายขุองกลุ่ัมตัวิอยา่งที�ตอบัแบับัสอบัถามก่อนการอบัรมเชิง
ป็ฏิิบััติการการพุัฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั	พุบัว่ิา	กลุ่ัมตัวิอย่างส่วินใหญ่มีอายุ	50	-	59	ปี็	จุำานวิน	139	รูป็	หร่อ
คิด้เป็็นร้อยลัะ	28.7	ลัำาดั้บัถัด้มาค่อกลุ่ัมอายุ	60	ปี็ขึ�นไป็	จุำานวิน	122	รูป็	
หร่อคิด้เป็็นร้อยลัะ	25.2	กลุ่ัมถัด้มาค่อกลุ่ัมอาย	ุ40	-	49	ปี็	จุำานวิน	114	รูป็ 
คิด้เป็็นร้อยลัะ	23.6	ต่อไป็ค่อกลุ่ัมอายุ	30	-	39	ปี็	จุำานวิน	68	รูป็	ร้อยลัะ	
14	สองลัำาดั้บัสุด้ท้าย	ค่อกลุ่ัมอายุ	20	-	29	ปี็	จุำานวิน	28	รูป็	หร่อคิด้เป็็น
ร้อยลัะ	5.8	แลัะกลุ่ัมที�ไม่ตอบั	13	รูป็	ร้อยลัะ	2.7

	 สำาหรับัจุำานวินพุรรษาของกลุ่ัมตัวิอย่าง	 พุบัว่ิา	 กลุ่ัมตัวิอย่างที�มี
จุำานวินมากที�สุด้	ค่อ	กลุ่ัมที�มีอายุพุรรษา	20	-	29	พุรรษา	จุำานวิน	117	รูป็ 
หร่อคิด้เป็็นร้อยลัะ	 24.2	 ลัำาดั้บัถัด้มา	 ค่อ	 กลุ่ัมที�มีอายุพุรรษา	 10	 -	 19	
พุรรษา	จุำานวิน	103	 รูป็	 ร้อยลัะ	21.3	 ถัด้มากลุ่ัมที�มีอายุพุรรษา	0	 -	 9	
พุรรษา	แลัะ	30	-	39	พุรรษา	เท่ากันที�จุำานวิน	88	รูป็	หร่อคิด้เป็็นร้อยลัะ 
18.2	 ลัำาดั้บัถัด้มาค่อกลุ่ัมอายุพุรรษา	 40	 -	 49	 พุรรษา	 จุำานวิน	 52	 รูป็		 
คิด้เป็็นร้อยลัะ	 10.7	 กลุ่ัมอายุพุรรษา	 50	 -	 59	พุรรษา	 จุำานวิน	 20	 รูป็	 
คิด้เป็็นร้อยลัะ	 4.1	 แลัะมีกลุ่ัมที�ไม่ตอบัแบับัสอบัถามจุำานวิน	 16	 รูป็	 
คิด้เป็็นร้อยลัะ	3.3
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ตารางที่่� 3 แสดงผลการวิเคราะห์แบบสอีบถุามก่อีนการอีบรมเชิิง
ปฏิิบัติการการพััฒนาศัักยภาพัพัระสงฆ์์ขอีงหน่วยอีบรมประชิาชิน
ประจำำาตำาบล ในเร่�อีงระดับการที่ำางานเก่�ยวกับหน่วยอีบรมประชิาชิน
ประจำำาตำาบล

61 

 

 

หัวข%อ ระดับการประเมิน   

5 4 3 2 1 0 ค:าเฉล่ีย S.D. 

1. ท& านทำกิจกรรมใน

นามของหน:วยอบรม

ป ระช าช น ป ระจำ

ตำบล (อ.ป.ต.) อยู&

เป7นประจำ 

70 

(14.9) 

172 

(36.5) 

170 

(36.1) 

38 

(8.1) 

8 

(1.7) 

13 

(2.8) 
3.46 1.069 

2. ท& า น ท ำ กิ จ ก ร ร ม

เก่ี ย ว กั บ โค ร งก าร

หมู:บ%านรักษาศีล ๕ 

อยู&เป7นประจำ 

110 

(23.1) 

210 

(44) 

140 

(29.4) 

12 

(2.5) 

4 

(.8) 

1 

(0.2) 
3.85 0.844 

3. ท& าน ท ำ กิ จกรรม ท่ี

ส&งเสริมศีลธรรมและ

วัฒ น ธรรม ภ าย ใน

ชุมชนของท&านอยู&เป7น

ประจำ 

118 

(24.7) 

210 

(44) 

128 

(26.8) 

16 

(3.4) 

5 

(1) 
0 3.88 0.855 

4. ท& าน ท ำ กิ จกรรม ท่ี

ส&งเสริมด%านสุขภาพ

และอนามัยภายใน

ชุมชนของท&านอยู&เป7น

ประจำ 

58 

(12.2) 

157 

(32.9) 

187 

(39.2) 

53 

(11.1) 

17 

(3.6) 

4 

(0.8) 
3.35 1.016 

5. ท& าน ท ำ กิ จกรรม ท่ี

ส& ง เส ริ ม สั ม ม า ชี พ

ภายในชุมชนของท&าน

อยู&เป7นประจำ 

60 

(12.7) 

146 

(30.8) 

182 

(38.4) 

69 

(14.6) 

12 

(12.5) 

5 

(1.1) 
3.33 1.023 

6. ท& าน ท ำ กิ จกรรม ท่ี

ส& ง เ ส ริ ม สั น ติ สุ ข

ภายในชุมชนของท&าน

อยู&เป7นประจำ 

96 

(20.3) 

188 

(39.7) 

154 

(32.5) 

27 

(5.7) 

8 

(1.7) 

1 

(.2) 
3.70 

0.924 

 

          

5
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62 

หัวข%อ ระดับการประเมิน   

5 4 3 2 1 0 ค:าเฉล่ีย S.D. 

6. ท& าน ท ำ กิ จกรรม ท่ี

ส& ง เ ส ริ ม สั น ติ สุ ข

ภายในชุมชนของท&าน

อยู&เป7นประจำ 

96 

(20.3) 

188 

(39.7) 

154 

(32.5) 

27 

(5.7) 

8 

(1.7) 

1 

(.2) 
3.70 0.924 

7. ท& าน ท ำ กิ จกรรม ท่ี

ส& ง เส ริ ม ง า น ด% า น

ศึ ก ษ าส ง เค ร า ะหW

ภายในชุมชนของท&าน

อยู&เป7นประจำ 

129 

(26.5) 

199 

(41.9) 

127 

(26.7) 

20 

(4.8) 

2 

(.6) 

1 

(0.2) 
3.89 0.873 

8. ท& าน ท ำ กิ จกรรม ท่ี

ส&งเสริมงานด%านสา

ธ า รณ ส ง เค รา ะหW

ภายในชุมชนของท&าน

อยู&เป7นประจำ 

100 

(21.1) 

192 

(40.5) 

147 

(31) 

30 

(6.3) 

4 

(.8) 

1 

(0.2) 
3.74 0.904 

9. ท& าน ท ำ กิ จกรรม ท่ี

ส&งเสริมความกตัญZู

ก ต เว ทิ ต า ธ ร ร ม

ภายในชุมชนของท&าน

อยู&เป7นประจำ 

129 

(27.4) 

212 

(45) 

110 

(23.4) 

18 

(3.8) 

 

2 

(.4) 

0 

 
3.95 0.835 

10. ท& าน ท ำ กิ จกรรม ท่ี

ส&งเสริมความสามัคคี

ภายในชุมชนของท&าน

อยู&เป7นประจำ 

124 

(26.6) 

211 

(45.2) 

109 

(23.3) 

21 

(4.5) 

2 

(.4) 

0 

 
3.92 0.844 

11. ท& า น ไ ดN รั บ ก า ร

สนับสนุนจากคณะ
ส ง ฆW ใ หN ด ำ เ นิ น

กิจกรรมของหน& วย

อ บ ร ม ป ร ะ ช า ช น

ประจำตำบล (อ.ป.ต.) 

อย&างสม่ำเสมอ 

66 

(13.9) 

180 

(38) 

160 

(33.8) 

46 

(9.7) 

14 

(3) 

8 

(1.7) 
3.45 1.049 
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หัวข%อ ระดับการประเมิน   

5 4 3 2 1 0 ค:าเฉล่ีย S.D. 

6. ท& าน ท ำ กิ จกรรม ท่ี

ส& ง เ ส ริ ม สั น ติ สุ ข

ภายในชุมชนของท&าน

อยู&เป7นประจำ 

96 

(20.3) 

188 

(39.7) 

154 

(32.5) 

27 

(5.7) 

8 

(1.7) 

1 

(.2) 
3.70 0.924 

7. ท& าน ท ำ กิ จกรรม ท่ี

ส& ง เส ริ ม ง า น ด% า น

ศึ ก ษ าส ง เค ร า ะหW

ภายในชุมชนของท&าน

อยู&เป7นประจำ 

129 

(26.5) 

199 

(41.9) 

127 

(26.7) 

20 

(4.8) 

2 

(.6) 

1 

(0.2) 
3.89 0.873 

8. ท& าน ท ำ กิ จกรรม ท่ี

ส&งเสริมงานด%านสา

ธ า รณ ส ง เค รา ะหW

ภายในชุมชนของท&าน

อยู&เป7นประจำ 

100 

(21.1) 

192 

(40.5) 

147 

(31) 

30 

(6.3) 

4 

(.8) 

1 

(0.2) 
3.74 0.904 

9. ท& าน ท ำ กิ จกรรม ท่ี

ส&งเสริมความกตัญZู

ก ต เว ทิ ต า ธ ร ร ม

ภายในชุมชนของท&าน

อยู&เป7นประจำ 

129 

(27.4) 

212 

(45) 

110 

(23.4) 

18 

(3.8) 

 

2 

(.4) 

0 

 
3.95 0.835 

10. ท& าน ท ำ กิ จกรรม ท่ี

ส&งเสริมความสามัคคี

ภายในชุมชนของท&าน

อยู&เป7นประจำ 

124 

(26.6) 

211 

(45.2) 

109 

(23.3) 

21 

(4.5) 

2 

(.4) 

0 

 
3.92 0.844 

11. ท& า น ไ ดN รั บ ก า ร

สนับสนุนจากคณะ
ส ง ฆW ใ หN ด ำ เ นิ น

กิจกรรมของหน& วย

อ บ ร ม ป ร ะ ช า ช น

ประจำตำบล (อ.ป.ต.) 

อย&างสม่ำเสมอ 

66 

(13.9) 

180 

(38) 

160 

(33.8) 

46 

(9.7) 

14 

(3) 

8 

(1.7) 
3.45 1.049 
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หัวข%อ ระดับการประเมิน   

5 4 3 2 1 0 ค:าเฉล่ีย S.D. 

12. ท& า น ไ ดN รั บ ก า ร

สนับสนุนจากองคWกร

ปกครองส:วนท%องถ่ิน

ใหNดำเนินกิจกรรมของ

หน&วยอบรมประชาชน

ประจำตำบล (อ.ป.ต.) 

อย&างสม่ำเสมอ 

44 

(9.3) 

136 

(28.8) 

64 

(34.7) 

76 

(16.1) 

33 

(7) 

19 

(4) 
3.05 1.210 

13. ท& า น ไ ดN รั บ ก า ร

ส นั บ ส นุ น จ า ก

ห น: ว ย ง า น ด% า น

สาธารณสุขใหNดำเนิน

กิจกรรมของหน& วย

อ บ ร ม ป ร ะ ช า ช น

ประจำตำบล (อ.ป.ต.) 

อย&างสม่ำเสมอ 

58 

(12.2) 

139 

(29.3) 

172 

(36.3) 

70 

(14.8) 

21 

(4.4) 

14 

(3) 
3.21 1.153 

14. ท& า น ไ ดN รั บ ก า ร

ส นั บ ส นุ น จ า ก

โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ

สถานศึกษาใหNดำเนิน

กิจกรรมของหน& วย

อ บ ร ม ป ร ะ ช า ช น

ประจำตำบล (อ.ป.ต.) 

อย&างสม่ำเสมอ 

90 

(19.1) 

177 

(37.7) 

147 

(31.3) 

31 

(6.6) 

14 

(3) 

11 

(2.3) 
3.56 1.105 

  

จากตาราง 3 แสดงถึงระดับการทำงานเก่ียวกับหน&วยอบรมประชาชนประจำตำบล โดย

ผลรวมอยู&ในระดับดี โดยมีการเห็นดNวยเป7น จำนวนมาก 172 คน คิดเป7นรNอยละ 36.5 รองลงมา ปาน

กลาง คิดเป7นรNอยละ 36.1 ค&าเฉล่ียเท&ากับ 3.46 (S.D. = 1.069) 
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	 จุากตาราง	 3	 แสด้งถึงระดั้บัการทำางานเกี�ยวิกับัหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 โด้ยผลัรวิมอยู่ในระดั้บัดี้	 โด้ยมีการเห็นด้้วิยเป็็น	
จุำานวินมาก	 172	คน	 คิด้เป็็นร้อยลัะ	 36.5	 รองลังมา	ป็านกลัาง	 คิด้เป็็น 
ร้อยลัะ	36.1	ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	3.46	(S.D.	=	1.069)

	 มีการแสด้งควิามเห็นการทำากิจุกรรมเกี�ยวิกับัโครงการหม่้บ้าน
รักษาศีล 5 เป็็นอย่างดี้	เห็นด้้วิยเป็็นจุำานวินมาก	210	คน	คิด้เป็็นร้อย	44	
รองลังมา	เห็นด้้วิยป็านกลัาง	140	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	29.4	ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	
3.85	(S.D.=	0.844)

	 มีการแสด้งควิามเห็นการทำากิจุกรรมที�ส่งเสริมศีลธรรมและ
วัฒนธรรมภายในชุมชนโด้ยรวิมเป็็นอย่างดี้	 เห็นด้้วิยเป็็นจุำานวินมาก	 
210	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	44	รองลังมาค่อ	ป็านกลัาง	128	คนคิด้เป็็นร้อยลัะ	
26.8	ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	3.88	(S.D.=	0.855)

	 มีการแสด้งควิามเห็นการทำากิจุกรรมที�ส่งเสริมด้านสุข่ภาพั
และอนามัยภายในชุมชนอย่างเหมาะสม	 เห็นด้้วิยป็านกลัาง	 187	 คน	 
คิด้เป็็นร้อยลัะ	39.2	รองลังมา	เห็นด้้วิยมาก	157	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	32.9	 
ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	3.35	(S.D.=1.016)

	 มีการแสด้งควิามเห็นการทำากิจุกรรมที�ส่งเสริมสัมมาชีพัภายใน
ชุมชนอย่างเหมาะสม	โด้ยเห็นด้้วิยป็านกลัาง	182	คนคิด้เป็็นร้อยลัะ	38.4	
รองลังมา	เห็นด้้วิยมาก	146	คิด้เป็็นร้อยลัะ	30.8	มีค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	3.33	
(S.D.=1.023)

	 มีการแสด้งควิามเห็นการทำากิจุกรรมที�ส่งเสริมสันติสุข่ภายใน
ชุมชนเป็็นอย่างดี้	โด้ยเห็นด้้วิยมาก	จุำานวิน	188	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	39.7	
รองลังมา	 เห็นด้้วิยป็านกลัาง	 154	 คน	 คิด้เป็็นร้อยลัะ	 32.5	 มีค่าเฉลีั�ย
เท่ากับั	3.70	(S.D.=0.924)
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	 มีการแสด้งควิามเห็นการทำากิจุกรรมที�ส่งเสริมงานด้้านศึกษา 
สงเคราะห์ภายในชุมชนเป็็นอย่างดี้	 โด้ยเห็นด้้วิยมาก	 199	 คน	 
คิด้เป็็นร้อยลัะ	 41.9	 รองลังมา	 ค่อ	 เห็นด้้วิยมากที�สุด้	 129	 คน	 คิด้เป็็น 
ร้อยลัะ	26.5	มีค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	3.89	(S.D.=0.873)

	 มีการแสด้งควิามเห็นการทำากิจุกรรมที�ส่งเสริมงานด้านสาธารณ
สงเคราะห์ภายในชุมชนเป็็นอย่างดี้	 โด้ยเห็นด้้วิยมากจุำานวิน	 192	 คน	 
คิด้เป็็นร้อยลัะ	40.5	รองลังมา	เห็นด้้วิยป็านกลัางจุำานวิน	147	คน	คิด้เป็็น
ร้อยลัะ	31	มีค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	3.74	(S.D.=904)

	 มีการแสด้งควิามเห็นการทำากิจุกรรมที�ส่งเสริมความกตัญญู้
กตเวทิตาธรรมภายในชุมชนเป็็นอย่างดี้	โด้ยเห็นด้้วิยมากจุำานวิน	212	คน	
คิด้เป็็นร้อยลัะ	45	รองลังมา	เห็นด้้วิยมากที�สุด้จุำานวิน	129	คน	โด้ยคิด้เป็็น
ร้อยลัะ	27.4	มีค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	3.95		(S.D.=0.835)

	 มีการแสด้งควิามเห็นการทำากิจุกรรมที�ส่งเสริมความสามคัคีภายใน
ชุมชนได้้อย่างดี้โด้ยมีควิามเห็นด้้วิยมาก	จุำานวิน	211	คน	 คิด้เป็็นร้อยลัะ	
45.2	 รองลังมา	 เห็นด้้วิยมากที�สุด้จุำานวิน	 124	 คน	 คิด้เป็็นร้อยลัะ	 26.6	 
มีค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	3.92	(S.D.=0.844)

	 มีการแสด้งควิามเห็นการได้้รับัการสนับัสนุนจุากคณะสงฆ์
ให้ด้ำาเนินกิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัเป็็นอย่างดี้	 
โด้ยมีการเห็นด้้วิยมากจุำานวิน	 180	 คน	 คิด้เป็็นร้อยลัะ	 38	 รองลังมาค่อ	
เห็นด้้วิยป็านกลัางจุำานวิน	160	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	33.8	มีค่าเฉลีั�ย	3.45	
(S.D.=1.049)

	 มีการแสด้งควิามเห็นการได้้รับัการสนับัสนุนจุากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิี�นให้ด้ำาเนินกิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	
(อ.ป็.ต.)	 อย่างสมำ�าเสมอค่อนข้างดี้	 โด้ยเห็นด้้วิยมากจุำานวิน	 136	 คน	 
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คิด้เป็็นร้อยลัะ	28.8	รองลังมา	เห็นด้้วิยน้อยจุำานวิน	76	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	
16.1	มีค่าเฉลีั�ย	3.05	(S.D.=210)

	 มีการแสด้งควิามเห็นการได้้รับัการสนับัสนุนจุากหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข่ให้ด้ำาเนินกิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	
(อ.ป็.ต.)	 อย่างสมำ�าเสมออย่างเหมาะสม	 โด้ยเห็นด้้วิยป็านกลัางจุำานวิน	 
172	คน	 คิด้เป็็นร้อยลัะ	36.3	รองลังมาค่อเห็นด้้วิยมากจุำานวิน	139	คน	
คิด้เป็็นร้อยลัะ	29.3	ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	3.21	(S.D.=153)

	 มีการแสด้งควิามเห็นการได้้รับัการสนับัสนุนจุากโรงเรียนและ
สถีานศึกษาให้ด้ำาเนินกิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	
(อ.ป็.ต.)	 อย่างสมำ�าเสมอเป็็นอย่างดี้โด้ยเห็นด้้วิยมากจุำานวิน	 177	 คน	 
คิด้เป็็นร้อยลัะ	 37.7	 รองมาค่อจุำานวิน	 147	 คน	 คิด้เป็็นร้อยลัะ	 31.3	 
ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	3.56	(S.D.=1.105)

ตารางที่่� 4 แสดงข้อีมูลพัื�นฐานขอีงผู้ตอีบแบบสอีบถุามหลังเข้าร่วม
การอีบรม

61 

 

 

ตารางท่ี 4 แสดงข0อมูลพ้ืนฐานของผู0ตอบแบบสอบถามหลังเข0าร@วมการอบรม 

ลักษณะข0อมูลส@วนบุคคล 

จำนวน 

(คน) 

(n=316) 

ร0อยละ 

ตำแหน&งทางคณะสงฆ/   

 ประธานฝSายเผยแผ@ 22 7 

 ประธานฝSายสาธารณสงเคราะหV 9 2.8 

 ประธาน อ.ป.ต. 127 40.2 

สมาชิก อ.ป.ต. 47 14.9 

อ่ืนๆ 111 35.1 

อายุ   

 20 - 29 ป̀ 15 4.7 

 30 - 39 ป̀ 42 13.3 

 40 - 49 ป̀ 65 20.6 

 50 - 59 ป̀ 104 32.9 

60 ป̀ข้ึนไป 82 25.9 

ไม@ตอบ 8 2.5 

พรรษา   

 0 - 9 พรรษา 66 20.9 

10 - 19 พรรษา 60 19 

20 - 29 พรรษา 75 23.7 

30 - 39 พรรษา 60 19 

40 - 49 พรรษา 33 10.4 

50 - 59 พรรษา 13 4.1 

ไม@ตอบ 9 2.8 

 

จากตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะหVแบบสอบถามหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาศักยภาพพระสงฆVของหน@วยอบรมประชาชนประจำตำบล พบว@า กลุ@มตัวอย@างท่ีตอบ

แบบสอบถามมีตำแหน@งทางคณะสงฆVในฐานะประธานหน@วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) 

มากท่ีสุด จำนวน 127 รูป หรือคิดเปiนร0อยละ 40.2 ของกลุ@มตัวอย@างท้ังหมด โดยรองลงมาเปiนกลุ@ม
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	 จุากตารางที�	4	แสด้งผลัการวิิเคราะหแ์บับัสอบัถามหลัังการอบัรม
เชิงป็ฏิิบััติการการพัุฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลั	 พุบัว่ิา	 กลุ่ัมตัวิอย่างที�ตอบัแบับัสอบัถามมีตำาแหน่งทาง 
คณะสงฆ์์ในฐานะป็ระธานหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 
มากที�สุด้	จุำานวิน	127	รปู็	หร่อคิด้เป็็นร้อยลัะ	40.2	ของกลุ่ัมตัวิอยา่งทั�งหมด้	
โด้ยรองลังมาเป็็นกลุ่ัมตัวิอย่างที�ถูกจัุด้อยู่ในกลุ่ัมอ่�นๆ	 อาทิ	 เลัขานุการ
เจุ้าคณะจัุงหวัิด้	 เลัขานุการเจุ้าคณะอำาเภอ	หร่อเลัขานุการเจุ้าคณะตำาบัลั 
เป็็นต้น	 จุำานวิน	 111	 รูป็	 หร่อคิด้เป็็นร้อยลัะ	 35.1	 ลัำาดั้บัถัด้มาเป็็น 
พุระสงฆ์์ที�เป็็นสมาชิกในหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	
จุำานวิน	47	รูป็	คิด้เป็็นร้อยลัะ	14.9	แลัะสองลัำาดั้บัสุด้ท้าย	ค่อ	ป็ระธาน
ฝ่ายเผยแผ่แลัะป็ระธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์	จุำานวิน	22	แลัะ	9	รูป็	หร่อ
คิด้เป็็นร้อยลัะ	7	แลัะ	2.8	ตามลัำาดั้บั
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	 สำาหรับัอายขุองกลุ่ัมตัวิอยา่งที�ตอบัแบับัสอบัถามก่อนการอบัรมเชิง
ป็ฏิิบััติการการพุัฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั	พุบัว่ิา	กลุ่ัมตัวิอย่างส่วินใหญ่มีอายุ	50	-	59	ปี็	จุำานวิน	104	รูป็	หร่อ
คิด้เป็็นร้อยลัะ	32.9	ลัำาดั้บัถัด้มาค่อกลุ่ัมอายุ	60	ปี็ขึ�นไป็	จุำานวิน	82	รูป็ 
ร้อยลัะ	25.9	กลุ่ัมถัด้มาค่อกลุ่ัมอายุ	40	-	49	ปี็	จุำานวิน	65	รูป็	คิด้เป็็น 
ร้อยลัะ	20.6	ต่อไป็ค่อกลุ่ัมอายุ	30	-	39	ปี็	จุำานวิน	42	รูป็	ร้อยลัะ	13.3	
สองลัำาดั้บัสุด้ท้าย	 ค่อกลุ่ัมอายุ	 20	 -	 29	 ปี็	 จุำานวิน	 15	 รูป็	หร่อคิด้เป็็น 
ร้อยลัะ	4.7	แลัะกลุ่ัมที�ไม่ตอบั	8	รูป็	ร้อยลัะ	2.5

	 สำาหรับัจุำานวินพุรรษาของกลุ่ัมตัวิอย่าง	 พุบัว่ิา	 กลุ่ัมตัวิอย่างที�มี
จุำานวินมากที�สุด้	ค่อ	กลุ่ัมที�มีอายุพุรรษา	20	-	29	พุรรษา	จุำานวิน	75	รูป็	หร่อ
คิด้เป็็นร้อยลัะ	23.7	ถัด้มากลุ่ัมที�มีอายพุุรรษา	0	-	9	พุรรษา	จุำานวิน	66	รูป็ 
หร่อคิด้เป็็นร้อยลัะ	 20.9	 ลัำาดั้บัถัด้มา	 ค่อ	 กลุ่ัมที�มีอายุพุรรษา	 10	 -	 19 
พุรรษา	แลัะกลุ่ัมที�มีอายุพุรรษา	30	-	39	พุรรษา	เท่ากันที�จุำานวิน	60	รูป็	
หร่อคิด้เป็็นร้อยลัะ	19	ลัำาดั้บัถัด้มาค่อกลุ่ัมอายุพุรรษา	40	 -	 49	พุรรษา	
จุำานวิน	 33	 รูป็	 คิด้เป็็นร้อยลัะ	 10.4	 กลุ่ัมอายุพุรรษา	 50	 -	 59	พุรรษา	
จุำานวิน	13	รูป็	คิด้เป็็นร้อยลัะ	4.1	แลัะมีกลุ่ัมที�ไม่ตอบัแบับัสอบัถามจุำานวิน	
9	รูป็	คิด้เป็็นร้อยลัะ	2.8
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ตารางที่่� 5 แสดงผลการวิเคราะห์แบบสอีบถุามหลังการอีบรมเชิิง
ปฏิิบัติการการพััฒนาศัักยภาพัพัระสงฆ์์ขอีงหน่วยอีบรมประชิาชิน
ประจำำาตำาบล ในเร่�อีงแรงจำูงใจำในการที่ำางานเก่�ยวกับหน่วยอีบรม
ประชิาชินประจำำาตำาบลหลังจำากที่่�ได้เข้าร่วมการอีบรม
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หัวข%อ 
ระดับการประเมิน   

5 4 3 2 1 0 ค:าเฉล่ีย S.D. 

1. ท&านต้ังใจจะกลับไป

ทำกิจกรรมในในนาม
ขอ งห น: ว ยอบ รม

ประชาชนประจำ

ต ำ บ ล  (อ .ป .ต .) 
อย&างสม่ำเสมอ 

83 
(26.3) 

156 
(49.4) 

64 
(20.3) 

8 
(2.5) 

4 
(1.3) 

1 
(0.3) 

3.95 0.855 

2. ท&านต้ังใจจะกลับไป

ทำกิจกรรมเก่ียวกับ
โครงการห มู: บ% าน

รักษาศีล ๕  อย&าง

สม่ำเสมอ 

105 

(33.3) 

154 

(48.9) 

51 

(16.2) 

3 

(1) 

2 

(0.6) 

0 

 
4.13 0.757 

3. ท&านต้ังใจจะกลับไป
ทำกิจกรรมท่ีส&งเสริม

ศี ล ธ ร ร ม แ ล ะ

วัฒนธรรมภายใน
ชุมชนของท&านอย&าง

สม่ำเสมอ 

112 
(35.7) 

145 
(46.2) 

53 
(16.9) 

3 
(1) 

1 
(0.3) 

0 
 

4.15 0.754 

4. ท&านต้ังใจจะกลับไป

ทำกิจกรรมท่ีส&งเสริม
ด% าน สุขภาพ และ

อนามัยภายในชุมชน

ข อ ง ท& า น อ ย& า ง
สม่ำเสมอ 

78 
(24.8) 

154 
(49) 

74 
(23.6) 

6 
(1.9) 

2 
(0.6) 

0 
 

3.95 0.786 

5. ท&านต้ังใจจะกลับไป

ทำกิจกรรมท่ีส&งเสริม
สั ม ม า ชี พ ภ าย ใน
ชุมชนของท&านอย&าง

สม่ำเสมอ 

87 

(27.7) 

142 

(45.2) 

78 

(24.8) 

6 

(1.9) 

1 

(0.3) 
0 3.98 0.795 

5

ทำากิจุกรรมในนาม
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หัวข%อ 
ระดับการประเมิน   

5 4 3 2 1 0 ค:าเฉล่ีย S.D. 

5. ท&านต้ังใจจะกลับไป
ทำกิจกรรมท่ีส&งเสริม

สั ม ม า ชี พ ภ าย ใน
ชุมชนของท&านอย&าง
สม่ำเสมอ 

87 
(27.7) 

142 
(45.2) 

78 
(24.8) 

6 
(1.9) 

1 
(0.3) 

0 3.98 0.795 

6. ท&านต้ังใจจะกลับไป
ทำกิจกรรมท่ีส&งเสริม
สั น ติ สุ ข ภ า ย ใ น

ชุมชนของท&านอย&าง
สม่ำเสมอ 

100 
(32.2) 

151 
(48.6) 

57 
(18.3) 

2 
(.6) 

1 
(0.3) 

0 
 

4.11 0.740 

7. ท&านต้ังใจจะกลับไป

ทำกิจกรรมท่ีส&งเสริม
ง า น ด% า น ศึ ก ษ า

สงเคราะหWภายใน

ชุมชนของท&านอย&าง
สม่ำเสมอ 

106 
(34.3) 

150 
(48.5) 

48 
(15.5) 

4 
(1.3) 

1 
(0.3) 

0 
 

4.15 0.746 

8. ท&านต้ังใจจะกลับไป
ทำกิจกรรมท่ีส&งเสริม
งานด% านสาธารณ

สงเคราะหWภายใน
ชุมชนของท&านอย&าง
สม่ำเสมอ 

91 

(29.2) 

152 

(48.7) 

62 

(19.9) 

4 

(1.3) 

3 

(1) 

0 

 
4.03 0.792 

9. ท&านต้ังใจจะกลับไป
ทำกิจกรรมท่ีส&งเสริม
ค ว า ม ก ตั ญ Zู

ก ต เว ทิ ต า ธ ร ร ม

ภายใน ชุมชนของ
ท&านอย&างสม่ำเสมอ 

127 

(41.1) 

130 

(42.1) 

46 

(14.9) 

4 

(1.3) 

1 

(0.3) 

1 

(0.3) 
4.21 0.805 
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หัวข%อ 
ระดับการประเมิน   

5 4 3 2 1 0 ค:าเฉล่ีย S.D. 

10. ท&านต้ังใจจะกลับไป
ทำกิจกรรมท่ีส&งเสริม

ความสามัคคีภายใน
ชุมชนของท&านอย&าง
สม่ำเสมอ 

 
123 

(40.1) 

 
128 

(41.7) 

 
46 

(15) 

 
8 

(2.6) 

 
2 

(0.7) 

 
0 

 
4.17 

 
0.826 

11. ท&านต้ังใจจะกลับไป
ท ำ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
ห น& ว ย อ บ ร ม

ประชาชนประจำ
ต ำ บ ล  (อ .ป .ต . ) 
ร& วม กับคณ ะสงฆW

อย&างสม่ำเสมอ 

100 
(32.6) 

151 
(49.2) 

47 
(15.3) 

8 
(2.6) 

1 
(0.3) 

0 4.11 0.775 

12. ท&านต้ังใจจะกลับไป
ท ำ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง

ห น& ว ย อ บ ร ม
ประชาชนประจำ
ต ำ บ ล  (อ .ป .ต . ) 

ร& ว ม กั บ อ ง คW ก ร

ป ก ค ร อ ง ส: ว น

ท% อ ง ถ่ิ น อ ย& า ง

สม่ำเสมอ 

71 
(22.8) 

152 
(48.7) 

77 
(24.7) 

7 
(2.2) 

5 
(1.6) 

0 
 

3.88 0.835 

13. ท&านต้ังใจจะกลับไป

ท ำ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
ห น& ว ย อ บ ร ม
ประชาชนประจำ

ต ำ บ ล  (อ .ป .ต . ) 
ร&วมกับหน:วยงาน

ด% าน ส าธารณ สุข

อย&างสม่ำเสมอ 

74 

(23.8) 

152 

(48.9) 

73 

(23.5) 

8 

(2.6) 

4 

(1.6) 

0 

 
3.91 0.828 
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	 จุากตาราง	5	แสด้งถึงระดั้บัแรงจูุงใจุในการทำางานเกี�ยวิกับัหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัหลัังจุากที�ได้้เข้าร่วิมการอบัรม	โด้ยส่วินใหญ่มี
ควิามตั�งใจุจุะกลัับัไป็ทำากิจุกรรมในนามของหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบล (อ.ป.ต.)	อย่างสมำ�าเสมอในระดั้บัที�ดี้	 โด้ยมีระดั้บัมากเป็็น	จุำานวิน	
156	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	49.4	รองลังมา	ค่อระดั้บัมากที�สุด้จุำานวิน	83	คน	
คิด้เป็็นร้อยลัะ	26.3	ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	3.95	(S.D.	=	0.855)

	 ควิามตั�งใจุจุะกลัับัไป็ทำากิจุกรรมเกี�ยวิกับัโครงการหม่้บ้านรักษา
ศีล 5	 อย่างสมำ�าเสมอในระดั้บัที�ดี้	 โด้ยมีระดั้บัมากเป็็น	 จุำานวิน	 154	 คน	
คิด้เป็็นร้อยลัะ	48.9	รองลังมา	ค่อระดั้บัมากที�สุด้จุำานวิน	105	คน	คิด้เป็็น
ร้อยลัะ	33.3	ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	4.13	(S.D.	=	0.757)

	 ควิามท่านตั�งใจุจุะกลัับัไป็ทำากิจุกรรมที�ส่งเสริมศีลธรรมและ
วัฒนธรรมภายในชุมชนในระดั้บัที�ดี้	โด้ยมีระดั้บัมากเป็็น	จุำานวิน	145	คน	
คิด้เป็็นร้อยลัะ	46.2	รองลังมา	ค่อระดั้บัมากที�สุด้จุำานวิน	112	คน	คิด้เป็็น
ร้อยลัะ	35.7	ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	4.15	(S.D.	=	0.754)

	 ควิามตั�งใจุจุะกลัับัไป็ทำากิจุกรรมที�ส่งเสริมด้้านสุข่ภาพัและอนามัย
ภายในชุมชนในระดั้บัที�ดี้	 โด้ยมีระดั้บัมากเป็็น	 จุำานวิน	 154	 คน	 คิด้เป็็น 
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หัวข%อ 
ระดับการประเมิน   

5 4 3 2 1 0 ค:าเฉล่ีย S.D. 

14. ท&านต้ังใจจะกลับไป
ท ำ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง

ห น& ว ย อ บ ร ม
ประชาชนประจำ
ต ำ บ ล  (อ .ป .ต . ) 

ร&วมกับโรงเรียนและ

สถานศึกษาอย& าง
สม่ำเสมอ 

111 
(36.2) 

142 
(46.3) 

47 
(15.3) 

6 
(2) 

1 
(0.3) 

0 4.15 0.734 

 
จากตาราง 5 แสดงถึงระดับแรงจูงใจในการทำงานเก่ียวกับหน&วยอบรมประชาชนประจำ

ตำบลหลังจากท่ีไดTเขTาร&วมการอบรม โดยส&วนใหญ&มีความต้ังใจจะกลับไปทำกิจกรรมในในนามของ

หน:วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) อย&างสม่ำเสมอในระดับท่ีดี โดยมีระดับมากเปXน 
จำนวน 156 คน คิดเปXนรTอยละ 49.4 รองลงมา คือระดับมากท่ีสุดจำนวน 83 คน คิดเปXนรTอยละ 
26.3 ค&าเฉล่ียเท&ากับ 3.95 (S.D. = 0.855) 

ความต้ังใจจะกลับไปทำกิจกรรมเก่ียวกับโครงการหมู:บ%านรักษาศีล ๕ อย&างสม่ำเสมอใน
ระดับท่ีดี โดยมีระดับมากเปXน จำนวน 154 คน คิดเปXนรTอยละ 48.9 รองลงมา คือระดับมากท่ีสุด
จำนวน 105 คน คิดเปXนรTอยละ 33.3 ค&าเฉล่ียเท&ากับ 4.13 (S.D. = 0.757) 

ความท&านต้ังใจจะกลับไปทำกิจกรรมท่ีส&งเสริมศีลธรรมและวัฒนธรรมภายในชุมชนใน
ระดับท่ีดี โดยมีระดับมากเปXน จำนวน 145 คน คิดเปXนรTอยละ 46.2 รองลงมา คือระดับมากท่ีสุด
จำนวน 112 คน คิดเปXนรTอยละ 35.7 ค&าเฉล่ียเท&ากับ 3.15 (S.D. = 0.754) 

ความต้ังใจจะกลับไปทำกิจกรรมท่ีส&งเสริมด%านสุขภาพและอนามัยภายในชุมชนในระดับ
ท่ีดี โดยมีระดับมากเปXน จำนวน 154 คน คิดเปXนรTอยละ 49 รองลงมา คือระดับมากท่ีสุดจำนวน 78 
คน คิดเปXนรTอยละ (24.8) ค&าเฉล่ียเท&ากับ 3.95 (S.D. = 0.786) 

ความต้ังใจจะกลับไปทำกิจกรรมท่ีส&งเสริมสัมมาชีพภายในชุมชนในระดับท่ีดี โดยมีระดับ
มากเปXน จำนวน 142 คน คิดเปXนรTอยละ 45.2 รองลงมา คือระดับมากท่ีสุดจำนวน 87 คน คิดเปXน
รTอยละ 27.7 ค&าเฉล่ียเท&ากับ 3.98 (S.D. = 0.795) 

ความต้ังใจจะกลับไปทำกิจกรรมท่ีส&งเสริมสันติสุขภายในชุมชนในระดับท่ีดี โดยมีระดับ
มากเปXน จำนวน 151 คน คิดเปXนรTอยละ 48.6 รองลงมา คือระดับมากท่ีสุดจำนวน 100 คน คิดเปXน
รTอยละ 32.2 ค&าเฉล่ียเท&ากับ 4.11 (S.D. = 0.740) 
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ร้อยลัะ	49	รองลังมา	ค่อระดั้บัมากที�สุด้จุำานวิน	78	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	24.8	
ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	3.95	(S.D.	=	0.786)

	 ควิามตั�งใจุจุะกลัับัไป็ทำากิจุกรรมที�ส่งเสริมสัมมาชีพัภายในชุมชน
ในระดั้บัที�ดี้	 โด้ยมีระดั้บัมากเป็็น	 จุำานวิน	 142	 คน	 คิด้เป็็นร้อยลัะ	 45.2	
รองลังมา	ค่อระดั้บัมากที�สุด้จุำานวิน	87	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	27.7	ค่าเฉลีั�ย
เท่ากับั	3.98	(S.D.	=	0.795)

	 ควิามตั�งใจุจุะกลัับัไป็ทำากิจุกรรมที�ส่งเสริมสันติสุข่ภายในชุมชน
ในระดั้บัที�ดี้	 โด้ยมีระดั้บัมากเป็็น	 จุำานวิน	 151	 คน	 คิด้เป็็นร้อยลัะ	 48.6	 
รองลังมา	ค่อระดั้บัมากที�สุด้จุำานวิน	100	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	32.2	ค่าเฉลีั�ย
เท่ากับั	4.11	(S.D.	=	0.740)

	 ควิามตั�งใจุจุะกลัับัไป็ทำากิจุกรรมที� ส่งเสริมงานด้านศึกษา 
สงเคราะห์ภายในชุมชนในระดั้บัที�ดี้	โด้ยมีระดั้บัมากเป็็น	จุำานวิน	150	คน	
คิด้เป็็นร้อยลัะ	48.5	รองลังมา	ค่อระดั้บัมากที�สุด้จุำานวิน	106	คน	คิด้เป็็น
ร้อยลัะ	34.3	ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	4.15	(S.D.	=	0.746)

	 ควิามตั�งใจุจุะกลัับัไป็ทำากิจุกรรมที�ส่งเสริมงานด้านสาธารณ
สงเคราะห์ภายในชุมชนในระดั้บัที�ดี้	โด้ยมีระดั้บัมากเป็็น	จุำานวิน	152	คน	
คิด้เป็็นร้อยลัะ	48.7	รองลังมา	ค่อระดั้บัมากที�สุด้จุำานวิน	91	คน	คิด้เป็็น
ร้อยลัะ	29.2	ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	4.03	(S.D.	=	0.792)

	 ควิามตั�งใจุจุะกลัับัไป็ทำากิจุกรรมที�ส่งเสริมความกตัญญู้กตเวทิตา
ธรรมภายในชุมชนในระด้ับัที�ดี้	 โด้ยมีระดั้บัมากเป็็น	 จุำานวิน	 130	 คน	 
คิด้เป็็นร้อยลัะ	42.1	รองลังมา	ค่อระดั้บัมากที�สุด้จุำานวิน	127	คน	คิด้เป็็น
ร้อยลัะ	41.1	ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	4.21	(S.D.	=	0.805)

	 ควิามตั�งใจุจุะกลัับัไป็ทำากิจุกรรมที�ส่งเสริมความสามัคคีภายใน
ชุมชนในระด้ับัที�ดี้มาก	 โด้ยมีระดั้บัมากเป็็น	 จุำานวิน	 128	 คน	 คิด้เป็็น 



204

ร้อยลัะ	41.7	รองลังมา	ค่อระดั้บัมากที�สุด้จุำานวิน	123	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	
40.1	ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	4.17	(S.D.	=	0.826)

	 ควิามตั�งใจุจุะกลัับัไป็ทำากิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ร่วิมกับัคณะสงฆ์ในระดั้บัที�ดี้	โด้ยมีระดั้บัมากเป็็น	จุำานวิน	
151	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	49.2	รองลังมา	ค่อระดั้บัมากที�สุด้จุำานวิน	100	คน	
คิด้เป็็นร้อยลัะ	32.6	ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	4.11	(S.D.	=	0.775)

	 ควิามตั�งใจุจุะกลัับัไป็ทำากิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ร่วิมกับัองค์กรปกครองสว่นท้องถิี�นในระดั้บัที�ด้	ีโด้ยมรีะดั้บั
มากเป็็น	จุำานวิน	152	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	48.7	รองลังมา	ค่อระดั้บัป็านกลัาง
จุำานวิน	77	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	24.7	ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	3.88	(S.D.	=	0.835)

	 ควิามตั�งใจุจุะกลัับัไป็ทำากิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	รว่ิมกับัหน่วยงานด้านสาธารณสุข่ในระดั้บัที�ดี้	โด้ยมีระดั้บั
มากเป็็น	จุำานวิน	152	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	48.9	รองลังมา	ค่อระดั้บัมากที�สุด้
จุำานวิน	74	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	23.8	ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	3.91	(S.D.	=	0.828)

	 ควิามตั�งใจุจุะกลัับัไป็ทำากิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ร่วิมกับัโรงเรียนและสถีานศึกษาในระดั้บัที�ดี้	 โด้ยมีระดั้บั
มากเป็็น	จุำานวิน	142	คน	 คิด้เป็็นร้อยลัะ	46.3	 รองลังมา	 ค่อระดั้บัมาก
ที�สุด้จุำานวิน	111	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	36.2	ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	4.15	(S.D.	=	
0.734)
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ตารางที่่� 6 แสดงระดับความพัึงพัอีใจำต่อีการอีบรมเชิิงปฏิิบัติการ

122 

 

หัวขRอ ระดับการประเมิน   

5 4 3 2 1 ค;าเฉล่ีย S.D. 

1. 

การถJายทอดความรู4และ

การอธิบายเน้ือหาของ
วิทยากรมีความชัดเจน 

94 
(31.6) 

150 
(50.5) 

49 
(16.5) 

3 
(1) 

1 
(0.3) 

4.12 0.734 

2. 
การเช่ือมโยงเน้ือหาในการ

ฝeกอบรม 

67 

(21.9) 

172 

(56.2) 

57 

(18.6) 

10 

(3.3) 
0 

3.96 0.732 

3. การตอบคำถาม 
41 

(13.9) 
153 
(52) 

87 
(29.6) 

12 
(4.1) 

1 
(0.3) 

3.75 0.754 

4. 
การยกตัวอยJางมา
ประกอบการบรรยาย 

74 
(25.5) 

145 
(50) 

68 
(23.4) 

3 
(1) 

0 
4.00 0.729 

5. 
สถานท่ีจัดอบรมและ
สภาพแวดล4อมมีความ
เหมาะสม 

146 

(47.6) 

120 

(39.1) 

39 

(12.7) 

2 

(0.7) 
0 

4.33 0.719 

6. 
ความเหมาะสมของอุปกรณI
ในการจัดอบรม 

131 
(43.1) 

120 
(39.5) 

46 
(15.1) 

6 
(2) 

1 
(0.3) 

4.23 0.799 

7. ระยะเวลาในการอบรม 
90 

(30) 

127 

(42.3) 

75 

(25) 

7 

(2.3) 

1 

(0.3) 

3.99 0.821 

8. 
หลังจากได4รับการอบรม

ทJานมีความรู4เพ่ิมมากข้ึน 

91 

(29.9) 

161 

(53) 

47 

(15.5) 

4 

(1.3) 

1 

(0.3) 

4.10 0.825 

9. 
ประโยชนIท่ีทJานได4รับจาก
การอบรม 

100 
(33.1) 

151 
(50) 

45 
(14.9) 

5 
(1.7) 

1 
(0.3) 

4.13 0.747 

10. 
สามารถนำความรู4ท่ีได4รับ
ไปประยุกตIใช4ในการ
ปฏิบัติงานได4 

83 

(27.3) 

169 

(55.6) 

49 

(16.1) 

2 

(0.7) 

1 

(0.3) 

4.08 0.695 

11. 
สามารถนำความรู4ไป
เผยแพรJ/ถJายทอดได4 

74 
(24.5) 

156 
(51.7) 

67 
(22.2) 

4 
(1.3) 

1 
(0.3) 

3.98 0.742 

12. 
ความพึงพอใจตJอการ
จัดเตรียมอาหารตลอดการ
อบรม 

133 

(43.8) 

114 

(37.5) 

50 

(16.4) 

4 

(1.3) 

3 

(1) 

4.21 0.835 
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	 จุากตาราง	 6	 แสด้งควิามพึุงพุอใจุการถ่ายทอด้ควิามรู้แลัะการ
อธิบัายเน่�อหาของวิิทยากรมีควิามชัด้เจุนในระดั้บัที�ดี้	โด้ยมีควิามพุอใจุมาก
เป็็น	จุำานวิน	150	คน	 คิด้เป็็นร้อยลัะ	50.5	รองลังมา	 ค่อพุอใจุมากที�สุด้
จุำานวิน	94คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	31.6	ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	4.12	(S.D.	=	0.734)

	 ควิามพุงึพุอใจุการเช่�อมโยงเน่�อหาในการฝกึอบัรมในระด้บััที�ดี้	โด้ย
มีควิามพุอใจุมากเป็็น	จุำานวิน	172	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	56.2	รองลังมา	ค่อ
พุอใจุมากที�สุด้จุำานวิน	67	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	21.9	ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	3.96	
(S.D.	=	0.732)

	 ควิามพึุงพุอใจุการตอบัคำาถามระดั้บัที�เหมาะสม	โด้ยมีควิามพุอใจุ
มากเป็็น	จุำานวิน	153	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	52	รองลังมา	ค่อพุอใจุป็านกลัาง
ที�สุด้จุำานวิน	87	คน	 คิด้เป็็นร้อยลัะ	29.6	 ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	3.75	 (S.D.	=	
0.754)

	 ควิามพึุงพุอใจุการยกตัวิอย่างมาป็ระกอบัการบัรรยายที�ดี้	 โด้ยมี
ควิามพุอใจุมากเป็็น	จุำานวิน	145	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	50	รองลังมา	ค่อพุอใจุ
มากที�สุด้จุำานวิน	74	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	25.5	ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	4.00	(S.D.	
=	0.729)

	 ควิามพุึงพุอใจุสถานที�จัุด้อบัรมแลัะสภาพุแวิด้ลั้อมมีควิาม 
เหมาะสมในระดั้บัที�ยอด้เยี�ยม	โด้ยมีควิามพุอใจุมากที�สุด้เป็็น	จุำานวิน	146	คน	 
คิด้เป็็นร้อยลัะ	47.6	รองลังมา	ค่อพุอใจุมากที�สุด้จุำานวิน	120	คน	คิด้เป็็น
ร้อยลัะ	39.1	ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	4.33	(S.D.	=	0.719)

123 

หัวขRอ ระดับการประเมิน   

5 4 3 2 1 ค;าเฉล่ีย S.D. 

13. 
ความพึงพอใจตJอสถานท่ี
พัก 

133 
(45.1) 

114 
(38.4) 

43 
(14.5) 

1 
(.3) 

5 
(1.7) 

4.24 0.837 

 
จากตาราง 6 แสดงความพึงพอใจการถJายทอดความรู4และการอธิบายเน้ือหาของวิทยากร

มีความชัดเจนในระดับท่ีดี โดยมีความพอใจมากเปNน จำนวน 150 คน คิดเปNนร4อยละ 50.5 รองลงมา 
คือพอใจมากท่ีสุดจำนวน 94คน คิดเปNนร4อยละ 31.6 คJาเฉล่ียเทJากับ 4.12 (S.D. = 0.734) 

ความพึงพอใจการเช่ือมโยงเน้ือหาในการฝeกอบรมในระดับท่ีดี โดยมีความพอใจมากเปNน 
จำนวน 172 คน คิดเปNนร4อยละ 56.2 รองลงมา คือพอใจมากท่ีสุดจำนวน 67 คน คิดเปNนร4อยละ 
21.9 คJาเฉล่ียเทJากับ 3.96 (S.D. = 0.732) 
ความพึงพอใจการตอบคำถามระดับท่ีเหมาะสม โดยมีความพอใจมากเปNน จำนวน 153 คน คิดเปNน
ร4อยละ 52 รองลงมา คือพอใจปานกลางท่ีสุดจำนวน 87 คน คิดเปNนร4อยละ 29.6 คJาเฉล่ียเทJากับ 
3.75 (S.D. = 0.754) 

ความพึงพอใจการยกตัวอยJางมาประกอบการบรรยายท่ีดี โดยมีความพอใจมากเปNน 
จำนวน 145 คน คิดเปNนร4อยละ 50 รองลงมา คือพอใจมากท่ีสุดจำนวน 74 คน คิดเปNนร4อยละ 25.5 
คJาเฉล่ียเทJากับ 4.00 (S.D. = 0.729) 

ความพึงพอใจสถานท่ีจัดอบรมและสภาพแวดล4อมมีความเหมาะสมในระดับท่ียอดเย่ียม 
โดยมีความพอใจมากท่ีสุกเปNน จำนวน 146 คน คิดเปNนร4อยละ 47.6 รองลงมา คือพอใจมากท่ีสุด
จำนวน 120 คน คิดเปNนร4อยละ 39.1 คJาเฉล่ียเทJากับ 4.33 (S.D. = 0.719) 

ความพึงพอใจความเหมาะสมของอุปกรณIในการจัดอบรมในระดับท่ีดี โดยมีความพอใจ
มากท่ีสุดเปNน จำนวน 131 คน คิดเปNนร4อยละ 43.1 รองลงมา คือพอใจมากท่ีจำนวน 120 คน คิดเปNน
ร4อยละ 39.5 คJาเฉล่ียเทJากับ 4.23 (S.D. = 0.799) 

ความพึงพอใจระยะเวลาในการอบรมในระดับท่ีดี โดยมีความพอใจมากเปNน จำนวน 127 
คน คิดเปNนร4อยละ 42.3 รองลงมา คือพอใจมากท่ีสุดจำนวน 97 คน คิดเปNนร4อยละ 30 คJาเฉล่ีย
เทJากับ 3.99 (S.D. = 0.821) 

ความพึงพอใจหลังจากได4รับการอบรมทJานมีความรู4เพ่ิมมากข้ึนในระดับท่ีดี โดยมีความ
พอใจมากเปNน จำนวน 161 คน คิดเปNนร4อยละ 53 รองลงมา คือพอใจมากท่ีสุดจำนวน 91 คน คิด
เปNนร4อยละ 29.9 คJาเฉล่ียเทJากับ 4.10 (S.D. = 0.825) 
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	 ควิามพึุงพุอใจุควิามเหมาะสมของอุป็กรณ์ในการจัุด้อบัรมในระดั้บั
ที�ดี้	โด้ยมีควิามพุอใจุมากที�สุด้เป็็น	จุำานวิน	131	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	43.1	
รองลังมา	 ค่อพุอใจุมากที�จุำานวิน	 120	คน	 คิด้เป็็นร้อยลัะ	 39.5	 ค่าเฉลีั�ย
เท่ากับั	4.23	(S.D.	=	0.799)

	 ควิามพึุงพุอใจุระยะเวิลัาในการอบัรมในระด้บััที�ดี้	โด้ยมีควิามพุอใจุ
มากเป็็น	จุำานวิน	127	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	42.3	รองลังมา	ค่อพุอใจุมากที�สุด้
จุำานวิน	97	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	30	ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	3.99	(S.D.	=	0.821)

	 ควิามพึุงพุอใจุหลัังจุากได้้รับัการอบัรมท่านมีควิามรู้เพิุ�มมากขึ�น
ในระดั้บัที�ดี้	โด้ยมีควิามพุอใจุมากเป็็น	จุำานวิน	161	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	53	
รองลังมา	ค่อพุอใจุมากที�สุด้จุำานวิน	91	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	29.9	ค่าเฉลีั�ย
เท่ากับั	4.10	(S.D.	=	0.825)

	 ควิามพุึงพุอใจุป็ระโยชน์ที�ท่านได้้รับัจุากการอบัรมในระด้ับัที�ดี้	 
โด้ยมีควิามพุอใจุมากเป็็น	จุำานวิน	151	คน	 คิด้เป็็นร้อยลัะ	50	รองลังมา	
ค่อพุอใจุมากที�สุด้จุำานวิน	 100	 คน	 คิด้เป็็นร้อยลัะ	 33.1	 ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	
4.13	(S.D.	=	0.747)

	 ควิามพุงึพุอใจุสามารถนำาควิามรู้ที�ได้้รับัไป็ป็ระยกุต์ใช้ในการป็ฏิิบััติ
งานได้้ในระด้ับัที�ดี้	 โด้ยมีควิามพุอใจุมากเป็็น	 จุำานวิน	 169	 คน	 คิด้เป็็น 
ร้อยลัะ	55.6	รองลังมา	ค่อพุอใจุมากที�สุด้จุำานวิน	83	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	
27.3	ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	4.08	(S.D.	=	0.695)

	 ควิามพุึงพุอใจุสามารถนำาควิามรู้ไป็เผยแพุร่/ถ่ายทอด้ได้้ในระด้ับั
ที�ด้ี	 โด้ยมีควิามพุอใจุมากเป็็น	 จุำานวิน	 156	 คน	 คิด้เป็็นร้อยลัะ	 51.7	 
รองลังมา	ค่อพุอใจุมากที�สุด้จุำานวิน	74	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	24.5	ค่าเฉลีั�ย
เท่ากับั	3.98	(S.D.	=	0.742)
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	 ควิามพึุงพุอใจุต่อการจัุด้เตรียมอาหารตลัอด้การอบัรมในระดั้บัที�ดี้
ยอด้เยี�ยม	โด้ยมีควิามพุอใจุมากที�สุด้เป็็น	จุำานวิน	133	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ 
43.8	 รองลังมา	 ค่อพุอใจุมากที�สุด้จุำานวิน	 114	 คน	 คิด้เป็็นร้อยลัะ	 37.5	 
ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	4.21	(S.D.	=	0.835)

	 ควิามพึุงพุอใจุควิามพึุงพุอใจุต่อสถานที�พัุกระดั้บัที�ดี้ยอด้เยี�ยม	 
โด้ยมีควิามพุอใจุมากที�สุด้เป็็น	 จุำานวิน	 133	 คน	 คิด้เป็็นร้อยลัะ	 45.1	 
รองลังมา	ค่อพุอใจุมากจุำานวิน	114	คน	คิด้เป็็นร้อยลัะ	38.4	ค่าเฉลีั�ยเท่ากับั	
4.24	(S.D.	=	0.837)
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ก�รพัฒน�นวัติกรรม
สุขัภ�วะวิถีีพุทธ
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	 การด้ำาเนินงานของโครงการการสร้างเสริมสุขภาวิะเชิงพุุทธของ
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัในสังคมไทย	 ได้้สนับัสนุนให้เกิด้การ
พัุฒนาองคค์วิามรู้ที�เพุ่�อมาสนับัสนุนการด้ำาเนนิงานพัุฒนาสุขภาวิะวิิถีพุุทธ 
แลัะที�สำาคัญค่อเพุ่�อผลัักดั้นยทุธศาสตร์การพัุฒนาองค์ควิามรู้ของการด้ำาเนิน
งานครั�งนี�ให้เกิด้ป็ระสิทธิภาพุสูงสุด้	 ทั�งนี�จุากการร่วิมม่อสนับัสนุนให้เกิด้
กิจุกรรมการวิิจัุยที�สำาคัญ	 3	 ป็ระเด็้น	 สามารถสรุป็ผลัการด้ำาเนินงานแลัะ
แนวิทางการนำาองค์ควิามรู้ไป็ขับัเคล่ั�อนการพัุฒนาสุขภาวิะเชิงพุุทธของ
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัในสังคมไทย	โด้ยภายใต้การขับัเคล่ั�อน 
การวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการครั�งนี�	 ได้้ก่อให้เกิด้นวัิตกรรมสุขภาวิะวิิถีพุุทธ	 3	
ลัักษณะตามที�ได้้นำาเสนอข้างต้น	 แลัะเพุ่�อให้เกิด้ควิามเข้าใจุที�ชัด้เจุน 
เกี�ยวิกับัการสร้างแลัะถอด้บัทเรียนการพัุฒนาแลัะใช้ป็ระโยชน์จุาก
นวัิตกรรมสุขภาวิะวิิถีพุุทธในขั�นต้นของการเรียนรู้ภายหลัังการพัุฒนาขึ�น	
จึุงจุะนำาเสนอกจิุกรรมการศกึษาวิิจัุยที�ได้้ร่วิมม่อกับัหนว่ิยงานภาควิิชาการ
แลัะเคร่อข่ายนักวิิจัุยที�มีควิามเชี�ยวิชาญที�ครอบัคลัมุทั�งมิติด้้านสังคมวิิทยา	 
การพัุฒนาสังคม	 สาธารณสุขแลัะพุระพุุทธศาสนา	 ได้้รายลัะเอียด้ที�แบ่ัง 
เป็็นหัวิข้อการศึกษาวิิจัุยดั้งต่อไป็นี�
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	 4.1	การวิิจัุยควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุ:	ภาวิะสังคมแลัะคุณภาพุชีวิิต
ในพุระสงฆ์์

	 4.2	 การวิิจัุยนวัิตกรรมสุขภาวิะวิิถีพุุทธแลัะพุุทธจิุตวิิทยาบัำาบััด้
เพุ่�อลัด้ปั็จุจัุยเสี�ยงภาวิะซึึ่มเศร้าของเยาวิชนไทย

	 4.3	การวิิจัุยรูป็แบับัแลัะกระบัวินการสรา้งระบับัการดู้แลัผู้สูงอายุ
อย่างยั�งย่นโด้ยการมีส่วินร่วิมของภาคีเคร่อข่ายในจัุงหวัิด้เชียงราย

	 4.4	ลัักษณะนวัิตกรรมสุขภาวิะวิิถีพุุทธ

4.1 การวิิจััยควิามรอบร้�ดำ�านิสุขภาพ: ภาวิะสังคมแลัะ
คุณภาพชีวิิตุในิพระสงฆ์์24

	 การศกึษา	“ควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุ:	ภาวิะสงัคมแลัะคุณภาพุชีวิิต
ในพุระสงฆ์์”	ด้ำาเนินการศึกษาโด้ย	รองศาสตราจุารย์	ด้ร.โกนิฏิฐ์	ศรีทอง 
อาจุารย์ป็ระจุำาคณะสังคมศาสตร์	 มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราช
วิิทยาลััย	ร่วิมกับั	รองศาสตราจุารย์	ด้ร.ชลัวิิทย์	เจีุยรจิุตต์	อาจุารย์ป็ระจุำา
คณะสังคมศาสตร์	 มหาวิิทยาลััยศรีนครินทรวิิโรฒ	 ผู้ช่วิยศาสตราจุารย์	
ด้ร.เบัญจุมาศ	สขุสถิตย	์อาจุารยป์็ระจุำาคณะพุยาบัาลัศาสตร	์มหาวิิทยาลััย
เชียงใหม่	แลัะคณะผู้ร่วิมวิิจัุย	มีวัิตถุป็ระสงค์ของการศึกษาทั�งสิ�น	3	ป็ระการ	
ค่อ

24	 ดู้เพิุ�มเติมใน	 โกนิฏิฐ์	 ศรีทอง,	 ชลัวิิทย์	 เจีุยรจิุตต์,	 เบัญจุมาศ	 สุขสถิตย์	 แลัะชัยวัิชร	 

พุรหมจิุตติพุงศ์.	(2563).	โครงการความรอบร้้ด้านสุข่ภาพั: ภาวะสังคมและคุณภาพัชีวิต

ในพัระสงฆ์ (รายงานผลัการวิิจัุย).	พุระนครศรีอยุธยา:	โครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธ

ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัในสังคมไทย	สถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร์	มหาวิิทยาลััย 

มหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	แลัะสำานักสนับัสนุนสุขภาวิะองค์กร	สำานักงานกองทุนสนับัสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพุ.	
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	 1)	 เพุ่�อสำารวิจุแลัะวิิเคราะห์สถานการณ์ทางด้้านสุขภาพุของ 
พุระสงฆ์์ในสังคมไทย

	 2)	 เพุ่�อวิิเคราะห์ปั็จุจัุยที�เกี�ยวิข้องกับัการจัุด้การสุขภาพุของ 
พุระสงฆ์์ในสังคมไทย

	 3)	 เพุ่�อเสนอรูป็แบับัการยกระดั้บัควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุใน 
คณะสงฆ์์ไทย

	 การเก็บัแลัะรวิบัรวิมข้อมูลัใช้การศึกษาวิิจัุยแบับัผสมผสาน	 
กล่ัาวิค่อ	ด้ำาเนินการเก็บัรวิบัรวิมข้อมูลัเชิงป็ริมาณกับักลุ่ัมตัวิอยา่งพุระสงฆ์์
ที�เข้าร่วิมการอบัรมเชิงป็ฏิิบััติการการพัุฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ของหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัจุากทั�วิป็ระเทศ	จุำานวิน	938	รูป็	โด้ยใช้แบับั
สำารวิจุ	 “สถานการณ์สุขภาวิะแลัะควิามรอบัรู้ทางสุขภาพุในพุระสงฆ์์”	 
ที�แบ่ังออกเป็็น	2	ส่วิน	ค่อ

	 1.	 ข้อมูลัทั�วิไป็	 ป็ระกอบัด้้วิย	 ข้อมูลัพุ่�นฐานทางป็ระชากรแลัะ
ข้อมูลัพุ่�นฐานทางสุขภาพุของผู้ตอบัแบับัสอบัถาม	อาทิ	อายุ	จุำานวินพุรรษา	
ระดั้บัการศึกษา	 นำ�าหนัก	 ส่วินสูง	 รอบัเอวิ	 ควิามเจ็ุบัป่็วิย	 การเป็็นโรค	 
การตรวิจุสุขภาพุป็ระจุำาปี็	เป็็นต้น

	 2.	ควิามรอบัรู้ทางสุขภาพุ	ด้ำาเนินการป็ระเมินผ่านควิามสามารถ
ในการอ่านแลัะทำาควิามเข้าใจุตัวิอย่างฉลัากข้อมูลัโภชนาการที�ป็รากฏิ 
บันสินค้าสำาหรับับัริโภค	 โด้ยใช้แบับัคัด้กรองควิามแตกฉานด้้านสุขภาพุ 
ของชาวิไทยที�ใช้ฉลัากโภชนาการในการทด้สอบั	 Thai	 Health	 Literacy	 
Assessment	 Iinstrument:	 Nutrition	 Label	 จุากคำาถาม	 8	 ข้อ	
(THLA-N8)	ซึึ่�งเป็็นแบับัคัด้กรองควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุที�มลัีักษณะเดี้ยวิกบัั
แบับัวัิด้ควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุ	Newest	Vital	Sign	ที�มีการใช้อย่างแพุร่
หลัาย	พัุฒนาขึ�นโด้ย	ป็รินา	ณ	พัุทลุัง	แลัะ	สงวิน	ล่ัอเกียรติบััณฑิิต	(2562)	 
ป็ระกอบัด้้วิยข้อคำาถาม	2	ตอน	ตอนที�	1	ป็ระกอบัด้้วิยข้อคำาถาม	3	ข้อสำาหรับั 



215

คัด้กรองควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุ	แลัะตอนที�	2	เป็็นแบับัวิดั้ควิามสามารถใน
การใช้ฉลัากโภชนาการ	ป็ระกอบัด้้วิยข้อคำาถามจุำานวิน	7	ข้อ	แต่เม่�อนำามา
คิด้คะแนนจุะตัด้คะแนนจุากข้อคำาถามที�	6	แลัะ	10	ออก	ทำาให้คะแนนอยู่
ในช่วิงระหว่ิาง	1-10	คะแนน	THLA-N8	ที�น้อยกว่ิาหร่อเท่ากับั	4.83	แสด้ง
ว่ิาควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุไม่เพีุยงพุอ

	 สำาหรับัการเก็บัรวิบัรวิมข้อมูลัเชิงคุณภาพุ	 คณะผู้วิิจัุยใช้
แบับัสอบัถามเชิงลึัก	 ด้ำาเนินการสัมภาษณ์กลุ่ัมพุระสังฆ์าธิการ	 ที�มีส่วิน
ในการกำาหนด้นโยบัายการบัริหารกิจุการคณะสงฆ์์ในด้้านที�เกี�ยวิข้องกับั
สุขภาพุ	หร่อสิทธิทางสุขภาพุของพุระสงฆ์์	เพุ่�อทำาควิามเข้าใจุสถานการณ์
แลัะแนวิโนม้ควิามสามารถในการรบััรู้ด้้านสิทธิแลัะควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุ
ของพุระสงฆ์์ในปั็จุจุุบัันแลัะในอนาคต	 แลัะกลุ่ัมพุระสงฆ์์แลัะฆ์ราวิาสที� 
ขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมหร่อโครงการด้้านสุขภาพุ	 เพุ่�อทำาควิามเข้าใจุสภาพุ
แวิด้ล้ัอมที�เอ่�อต่อควิามสามารถในการสร้างให้เกิด้ควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุ
ของพุระสงฆ์์	หร่อสิทธิทางสุขภาพุของพุระสงฆ์์	จุำานวินรวิม	20	รูป็ 

 4.1.1 ผลการศึกษาสถีานการณ์ทางด้านสุข่ภาพัข่องพัระสงฆ์ใน
สังคมไทย

	 สถานการณ์สุขภาพุของพุระสงฆ์์	 เป็็นการป็ระเมินตามการรับัรู้
ของพุระสงฆ์์ในป็ระเด้น็ที�เกี�ยวิข้องกับัปั็จุจัุยเสี�ยงที�สำาคัญต่อการเกิด้โรคไม่
ติด้ต่อเร่�อรัง	(non-communicable	disease	[NCDs])	ได้้แก่	ภาวิะนำ�าหนัก
เกินแลัะอ้วิน	ภาวิะอ้วินลังพุุง	รวิมถึงภาวิะสุขภาพุ	สิทธิการรักษาพุยาบัาลั	
การเจ็ุบัป่็วิยด้้วิยโรคไม่ติด้ต่อเร่�อรัง	แลัะคุณภาพุชีวิิตที�สัมพัุนธ์กับัสุขภาพุ

	 (1)	ภาวิะโภชนาการเกิน	(ดั้ชนีมวิลักายมากกว่ิาหร่อเท่ากับั	23.0	
กก./ม.2)	เป็็นปั็จุจัุยเสี�ยงทางสุขภาพุในพุระสงฆ์์	ผลัการศึกษาพุบัว่ิา	ร้อยลัะ	
66.1	โด้ยร้อยลัะ	16	มีภาวิะนำ�าหนักเกิน	ร้อยลัะ	32.5	มีภาวิะอ้วินระดั้บั	1	
แลัะร้อยลัะ	14.6	มีภาวิะอ้วินระดั้บั	2
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	 (2)	 ภาวิะอ้วินลังพุุง	 (ควิามยาวิเส้นรอบัเอวิ	 มากกว่ิาหร่อเท่ากับั	
90	เซึ่นติเมตร)	ผลัการศึกษาพุบัว่ิา	ร้อยลัะ	44.2	ในพุระสงฆ์์กลุ่ัมตัวิอย่าง
มีภาวิะอ้วินลังพุุง

	 (3)	ภาวิะสุขภาพุโด้ยรวิม	ผลัการศึกษาพุบัว่ิา	ร้อยลัะ	54.4	รับัรู้
ภาวิะสุขภาพุโด้ยรวิมของตนว่ิาอยู่ในระดั้บัดี้	

	 (4)	 การเจ็ุบัป่็วิยด้้วิยโรคไม่ติด้ต่อเร่�อรัง	 ผลัการสำารวิจุพุบัว่ิา	 
ร้อยลัะ	41.8	ของพุระสงฆ์์กลุ่ัมตัวิอย่างอาพุาธด้้วิยโรคไม่ติด้ต่อเร่�อรัง	โด้ย
สามอนัดั้บัแรกของโรคไมติ่ด้ต่อเร่�อรังที�พุบับัอ่ยสุด้ในกลุ่ัมตัวิอยา่งพุระสงฆ์์ 
ได้้แก่	 โรคควิามด้ันโลัหิตสูง	 พุบัได้้ร้อยลัะ	 31.1	 ของพุระสงฆ์์ที�มีโรค
ป็ระจุำาตัวิ	ตามมาด้้วิย	ภาวิะไขมันในเล่ัอด้สูง	ร้อยลัะ	29.3	แลัะเบัาหวิาน	 
ร้อยลัะ	25.1

	 (5)	สิทธิการรักษาพุยาบัาลั	ผลัการศึกษาพุบัว่ิา	พุระสงฆ์์ส่วินใหญ่	
(ร้อยลัะ	63.5)	ใช้สิทธิการรักษาพุยาบัาลัจุากหลัักป็ระกันสุขภาพุแห่งชาติ	
ในขณะที�ร้อยลัะ	20.8	ชำาระค่ารักษาพุยาบัาลัด้้วิยตนเอง	แลัะเม่�อเข้ารับัการ
รักษาพุยาบัาลั	 สัด้ส่วินของพุระสงฆ์์ที�ใช้สิทธิหลัักป็ระกันสุขภาพุแห่งชาติ 
ลัด้ลังเหล่ัอเพีุยงร้อยลัะ	 60.2	 ในขณะที�พุระสงฆ์์ที�ชำาระค่ารักษาพุยาบัาลั
ด้้วิยตนเองเพิุ�มขึ�นเป็็นร้อยลัะ	24.6

	 (6)	 ค่าใช้จุ่ายในการดู้แลัสุขภาพุ	 ถึงแม้ว่ิาพุระสงฆ์์จุะมีสิทธิการ
รักษาพุยาบัาลั	จุากผลัการศึกษาพุบัว่ิา	พุระสงฆ์์มีค่าใช้จุ่ายที�เกี�ยวิข้องกับั
การด้แูลัสุขภาพุค่อนข้างมาก	โด้ยค่าใช้จุ่ายที�เกิด้ขึ�นสูงสุด้ได้้แก่	เบีั�ยป็ระกนั
ชีวิิต	 ตามมาด้้วิยเบีั�ยป็ระกันสุขภาพุ	 ในขณะที�ค่าใช้จุ่ายเกี�ยวิกับัการดู้แลั
สุขภาพุมีค่าเฉลีั�ยน้อยที�สุด้

	 (7)	 ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัสิทธิทางสุขภาพุ	 พุระสงฆ์์ส่วินใหญ่	 
(ร้อยลัะ	 62.9)	 มีควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัสิทธิทางสุขภาพุในระดั้บัป็านกลัาง	 
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โด้ย	3	หน่วิยงานหลัักที�ควิรมีหน้าที�ในการให้ข้อมูลัเกี�ยวิกับัสิทธิทางสุขภาพุ
แก่พุระสงฆ์์	 ได้้แก่	 กระทรวิงสาธารณสุข	 สำานักงานหลัักป็ระกันสุขภาพุ 
แห่งชาติ	 แลัะสำานักงานพุระพุุทธศาสนาแห่งชาติ	 โด้ยช่องทางในการ
ให้ข้อมูลัสามารถมีได้้หลัายช่องทาง	 ได้้แก่	 การป็ระชุมพุระสังฆ์าธิการ	 
(ร้อยลัะ	66.2)	ชอ่งทางสงัคมออนไลัน	์(ร้อยลัะ	51.0)	แถลังคณะสงฆ์์ป็ระจุำา
เด่้อน	(ร้อยลัะ	32.1)	แลัะ	จุด้หมายข่าวิ	(ร้อยลัะ	15.2)

	 (8)	 พุฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพุโด้ยการป็้องกันโรค	 ผลัการศึกษา 
พุบัว่ิา	 พุระสงฆ์์มีการป็ฏิิบััติพุฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพุระดั้บัป็ฐมภูมิไม่ 
มากนกั	มีเพีุยงร้อยลัะ	23.1	ที�ได้้รับัการอบัรมเกี�ยวิกับัการสง่เสริมสุขภาวิะ	
เช่นเดี้ยวิกับัการป้็องกันโรคในระดั้บัทุติยภูมิ	โด้ย	มีเพีุยงพุระสงฆ์์ส่วินน้อย
ที�ป็ฏิิบััติพุฤติกรรมสุขภาพุเพุ่�อการป้็องกันโรคระดั้บัทุติยภูมิ	 โด้ยร้อยลัะ 
36.6	 เข้ารับัการตรวิจุสุขภาพุป็ระจุำาปี็สมำ�าเสมอ	 แลัะร้อยลัะ	 30.5 
ฉีด้วัิคซีึ่นป้็องกันไข้หวัิด้ใหญ่	 ในขณะที�อย่างน้อยครึ�งหนึ�งของพุระสงฆ์์ที� 
อาพุาธด้้วิยโรคไม่ติด้ต่อเร่�อรังมีการป้็องกันโรคในระดั้บัตติยภูมิ

	 (9)	 ควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุ	 การศึกษาพุบัว่ิา	 พุระสงฆ์์ส่วินน้อย	
(ร้อยลัะ	21.2)	มีควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุในระดั้บัเพีุยงพุอ

 4.1.2 ปัจัจััยที�เกี�ยวข้่องกับการจััดการสุข่ภาพัข่องพัระสงฆ์ใน
สังคมไทย

	 การจัุด้การสุขภาพุของพุระสงฆ์์ในสังคมไทยมีปั็จุจัุยเกี�ยวิข้อง	
ได้้แก่	 ปั็จุจัุยด้้านส่วินบุัคคลั	 ป็ระกอบัด้้วิย	 ควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุ	 
การรับัรู้สิทธิในการรักษาพุยาบัาลั	 แลัะ	 พุฤติกรรมสุขภาพุของพุระสงฆ์์	 
ในขณะที�ปั็จุจัุยด้้านสภาพุแวิด้ล้ัอมป็ระกอบัด้้วิย	พุฤติกรรมการทำาบุัญของ
พุุทธศาสนิกชน	 คณะสงฆ์์	 แลัะ	 หน่วิยงานภาครัฐที�เกี�ยวิข้องกับัสุขภาพุ	 
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จุากข้อมูลัเชิงคุณภาพุที�ได้้จุากการสัมภาษณ์	 เม่�อทำาการวิิเคราะห์เชิง
ป็ระเด็้น	พุบัว่ิา	สามารถจุำาแนกได้้เป็็น		3	ปั็จุจัุย	ดั้งนี�

	 4.1.2.1)	ปั็จุจัุยด้้านส่วินบุัคคลั

	 ควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุ	 เป็็นทักษะส่วินบัุคคลัที�สะท้อนถึงควิาม
สามารถแลัะทักษะในการเข้าถึงข้อมูลัด้้านสุขภาพุ	ควิามรู้	ควิามเข้าใจุเพุ่�อ
วิิเคราะห์	ป็ระเมินแลัะจัุด้การตนเอง	รวิมทั�งสามารถชี�แนะเร่�องสุขภาพุแก่
บุัคคลัแลัะชมุชนได้้		จุากการศกึษา	พุบัวิา่	ทักษะพุ่�นฐานที�พุระสงฆ์์สามารถ
ป็ฏิิบััติได้้สูงสุด้	3	ลัำาดั้บัแรก	ได้้แก่	การไป็ไหนมาไหนด้้วิยตนเอง	การได้้ยิน
เสียงชัด้เจุน	 แลัะการทำากิจุวัิตรป็ระจุำาวัินตามลัำาดั้บั	 ในขณะที�การอ่านได้้
เข้าใจุ	การมองเห็นสิ�งต่าง	ๆ 	ได้้ชัด้เจุน	แลัะการเขียนข้อควิามให้ผู้อ่�นเข้าใจุ	
เป็็น	3	ทักษะพุ่�นฐานที�ได้้คะแนนน้อยที�สุด้

	 การรับัรู้สิทธิในการรักษาพุยาบัาลั	บัริการสวัิสดิ้การสังคมของรัฐ
นับัว่ิาเป็็นสิ�งสำาคัญที�ป็ระชาชนพึุงได้้รับัอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่ิาบุัคคลันั�น
จุะอยูใ่นฐานะเช่นไรเช่�อชาติศาสนาอะไร	รัฐบัาลัได้้จัุด้ให้มีบัริการสวัิสดิ้การ
สังคมด้้านการด้แูลัรักษาพุยาบัาลัโด้ยใหสิ้ทธิขั�นพุ่�นฐานขั�นตำ�าแก่ป็ระชาชน
ค่อหลัักป็ระกันสุขภาพุถ้วินหน้า	 ซึึ่�งเป็็นสิทธิป็ระโยชน์ขั�นพุ่�นฐานที�จัุด้ขึ�น
สำาหรับัป็ระชาชนคนไทยทุกคนให้สามารถเข้าถึงบัริการในด้้านการรักษา 
พุยาบัาลัแลัะการส่งเสริมแลัะป็้องกันโรคโด้ยรัฐจุะเป็็นผู้รับัผิด้ชอบั 
ค่าใช้จุ่ายตามที�ได้้กำาหนด้ไว้ิเป็็นการให้สิทธิขั�นพุ่�นฐานแก่ป็ระชาชนทุกคน	 
จุากการศึกษา	 พุบัว่ิา	 พุระสงฆ์์ส่วินมากยังไม่รู้แลัะเข้าสิทธิในการรักษา 
พุยาบัาลั	 การพุัฒนาองค์ควิามรู้เกี�ยวิสิทธิการรักษาพุยาบัาลัของพุระสงฆ์์
ไทย	 สามารถเริ�มต้นจุากการส่งเสริมควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัสุขภาพุพุระสงฆ์์
ภายใต้ธรรมนูญสุขภาพุพุระสงฆ์์แห่งชาติ	
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	 พุฤติกรรมสุขภาพุแลัะแบับัแผนในการฉันภัตตาหารของพุระสงฆ์์
ตลัอด้จุนป็ระเภทของอาหารที�ชาวิพุุทธถวิายส่งผลักระทบัต่อสุขภาพุของ
พุระสงฆ์์	นอกจุากนี�	การด่้�มเคร่�องด่้�มชูกำาลัังหร่อกาแฟื้	แลัะการสูบับุัหรี�ก็
มีผลัต่อสุขภาพุของพุระสงฆ์์	จุากการศกึษา	พุบัวิา่	พุระสงฆ์์มากกวิา่ร้อยลัะ	
33.8	คิด้เป็็นจุำานวินมากถึง	1	ใน	3	ส่วินของพุระสงฆ์์กลุ่ัมตัวิอย่างทั�งหมด้
มีอาการป่็วิยด้้วิยกลุ่ัมโรคเร่�อรังไม่ติด้ต่อทั�งในโรคเบัาหวิาน	ควิามดั้นโลัหิต
สูงแลัะไขมันในเล่ัอด้สูง

	 4.1.2.2)	ปั็จุจัุยด้้านสภาพุแวิด้ล้ัอม

	 พุฤติกรรมการทำาบุัญของพุุทธศาสนกิชน	ในอดี้ตอาหารบิัณฑิบัาต
ที�ชาวิพุุทธด้ำาเนินการป็รุงด้้วิยควิามป็ระณีตเพุ่�อน้อมทำาบุัญใส่บัาตรถวิาย
พุระสงฆ์์โด้ยถ่อว่ิาพุระสงฆ์์มีบัทบัาทสำาคัญในการเป็็นสะพุานบุัญให้กับั 
ผู้เป็็นที�รักแลัะญาติมิตรที�เสียชีวิิตไป็แล้ัวิ	 ปั็จุจุุบัันอาหารหร่อภัตตาหาร
ของพุระสงฆ์์ได้้เป็ลีั�ยนไป็ตามวิิถีชีวิิตชาวิบ้ัานเป็็นวิิถีชีวิิตที�ป็รับัเป็ลีั�ยนไป็
ตามสังคม	 เน่�องจุากมีเวิลัาที�จุำากัด้ไม่สามารถที�จุะทำาอาหารให้ป็ระณีตได้้	
พุระสงฆ์์ไม่สามารถป็ฏิิเสธอาหารที�ชาวิพุุทธนำามาถวิายได้้	ฉะนั�นอาหารที�
พุุทธศาสนิกชนถวิายพุระสงฆ์์จึุงเป็็นอาหารที�มีโภชนาการน้อย	มีคุณค่าทาง
อาหารที�ไม่เหมาะสม	ทำาให้มีผลักระทบัต่อสุขภาวิะของพุระสงฆ์์

	 คณะสงฆ์์	 มีโครงสร้างการบัริหารกิจุการคณะสงฆ์์	 ตั�งแต่ระดั้บั
วัิด้	 ตำาบัลั	 จัุงหวัิด้	 ภาค	 หน	 แลัะในระดั้บัป็ระเทศ	 ซึึ่�งด้ำาเนินการโด้ย 
มหาเถรสมาคม	จุากการศึกษาพุบัว่ิา	การบัริหารคณะสงฆ์์ที�เกี�ยวิข้องกับัการ
ดู้แลัสุขภาพุพุระสงฆ์์นั�นมีควิามหลัากหลัาย	 มีควิามเป็็นปั็จุเจุก	 ในกรณีที� 
พุระสังฆ์าธิการที�ดู้แลักิจุการคณะสงฆ์์ในแต่ลัะระดั้บั	 มีควิามตระหนักถึง
ควิามสำาคัญของการส่งเสริมสุขภาพุ	จุะมีนโยบัายแลัะกิจุกรรมที�ชัด้เจุนใน
การส่งเสริมสุขภาพุของพุระสงฆ์์
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	 4.1.2.3)	ปั็จุจัุยด้้านองค์กรนโยบัาย

	 กระทรวิงสาธารณสุข	จุะเห็นได้้ว่ิากระทรวิงสาธารณสุขได้้ผลัักดั้น
ให้กรมอนามัยร่วิมกับัสำานักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม	
ด้ำาเนินกิจุกรรมอบัรมพุระคิลัานุปั็ฏิฐากแลัะสร้างเคร่อข่ายวัิด้ส่งเสริม 
สุขภาพุ	 อีกทั�งยังสนับัสนุนให้หน่วิยงานภาครัฐส่งเสริมแลัะสนับัสนุนการ
ใช้ป็ระโยชน์จุากธรรมนูญสุขภาพุพุระสงฆ์์ที�ระด้มควิามร่วิมม่อจุากหลัาย
ภาคส่วินมาเป็็นเคร่อข่ายในการทำากิจุกรรม	 ดั้งนั�นปั็จุจุุบัันการด้ำาเนินงาน
ด้้านการพัุฒนาควิามรอบัรู้แลัะการดู้แลัตนเองของพุระสงฆ์์	 จึุงมีการยก
ระดั้บัควิามร่วิมม่อที�ดี้ขึ�น	แต่ยังจุำาเป็็นต้องพัุฒนาให้มีส่วินงานเฉพุาะที�จุะ
ทำาหน้าที�สนับัสนุนแลัะติด้ตามการดู้แลัระบับัสุขภาพุพุระสงฆ์์ได้้

	 สำานักงานหลัักป็ระกันสุขภาพุแห่งชาติ	 การด้ำาเนินกิจุกรรมที�
เกี�ยวิข้องกับัการรับัรู้ด้้านสิทธิการรักษาพุยาบัาลัของพุระสงฆ์์	ถ่อว่ิาบัทบัาท
การขับัเคลั่�อนของสำานักงานหลัักป็ระกันสุขภาพุแห่งชาติมีควิามก้าวิหน้า
อยา่งมาก	นอกจุากการป็ระชาสัมพัุนธ์ให้คณะสงฆ์์ทราบัสิทธิป็ระโยชน์ที�จุะ
ได้้รับัจุากการเข้าถึงบััตรผู้ป็ระกันตนของสำานักงานหลัักป็ระกันสุขภาพุแห่ง
ชาติ	 ปั็จุจุุบัันยังได้้ร่วิมม่อกับัองค์กรป็กครองส่วินท้องถิ�นในการสนับัสนุน
งบัป็ระมาณเพุ่�อพัุฒนาศูนย์ป็ระสานงานสำาหรับัการดู้แลัสุขภาพุพุระสงฆ์์
ในพุ่�นที�อีกด้้วิย

	 สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	 จุะเห็นได้้ว่ิา
สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	 ถ่อเป็็นองค์กรด้้าน
สุขภาพุที�ให้การสนับัสนุนเคร่อข่ายการทำางานด้้านการสร้างควิามรอบัรู้ให้
กับัพุระสงฆ์์มาอย่างต่อเน่�อง

	 มหาวิิทยาลััยสงฆ์์	 จุะเห็นได้้ว่ิาการจุะผลัักดั้นควิามรอบัรู้ทาง
สุขภาพุให้เกิด้ขึ�นในคณะสงฆ์์ได้้	มีควิามจุำาเป็็นต้องผลัักดั้นให้มหาวิิทยาลััย
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สงฆ์์ทั�งสองแห่งกล่ัาวิค่อมหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 แลัะ
มหาวิิทยาลััยมหามกุฏิราชวิิทยาลััยเป็็นองค์กรสำาคัญในการขับัเคล่ั�อน 
องค์ควิามรู้เพุ่�อการยกระดั้บัควิามรอบัรู้ทางสุขภาพุได้้อย่างยั�งย่น

 4.1.3 ร้ปแบบการยกระดับความรอบร้้ด้านสุข่ภาพัในคณะสงฆ์ไทย 
	 การยกระดั้บัควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุในคณะสงฆ์์ไทย	 ควิรเป็็น
โครงการที�มีการด้ำาเนินงานภายใต้สถานการณ์ควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุของ
พุระสงฆ์์ภายใต้บัริบัทนั�น	 ๆ	 เป็็นกิจุกรรมที�ครอบัคลุัมตั�งแต่การจัุด้การ
ปั็จุจัุยที�มีผลัต่อควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุ	การติด้ตามการเป็ลีั�ยนแป็ลังควิาม
รอบัรู้ด้้านสุขภาพุ	รวิมถึงผลัลััพุธ์ด้้านสุขภาพุที�เกิด้ขึ�นตามมาภายหลัังการ
ยกระดั้บัควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุ	 โด้ยรูป็แบับัที�เหมาะสมจุะต้องเป็็นการ 
บูัรณาการการทำางานร่วิมกันของผู้ที�มีส่วินเกี�ยวิข้องทุกภาคส่วิน	โด้ยเฉพุาะ
การสนับัสนุนของคณะสงฆ์์เพุ่�อให้โครงการสามารถด้ำาเนินไป็ได้้อย่างมี
ป็ระสิทธิภาพุแลัะมีควิามยั�งย่น	 สามารถเสนอรูป็แบับัการยกระดั้บัควิาม
รอบัรู้ด้้านสุขภาพุในคณะสงฆ์์ไทยได้้ทั�งสิ�น	3	รูป็แบับั	ป็ระกอบัด้้วิย

	 4.1.3.1)	 รูป็แบับัการด้ำาเนินการเพุ่�อยกระดั้บัควิามรอบัรู้ด้้าน
สุขภาพุโด้ยคณะสงฆ์์

	 สำาหรับัการด้ำาเนินการพัุฒนาควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุโด้ย 
คณะสงฆ์์	 จุะมุ่งเน้นการพัุฒนาระเบีัยบัแลัะแนวิทางการส่งเสริมควิาม
รอบัรู้ทางสุขภาพุให้กับัพุระสงฆ์์	 หน่วิยงานสำาคัญที�เข้ามามีส่วินเกี�ยวิข้อง
กับัการพัุฒนาแลัะยกระดั้บัควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุค่อมหาเถรสมาคม	แลัะ
สำานักงานพุระพุุทธศาสนาแห่งชาติ	โด้ยกระบัวินการด้ำาเนินงานควิรเริ�มต้น
จุากการใช้การเรียนรู้ที�เกิด้ขึ�นจุากคณะกรรมการแลัะการถอด้บัทเรียนการ
ขับัเคล่ั�อนธรรมนูญสุขภาพุพุระสงฆ์์แห่งชาติที�ผ่านมาได้้ด้ำาเนินการศึกษา	
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พัุฒนาเคร่อข่ายควิามร่วิมม่อ	 จุนนำามาสู่การป็ระกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพุ
พุระสงฆ์์แห่งชาติสำาเร็จุลุัล่ัวิง	 ดั้งนั�นการส่งเสริมให้มหาเถรสมาคมร่วิมม่อ
กับัสำานักงานพุระพุุทธศาสนาแห่งชาติ	 พัุฒนาระเบีัยบัแลัะแนวิทางขั�น
พุ่�นฐานที�จุะส่งเสริมควิามรอบัรู้ทางสุขภาพุให้กับัพุระสงฆ์์ได้้อย่างชัด้เจุน	
ควิรเริ�มต้นจุากการบัังคับัใช้ระเบีัยบัแลัะแนวิทางที�ครอบัคลุัมการยกระดั้บั
ควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุของพุระสงฆ์์ที�มีอยู่แล้ัวิก่อน	เม่�อพิุจุารณาจุากการ
ทำากิจุกรรมด้้านสุขภาพุที�ผ่านมา	 จุะเห็นได้้อย่างชัด้เจุนว่ิาคณะกรรมการ
ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม	 ได้้ทำาหน้าที�กำาหนด้กลัไกแลัะ
ป็ระสานควิามร่วิมม่อให้เกิด้การยกระด้ับัควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุได้้อย่าง
มีป็ระสิทธิภาพุ	 การผลัักดั้นด้้วิยกลัไกที�เคยด้ำาเนินการมา	 ผสมกับัการใช้
หน่วิยงานที�เชี�ยวิชาญแลัะส่�อสมัยใหม่ที�สามารถเข้าถึงกลุ่ัมพุระสงฆ์์เป็็น
จุำานวินมาก	จึุงถ่อว่ิามีส่วินสำาคัญต่อการจุะพัุฒนาแลัะยกระดั้บัควิามรอบัรู้
ด้้านสุขภาพุให้เกิด้ขึ�นได้้สำาเร็จุ

	 4.1.3.2)	 รูป็แบับัการด้ำาเนินการเพุ่�อยกระดั้บัควิามรอบัรู้ด้้าน
สุขภาพุโด้ยมหาวิิทยาลััย

	 สำาหรับัการด้ำาเนินการเพุ่�อยกระดั้บัควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุโด้ย
มหาวิิทยาลััย	 จุะมุ่งเน้นการขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมไป็ที�มหาวิิทยาลััยสงฆ์์ 
ได้้แก่	 มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 แลัะมหาวิิทยาลััย 
มหามกุฏิราชวิิทยาลััย	 ซึึ่�งถ่อเป็็นองค์กรที�คณะสงฆ์์ไทยให้ควิามสำาคัญใน 
ฐานะหน่วิยงานในกำากับัของรัฐที�ทำาหน้าที�สนับัสนุนพัุนธกิจุการจัุด้การ
ศึกษาทางโลักให้กับัคณะสงฆ์์ด้้วิย	ทั�งนี�ข้อเสนอจุากการวิิเคราะหข์องคณะ
ผู้วิิจัุยพุบัวิ่า	 มหาวิิทยาลััยสงฆ์์จุะมีอิทธิพุลัที�สำาคัญต่อการยกระด้ับัควิาม
รอบัรู้ด้้านสุขภาพุทั�งสิ�น	3	แนวิทางกล่ัาวิค่อ	แนวิทางที�	1	การใช้กระบัวิน
วิิชาพุ่�นฐาน	 เน่�องจุากการที�มหาวิิทยาลััยสงฆ์์จุำาเป็็นต้องจัุด้การเรียน 
การสอนในวิิชาพุ่�นฐานให้กับัพุระนิสิตที�เรียนในระดั้บัป็ริญญาตรี	 การเพิุ�ม
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หร่อพัุฒนาองค์ควิามรู้ที�เกี�ยวิข้องกับัควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุให้ถูกบัรรจุุอยู่
เป็็นส่วินหนึ�งของวิิชาพุ่�นฐาน	จุะชว่ิยส่งเสรมิองคค์วิามรู้ให้พุระนสิิตมีควิาม
เข้าใจุพุ่�นฐานเกี�ยวิกับัควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุดี้ยิ�งขึ�น	แนวิทางที�	2	การใช้
ส่�อสังคมออนไลัน์	 เน่�องจุากการที�ส่วินงานของมหาวิิทยาลััยสงฆ์์ปั็จุจุุบััน	
มีควิามเคล่ั�อนไหวิเกี�ยวิกับัส่�อสังคมออนไลัน์ของส่วินงานอย่างต่อเน่�อง	 
การพัุฒนาองค์ควิามรู้ป็ระชาสัมพัุนธ์เพุ่�อพัุฒนาการตระหนักแลัะแนวิทาง
เกี�ยวิกับัการป็ฏิิบััติขั�นพุ่�นฐานเพุ่�อยกระดั้บัควิามรอบัรู้สุขภาพุ	 เพุ่�อใช้
รณรงค์ในส่�อสังคมออนไลัน์ของส่วินงานต่างๆ	 ภายในมหาวิิทยาลััยสงฆ์์
จุะช่วิยยกระดั้บัควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุให้เกิด้ขึ�นได้้	 แนวิทางที�	 3	 การใช้
กิจุกรรมนอกหลัักสูตร	 จุะเห็นได้้ว่ิาการที�มหาวิิทยาลััยมีรูป็แบับัการจัุด้
กิจุกรรมให้ควิามรู้ได้้หลัากหลัายวิิธี	 หากมหาวิิทยาลััยสงฆ์์ผลัักดั้นให้มี
ชมรมหร่อการให้ควิามรู้เกี�ยวิกับัควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุอยา่งต่อเน่�อง	โด้ย
รูป็แบับัที�จุะเน้นด้ำาเนินการควิรเป็็นการสร้างการตระหนักแลัะควิามเข้าใจุ
ต่อป็ระเด็้นควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุ	 เช่น	 การจัุด้ตั�งให้มีชมรมแลัะขยาย
ควิามรู้สมาชิก	 การอบัรมแลัะฝึกป็ฏิิบััติเกี�ยวิกับัควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุ
พุ่�นฐาน	 การพัุฒนาคุณภาพุโภชนาการโรงครัวิหร่อหอฉันสำาหรับัพุระสงฆ์์	
เป็็นต้น	 ถ่อเป็็นกลัไกที�มหาวิิทยาลััยสงฆ์์จุะสามารถผลัักดั้นให้การพัุฒนา
ควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุในกลุ่ัมพุระสงฆ์์ที�ศึกษาอยู่ในมหาวิิทยาลััยสงฆ์์มี
ควิามก้าวิหน้าขึ�นได้้

	 4.1.3.1)	 รูป็แบับัการด้ำาเนินการเพุ่�อยกระดั้บัควิามรอบัรู้ด้้าน
สุขภาพุโด้ยหน่วิยงานภาครัฐด้้านสาธารณสุข

	 สำาหรับัการด้ำาเนินงานเพุ่�อยกระดั้บัควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุโด้ย
หน่วิยงานภาครัฐด้้านสาธารณสุข	เป็็นการด้ำาเนินงานที�จุะเน้นให้เคร่อข่าย
หน่วิยงานภาครัฐด้้านสาธารณสุข	เช่น	กรมอนามัย	สำานักงานหลัักป็ระกัน
สุขภาพุแห่งชาติ	สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพุแห่งชาติ	แลัะสำานักงาน
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กองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	 เป็็นต้น	ได้้เข้ามามีบัทบัาทในการ
ขับัเคล่ั�อนการพัุฒนายกระดั้บัควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุให้กับัคณะสงฆ์์	ซึึ่�งที�
ผ่านมาจุะเห็นได้้ว่ิามีหน่วิยงานภาครัฐด้้านสาธารณสุขหลัายแห่งได้้เข้ามา
มีบัทบัาทการพัุฒนาควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุ	จุะเห็นได้้จุาก	(1)	สำานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพุแห่งชาติ	ผลัักดั้นการขับัเคล่ั�อนงานธรรมนูญสุขภาพุ
พุระสงฆ์์แห่งชาติ	ร่วิมกับัภาคีเคร่อข่ายจุนสำาเร็จุในปี็	พุ.ศ.	2560	ถ่อเป็็น 
การยกระดั้บักระบัวินการเรียนรู้ที�จุะผลัักดั้นนโยบัายด้้านสุขภาพุพุระสงฆ์์ 
อย่างสำาคัญ	 (2)	 สำานักงานหลัักป็ระกันสุขภาพุแห่งชาติ	 ร่วิมกับักอง 
กิจุการนิสิต	สำานักงานอธิการบัดี้	มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 
จัุด้ตั�งศูนย์ป็ระสานงานหลัักป็ระกันสุขภาพุวิิถีพุุทธเพุ่�อสนับัสนุนบัทบัาท
การขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมการพัุฒนาสุขภาวิะของพุระนิสิต	 (3)	 สำานักงาน
กองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	 ผลัักดั้นการสร้างภาคีเคร่อข่าย
หลัายแห่ง	เช่น	คณะสหเวิชศาสตร์	จุุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย	สถาบัันวิิจัุย
พุุทธศาสตร์	มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	คณะสังคมศาสตร์
มหาวิิทยาลััยศรีนครินทรวิิโรฒ	 แลัะคณะพุยาบัาลัศาสตร์	 มหาวิิทยาลััย
ขอนแก่น	 เป็็นต้น	แลัะ	 (4)	กรมอนามัย	 ได้้ร่วิมม่อกับัคณะกรรมการฝ่าย
สาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม	 ผลัักดั้นการขับัเคลั่�อนเคร่อข่าย 
พุระคิลัานุปั็ฏิฐาก	เพุ่�อยกระดั้บัการดู้แลัสุขภาพุพุระสงฆ์์แลัะชุมชน	

	 ดั้งนั�นการขับัเคล่ั�อนลัักษณะนี�เป็็นการด้ำาเนินงานที�เกิด้ขึ�นจุาก
ควิามต้องการทางยุทธศาสตร์หร่อนโยบัายของหน่วิยงานภาครัฐด้้าน
สาธารณสุข	 ในการขับัเคลั่�อนกลัไกพุัฒนาระบับัสุขภาพุขึ�นในสังคมไทย	
เม่�อคณะสงฆ์์เป็็นกลุ่ัมเป้็าหมายที�จุะด้ำาเนินการเพุ่�อยกระดั้บัควิามรอบัรู้
ด้้านสุขภาพุหร่อการพัุฒนาระบับัป็ระกันสุขภาพุพุระสงฆ์์	 จึุงมีการด้ำาเนิน
งานอย่างต่อเน่�องแลัะป็ระสบัควิามสำาเร็จุได้้	 อย่างไรก็ตามการพัุฒนาให้
มีควิามยั�งย่นในการขับัเคลั่�อนการยกระด้ับัควิามรอบัรู้ด้้านสุขภาพุจุำาเป็็น
ต้องมีเคร่อข่ายแลัะการป็ระสานงานให้ขับัเคล่ั�อนไป็ในระยะยาวิต่อไป็
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4.2 การวิิจััยนิวิัตุกรรมสุขภาวิะวิิถ่พุท์ธแลัะพุท์ธจัิตุวิิท์ยา
บำาบัดำเพ่�อลัดำปัจัจััยเส่�ยงภาวิะซึึมเศัร�าของเยาวิชนิไท์ย25

	 รายงานการศึกษาเร่�อง	 “นวัิตกรรมสุขภาวิะวิิถีพุุทธแลัะ 
พุุทธจิุตวิิทยาบัำาบััด้เพุ่�อลัด้ปั็จุจัุยเสี�ยงภาวิะซึ่ึมเศร้าของเยาวิชนไทย”	
ด้ำาเนนิการโด้ย	ผู้ช่วิยศาสตราจุารย	์ด้ร.กมลัาศ	ภวูิชนาธพิุงศ	์อาจุารยป์็ระจุำา
คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 แลัะผู้ร่วิม
คณะวิิจัุย	 มีจุุด้มุ่งหมายเพุ่�อพัุฒนานวัิตกรรมสุขภาวิะวิิถีพุุทธเพุ่�อลัด้ภาวิะ
ซึึ่มเศร้าในกลุ่ัมเยาวิชนไทย	 โด้ยการนำาหลัักคิด้แลัะทฤษฎีทางตะวิันตก 
ผสมผสานกับัแนวิคิด้ทางพุระพุุทธศาสนา	เพุ่�อพัุฒนากระบัวินการป้็องกัน
แลัะดู้แลัเยาวิชนไทยเพุ่�อลัด้โอกาสแลัะลัด้ภาวิะซึึ่มเศร้า	โด้ยมีวัิตถุป็ระสงค์
ของการศึกษาทั�งสิ�น	3	ป็ระการ	ป็ระกอบัด้้วิย

	 1)	 ศึกษาสภาพุปั็ญหาแลัะปั็จุจัุยเสี�ยงที�มีต่อภาวิะซึึ่มเศร้าของ
เยาวิชน

	 2)	 สร้างตัวิชี�วัิด้สุขภาวิะแลัะตรวิจุสอบัควิามตรงเชิงโครงสร้าง 
ของแบับัป็ระเมินสุขภาวิะวิิถีพุุทธ

	 3)	 ศึกษากระบัวินการให้คำาป็รึกษาตามหลัักพุุทธจิุตวิิทยาเพุ่�อลัด้
ปั็จุจัุยเสี�ยงที�มีต่อภาวิะซึึ่มเศร้าของเยาวิชน

25	 ดู้เพิุ�มเติมใน	กมลัาศ	ภูวิชนาธิพุงศ์,	ภัทธิด้า	แรงทน,	เมธาวีิ	อุด้มธรรมานุภาพุ,	 วิิชชุด้า	

ฐิติโชติรัตนา,	 ขันทอง	 วิัฒนะป็ระด้ิษฐ์	 แลัะพุุทธชาติ	 แผนสมบัุญ.	 (2562).	นวัตกรรม 

สุข่ภาวะวถีิีพุัทธและพุัทธจิัตวิทยาบำาบัดเพืั�อลดปัจัจััยเสี�ยงภาวะซึึ่มเศร้าข่องเยาวชนไทย. 

พุระนครศรีอยุธยา:	มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย.
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	 การศึกษาครั�งนี�เล่ัอกใช้รูป็แบับัการวิิจัุยแบับัผสมผสาน	โด้ยนำาการ 
วิิจัุยเชิงป็ริมาณมาเก็บัรวิบัรวิมข้อมูลัผ่านการใช้แบับัสอบัถามที�พัุฒนา
ขึ�นจุากการทบัทวินวิรรณกรรมแนวิคิด้สุขภาวิะของเยาวิชน	 แนวิคิด้ทาง
พุระพุุทธศาสนาแลัะทางตะวัินตก	โด้ยแบ่ังออกเป็็น	2	ส่วิน	ป็ระกอบัด้้วิย	
1)	ข้อมูลัพุ่�นฐาน	จุำานวิน	3	ข้อ	ป็ระกอบัด้้วิย	เพุศ	อายุ	ระดั้บัการศึกษา	
แลัะ	 2)	 ตัวิชี�วัิด้สุขภาวิะเชิงพุุทธ	 เพุ่�อวัิด้ระดั้บัควิามคิด้เห็นกับัข้อควิาม
ที�ตรงกับัควิามเป็็นจุริงของกลุ่ัมตัวิอย่าง	 โด้ยจุำาแนกเป็็น	 4	 ตัวิชี�วัิด้	 ค่อ	 
(1)	 สุขภาวิะทางกาย	 	 (2)	 สุขภาวิะทางสังคม	 (3)	 สุขภาวิะทางจิุต	 แลัะ	 
(4)	สุขภาวิะทางปั็ญญา	ด้ำาเนินการเก็บัข้อมูลักับักลุ่ัมเยาวิชนอายรุะหว่ิาง	13	
-	15	ปี็	แลัะศึกษาอยูใ่นระดั้บัชั�นมัธยมศึกษาปี็ที�	1	-	3	จุำานวิน	120	คน	แลัะ 
ด้ำาเนินการวิิเคราะห์ข้อมูลัเชิงป็ริมาณโด้ยใช้สถิติการตรวิจุสอบัองค์ป็ระกอบั
เชิงยน่ยนัอันดั้บัที�สอง	(Second	Order	Confirmatory	Factor	Analysis)

	 สำาหรับัการเก็บัข้อมูลัเชิงคุณภาพุคณะผู้วิิจัุยได้้กำาหนด้เคร่�องม่อ
สำาหรับัเก็บัข้อมูลั	2	ชุด้	ป็ระกอบัด้้วิย

	 1)	 แนวิข้อคำาถามสำาหรับัการสัมภาษณ์เชิงลึัก	 ผู้ทรงคุณวุิฒิทาง
พุระพุุทธศาสนาแลัะผู้ทรงคุณวุิฒิทางด้้านจิุตวิิทยา	ที�ทำางานแลัะเกี�ยวิข้อง
กับัการให้คำาป็รึกษาแลัะแนะแนวิเยาวิชน	จุำานวิน	8	 รูป็/คน	 โด้ยกำาหนด้
โครงสร้างของแนวิคำาถาม	4	ป็ระเด็้น	ป็ระกอบัด้้วิย	ป็ระเด็้นที�หนึ�ง	ปั็ญหา	
สถานการณปั์็จุจัุยเสี�ยงภาวิะซึึ่มเศร้าของเยาวิชนในยคุดิ้จิุทัลั	ป็ระเด็้นที�สอง	
เทคนิคการใช้สติแลัะสมาธิเพุ่�อลัด้ปั็จุจัุยเสี�ยงที�มีต่อภาวิะซึึ่มเศร้าสำาหรับั
เยาวิชน	ป็ระเด็้นที�สาม	การป็รับัวิิธีคิด้ตามหลัักพุุทธจิุตวิิทยาเพุ่�อลัด้ปั็จุจัุย
เสี�ยงที�มีต่อภาวิะซึึ่มเศร้าสำาหรับัเยาวิชน	ป็ระเด็้นที�สี�	 กระบัวินการการให้ 
คำาป็รึกษาเชิงพุุทธจิุตวิิทยาที�มีต่อปั็จุจัุยเสี�ยงภาวิะซึึ่มเศร้าสำาหรับัเยาวิชน

	 2)	แนวิคำาถามสำาหรับัการจัุด้ป็ระชุมกลุ่ัมย่อย	จุำานวิน	2	ครั�ง	เพุ่�อ
ป็ระเมินตัวิชี�วัิด้สุขภาวิะเชิงพุุทธ	แลัะสรุป็แนวิทางการใช้กระบัวินการทาง
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พุุทธจิุตวิิทยาเพุ่�อลัด้ปั็จุจัุยเสี�ยงภาวิะซึึ่มเศร้าสำาหรับัเยาวิชน	โด้ยมีป็ระเด็้น
สำาหรับัการป็ระชุมกลุ่ัมย่อย	อาทิ	การป็ระเมินตัวิชี�วัิด้สุขภาวิะเชิงพุุทธใน
ป็ระเด็้นการสร้างนิยามเชิงป็ฏิิบััติการสอด้คล้ัองกับัแนวิคิด้ทฤษฎีหร่อไม่		
โครงสร้างขององค์ป็ระกอบัครอบัคลัุมกับัเน่�อหาหร่อไม่	 ตัวิบ่ังชี�ในแต่ลัะ 
องค์ป็ระกอบัมคีวิามชัด้เจุนหร่อไม่	แบับัป็ระเมนินี�มีควิามเป็็นไป็ได้้ในการนำา
ไป็ใช้จุริง	เพุ่�อเป็็นเคร่�องม่อในการป็ระเมนิสุขภาวิะเชิงพุุทธสำาหรับัเยาวิชน
ได้้หร่อไม่อยา่งไร	กระบัวินการทางพุุทธจิุตวิิทยาเพุ่�อลัด้ปั็จุจัุยเสี�ยงภาวิะซึึ่ม
เศร้ามีแนวิทางป็ฏิิบััติอย่างไร	เป็็นต้น

 4.2.1 ผลการศกึษาสภาพัปญัหาและปจััจััยเสี�ยงที�มีต่อภาวะซึ่มึ
เศร้าข่องเยาวชน

	 ผลัการศกึษาสภาพุป็ญัหาแลัะป็จัุจัุยเสี�ยงที�ก่อให้เกิด้ภาวิะซึ่มึเศร้า 
ของเยาวิชน	 คณะผู้วิิจัุยได้้รวิบัรวิมข้อมูลัจุากการสังเคราะห์เอกสาร	 
การสัมภาษณ์เชิงลึักผู้ให้ข้อมูลัสำาคัญ	แลัะการจัุด้ป็ระชุมกลุ่ัมย่อย	เพุ่�อรับั
ฟัื้งข้อมูลัจุากผู้ทรงคุณวุิฒิแลัะผู้เชี�ยวิชาญที�ทำางานใกล้ัชิด้กับัภาวิะซึึ่มเศร้า
ของเยาวิชน	โด้ยพุบัผลัการศึกษาที�สำาคัญ	ดั้งนี�

	 สภาพุปั็ญหาภาวิะซึึ่มเศร้าของเยาวิชนในสังคมปั็จุจุุบััน	มีลัักษณะ
พุฤติกรรมแลัะอาการที�บ่ังชี�	อาทิ	ไม่มีควิามสุขในชีวิิต	รู้สึกว่ิาชีวิิตว่ิางเป็ล่ัา	
ไร้คุณค่า	 ไม่มีป็ระโยชน์	 มีควิามคิด้ด้้านลับั	 ควิามสูญเสีย	 ควิามผิด้หวิัง	 
คิด้อยากฆ่์าตัวิตาย	 อยากหลับัให้ไกลัจุากผู้คน	 เริ�มเก็บัตัวิมากขึ�น	 
มีควิามเครียด้เพิุ�มขึ�นจุากการเรียน	 ลัด้การป็ฏิิสัมพัุนธ์กับับุัคคลัรอบัข้าง	
ไม่สนใจุเพุ่�อน	 ไม่สนใจุการเรียน	 ติด้เกม	 ควิามผิด้หวัิงจุากเพุศตรงข้าม	 
ซึึ่�งสามารถจุำาแนกพุฤติกรรมแลัะข้อบ่ังชี�สภาพุปั็ญหาซึึ่มเศร้าของเยาวิชน
ในปั็จุจุุบััน	ตามปั็จุจัุยทั�ง	3	ด้้าน	ค่อ	
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	 1)	 ด้้านจิุตใจุ	 ควิามเครียด้	 อันเกิด้จุากควิามไม่สมดุ้ลัของ 
การควิบัคุมควิามรู้สึกวิิตกกังวิลั	ควิามกลััวิ	ควิามเศร้า	จึุงทำาให้มีแนวิโน้ม
เป็็นโรคซึึ่มเศร้า	 ควิามกด้ดั้น	 ควิามเจ็ุบัป็วิด้	 ควิามรู้สึกสิ�นหวัิง	 การไม่มี
ควิามสุขในชีวิิต	 อารมณ์แป็รป็รวินทำาให้ตัด้สินใจุอย่างไม่มีควิามยั�งคิด้	 
มีควิามคิด้อยากฆ่์าตัวิตาย

	 2)	 ด้้านร่างกาย	 โรคทางพัุนธุกรรม	 สารส่�อป็ระสาททางสมอง 
ทำางานผิด้ป็กติ	การทำางานต่อมไร้ท่อ	หร่อฮอร์โมนต่างๆ	ผิด้ป็กติ	นอนไม่
หลัับั	เบ่ั�ออาหาร	การด่้�มสุรา	สูบับุัหรี�	ใช้สารเสพุติด้

	 3)	 ด้้านสภาพุทางสังคม	 เยาวิชนถูกครอบังำาจุากบุัคคลัอ่�น	 
ควิามคาด้หวัิงจุากสังคมรอบัตัวิ	ควิามคาด้หวัิงจุากครอบัครัวิ	จุากเพุ่�อนฝูง	
ปั็ญหาการเลีั�ยงดู้จุากครอบัครัวิ	ปั็ญหาการเรียน	ปั็ญหาการเงิน

	 แลัะจุากการศึกษาเพิุ�มเติมในป็ระเด็้นที�เกี�ยวิข้องกับัปั็จุจัุยเสี�ยงที�
อาจุส่งผลัให้เกิด้ภาวิะซึึ่มเศร้าในเยาวิชนไทย	 ตามลัักษณะปั็จุจัุย	 3	 ด้้าน	
ดั้งกล่ัาวิข้างต้น	พุบัว่ิา

	 1)	 ด้้านจิุตใจุ	 มีควิามเจ็ุบัป็วิด้จุากการสูญเสียพุลััด้พุรากจุาก 
บุัคคลัอันเป็็นที�รัก	ควิามผิด้หวัิงจุากควิามรักในเพุศตรงข้าม	ควิามสูญเสีย
ควิามภาคภูมิใจุของตนเอง	ท้อแท้	ท้อถอย	ขาด้แรงจูุงใจุในการพัุฒนาป็รับั
เป็ลีั�ยนพุฤติกรรม		มีควิามคิด้บิัด้เบ่ัอนโน้มเอียงไป็ทางลับัมากกว่ิาทางบัวิก	
มีควิามคิด้ในทางลับัต่อตนเอง	 ต่อเหตุการณ์ที�กำาลัังเผชิญแลัะต่ออนาคต	 
มีอารมณ์แป็รป็รวินง่าย	โกรธ	โมโห	ซึึ่มเศร้า	อ่อนไหวิ	ร้องไห้ง่าย

	 2)	 ด้้านร่างกาย	 ควิามทุกข์ทรมานจุากการป่็วิยโรคเร่�อรัง	 สร้าง 
ผลักระทบัต่อสภาพุจิุตใจุ	มีเพุศสัมพัุนธ์ก่อนวัิยอันควิร	มีพุฤติกรรมทางเพุศ
ไม่เหมาะสม	มีพุฤติกรรมก้าวิร้าวิรุนแรงเพิุ�มมากขึ�น	มีการทำาร้ายตนเองแลัะ
ผู้อ่�น	มีพุฤติกรรมชอบัอยู่คนเดี้ยวิ
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	 3)	 ด้้านสภาพุทางสังคม	 ควิามคาด้หวัิงที�ล้ัมเหลัวิแล้ัวิไม่ได้้รับั
ควิามเอาใจุใส่จุากบุัคคลัรอบัข้างที�ก่อสถานการณ์ให้เกิด้ควิามกด้ดั้น	
ควิามโกรธแค้น	 จุนบัั�นทอนคุณค่าในตนเอง	 ท้อถอย	 สถานการณ์ที�ก่อให้
เกิด้ควิามเครียด้จุนรู้สึกถูกคุกคาม	เช่น	การถูกทำาร้าย	การถูกทารุณกรรม	
การถูกข่มข่น	 ถูกเพุ่�อนรังแก	 ถูกเพุ่�อนแกล้ัง	 ล้ัอเลีัยน	 ปั็ญหาทางการเงิน	
เทคโนโลัยีสมัยใหม่ทำาให้วัิยรุ่นเป็ลีั�ยนพุฤติกรรมแบับัใจุร้อน	 แป็รป็รวิน	
รุนแรงมากขึ�น

 4.2.2 ตัวชี�วัดสุข่ภาวะและตรวจัสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
ข่องแบบประเมินสุข่ภาวะวิถีีพุัทธ

	 ผลัการวิิเคราะห์พุบัว่ิา	องค์ป็ระกอบัของสุขภาวิะวิิถีพุุทธป็ระเมิน
ได้้จุาก	4	ตัวิชี�วัิด้หลััก	ได้้แก่	สุขภาวิะทางกาย	สุขภาวิะทางสังคม	สุขภาวิะ
ทางจิุต	แลัะสุขภาวิะทางปั็ญญา	มีควิามหมายแลัะองค์ป็ระกอบัดั้งนี�

	 (1)	 สุขภาวิะทางกาย	 ค่อ	 ภาวิะของบุัคคลัที�มีสุขภาพุร่างกาย
แข็งแรงสมบูัรณ์	 การป็ฏิิบััติตนเก่�อกูลัต่อตนเองแลัะสิ�งแวิด้ล้ัอมด้้วิยการ
ใช้อินทรีย์ทั�ง	6	 ค่อ	ตา	 หู	จุมูก	 ลิั�น	กาย	 ใจุ	 ที�มีการใช้อินทรีย์อย่างมีสติ	 
มีโยนิโสมนสิการ	มีปั็ญญากำากับั	ด้้วิยควิามรอบัคอบั	ใคร่ครวิญ	ไตร่ตรอง
ดี้แล้ัวิ	 รู้จัุกใช้สอยบัริโภค	 ป็ัจุจัุยสี�	 อุป็กรณ์เคร่�องใช้	 เทคโนโลัยี	 ได้้ตาม
ควิามจุำาเป็็น	ไม่หลังยึด้ติด้	ไม่ป็ระมาทจุนขาด้สติ	ป็ระกอบัด้้วิย	3	ด้้านย่อย	
ค่อ	 1)	 ด้้านสุขภาพุกาย	 2)	 ด้้านปั็จุจัุยสี�	 อุป็กรณ์เคร่�องใช้แลัะเทคโนโลัยี	 
3)	ด้้านสิ�งแวิด้ล้ัอม

	 (2)	 สุขภาวิะทางสังคม	 ค่อ	 การแสด้งออกของบัุคคลัที�มีควิาม
ป็ระพุฤติป็ฏิิบััติต่อการใช้ชีวิิตอยู่ในสังคมอย่างป็กติสุข	 มีควิามสามารถใน
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การสรา้งแลัะรกัษาสัมพัุนธภาพุอนัดี้	มีควิามตระหนกัในบัทบัาทหนา้ที�ของ
ตนแลัะเข้าใจุ	รักษา	กฎ	ระเบีัยบั	ป็ระเพุณี	แลัะวัิฒนธรรมองค์กร	ป็ระกอบัด้้วิย 
3	 ด้้านย่อย	 ค่อ	 1)	 ด้้านการป็ฏิิสัมพัุนธ์	 2)	 ด้้านการตระหนักในหน้าที�	 
3)	ด้้านวิินัย

	 (3)	สุขภาวิะทางจิุต		ค่อ	สภาวิะทางจิุตใจุของบุัคคลัที�สามารถใน
การรักษาจิุตใจุให้มั�นคง	 มีควิามรู้สึกด้้านบัวิกมากกวิ่าด้้านลับั	 มีควิามพุึง
พุอใจุต่อชีวิิต	มีทัศนคติแลัะท่าทีการมองสังคมโลักในทางเก่�อกูลัสอด้คล้ัอง
กับัควิามต้องการแลัะควิามสำาเร็จุตามเป้็าหมาย	 มีมุมมองสภาพุแวิด้ล้ัอม	
สถานการณ์	แลัะป็ระสบัการณ์ในแง่ที�ดี้	อด้ทนต่อควิามว้ิาเหว่ิ	ใฝ่หาควิาม
สุขได้้ด้้วิยตนเอง	สามารถตระหนักรู้เท่าทันอารมณ์ที�มากระทบั	แลัะสามารถ
จัุด้การอารมณ์ได้้อย่างถูกต้องเหมาะสม	 รู้จัุกแสวิงหาควิามสงบัสุขทางใจุ 
แลัะมีจิุตใจุอาจุหาญร่าเริง	 สงบั	 เป็็นสุข	 ป็ระกอบัด้้วิย	 3	 ด้้านย่อย	 ค่อ	 
1)	คุณภาพุจิุต	2)	สมรรถภาพุจิุต	3)	สุขภาพุจิุต

	 (4)	 สุขภาวิะทางปั็ญญา	 ค่อ	 ภาวิะของการที�บัุคคลัเข้าใจุแห่ง 
เหตุแลัะผลั	 รู้เท่าทันแลัะมองโลักตามควิามเป็็นจุริง	 ด้ำารงชีวิิตได้้อย่าง 
ป็กติสุข	เกิด้การแสวิงหาควิามรู้	เรียนรู้สิ�งใหม่	มีการป็รับัเป็ลีั�ยน	การพัุฒนา	 
การสร้างสรรค์แลัะการเพิุ�มป็ระสบัการณ์ของควิามรู้	 ป็ระกอบัด้้วิย	 2	 
ด้้านย่อย	ค่อ	1)	ด้้านการป็ฏิิบััติต่อควิามรู้	2)	ด้้านระดั้บัควิามรู้

	 สรุป็ได้้ว่ิา	 เคร่�องม่อสุขภาวิะเชิงพุุทธ	 เป็็นเคร่�องนำาทางให้กับั
เยาวิชนได้้ใช้ตรวิจุสอบั	วัิด้ผลัแลัะป็ระเมินผลัตัวิเอง	พุร้อมกับันำาแนวิทาง
แต่ลัะด้้านไป็พัุฒนาป็รับัป็รุงให้ตนเองมีร่างกายแข็งแรงสมบูัรณ์	สุขภาพุจิุตดี้ 
การตระหนักรู้เท่าทันแลัะจัุด้การอารมณ์ของตนได้้อย่างถูกต้องเหมาะสม	
มีป็ฏิิสัมพัุนธ์ที�ดี้แลัะเก่�อกูลัต่อสิ�งแวิด้ล้ัอม	 การใช้อุป็กรณ์	 เทคโนโลัยีตาม
ควิามจุำาเป็็น	 การเห็นคุณค่าชีวิิตของตนเองแลัะผู้อ่�น	 การเข้าใจุ	 รู้เท่าทัน 
ควิามจุริงของโลักแลัะชีวิิต	 สามารถป็รับัตัวิแลัะด้ำาเนินชีวิิตอยู่ในสังคม
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ได้้อย่างป็กติสุข	 ซึึ่�งเป็็นเคร่�องม่อที�มีส่วินช่วิยลัด้ปั็จุจัุยเสี�ยงที�มีต่อภาวิะ 
ซึึ่มเศร้าของเยาวิชนอยา่งครบัถ้วิน	บูัรณาการอยา่งยั�งยน่ด้้วิยหลัักพุุทธธรรม	
ค่อ	โยนิโสมนสิการ	สติ	สมาธิ	หลัักไตรสิกขา	พุบัว่ิา	ตัวิชี�วัิด้มีองค์ป็ระกอบั	4	
ด้้าน	ได้้แก่	(1)	สุขภาวิะทางกาย	(2)	สุขภาวิะทางสังคม	(3)	สุขภาวิะทางจิุต	
แลัะ	(4)	สุขภาวิะทางปั็ญญา	แลัะมีองค์ป็ระกอบัย่อย	46	ตัวิบ่ังชี�	มีควิาม
เหมาะสมพุอดี้กับัข้อมูลัเชิงป็ระจัุกษ์	มีนำ�าหนักองค์ป็ระกอบัมาตรฐานอยูใ่น
เกณฑ์ิสูง	(Chi-square=38.80,	df=27,	P-value=0.066,	RMSEA=0.060)

	 สำาหรับัผลัการวิิเคราะห์องค์ป็ระกอบัเชิงย่นยันอันดั้บัที�สอง	 
ซึึ่�งเป็็นการวิิเคราะห์โมเด้ลัที�แสด้งให้เห็นควิามสัมพัุนธ์ระหว่ิางองค์ป็ระกอบั
สุขภาวิะเชิงพุุทธ	(BWB)	ซึึ่�งเป็็นองค์ป็ระกอบัอันดั้บัที�สองกับัสุขภาวิะทาง
กาย	(PHYWB)	สุขภาวิะทางสังคม	(SOCWB)	สุขภาวิะทางจิุตใจุ	(MINWB) 
แลัะสุขภาวิะทางปั็ญญา	 (WISWB)	 ซึึ่�งเป็็นองค์ป็ระกอบัอันดั้บัที�หนึ�ง	 
พุบัว่ิา	ค่านำ�าหนักองค์ป็ระกอบัในรปู็คะแนนมาตรฐานของทั�ง	4	องค์ป็ระกอบั 
มีค่าเป็็นบัวิกทั�งหมด้	แลัะมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ระดั้บั	.01	โด้ยองค์ป็ระกอบั
มีค่านำ�าหนักควิามสำาคัญมากที�สดุ้ในการบ่ังชี�ถึงสุขภาวิะเชิงพุุทธค่อ	สุขภาวิะ
ทางปั็ญญาซึึ่�งมีค่านำ�าหนักองค์ป็ระกอบัเทา่กับั	0.99	รองลังมาค่อ	สุขภาวิะ
ทางสังคมซึึ่�งมีค่านำ�าหนักองค์ป็ระกอบัเท่ากับั	0.97	ส่วินองค์ป็ระกอบัด้้าน 
สุขภาวิะทางกายเป็็นองค์ป็ระกอบัที�มีค่านำ�าหนักควิามสำาคัญน้อยที�สุด้	 
ซึึ่�งมีค่านำ�าหนักองค์ป็ระกอบัเท่ากับั	 0.81	 โด้ยองค์ป็ระกอบัด้้านสุขภาวิะ
ทางปั็ญญา	 สุขภาวิะทางสังคม	 สุขภาวิะทางจิุตใจุ	 แลัะสุขภาวิะทางกาย	 
มีควิามแป็รป็รวินร่วิมกันกับัสุขภาวิะเชิงพุุทธป็ระมาณร้อยลัะ	 99.00,	
97.00,	87.00	แลัะ	81.00	ถ่อว่ิา	เป็็นเคร่�องม่อป็ระเมินที�มีเกณฑ์ิคุณภาพุ
ระดั้บัดี้	สามารถนำาไป็พัุฒนาแลัะไป็ใช้การคัด้กรองแลัะพัุฒนาเยาวิชนด้้วิย
เคร่�องม่อสุขภาวิะวิิถีพุุทธตามหลัักภาวินา	4
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 4.2.3 กระบวนการให้คำาปรึกษาตามหลักพุัทธจิัตวิทยาเพืั�อลด
ปัจัจััยเสี�ยงที�มีต่อภาวะซึึ่มเศร้าข่องเยาวชน

	 4.2.3.1)	หลัักธรรมที�ใช้ในกระบัวินการให้คำาป็รึกษาตามหลัักพุุทธ
จิุตวิิทยาเพุ่�อลัด้ปั็จุจัุยเสี�ยงที�มีต่อภาวิะซึึ่มเศร้าของเยาวิชน

	 หลัักไตรสิกขา	เป็็นหลัักธรรมที�เก่�อกูลัแลัะป็ระสานสมัพัุนธ์ในการ
ด้ำาเนินชีวิิตของมนุษย์	 ทั�ง	3	 ด้้าน	 ค่อ	1)	 ด้้านการสัมพัุนธ์กับัสิ�งแวิด้ล้ัอม	
ด้้วิยพุฤติกรรมทางกายแลัะวิาจุา	(ด้้านพุฤติกรรม)	2)	ด้้านการส่�อสัมพัุนธ์
พุฤติกรรมทั�งหมด้	 เกิด้ขึ�นด้้วิยควิามตั�งใจุ	 มีแจุงจูุงใจุหนุนอยู่เบ่ั�องหลััง	 
มีทุกข์สุขสัมพัุนธ์กับัการด้ำาเนินชีวิิต	 (ด้้านจิุตใจุ)	 3)	 พุฤติกรรมอาศัย 
ควิามรู้	มีควิามรู้แค่ไหนก็แสด้งพุฤติกรรมได้้แค่นั�น	(ด้้านปั็ญญา)

	 การพุัฒนาเด้็กแลัะเยาวิชนเป็็นกระบัวินการเรียนรู้พัุฒนาแบับั 
องค์รวิม	ค่อ	พัุฒนาพุฤติกรรม	จิุตใจุ	แลัะปั็ญญาไป็พุร้อมกัน	เป็็นระบับัการ
เรียนรู้ที�สัมพัุนธ์กันเป็็นการฝึกฝน	3	ด้้านของชีวิิต	เริ�มตั�งแต่รับัรู้สัมพัุนธ์กับั
สิ�งแวิด้ล้ัอมใช้กาย	วิาจุา	สัมผัสกับัสิ�งแวิด้ล้ัอมผ่านอินทรีย์ต่าง	ๆ	ค่อ	ตา	หู	
จุมูก	ลิั�น	กายใจุ	เช่�อมโยงไป็กับัควิามสัมพัุนธ์ด้้านจิุตใจุ	ฝึกฝนอบัรมจิุตใจุ
ส่งผลัต่อพุฤติกรรมที�เกิด้ขึ�น	เกิด้ควิามรู้ฝึกฝนเกิด้เป็็นปั็ญญา

	 หลัักสติ	 เป็็นหลัักธรรมที�คอยควิบัคุม	 ยับัยั�ง	 ป้็องกันไม่ให้มนุษย์
หลังเพุลิันไป็ตามควิามชั�วิ	สติ	จึุงเป็็นควิามระมัด้ระวัิงควิามต่�นตัวิต่อหน้าที�	
ภาวิะที�พุร้อมอยู่เสมอในการคอยรับัรู้ต่อสิ�งต่าง	 ๆ	 ที�เข้ามาเกี�ยวิข้องแลัะ
ตระหนักรู้ว่ิาควิรป็ฏิิบััติต่อสิ�งนั�น	ๆ	อย่างไร

	 หลัักสมาธิ	 เป็็นภาวิะที�จิุตแน่วิแน่ต่อสิ�งที�กำาหนด้	 หร่อการที�จิุต
กำาหนด้แน่วิแน่อยู่กับัสิ�งใด้สิ�งหนึ�ง	ไม่ฟุ้ื้งซ่ึ่าน	ในเชิงป็ฏิิบััติ	สมาธิ	ค่อ	ควิาม
สงบั	ควิามสบัาย	แลัะควิามรู้สึกที�เป็็นสุขอย่างยิ�งที�มนุษย์สามารถสร้างขึ�น
ได้้ด้้วิยตนเอง	
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	 หลัักโยนิโสมนสิการ	 ค่อ	 การคิด้	 การพิุจุารณาไตร่ตรองอย่าง 
ถูกวิิธี	เป็็นการฝึกการใช้ควิามคิด้	ให้รู้จัุกคิด้อย่างถูกวิิธี	คิด้อย่างมีระเบีัยบั	
รู้จัุกคิด้วิิเคราะห์	ไม่มองเห็นสิ�งต่างๆ	อย่างต่�นๆ	ผิวิเผิน	ใช้หลัักเหตุแลัะผลั	
คำานึงถึงส่วินดี้	ส่วินเสีย	เป็็นป็ระโยชน์	แลัะมิใช่ป็ระโยชน์	ควิรหร่อไม่ควิร	 
เหมาะสมหร่อไม่เหมาะสม

	 4.2.3.2)	กระบัวินการให้คำาป็รึกษาตามหลัักพุุทธจิุตวิิทยาเพุ่�อลัด้
ปั็จุจัุยเสี�ยงที�มีต่อภาวิะซึึ่มเศร้าของเยาวิชน

	 ผลัการวิิจัุยพุบัวิ่า	 กระบัวินการให้การป็รึกษาทางพุุทธจิุตวิิทยา
มุ่งเน้นให้ผู้รับัการป็รึกษาได้้สลัะเวิลัา	 หยุด้คิด้	 ไตร่ตรองถึงเหตุแห่งควิาม
ทุกข์	หร่อปั็ญหาที�กำาลัังป็ระสบัอยู่โด้ยการใช้สติ	สมาธิ	ใช้การคิด้พิุจุารณา
ไตร่ตรองด้้วิยหลัักโยนิโสมนสิการ	 จุนป็รับัใจุให้เกิด้การยอมรับัควิาม
เป็ลีั�ยนแป็ลัง	เข้าใจุถึงควิามไม่ยั�งยน่ของคน	สัตว์ิ	สิ�งของทั�งหลัาย	เกิด้ควิาม
เข้าใจุอย่างแจุ่มแจุ้ง	จิุตป็ล่ัอยวิาง	ลัะทิ�งสิ�งที�ยึด้มั�นถ่อมั�น	ส่งผลัให้จิุตสงบั	
พุบัทางออกที�แท้จุริง	แก้ไขปั็ญหาได้้อย่างถูกต้องเหมาะสม

	 ผลัการวิิจัุยพุบัวิา่	องคป์็ระกอบัของกระบัวินการใหค้ำาป็รกึษาทาง
พุุทธจิุตวิิทยา	 ป็ระกอบัด้้วิย	 หลัักการ	 ขั�นตอน	 เทคนิคป็รับัวิิธีคิด้เป็ลีั�ยน
พุฤติกรรม	 การคัด้กรองแลัะพุัฒนาเยาวิชนด้้วิยเคร่�องม่อสุขภาวิะวิิถีพุุทธ	
โด้ยมีข้อมูลั	ดั้งนี�

	 องค์ป็ระกอบัที�	 1	 หลัักการให้การป็รึกษาทางพุุทธจิุตวิิทยา	 มี	 5	
ขั�นตอน	 ค่อ	 1)	 ให้ผู้รับัการป็รึกษาสามารถมองเห็นปั็ญหาที�ตนป็ระสบั
อยู่	2)	ผู้รับัการป็รึกษาเริ�มมีควิามตั�งใจุ	เกิด้ศรัทธาจุะแก้ไขปั็ญหา	3)	ผู้รับั
การป็รึกษาเปิ็ด้ใจุเล่ัาเร่�องควิามทุกข์ใจุด้้วิยควิามไว้ิเน่�อเช่�อใจุ	 4)	 ผู้รับั
การป็รึกษาตั�งใจุป็ฏิิบััติตนเพุ่�อแก้ไขปั็ญหาด้้วิยควิามมุ่งมั�น	 คิด้ใคร่ครวิญ	
ไตร่ตรองพิุจุารณาด้้วิยเหตุปั็จุจัุย	แลัะ	5)	ผู้รับัการป็รึกษาสามารถเช่�อมโยง	
เกิด้ควิามเข้าใจุจุนแก้ไขปั็ญหาได้้
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	 องค์ป็ระกอบัที�	2	ขั�นตอนการให้คำาป็รึกษาทางพุุทธจิุตวิิทยา	มี	6	
ขั�นตอน	ค่อ	1)	สนทนาด้้วิยจิุตเมตตา	2)	ส่�อสารด้้วิยควิามเป็็นกัลัยาณมิตร	
3)	 พิุจุารณาให้รู้ถึงทุกข์ที�ตนป็ระสบัอยู่	 4)	 ชี�ชวินให้เข้าใจุเหตุแห่งทุกข์	 
5)	นำาพุาให้เกิด้ควิามสุขภายใน	แลัะ	6)	ชี�แนะแนวิทางการด้ำาเนินชีวิิตด้้วิย
หลัักพุุทธธรรม		

	 องค์ป็ระกอบัที�	 3	 เทคนิคป็รับัวิิธีคิด้เป็ลีั�ยนพุฤติกรรมตามหลััก
พุุทธจิุตวิิทยา	 มี	 5	 ขั�นตอน	 ค่อ	 1)	 หยุด้ใจุทบัทวินเหตุการณ์ที�เกิด้ขึ�น	 
2)	พิุจุารณาใคร่ครวิญตามหลัักแห่งเหตุแลัะผลั	3)	พิุจุารณาถึงควิามมีโทษ	
ควิามมีป็ระโยชน์	4)	เกิด้ควิามตระหนกัรู้	ยอมรับัควิามผิด้พุลัาด้ข้อบักพุร่อง
ของตนเองแลัะผู้อ่�น	ซึ่าบัซึึ่�งเห็นคุณค่าของตัวิเอง	แลัะ	5)	ป็ล่ัอยวิาง	คิด้ให้
อภัย	ให้โอกาสทั�งตัวิเองแลัะผู้อ่�น	

	 องค์ป็ระกอบัที�	 4	 การคัด้กรองแลัะพัุฒนาเยาวิชนด้้วิยเคร่�องม่อ 
สุขภาวิะวิิถีพุุทธตามหลัักภาวินา	 4	 ได้้แก่	 แบับัป็ระเมินสุขภาวิะเชิงพุุทธ	
(แบับัป็ระเมินในภาคผนวิก)	 เป็็นคู่ม่อนำาทางให้กับัเยาวิชนได้้ใช้ตรวิจุสอบั	
วัิด้ผลั	 แลัะป็ระเมินผลัตัวิเอง	 พุร้อมกับันำาแนวิทางแต่ลัะด้้านไป็พัุฒนา
ป็รับัป็รุงให้ตนเองมีร่างกายแข็งแรงสมบูัรณ์	 สุขภาพุจิุตดี้	 การตระหนักรู้
เท่าทันแลัะจัุด้การอารมณ์ของตนได้้อย่างถูกต้องเหมาะสม	มีป็ฏิิสัมพัุนธ์ที�
ดี้แลัะเก่�อกูลัต่อสิ�งแวิด้ล้ัอม	 การใช้อุป็กรณ์	 เทคโนโลัยีตามควิามจุำาเป็็น	
การเห็นคุณค่าชีวิิตของตนเองแลัะผู้อ่�น	 การเข้าใจุ	 รู้เท่าทันควิามจุริงของ
โลักแลัะชีวิิต	 สามารถป็รับัตัวิแลัะด้ำาเนินชีวิิตอยู่ในสังคมได้้อย่างป็กติสุข	
ซึึ่�งเป็็นเคร่�องม่อที�มีส่วินช่วิยลัด้ป็จัุจัุยเสี�ยงที�มีต่อภาวิะซึ่มึเศร้าของเยาวิชน
อยา่งครบัถ้วิน	บูัรณาการอยา่งยั�งยน่ด้้วิยหลัักพุุทธธรรม	ค่อ	โยนิโสมนสิการ	 
สติ	 สมาธิ	 ไตรสิกขา	 โด้ยเคร่�องม่อสุขภาวิะวิิถีพุุทธตามหลัักภาวินา	 
4	ป็ระกอบัด้้วิย	4	องค์ป็ระกอบั	ค่อ	สุขภาวิะทางกาย	สุขภาวิะทางสังคม	
สุขภาวิะทางจิุต	แลัะสุขภาวิะทางปั็ญญา
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	 จุะเห็นได้้ว่ิา	 ผลัลััพุธ์ที�ได้้จุากผู้ที�ผ่านกระบัวินการให้คำาป็รึกษา
ทางพุุทธจุิตวิิทยาเพุ่�อลัด้ควิามเสี�ยงที�มีต่อภาวิะซึ่ึมเศร้าของเยาวิชน	 ค่อ	 
1)	ผู้รับัการป็รึกษาเกิด้การเป็ลีั�ยนแป็ลังภายในจิุตใจุ	2)	มีการพัุฒนาอย่าง
ต่อเน่�อง	3)	มีการป็ระพุฤติป็ฏิิบััติตนด้้วิยแนวิทางที�ถูกต้องเหมาะสม	แลัะ	 
4)	 มีจิุตใจุแช่มช่�น	 เบิักบัานใจุ	 แลัะผ่อนคลัาย	 ขณะเดี้ยวิกันการวิิจัุยครั�ง
นี�ยังพุบัว่ิา	 ปั็จุจัุยเสี�ยงที�มีผลัต่อควิามสำาเร็จุของกระบัวินการให้คำาป็รึกษา
ทางพุุทธจิุต	มีอยู่	4	ปั็จุจัุยหลััก	ค่อ	1)	ผู้ให้คำาป็รึกษา	2)	ผู้รับัการป็รึกษา	
3)	สภาพุทางสังคมทางครอบัครัวิ	โรงเรียน	ชุมชน	4)	สภาพุแวิด้ล้ัอมแลัะ
เทคโนโลัยี	

	 ท้ายที�สุด้งานวิิจัุยนี�ได้้ค้นพุบัองค์ควิามรู้ใหม่	 ค่อ	 นวัตกรรม 
สุข่ภาวะวิถีีพุัทธและพุัทธจิัตบำาบัดเพืั�อลดปัจัจััยเสี�ยงภาวะซึึ่มเศร้าข่อง
เยาวชนไทย ด้วยหลัก 3 ป. “ปลดทุกข์่ เปี�ยมสุข่ ปลุกใจั”	ดั้งแผนภาพุ
ต่อไป็นี�
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 แผนภาพัแสดงนวัตกรรมสุขภาวะวิถุ่พุัที่ธและพุัที่ธจำิตบำาบัดเพัื�อี
ลดปัจำจำัยเส่�ยงภาวะซึึมเศัร้าขอีงเยาวชินไที่ย ด้วยหลัก 3 ป. “ปลดทีุ่กข์ 
เป่�ยมสุข ปลุกใจำ”
 1. ปลดทีุ่กข์ ผ่านหลักการและกระบวนการให้คำาปรึกษาตามหลัก
พัุที่ธจำิตวิที่ยา
 2. เป่�ยมสุข ผ่านการคัดกรอีงและพััฒนาด้วยเคร่�อีงมือีสุขภาวะ
วิถุ่พัุที่ธตามหลักภาวนา 4 
 3. ปลุกใจำ ผ่านกระบวนการพััฒนาด้วยเที่คนิคการปรับวิธีคิด
เปล่�ยนพัฤติกรรมที่างพัุที่ธจำิตวิที่ยา

นวัตกรรมสุขภาวะว�ถีพ�ทธและพ�ทธจ�ตบําบัดเพื่อลดป�จจัยเสี่ยง
ภาวะซ�มเศร�าของเยาวชนไทย ด�วยหลัก 3 ป.

“ปลดทุกข� เป��ยมสุข ปลุกใจ”

ทําให�มองเห็นป�ญหา

ปลดทุกข�

ทําให�มีความตั�งใจจะแก�ป�ญหา

ทําให�มีความเช�่อใจกับผู�คําปร�กษา

ปฏิบัติตนเพื่อแก�ไขป�ญหาที่ประสบ

เข�าใจป�ญหา และปลดทุกข�ได�

1

สุขภาวะทางกาย เป��ยมสุข

1. สนทนาด�วยจ�ตเมตตา
2. สื่อสารด�วยความเป�นกัลยาณมิตร
3. พิจารณาให�รู�ถึงทุกข�

2
หยุดใจทบทวนปลุกใจ

ฉุกคิดด�วยเหตุและผล

เป�ดใจยอมรับ

ปล�อยวาง ให�อภัย

3
สุขภาวะทางสังคม

สุขภาวะทางจ�ต

สุขภาวะทางป�ญญา

4. ช�้ชวนให�เข�าใจเหตุแห�งทุกข�
5. นําพาให�เกิดความสุขภายใน
6. ช�้แนะแนวทางการดําเนินช�ว�ตด�วยหลักพ�ทธธรรม

กระบวนการให�คําปร�กษาตามหลักพ�ทธจ�ตว�ทยา

เทคนิคปรับว�ธ�คิดเปลี่ยน
พฤติกรรมทางพ�ทธจ�ตว�ทยา
(สติ สมาธ� โยนิโสมนสิการ)

เคร�่องมือสุขภาวะว�ถีพ�ทธ
(ภาวนา 4)
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4.3 การวิิจััยร้ปแบบแลัะกระบวินิการสร�างระบบการดำ้แลั
ผ้�ส้งอายุอย่างยั�งย่นิโดำยการม่ส่วินิร่วิมของภาค่เครือข่าย
ในิจัังหวิัดำเชียงราย26

	 การศึกษาเร่�อง	 “รูป็แบับัแลัะกระบัวินการสร้างระบับัการดู้แลั 
ผู้สูงอายุอย่างยั�งย่นโด้ยการมีส่วินร่วิมของภาคีเคร่อข่ายในจัุงหวัิด้
เชียงราย”	 ด้ำาเนินการศึกษาโด้ย	 พุระรัตนมุนี,	 ผศ.ด้ร.	 เจุ้าคณะจัุงหวัิด้
เชียงราย	 แลัะอาจุารย์ป็ระจุำามหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	
วิิทยาลััยสงฆ์์เชียงราย	 แลัะคณะผู้ร่วิมวิิจัุย	 มีวัิตถุป็ระสงค์สำาคัญ	 
ป็ระกอบัด้้วิย

	 1)	 ศึกษาการมีส่วินร่วิมของภาคีเคร่อข่ายในจัุงหวัิด้เชียงรายใน 
การสร้างระบับัดู้แลัผู้สูงอายุอย่างยั�งย่น

	 2)	 นำารูป็แบับัแลัะกระบัวินการไป็สร้างระบับัการดู้แลัผู้สูงอายุ 
อย่างยั�งย่นในจัุงหวัิด้เชียงราย

	 การศึกษาครั�งนี�เป็็นการวิิจุยัเชิงคุณภาพุ	ด้ำาเนินการเก็บัข้อมูลัโด้ย
ใช้แบับัสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลัสำาคัญที�มีควิามเกี�ยวิข้องกับัการด้ำาเนินงานของ
โรงเรียนผู้สูงอายุแลัะศูนย์การเรียนรู้เพุ่�อการดู้แลัผู้สูงอายุ	 โด้ยสัมภาษณ์
กลุ่ัมผู้ให้ข้อมูลัสำาคัญทั�งสิ�น	40	รูป็/คน	โด้ยจุำาแนกผู้ให้ข้อมูลัสำาคัญออกเป็็น	
4	กลุ่ัม	ป็ระกอบัด้้วิย	1)	ที�ป็รึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุหร่อศูนย์การเรียนรู้	(ผู้นำา
ชุมชน	นายอำาเภอ	ผู้บัริหารขององค์กรป็กครองส่วินท้องถิ�น	นักวิิชาการ	หร่อ
ข้าราชการเกษียณ)	 2)	 ผู้อำานวิยการโรงเรียนผู้สูงอายุหร่อศูนย์การเรียนรู้ 

26	ดู้เพิุ�มเติมใน	พุระรัตนมุนี	แลัะคณะ.	(2563).	ร้ปแบบและกระบวนการสร้างระบบการ

ด้แลผ้้ส้งอายุอย่างยั�งยืนโดยการมีส่วนร่วมข่องภาคีเครือข่่ายในจัังหวัดเชียงราย.	เชียงราย:	

มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย.
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3)	คณะกรรมการแลัะแกนนำาร่วิมขับัเคล่ั�อน	แลัะ	4)	ตัวิแทนผู้สูงอายุ	แลัะ
กำาหนด้พุ่�นที�ที�ด้ำาเนินการเก็บัข้อมูลั	5	พุ่�นที�	ป็ระกอบัด้้วิย

	 1)	 โรงเรียนผู้สูงอายุวัิด้หัวิฝาย	 ตำาบัลัสันกลัาง	 อำาเภอพุาน	 
จัุงหวัิด้เชียงราย

	 2)		โรงเรียนผู้สูงอายุตำาบัลัหัวิง้ม	อำาเภอพุาน	จัุงหวัิด้เชียงราย

	 3)	 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนผู้สูงอายุตำาบัลัศรีคำ�า	 อำาเภอแม่จัุน	 จัุงหวัิด้
เชียงราย

	 4)		โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ	ตำาบัลัท่าสุด้	จัุงหวัิด้เชียงราย

	 5)	 ศูนย์วิิปั็สสนาสากลัไร่เชิญตะวัิน	 ตำาบัลัห้วิยสัก	 อำาเภอเม่อง	
จัุงหวัิด้เชียงราย

 4.3.1 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมข่องภาคีเครือข่่ายในจัังหวัด
เชียงรายในการสร้างระบบด้แลผ้้ส้งอายุอย่างยั�งยืน

	 การศึกษาการมีส่วินร่วิมของภาคีเคร่อข่ายในจัุงหวัิด้เชียงราย
ในการสร้างระบับัดู้แลัผู้สูงอายุอย่างยั�งย่น	 คณะผู้วิิจัุยด้ำาเนินการศึกษา
ข้อมูลัเชิงเอกสารร่วิมกับัการสัมภาษณ์กลุ่ัมผู้ให้ข้อมูลัสำาคัญ	 พุบัว่ิา	 
ในจุังหวัิด้เชียงรายมีภาคีเคร่อข่ายหลัายภาคส่วินที�มีภารกิจุเกี�ยวิกับัการ
ดู้แลัผู้สูงอายุ	 ทั�งในภาคส่วินราชการที�มีการกำาหนด้อำานาจุแลัะหน้าที�
ที�ชัด้เจุนตามแต่ลัะส่วินงาน	 การดู้แลัในระด้ับัชุมชนทั�งองค์กรป็กครอง
ส่วินท้องถิ�นแลัะหน่วิยงานด้้านสาธารณสุขในชุมชน	 โด้ยมีหน่วิยงานที�
สนับัสนุนการสร้างระบับัดู้แลัผู้สูงอายุตั�งแต่ระดั้บัครอบัครัวิ	 ค่อ	 ผู้สูงอายุ
แลัะครอบัครัวิ	ระดั้บัพุ่�นที�	ค่อ	องค์การป็กครองส่วินท้องถิ�น	โรงพุยาบัาลั
ส่งเสริมสุขภาพุตำาบัลั	 โรงพุยาบัาลัชุมชน/ชมรมผู้สูงอายุ	 อาสาสมัครดู้แลั 
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ผู้สูงอาย	ุอาสาสมคัรสาธารณสขุป็ระจุำาหมู่บ้ัาน	สถาบัันทางศาสนา	โรงเรียน	
องค์กรภาคเอกชนแลัะองค์กรอ่�นๆ	 ในตำาบัลั	 เช่�อมต่อมาระดั้บัอำาเภอ	 
มีโรงพุยาบัาลัอำาเภอ	ระดั้บัจัุงหวัิด้มีโรงพุยาบัาลัจัุงหวัิด้	โรงพุยาบัาลัศูนย์ที�
รับัผิด้ชอบัพุ่�นที�	สำานักงานสาธารณสขุจัุงหวัิด้	สำานักงานหลัักป็ระกนัสุขภาพุ
เขตพุ่�นที�	สำานักงานพัุฒนาสังคมแลัะควิามมั�นคงของมนุษย์	แลัะหน่วิยงาน
ราชการอ่�น	ๆ	ที�เกี�ยวิข้อง

	 นอกเหน่อไป็จุากหน่วิยงานด้้านการป็กครองทำาหน้าที�ดู้แลั 
ผู้สูงอายุให้เกิด้ควิามมั�นใจุแลัะเกิด้ควิามป็ลัอด้ภัยในการใช้ชีวิิต	หน่วิยงาน
ด้้านสาธารณสุขที�ดู้แลัผู้สูงอายุในด้้านที�เกี�ยวิข้องกับัการป้็องกันแลัะรักษา
โรคภัยไข้เจ็ุบั	ภาคีเคร่อข่ายที�มีควิามสำาคัญอีกภาคส่วินหนึ�ง	ค่อ	หน่วิยงาน 
การพัุฒนาอาชีพุผู้สูงอายุ	 เน่�องจุากเป็็นแนวิคิด้การมองผู้สูงอายุในฐานะ
พุลัังของสังคม	 มุ่งใช้ป็ระโยชน์จุากศักยภาพุของผู้สูงอายุตามควิามพุร้อม
ทั�งจุากการทำางาน	ทำากิจุกรรม	แลัะมีส่วินร่วิมในสังคมจุะช่วิยเสริมคุณค่า
ของผู้สูงอายแุลัะมีสุขภาพุที�ดี้ขึ�น	ขณะเด้ยีวิกัน	การชว่ิยให้ผู้สูงอายมีุรายได้้ 
พุอเพีุยงต่อการด้ำารงชีวิิตโด้ยไม่ต้องพึุ�งพิุงบุัตรหลัานแลัะภาครัฐ	 เป็็นการ
ช่วิยลัด้ปั็ญหาการขาด้แคลันแรงงาน	 ตลัอด้จุนเป็็นกำาลัังในการขับัเคล่ั�อน
การพัุฒนาป็ระเทศ

	 ระบับัการดู้แลัผู้สูงอายุในพุ่�นที�จัุงหวัิด้เชียงรายมีภาคีเคร่อข่ายที�
เป็็นรูป็ธรรมที�เด่้นชัด้	ค่อ	กิจุกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายไุด้้รับัการสนบััสนนุ
จุากภาคีเคร่อข่าย	 แลัะมีการร่วิมจัุด้งาน	 “มหกรรมภูมิปั็ญญาเคร่อข่าย
โรงเรียนผู้สูงอายจัุุงหวัิด้เชียงราย”	พุร้อมลังนามบัันทึกข้อตกลังควิามร่วิมม่อ 
9	 หน่วิยงาน	 ได้้แก่	 องค์การบัริหารส่วินจัุงหวัิด้เชียงราย	 สภาวัิฒนธรรม
จัุงหวัิด้เชียงราย	สาธารณสุขจัุงหวัิด้เชียงราย	พัุฒนาชุมชนจัุงหวัิด้เชียงราย	
พัุฒนาสังคมแลัะควิามมั�นคงของมนุษย์จัุงหวัิด้เชียงราย	เคร่อข่ายผู้สูงอายุ	
แลัะผู้อำานวิยการโรงเรียนผู้สูงอายวุิดั้หัวิฝาย	ผู้แทนผู้นำาองค์กรป็กครองส่วิน
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ท้องถิ�น	ตัวิแทนเคร่อข่ายผู้สูงอายุจัุงหวัิด้เชียงราย	ทั�งนี�เพุ่�อพัุฒนาชีวิิตแลัะ
ส่งเสริมอาชีพุผู้สูงอายุ	 เพุ่�อให้เกิด้การแลักเป็ลีั�ยนเรียนรู้	 ระหว่ิางโรงเรียน 
ผู้สูงอายุในจัุงหวัิด้เชียงราย	 มีการถ่ายทอด้ภูมิปั็ญญาผู้สูงอายุสู่ชุมชน	 ให้
เกิด้ควิามร่วิมม่อระหว่ิางหน่วิยงานที�ด้ำาเนินการด้้านผู้สูงอายุ

 4.3.2 ร้ปแบบและกระบวนการไปสร้างระบบการด้แลผ้้ส้งอายุ
อย่างยั�งยืนในจัังหวัดเชียงราย

	 ระบับัการดู้แลัผู้สูงอายุในจัุงหวัิด้เชียงรายมีรูป็แบับัแลัะ
กระบัวินการที�น่าสนใจุหลัายป็ระการ	เน่�องจุากการด้แูลัผู้สูงอายใุนพุ่�นที�ต่าง	ๆ  
มีการนำาเอากระบัวินการเรียนรู้จุากการพัุฒนากลุ่ัมผู้สูงอายุ	ชมรมผู้สูงอายุ	 
ตลัอด้จุนการจัุด้โรงเรียนผู้สูงอายุ	 มาพัุฒนาแลัะจัุด้การควิามรู้ที�มีควิาม
เหมาะสมกับับัริบัทเชิงพุ่�นที�	 ยกตัวิอย่างเช่น	 การด้ำาเนินงานของโรงเรียน 
ผู้สูงอายุวัิด้หัวิฝาย	เน้นกระบัวินการการส่งเสริมแลัะพัุฒนาอาชีพุ	สร้างงาน 
สร้างรายได้้	 มีรูป็แบับัแลัะกระบัวินการส่งเสริมการขาย	 เพุ่�อการพัุฒนา 
อาชีพุที�ยั�งย่น	 แก่ผู้สูงอายุ	 มีการพัุฒนาหลัักสูตรที�เป็็นมาตรฐาน	 ร่วิมกับั
สำานักงานพัุฒนาสังคมแลัะควิามมั�นคงของมนุษย์	 กรมกิจุการผู้สูงอายุ	
องค์การบัริหารส่วินตำาบัลั	 หน่วิยงานด้้านสาธารณสุข	 แลัะสำานักงาน 
ส่งเสริมการศึกษานอกระบับัแลัะการศึกษาตามอัธยาศัย	 (กศน.)	 หร่อใน
ส่วินของโรงเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุหัวิง้ม	 เน้นกระบัวินการทางภูมิปั็ญญา
ล้ัานนา	ค่อ	องคค์วิามรู้แลัะป็ระสบัการณใ์นการด้ำารงชวิีิตของไทย	ที�ก่อเกิด้ 
สะสม	 ส่บัทอด้	 พุัฒนา	 แลัะใช้ป็ระโยชน์อย่างต่อเน่�องในวิัฒนธรรมไทย	
แลัะยังมีการผสมผสานจุากวิัฒนธรรมภายนอกเพุ่�อการป็ระยุกต์ใช้ที�
เหมาะสมในที�นี�จุะกล่ัาวิถึงภูมิป็ัญญาพุ่�นบ้ัานแต่ลัะด้้านที�มีการนำามาใช้
เพุ่�อการสร้างเสริมสุขภาพุ	ซึึ่�งสอด้คล้ัองกับัวิิถีชีวิิตแลัะวัิฒนธรรมไทย	ดั้งนี�	
ภูมิปั็ญญาล้ัานนาด้้านอาหาร	 ภูมิปั็ญญาล้ัานนาด้้านสมุนไพุร	 ภูมิปั็ญญา 
ล้ัานนาด้้านการออกกำาลัังกาย
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	 ขณะที�ศูนยวิ์ิปั็สสนาสากลัไร่เชิญตะวัิน	เน้นกระบัวินการการสร้าง
สุขภาพุจิุตที�เข้มแข็งให้กับัผู้สูงอายุ	 ผ่านกระบัวินการทางพุระพุุทธศาสนา	
ศีลั	 สมาธิ	 แลัะปั็ญญา	 ในรูป็แบับัไตรสิกขา	 (อธิศีลัสิกขา	 อธิจิุตตสิกขา	 
อธิปั็ญญาสิกขา)	 เพุ่�อพัุฒนาคุณภาพุชีวิิตผู้สูงอายุอย่างยั�งย่น	 สร้างควิาม
สมดุ้ลัของร่างกายระหวิ่างธาตุภายในแลัะภายนอก	 เกิด้จุากพุฤติกรรม		
อิทธิพุลัของอากาศ	 สถานที�	 สิ�งแวิด้ล้ัอม	 ควิามสงบัของจิุตใจุ	 การทำาให้
สุขภาพุสมบูัรณ์แข็งแรงป็ราศจุากโรคภัยไข้เจ็ุบัจึุงเป็็นการป็รับัสมดุ้ลัของ
ธาตุภายในแลัะภายนอกด้้วิยการป็ฏิิบััติพุฤติกรรมให้ถูกต้องเหมาะสม
ตามหลัักการดู้แลัสุขภาพุ	 เพุราะเช่�อว่ิาเม่�อร่างกายอยู่ในภาวิะสมดุ้ลัย่อม 
ไม่เจ็ุบัป่็วิย	การทำาใหเ้กิด้การสมด้ลุัต้องอาศัยธรรมชาต	ิอยูใ่นสภาพุแวิด้ลัอ้ม
ที�สะอาด้	อยู่ในภูมิป็ระเทศภูมิอากาศ	ที�เหมาะสม	ฝึกจิุตให้สงบั	ใช้อาหาร
สมุนไพุรแลัะยาสมุนไพุรเพุ่�อการส่งเสริมสุขภาพุตามวิิถีไทย

	 จุากการศึกษาจุากเอกสารแลัะการสัมภาษณ์กลุ่ัมผู้ให้ข้อมูลัสำาคัญ	
พุบัว่ิา	การนำารูป็แบับัแลัะกระบัวินการไป็สร้างระบับัการดู้แลัผู้สูงอายุอยา่ง
ยั�งยน่ในจัุงหวัิด้เชียงราย	ควิรป็ระกอบัด้้วิยองค์ป็ระกอบั	4	ป็ระการ	ค่อ

	 1)	 ผู้สูงอายุได้้รับัการดู้แลัจุากครอบัครัวิแลัะชุมชน	 ในกรณีที� 
ผู้สูงอายุยังคงอาศัยอยู่กับัครอบัครัวิของตนเอง	 ระบับัการดู้แลัผู้สูงอายุ
อย่างยั�งย่นควิรให้ควิามสำาคัญกับัการที�ระบับัครอบัครัวิมีส่วินในการ
ดู้แลัผู้สูงอายุ	 อาจุสร้างให้มีกระบัวินการให้ควิามรู้แก่บุัคคลัในครอบัครัวิ	 
ให้มีควิามรู้	 ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัการดู้แลัด้้านการดู้แลัสุขวิิทยาส่วินบุัคคลั	 
การจุัด้การเร่�องยา	 การช่วิยเหล่ัอในการเคลั่�อนไหวิ	 การดู้แลัแผลักด้ทับั	
การจัุด้หาอาหารที�เหมาะสม	 การป้็อนอาหาร	 การดู้แลัด้้านการขับัถ่าย	
แลัะสนับัสนุนการดู้แลัเชิงสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ	 โด้ยเฉพุาะการช่วิยทำาให้ 
ผู้สูงอายรูุ้สึกว่ิาตนเองยงัมีคุณค่า	มีควิามสำาคัญแลัะมีควิามหวัิงในชีวิิต	เช่น	
ขอคำาแนะนำาต่าง	ๆ 	ขอควิามช่วิยเหล่ัอจุากผู้สูงอายใุห้ควิบัคุมดู้แลับ้ัานเร่อน	
เป็็นที�ป็รึกษาอบัรมเลีั�ยงดู้ลูักหลัาน
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	 2)	 ชุมชนมีระบับัการช่วิยเหล่ัอกันในการดู้แลัผู้สูงอายุ	 รูป็แบับั 
การดู้แลัสำาหรับัผู้สูงอายุในชุมชนมีวัิตถุป็ระสงค์เพุ่�อออกแบับัการจัุด้บัริการ
สำาหรับัผู้สูงอายทีุ�จุะครอบัคลัมุแบับัองคร์วิม	ซึึ่�งเป็็นสิ�งสำาคัญที�ทุกชุมชนควิร
มีระบับัการดู้แลัเพุ่�อสุขภาวิะผู้สูงอายุในชุมชน	 รูป็แบับัการดู้แลันั�นควิรมี
ลัักษณะที�พึุงป็ระสงค์ของชุมชนซึึ่�งจุะช่วิยลัด้ภาวิการณ์พึุ�งพิุงของผู้สูงอายุ
ลัง	ดั้งนั�นรูป็แบับัการให้บัริการในชุมชนสำาหรับัผู้สูงอายุจึุงควิรมีการบัริการ	
พุยาบัาลั	การดู้แลัที�บ้ัาน	แลัะการดู้แลัโด้ยชุมชน	ซึึ่�งรูป็แบับัการดู้แลัสำาหรับั
ผู้สูงอายุในชุมชนนั�นมีรูป็แบับัที�ได้้จุากการดู้แลันอก	 โรงพุยาบัาลัมีชมรม 
ผู้สูงอายุ	มีศูนย์ดู้แลัช่วิงกลัางวัิน	การดู้แลัที�บ้ัานในชุมชนจึุงมีควิามสำาคัญมี
การจุดั้โด้ยทีมสุขภาพุเป็็นสว่ินใหญ	่ที�ไป็ติด้ตามด้แูลัผู้ป่็วิยเร่�อรังที�บ้ัานหร่อ
ให้คำาแนะนำาเร่�องการดู้แลัสุขภาพุให้แก่ป็ระชาชนกลุ่ัมต่าง	ๆ 	ในชุมชนที�เป็็น
รูป็แบับัการดู้แลั	ผู้สูงอายุในชุมชนด้้วิยใจุอย่างมีควิามสุข

	 3)	 หน่วิยบัริการมีระบับัการช่วิยเหล่ัอที�เหมาะสมกับับัริบัทสังคม	
ค่อ	หน่วิยบัริการต่าง	ๆ	ภายในชุมชน	จุำาเป็็นต้องมีระบับัการช่วิยเหล่ัอที�
เหมาะสมแลัะเข้ากับับัรบิัท	โด้ยเฉพุาะอยา่งยิ�งการจุดั้ใหมี้ระบับัขอ้มูลักลัาง
ร่วิมกันระหวิา่งหนว่ิยบัริการตา่ง	ๆ 	เพุ่�อให้เกิด้การคดั้กรองแลัะการป็ระเมนิ
ตรวิจุสุขภาพุของผู้สูงอายุที�มีป็ระสิทธิภาพุ	 นอกจุากนี�ยังเป็็นการช่วิยให้
เกิด้การจัุด้บัรกิารสำาหรบััผู้สูงอายทีุ�มีควิามเฉพุาะเจุาะจุงแลัะสามารถแกไ้ข
ปั็ญหาที�เกิด้กับัผู้สูงอายุได้้อย่างถูกต้อง	 อาทิ	 การจัุด้ให้มีการเยี�ยมบ้ัานใน
กรณีของผู้สูงอายุที�ใช้ชีวิิตตามลัำาพัุง	 หร่อการจุัด้ระบับัการดู้แลัผู้สูงอายุ
ระยะสุด้ท้าย	 ที�จุะช่วิยให้ผู้สูงอายุแลัะญาติมีแนวิทางการรับัม่อผู้สูงอายุ
ที�เป็็นผู้ป่็วิยระยะสุด้ท้ายของชีวิิต	 ทั�งในมิติของด้้านร่างกาย	 มิติทางสังคม
แลัะศาสนา	ตลัอด้จุนมิติทางเศรษฐกิจุ

	 4)	องค์กรป็กครองส่วินท้องถิ�นมีส่วินร่วิมในการจัุด้การ	สนับัสนุน	
ส่งเสริมให้มีการให้ควิามช่วิยเหล่ัอ	 ส่บัเน่�องจุากการที�องค์กรป็กครองส่วิน
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ท้องถิ�นเป็็นหน่วิยงานที�มีควิามใกล้ัชิด้ในเร่�องของการจุัด้ระบับัสวิัสดิ้การ 
ผู้สูงอายุในชุมชน	 โด้ยองค์กรป็กครองส่วินท้องถิ�นในพุ่�นที�จัุงหวัิด้เชียงราย
มีส่วินสำาคัญในการสนบััสนุนให้เกิด้การจุดั้ชมรมผู้สูงอายใุนชุมชน	แลัะการ
พัุฒนาให้เกิด้โรงเรียนผู้สูงอายุ	 เพุ่�อให้ผู้สูงอายุมีกิจุกรรมในช่วิงสุด้สัป็ด้าห์	
ตลัอด้จุนพัุฒนาให้เกิด้การฝึกอาชีพุที�ช่วิยให้ผู้สูงอายุ	มีรายได้้จุากการขาย
สินค้าแลัะบัริการที�ได้้เรียนรู้จุากกิจุกรรมในชมรมหร่อในโรงเรียนผู้สูงอายุ

4.4 ลัักษณะนิวิัตุกรรมสุขภาวิะวิิถ่พุท์ธ
 4.4.1 ลักษณะที�หนึ�งนวัตกรรมเชิงเครือข่่ายสังคม

	 รูป็แบับัการด้ำาเนินงานที�มีควิามร่วิมม่อขององค์กรภาคส่วินต่างๆ	
ในการสนับัสนุนกิจุกรรมที�เกิด้ป็ระโยชน์ต่อสังคมส่วินร่วิม	 ในกรณีนี�จุะ
เห็นได้้อย่างชัด้เจุนว่ิาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัต้นแบับัที�เข้าร่วิม
การด้ำาเนนิงานกบััโครงการการสรา้งเสรมิสุขภาวิะเชิงพุุทธของหนว่ิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัในสังคมไทย	อาทิ	จัุงหวัิด้น่าน	จัุงหวัิด้สระบุัรี	จัุงหวัิด้
ระยอง	 แลัะจัุงหวัิด้พัุงงา	 เป็็นต้น	 ได้้ขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมเพุ่�อเยียวิยาแลัะ
ป้็องกันการแพุร่ระบัาด้ของโรคโควิิด้-19	ร่วิมกับัเคร่อข่ายด้้านสาธารณสุข
ในพุ่�นที�อยา่งรวิด้เร็วิ	ถ่อเป็็นการสรา้งช่องทางการส่�อสารแลัะควิามรว่ิมม่อ 
ในสถานการณ์วิิกฤตที�เปิ็ด้พุ่�นที�การมีส่วินร่วิมให้กับัคณะสงฆ์์	 ได้้เข้าไป็มี
บัทบัาทในการด้ำาเนินกิจุกรรมที�เป็็นป็ระโยชน์ต่อสังคมมากขึ�น	 สำาหรับั
ป็ระโยชน์ต่อการด้ำาเนินงานของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัใน
อนาคตค่อการพัุฒนาให้เคร่อข่ายพุระสงฆ์์มีป็ระสบัการณ์แลัะการเรียนรู้
ที�จุะเข้าไป็ทำากิจุกรรมร่วิมกับัองค์กรด้้านสาธารณสุขแลัะหน่วิยราชการ
ในพุ่�นที�	 อีกทั�งยังส่งเสริมแนวิทางการขับัเคล่ั�อนองค์ควิามรู้ร่วิมสมัยว่ิาจุะ
สามารถเข้ามาเป็็นกลัไกเสริมให้เคร่อข่ายพุระสงฆ์์ด้ำาเนินกิจุกรรมได้้อย่าง
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เข้มแข็งมากขึ�น	ซึึ่�งถ่อเป็็นการช่วิยยกระดั้บัป็ระสิทธิภาพุในการด้ำาเนินงาน 
ให้หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัของคณะสงฆ์์ไทยทำากิจุกรรมที� 
เช่�อมโยงกับัสังคมได้้อย่างเป็็นรูป็ธรรมยิ�งขึ�น	

	 นอกจุากนี�การสร้างนวัิตกรรมเคร่อข่ายทางสังคมยงัให้ควิามสนใจุ
กับัเคร่อข่ายทางสังคมออนไลัน์	กล่ัาวิค่อการที�สังคมปั็จุจุุบัันมีควิามก้าวิหน้า
ได้้เทคโนโลัยีแลัะช่องทางการส่�อสารหลัากรูป็แบับั	ส่งผลัให้การขับัเคล่ั�อน
การพัุฒนาหร่อเผยแพุร่องค์ควิามรู้ด้้านสุขภาวิะวิิถีพุุทธ	เช่น	ผลัการศึกษา
วิิจัุย	การสร้างเคร่อข่ายของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	ตลัอด้จุน
การถอด้บัทเรียนเชิงสารคดี้สั�นเพุ่�อสรุป็ผลังานการสร้างเสริมสุขภาวิะเชิง
พุุทธของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัในสังคมไทยในระยะที�ผ่านมา	
เป็็นต้น	 จุำาเป็็นต้องพัุฒนาช่องทางการส่�อสารออกสู่สาธารณะด้้วิยกลัไกที�
เข้าถึงสาธารณชนมากขึ�น	 การด้ำาเนินงานในส่วินนี�จึุงได้้ขับัเคลั่�อนให้เกิด้	
(1)	เว็ิบัไซึ่ต์	(2)	ช่องส่�อสารในยูทูป็	แลัะ	(3)	เพุจุเฟื้สบุ๊ัค	ที�สามารถส่งต่อ
แลัะถ่ายทอด้องค์ควิามรู้จุากนวัิตกรรมสุขภาวิะวิิถีพุุทธที�ด้ำาเนินการขึ�นบัน
พุ่�นที�การส่�อสารของสังคมออนไลัน์	 ซึึ่�งปั็จุจุุบัันมีผู้ติด้ตามแลัะร่วิมแบั่งปั็น
การเรียนรู้มากกว่ิา	2,000	รูป็/คน

 4.4.2 ลักษณะที�สองนวัตกรรมเครื�องมือสุข่ภาวะวิถีีพุัทธ

	 การด้ำาเนินงานครั�งนี�ได้้ให้ควิามสำาคัญกับัการศึกษาวิิจัุยแลัะพัุฒนา
องค์ควิามรู้สุขภาวิะวิิถีพุุทธควิบัคู่ไป็กับัการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการร่วิมด้้วิย	จึุง
จุะเห็นได้้ว่ิาในส่วินของการพัุฒนาองค์ควิามรู้ได้้เกิด้เคร่�องม่อสำาคัญสอง
ป็ระเภทค่อ	 ป็ระเภทที�หนึ�งค่อเคร่�องม่อการวัิด้ควิามรอบัรู้สุขภาวิะของ
พุระสงฆ์์	ซึึ่�งมีเป้็าหมายเพุ่�อทำาควิามเข้าใจุสถานการณ์ควิามรอบัรู้เกี�ยวิกับั 
สุขภาวิะแลัะการดู้แลัสุขภาพุของพุระสงฆ์์	 ถ่อได้้ว่ิาเคร่�องม่อดั้งกล่ัาวิ 
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มีควิามสำาคัญต่อการขับัเคล่ั�อนธรรมนูญสุขภาพุพุระสงฆ์์	เน่�องจุากจุะช่วิย
เป็็นแผนที�ทางสงัคมในการทำาควิามเข้าใจุสถานการณปั์็ญหาสขุภาพุ	รวิมทั�ง 
การวิางนโยบัายแลัะกลัไกการสนับัสนุนองค์ควิามรู้ให้กับัพุระสงฆ์์ในการ
ลัด้ปั็จุจัุยเสี�ยงทางสังคมภาพุในมิติต่าง	ๆ 	ให้มีสถานการณ์ที�ดี้ยิ�งขึ�น	ขณะที�
ป็ระเภทที�สองค่อเคร่�องม่อการทำาควิามเข้าใจุโรคซึึ่มเศร้าตามแนวิพุระพุุทธ
ศาสนา	 โด้ยการพัุฒนาเคร่�องม่อดั้งกล่ัาวิจุะตั�งอยู่บันฐานองค์ควิามรู้แนวิ
พุุทธจิุตวิิทยา	 แลัะมุ่งเน้นการเรียนรู้กับัสถานการณ์โรคซึึ่มเศร้าในกลุ่ัม
เยาวิชนเป็็นหลััก	 ดั้งนั�นเคร่�องม่อที�ถูกพัุฒนาจุะผ่านกระบัวินการวิิจัุยเชิง
ทด้ลัองแนวิจิุตวิิทยาจุากกลุ่ัมตัวิอย่างของการศึกษาแลัะกลุ่ัมให้คำาป็รึกษา
เพุ่�อสร้างต้นแบับัของเคร่�องม่อแลัะกิจุกรรมที�จุะช่วิยลัด้โรคซึึ่มเศร้าในกลุ่ัม
เยาวิชนได้้

	 อย่างไรก็ดี้	 นวัิตกรรมเคร่�องม่อสุขภาวิะวิิถีพุุทธที�ได้้พัุฒนาขึ�นยัง
จุำาเป็็นต้องอาศัยการเรียนรู้แลัะขยายจุำานวินผู้เข้าร่วิม	 อีกทั�งการควิบัคุม
จุริยธรรมในมนุษย์ในทุกขั�นของการด้ำาเนินงานต่อไป็	เพุ่�อให้บัรรลุัเป้็าหมาย
ของการวิิจัุยในอนาคตค่อการสง่เสริมให้เกิด้นวัิตกรรมทางควิามรู้ที�เป็็นการ 
บูัรณาการองค์ควิามรู้ทางพุระพุุทธศาสนาแลัะศาสตร์สมัยใหม่ที�มีผลัการ
ศึกษาที�เป็็นรูป็ธรรม	 จุนสามารถช่วิยลัด้ป็ัญหาที�เกิด้ขึ�นในสังคม	 ซึึ่�งจุะมี
ผลัต่อการสร้างการตระหนักให้เห็นคุณค่าทางพุระพุุทธศาสนาวิ่าสามารถ
นำามาป็ระยุกต์เพุ่�อการพัุฒนาสังคมได้้อย่างชัด้เจุน

 4.4.3 ลักษณะที�สามนวัตกรรมนโยบายสุข่ภาวะวิถีีพุัทธ

	 การด้ำาเนินงานของโครงการการสร้างเสริมสุขภาวิะเชิงพุุทธของ
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัในสังคมไทย	 ได้้เปิ็ด้พุ่�นที�เกี�ยวิกับัการ
พัุฒนาองค์ควิามรู้แลัะการส่งเสริมบัทบัาทการขับัเคล่ั�อนสุขภาวิะวิิถีพุุทธ
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ในเคร่อข่ายพุระสงฆ์์ที�เข้าร่วิมกิจุกรรมการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการครั�งนี�อย่าง
ชัด้เจุน	จุะเหน็ได้้ว่ิาคณะสงฆ์์ที�เข้าร่วิมกิจุกรรมทั�ง	20	จัุงหวัิด้	ได้้มีแนวิทาง
การใช้ป็ระโยชน์จุากพุันธกิจุของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัทั�ง	 8	
ด้้านที�แตกต่างกันไป็ตามอัตลัักษณ์แลัะควิามมุ่งเน้นที�สอด้คล้ัองกับับัริบัท
ในพุ่�นที�ของตนเอง	ดั้งนั�นผลัการด้ำาเนินงานที�ออกมา	จึุงนำาไป็สู่การสามารถ
ต่อยอด้การเรียนรู้เพุ่�อสนองการป็ฏิิรูป็กิจุการคณะสงฆ์์ในระด้ับันโยบัาย
ได้้หลัายส่วิน	 อาทิ	 การจุัด้ทำาแผนการขับัเคลั่�อนหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
กลัาง	 (อ.ป็.ก.)	 การขับัเคล่ั�อนแผนป็ฏิิบััติการสาธารณสงเคราะห์ของ 
มหาเถรสมาคม	 การพัุฒนาคู่ม่อการขับัเคล่ั�อนโครงการวิัด้	 ป็ระชา	 รัฐ 
สร้างสุขด้้วิยกิจุกรรม	 5ส	 ของคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูป็การของ 
มหาเถรสมาคม	เป็็นต้น	

	 จึุงจุะเห็นได้้ว่ิาการขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมของการวิิจัุยครั�งนี�	 ได้้
สังเคราะห์องค์ควิามรู้ให้เกิด้การผลัักดั้นนวัิตกรรมนโยบัายสุขภาวิะที�เป็็น
รูป็ธรรมหลัายลัักษณะ	 รวิมทั�งยังให้ควิามสำาคัญกับัการด้ำาเนินการนำาส่ง
การด้ำาเนินกิจุกรรมเพุ่�อแจุ้งให้มหาเถรสมาคมในฐานะองค์กรสูงสุด้ของการ
ป็กครองคณะสงฆ์์ได้้รับัทราบัแนวิทางการด้ำาเนินงาน	 ซึึ่�งจุะเป็็นป็ระโยชน์
ต่อการพัุฒนาควิามร่วิมม่อแลัะสร้างเคร่อข่ายกลัไกทางนโยบัายกับั 
หน่วิยงานภาครัฐที�เกี�ยวิข้องได้้ดี้ยิ�งขึ�น	 อย่างไรก็ตามยังมีข้อจุำากัด้ที�สำาคัญ
ค่อการพัุฒนานวัิตกรรมนโยบัายสุขภาวิะวิิถีพุุทธ	 จุำาเป็็นที�จุะต้องผลัักดั้น
ให้หน่วิยงานภาครัฐที�ทำาหน้าที�ในระบับัป็กติเลัะมีควิามรับัผิด้ชอบัโด้ยตรง
ได้้เข้ามาสู่กระบัวินการเรียนรู้ที�จุะด้ำาเนินงานร่วิมกัน	 ทั�งนี�จุะเห็นได้้ว่ิาที� 
ผ่านมาสำานักงานพุระพุุทธศาสนาแห่งชาติได้้เข้ามาร่วิมกิจุกรรมในระด้ับั
พุ่�นที�มากขึ�น	 แลัะในหลัายพุ่�นที�ได้้นำามาสู่การพัุฒนาควิามร่วิมม่ออย่าง 
ใกล้ัชิด้กับัคณะสงฆ์์	จุนนำามาสู่การสร้างป็ระโยชน์ต่อการขับัเคล่ั�อนกิจุกรรม
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัแลัะการพัุฒนาสุขภาวิะวิิถีพุุทธได้้
ดี้ยิ�งขึ�น
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ก�รดำ�เนินง�นเพ่�อสร้�งเครือขั่�ย
คว�มร่วมม่อสนับสนุนกลไก

หน่วยอบรมป็ระช้�ช้นป็ระติำ�บล
ติ้นแบบ

5



250

	 สำาหรับับัทนี�จุะนำาเสนอข้อมูลัเกี�ยวิกับัการด้ำาเนินงานเพุ่�อสร้าง
เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อสนับัสนุนกลัไกหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระตำาบัลั
ต้นแบับั	โด้ยเป็็นการรวิบัแลัะวิิเคราะห์ข้อมูลัจุากการนำาเสนอการสนับัสนุน
ให้เกิด้ป็ฏิิบััติการวิิจัุยภาคสนามในพุ่�นที�	 20	 จัุงหวัิด้ร่วิมกับัคณะสงฆ์์	 
จุนสามารถพุัฒนาให้เกิด้โครงการโด้ยหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
จุำานวิน	23	โครงการ	ทั�งนี�ยังมีการผลัักดั้นให้เกิด้กิจุกรรมถอด้บัทเรียนการ
ด้ำาเนินงานระดั้บัภูมิภาคเพุ่�อทำาควิามเข้าใจุแลัะสนับัสนุนการยกระดั้บัการ
เรียนรู้ให้กับัคณะสงฆ์์ที�ด้ำาเนินกิจุกรรมหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	
แลัะภาคีเคร่อข่ายระดั้บัพุ่�นที�ด้้วิย27 28 29 30	โด้ยสามารถสรุป็การด้ำาเนินงาน 

26	พุระคมสัน	ฐิตเมธโส.	(2563).	ร้ปแบบการเสริมสร้างสุข่ภาวะเชิงพุัทธข่องหน่วยอบรม
ประชาชนประจัำาตำาบล (อ.ป.ต.) ในภาคใต้	 (รายงานผลัการวิิจัุย).	 พุระนครศรีอยุธยา:	
โครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัในสังคมไทย	
สถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร์	 มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 แลัะสำานักสนับัสนุน 
สุขภาวิะองค์กร	สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ.
27	พุระมหาไกรสร	โชติป็ญฺูโญ,	แลัะคณะ.	(2563).	ร้ปแบบการเสริมสร้างสุข่ภาวะเชิงพุัทธ
ข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำาตำาบล (อ.ป.ต.) ในภาคเหนือ	 (รายงานผลัการวิิจัุย).	
พุระนครศรีอยุธยา:	 โครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัในสังคมไทย	สถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร์	มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	แลัะ
สำานักสนับัสนุนสุขภาวิะองค์กร	สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ.
28	 พิุชิต	 ปุ็ริมาตร.	 (2563).	การเสริมสร้างสุข่ภาวะเชิงพุัทธข่องหน่วยอบรมประชาชน
ประจัำาตำาบล (อ.ป.ต.) สังคมไทยสำาหรับโครงการถีอดบทเรียนการทำางานเชิงพืั�นที�หน
ตะวันออก (รายงานผลัการวิิจัุย).	พุระนครศรีอยุธยา:	โครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธ
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัในสังคมไทย	สถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร์	มหาวิิทยาลััย
มหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	แลัะสำานักสนับัสนุนสุขภาวิะองค์กร	สำานักงานกองทุนสนับัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพุ.	
30	สร้อยบุัญ	ทรายทอง.	(2563).	การวิจััยประเมินผล โครงการเสริมสร้างสุข่ภาวะเชิงพุัทธ
ข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำาตำาบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย: กรณี อ.ป.ต. หนกลาง 
(รายงานผลัการวิิจัุย).	 พุระนครศรีอยุธยา:	 โครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัในสังคมไทย	 สถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร์	 มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬา
ลังกรณราชวิิทยาลััย	 แลัะสำานักสนับัสนุนสุขภาวิะองค์กร	 สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพุ.
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เพุ่�อให้เห็นมิติของการพัุฒนากิจุกรรมที�เกิด้จุากควิามร่วิมม่อของภาคี 
เคร่อข่ายทั�งส่วินกลัางแลัะส่วินพุ่�นที�ได้้ดั้งนี�

	 5.1	 การด้ำาเนินงานของเคร่อข่ายหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัต้นแบับัหนเหน่อ

	 5.2	 การด้ำาเนินงานของเคร่อข่ายหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัต้นแบับัหนตะวัินออก

	 5.3	 การด้ำาเนินงานของเคร่อข่ายหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัต้นแบับัหนกลัาง

	 5.4	 การด้ำาเนินงานของเคร่อข่ายหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัต้นแบับัหนใต้
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	 คณะสงฆ์์จัุงหวัิด้น่านแลัะสำานักงานพุระพุุทธศาสนาจัุงหวัิด้น่าน	 
ได้้เห็นถึงป็ระสิทธิภาพุแลัะศักยภาพุของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัม่วิงตึ�ด้	 อำาเภอภูเพีุยง	 จัุงหวัิด้น่าน	 ถ่อเป็็นหน่วิยที�สามารถจุะ
ยกระดั้บัคุณภาพุชีวิิต	 สร้างคุณค่าทางจิุตใจุแลัะปั็ญญา	 ให้กับัคนใน
ชุมชนได้้ทำางานต่าง	 ๆ	 รวิมกันเป็็นกลุ่ัมก้อน	 มาเป็็นระยะเวิลัายาวินาน 
เริ�มมาตั�งแต่ปี็	พุ.ศ.	2525	จุนถึงปั็จุจุุบััน	ส่งผลัให้เกิด้ควิามรักควิามสามัคคี	 

ดำาเนินการโดย  
หน่วยอีบรมประชิาชินประจำำาตำาบลม่วงตึ�ด จำังหวัดน่าน

5.1.1 โครงการขัับเคลื่่�อนงานพุุทธเกษตรแลื่ะ 
ขัยายผลื่การพุัฒนาหน่วยอบรมประชาชน 

ประจำำาตำาบลื่ม่วงต๊�ด เป็นศููนย์กลื่างการพุัฒนา
หน่วย อ.ป.ต. พุ่�นท่�อำาเภอภูเพุ่ยง จำังหวัดน่าน 

5.1 การดำำาเนิินิงานิของเครือข่ายหนิ่วิยอบรมประชาชนิ
ประจัำาตุำาบลัตุ�นิแบบหนิเหนิ่อ
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มีควิามซ่ึ่�อสัตย์ต่อกันแลัะกัน	มีควิามเสียสลัะเพุ่�อส่วินรวิม	มีควิามรับัผิด้ชอบั
ร่วิมกัน	เกิด้ควิามไว้ิวิางใจุแลัะเห็นอกเห็นใจุกันแลัะกัน	ภายในตำาบัลัม่วิงตึ�ด้	
แลัะเป็็นแหลัง่ให้ป็ระชาชนแลัะสถานศกึษาได้้เข้าไป็ศึกษาเรียนรู้กันมากขึ�น 
จึุงทำาโครงการขับัเคล่ั�อนการด้ำาเนินงานแลัะขยายผลัการพัุฒนาหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัม่วิงตึ�ด้	 เพุ่�อสนับัสนุนส่งเสริม	 แลัะขยาย
ผลัการด้ำาเนินงานของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัม่วิงตึ�ด้	 ซึึ่�งเป็็น
หน่วิย	 อ.ป็.ต.ที�มีควิามเข้มแข็ง	 เป็็นศูนย์กลัางในการเรียนรู้พัุฒนาแลัะ
ขยายผลัเป็็นศูนย์กลัางการเรียนรู้การพัุฒนาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัต้นแบับั	 พุ่�นที�จัุงหวัิด้น่าน	 เพุ่�อเป็็นพีุ�เลีั�ยงแลัะเป็็นจุุด้ถ่ายทอด้
ควิามรู้แลัะกิจุกรรมด้้านต่าง	 ๆ	 ของ	 หน่วิย	 อ.ป็.ต.	 ทั�ง	 8	 ด้้าน	 ให้กับั 
หน่วิย	อ.ป็.ต.อำาเภอภูเพีุยง	รวิมถงึป็ระชาชนแลัะผู้ที�สนใจุภายนอกทั�วิไป็ได้้

  

 ที�มาข่องการขั่บเคลื�อนกิจักรรม

	 การขับัเคล่ั�อนโครงการในครั�งนี�	 เป็็นการทำางานอย่างบูัรณาการ
ร่วิมกันระหว่ิาง	 คณะสงฆ์์จัุงหวัิด้น่าน	 วัิฒนธรรมจัุงหวัิด้น่าน	 สำานักงาน
พุระพุุทธศาสนาจุงัหวัิด้น่าน	โด้ย	สสส.	เข้ามามส่ีวินร่วิมในการชว่ิยส่งเสรมิ
งานคณะสงฆ์์	เกิด้การส่งเสริมงานให้กับัหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
ผ่านการนำาเอาหลัักธรรมคำาสอนในพุระพุุทธศาสนาเข้าบูัรณาการกับัการใช้
ชีวิิตป็ระจุำาตัวิ	ไม่ว่ิาจุะเป็็นโครงการหมู่บ้ัานศีลั	5	โครงการวัิด้	ป็ระชา	รัฐ 
สร้างสุขด้้วิยกิจุกรรม	 5ส	 ซึึ่�งส่วินที�ขับัเคล่ั�อนในการด้ำาเนินการล้ัวินอยู ่
ภายใต้การด้ำาเนินการหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัทั�งสิ�น	 แลัะเป็็น
งานที�ต้องใช้ควิามเป็็นจิุตอาสา	ใช้ควิามศรัทธาเข้ามาด้ำาเนินการ

	 คณะสงฆ์์ในเขตพุ่�นที�อำาเภอภูเพีุยง	 ได้้กำาหนด้ให้	 ตำาบัลัม่วิงตึ�ด้	
เป็็นต้นแบับัในการด้ำาเนินงานด้้านพุุทธเกษตร	 นำาเอาศาสตร์ของ	 อ.ป็.ต.	 
มาใช้ในเร่�องพุุทธเกษตร	แลัะงาน	8	ด้้าน	ของ	อ.ป็.ต.	โด้ยใช้	อ.ป็.ต.	ภูเพีุยง	
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ซึึ่�งตั�งอยู	่ณ	วัิด้พุระธาตุแช่แห้ง	พุระอารามหลัวิง	เป็็นฐาน	แลัะขยายผลัไป็สู่	
อบัต.ม่วิงตึ�ด้	เป็็นต้นแบับั	ก่อนจุะขยายผลัสู่อีก	6	อบัต.	ในเขตพุ่�นที�อำาเภอ 
ภูเพีุยง	ส่บัต่อไป็	โด้ยกำาหนด้เป้็าหมาย	ภายในระยะเวิลัา	3	ปี็จุะสามารถ
ขยายผลัไป็ยังทุกพุ่�นที�ในอำาเภอภูเพีุยง	 โด้ยควิามร่วิมม่อจุากป็ระชาชน
ในหมู่บ้ัาน	 ตามมติของป็ระชาชนในหมู่บ้ัานส่งเสริมการด้ำาเนินงานของ 
คณะสงฆ์์หนเหน่อ	แลัะให้การสนับัสนุนคณะสงฆ์์ที�ทำางาน	แลัะขับัเคล่ั�อน
งานได้้ดี้อยู่แล้ัวิ	 แลัะเห็นเป็็นรูป็ธรรม	 โด้ยมีเป้็าหมายที�จุะขยายผลัไป็สู่
พุ่�นที�ในชุมชน	

	 การให้การสนับัสนุน	ส่งเสริมงบัป็ระมาณ	สสส.	ภายใต้หน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัที�ด้ำาเนินการขับัเคล่ั�อนงานทั�ง	8	ด้้าน	ทั�งนี�ในพุ่�นที�
จัุงหวัิด้น่านโด้ยการนำาของ	พุระชยานันทมุนี	เจุ้าอาวิาสวัิด้พุระธาตุแช่แห้ง	
ผู้อำานวิยการวิิทยาลััยสงฆ์์นครน่าน	 เฉลิัมพุระเกียรติฯ	 ในการหาแนวิทาง 
ขับัเคล่ั�อน	ได้้มติในการทำางาน	ด้้านพุุทธเกษตร	ซึึ่�งเป็็นจุุด้เด่้นที�ด้ำาเนินการ
อยู่	 แลัะทำาร่วิมกับัชาวิบ้ัาน	 ในป็ระเด็้นเกษตรวิิถีพุุทธ	 ที�ส่งเสริมสุขภาพุ 
เชิงพุุทธ	การด้ำาเนินการครั�งนี�มาเพุ่�อติด้ตาม	แลัะจุะมาช่วิยในการหนุนเสริม	
แต่ก็เป็็นการด้ำาเนินงานอยา่งอิสระ	ตามบัริบัท	ที�สำาคัญเป็็นไป็ตามนโยบัาย
เดิ้มที�ด้ำาเนินการป็ฏิิบััติอยูแ่ล้ัวิ	แต่จุะมีการขยายผลัสู่พุ่�นที�อ่�นได้้อย่างไรบ้ัาง	 
เป็็นเคร่�องม่อในการด้ำาเนินการอย่างไรบ้ัาง	ให้เป็็นจุุด้เด่้นของพุ่�นที�จัุงหวัิด้
น่าน

 ขั่�นตอนการดำาเนินกิจักรรม

	 (1)	ป็ระชุมชี�แจุงแลัะการสนองตามนโยบัายของคณะสงฆ์์	คณะสงฆ์์
จัุงหวัิด้น่านได้้มีการกำาหนด้ยุทธศาสตร์การทำางานอยา่งบูัรณาการระหว่ิาง
การขับัเคล่ั�อนงานโครงการสร้างควิามป็รองด้องสมานฉันท์โด้ยใช้หลัักธรรม
ทางพุระพุุทธศาสนา	“หมู่บ้ัานรักษาศีลั	5”	กับังานพุุทธเกษตรของหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัมาโด้ยตลัอด้	หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
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ตำาบัลัม่วิงตึ�ด้	จัุงหวัิด้น่าน	ได้้รับัเอานโยบัายดั้งกล่ัาวิของคณะสงฆ์์มาใช้ใน
การทำางานของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	ก่อนที�จุะทำาการป็ระชุม
เพุ่�อชี�แจุงที�มาของโครงการ	แนวิทางการขับัเคล่ั�อนงาน	แลัะเป้็าหมาย	เพุ่�อ
ให้คณะทำางานมีควิามเข้าใจุร่วิมกัน

	 (2)	 การขับัเคล่ั�อนโครงการแลัะขยายผลั	 เริ�มต้นจุากการนำา
โครงการขับัเคลั่�อนงานพุุทธเกษตรแลัะขยายผลัการพุัฒนาหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัมว่ิงตึ�ด้	เป็็นศูนยก์ลัางการพุฒันาหนว่ิย	อ.ป็.ต.พุ่�นที�
อำาเภอภูเพีุยง	จัุงหวัิด้น่าน	เข้าสู่วิาระการป็ระชุมคณะสงฆ์์จัุงหวัิด้น่าน	เพุ่�อ
ให้คณะสงฆ์์ได้้รับัทราบัถึงวัิตถุป็ระสงค์	ของโครงการอนัเป็็นโครงการที�คณะ
สงฆ์์จัุงหวัิด้น่าน	 ระดั้บัเจุ้าคณะผู้ป็กครอง	 เจุ้าคณะจัุงหวัิด้	 รองเจุ้าคณะ
จัุงหวัิด้	เจุ้าคณะอำาเภอ	รองเจุ้าคณะอำาเภอ	พุร้อมด้้วิยเลัขานุการ	ต้องรับั
ทราบัถึงเหตุผลัของโครงการก่อน	อันเป็็นการเริ�มต้นของโครงการที�ดี้	เพุ่�อ
ให้การด้ำาเนินงานโครงการฯ	ที�จุะได้้ด้ำาเนินการแบับัมีส่วินร่วิม	ขยายพุ่�นที�
การด้ำาเนินการไป็ยัง	อ.ป็.ต.	ทั�ง	5	แห่ง	เพุ่�อศึกษากระบัวินการทำางานของ
แต่ลัะ	อ.ป็.ต.	ในจุุด้เด่้น	จุุด้ที�ควิรพัุฒนา	เพุ่�อนำามาป็รับัใช้ในการด้ำาเนินการ
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัม่วิงตึ�ด้	ให้เป็็นศูนย์กลัางการพัุฒนา

หน่วิย	อ.ป็.ต.

	 (3)	 การจุัด้เวิทีสรุป็ผลัการด้ำาเนิน
โครงการ	 การถอด้บัทเรียนงานพุุทธ
เกษตรของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัม่วิงตึ�ด้	 ซึึ่�งเป็็นป็ระเด็้น
ที�จุะนำาไป็ใช้ในการต่อยอด้การด้ำาเนิน
การให้งานพุุทธเกษตร	 ได้้เข้าไป็ทุก

พุ่�นที�ของชุมชนโด้ยอาศัย	 หน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 ซึึ่�งกระจุายอยู่ทั�วิ
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ทั�งจัุงหวัิด้น่าน	 เสริมแรงให้ชาวิบ้ัานได้้เลั็งเห็นคุณค่าของการเกษตรแบับั
พุอเพีุยงมากยิ�งขึ�น

 

 ผลลัพัธ์ที�เกิดขึ่�น

	 การขับัเคล่ั�อนครั�งนี�	 ทำาให้เกิด้การแลักเป็ลีั�ยนเรียนรู้ในกลุ่ัม 
พุระสงฆ์์นักพัุฒนาที�ด้ำาเนินการขับัเคล่ั�อนงานพุุทธเกษตรในชุมชน	 ก่อให้ 
เกิด้การด้ำาเนินโครงการหร่อกิจุกรรมพัุฒนาสังคมแลัะสุขภาพุทั�งพุระสงฆ์์ 
แลัะขยายผลัไป็ยังป็ระชาชน	 เกิด้การสร้างเคร่อข่ายการทำางานเพุ่�อ 
ขับัเคลั่�อนงานพุุทธเกษตร	 ตามแนวิพุระพุุทธศาสนาที�เป็็นรูป็ธรรมมาก 
ยิ�งขึ�น	โด้ยอธิบัายได้้ดั้งนี�

	 (1)	จิุตใจุที�เป็็นธรรม	จุติใจุที�มีธรรมะ	มีควิามขยนัหมั�นเพีุยร	ไม่กลััวิ
ลัำาบัากไม่โลัภมาก	มีสันโด้ษธรรม	ไม่ใช้จุ่ายฟุ่ื้มเฟ้ื้อย	จุะกำาหนด้แบับัแผน
การผลิัตแลัะทำาให้เกิด้ควิามสมดุ้ลัทางเศรษฐกิจุ

		 (2)	แบับัแผนการผลิัต	กำาหนด้แบับัแผนการผลิัตให้เป็็นแบับัแผน
การผลัิตเพุ่�อกินเอง	 ใช้เอง	 ทำาให้ต้องทำาหลัายอย่าง	 เป็็นเกษตรกรรม 
ผสมผสานซึึ่�งทำาให้มีกินมีใช้ครบัแลัะธรรมชาติแวิด้ล้ัอมมีควิามสมดุ้ลั

		 (3)	 ควิามสมดุ้ลัธรรมชาติแวิด้ล้ัอม	 ควิามสมดุ้ลัที�เกิด้ขึ�นเพุราะ
แบับัแผนการผลิัตที�คำานึงถึงควิามสมดุ้ลัของธรรมชาติแวิด้ล้ัอม	แลัะขึ�นอยู่
กับัจิุตใจุมนุษย์ที�ไม่โลัภมากแลัะการพึุ�งตนเองทางเศรษฐกิจุได้้

		 (4)	 การพึุ�งตนเองทางเศรษฐกิจุ	 เป็็นระบับัการผลิัตแบับัใช้เอง 
กินเองให้ควิามสำาคัญกับัควิามสมดุ้ลัธรรมชาติกับัสิ�งแวิด้ล้ัอมกับัพุฤติกรรม 
ที�ไม่ฟุ่ื้มเฟ้ื้อย	 ทำาให้เศรษฐกิจุได้้สมดุ้ลั	 พุอกินพุอใช้ไม่ขาด้ทุน	 ไม่เป็็นหนี�	 
จึุงมีชีวิิตที�สงบัสุข	มีเวิลัา	แลัะไม่ทำาลัายสิ�งแวิด้ล้ัอม
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		 (5)	 ชีวิิตชุมชนแลัะวิัฒนธรรม	 ระบับัชีวิิตที�มีควิามสัมพัุนธ์กับั
สิ�งแวิด้ล้ัอมใกล้ัตัวิ	 มีอาหารการกินที�เหล่ัอเฟ้ื้อ	 มีเวิลัาที�จุะช่วิยเหล่ัอกัน
สร้างสรรค์กัน	 แลัะเกิด้การผลิัตทางวัิฒนธรรมของชุมชนขึ�น	 ค่อ	 มีควิาม
เอ่�อเฟ้ื้�อเผ่�อแผ่	มีวัิด้เป็็นสถาบัันของชมุชนที�ช่วิยพัุฒนาจิุตใจุเป็็นศูนย์กลัาง
ทางการศึกษา	 ทางสาธารณสุข	 ทางศิลัป็ะแลัะวิัฒนธรรม	 เป็็นสถาน
สังคมสงเคราะห์	แลัะเป็็นเคร่�องช่วิยให้เกิด้ควิามสมดุ้ลัทางเศรษฐกิจุ

 ความสอดคล้องกับพัันธกิจัข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบล

	 (1)	 ด้้านสัมมาชีพุ	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัม่วิงตึ�ด้	
จัุงหวัิด้น่าน	 ด้ำาเนินงานภายใต้การบูัรณาการในการจัุด้การเรียนการสอน	
ไม่ว่ิาจุะเป็็นโรงเรียนพุระป็ริยัติธรรมวิัด้พุระธาตุแช่แห้ง	 แลัะวิิทยาลััยสงฆ์์
นครน่าน	เฉลิัมพุระเกียรติฯ	ในการบัริการวิิชาการให้ควิามรู้ควิามเข้าใจุใน
วัิฒนธรรมท้องถิ�น	ซึึ่�งเป็็นวิิถีชีวิิตแบับัชนบัท	ตามบัริบัทในท้องถิ�น	ส่งเสริม
ให้นำาเอางานพุุทธเกษตรเข้ามาใช้ในชีวิิตป็ระจุำาวัิน	 ภายใต้ควิามพุอเพีุยง	
ของสังคมนั�น	ๆ	หร่อแม้แต่การอบัรมคุณธรรมจุริยธรรม	 ที�แต่ลัะโรงเรียน	
แต่ลัะชุมชน	 ได้้ให้วิิทยาลััยสงฆ์์นครน่าน	 เฉลิัมพุระเกียรติฯ	 เป็็นวิิทยากร
ในการอบัรม	 ก็ทำาการสอด้แทรกสาระควิามรู้ในเร่�องการด้ำาเนินงานพุุทธ
เกษตรพุอเพีุยงเชิงพุุทธในการจัุด้อบัรมให้แต่ลัะแห่งด้้วิยเช่นกัน

	 (2)	 ด้้านศึกษาสงเคราะห์	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั 
ม่วิงตึ�ด้	 จัุงหวัิด้น่าน	 ได้้มีการจัุด้การศึกษาที�วัิด้	 คณะสงฆ์์ด้ำาเนินการขึ�น 
เพุ่�อสนองต่อนโยบัายของภาครัฐ	 เพุ่�อส่งเสริมให้ป็ระชาชน	 เยาวิชน	 
ได้้รับัการศึกษา	 หลัักการศึกษาสงเคราะห์	 เป็็นภารกิจุด้้านการด้ำาเนิน
การจุัด้การศึกษาที�เน้นการป็ลัูกฝัง	 คุณธรรมจุริยธรรมแก่เด็้กแลัะเยาวิชน	 
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ให้มีควิามรู้ควิามเข้าใจุหลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนา	เพุ่�อสามารถด้ำารงตน 
แลัะด้ำาเนินชีวิิตในสังคมได้้อย่างมีควิามสุขแลัะเป็็นพุลัเม่องที�มีควิามรู้ 
คู่คุณธรรมของป็ระเทศ

	 (3)	 ด้้านศีลัธรรมแลัะวัิฒนธรรม	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัม่วิงตึ�ด้	 จัุงหวัิด้น่าน	 ได้้มีการด้ำาเนินการป็ระกาศพุระพุุทธศาสนา
ให้ป็ระชาชนได้้รับัทราบัในทุก	 ๆ	 วิิธีที�ไม่ขัด้ต่อพุระธรรมวิินัย	 โด้ยมุ่ง
เน้นให้ป็ระชาชนได้้มีควิามรู้ควิามเข้าใจุในหลัักธรรม	 น้อมนำาไป็ป็ฏิิบััติ
ในชีวิิตป็ระจุำาวัิน	 ได้้แก่	 การเทศนา	 การป็าฐกถาในโอกาสแลัะสถานที�
ต่าง	 ๆ	 ทั�งในวัิด้	 แลัะนอกวัิด้	 การบัรรยายธรรมทั�งทางวิิทยุแลัะโทรทัศน์	 
การเผยแผ่ธรรมด้้วิยส่�อต่าง	 ๆ	 เช่น	 หนังส่อ	 หนังส่อพิุมพ์ุ	 หร่อ
วีิดี้ทัศน์	 ภารกิจุด้้านนี�ครอบัคลัุมถึงการที�วัิด้หร่อพุระภิกษุจัุด้กิจุกรรม 
ต่าง	 ๆ	 ขึ�นในวัิด้	 โด้ยมีวัิตถุป็ระสงค์	 เพุ่�อการเผยแผ่ธรรมหร่อต้องการให้
ป็ระชาชนเข้าวัิด้ป็ฏิิบััติธรรม	 ควิบัคู่กับัการส่บัสานวัิฒนธรรมไทยที�ได้้รับั 
อิทธิพุลัมาจุากหลัักพุระพุุทธศาสนา	 เช่น	 การจัุด้งานเทศน์มหาชาติ 
การจัุด้งานในวัินสำาคัญทางพุระพุุทธศาสนา	 การจัุด้งานในวัินที�กำาหนด้ 
เป็็นวัินสำาคัญของไทย	(วัินขึ�นปี็ใหม่	วัินสงกรานต์	เป็็นต้น)	การจัุด้โครงการ 
บัรรพุชาสามเณรภาคฤดู้ร้อน	 การจัุด้โครงการบัวิชเนกขัมมจุาริณี	 
( ชีพุราหมณ์) 	 การจัุด้อุป็สมบัทหมู่หร่อจัุด้ให้ มีการป็ฏิิบััติธรรม
เฉลิัมพุระเกียรติเ น่�องในวัินเฉลิัมพุระชนมพุรรษาของพุระบัาท
สมเด็้จุพุระเจุ้าอยู่หัวิ	 แลัะสมเด็้จุพุระราชินี	 การจัุด้พิุธีแสด้งตนเป็็น	
พุุทธมามกะ	 การจัุด้ให้มีการแสด้งธรรมในวัินธรรมสวินะ	 (วัินพุระ)	
การจัุด้ส่งพุระภิกษุไป็สอนศีลัธรรมแก่นักเรียนตามโรงเรียนต่าง	 ๆ 
นอกจุากนี�	 ยังมีการเผยแผ่ธรรมที�คณะสงฆ์์ร่วิมกับัสำานักงานพุระพุุทธ
ศาสนาแห่งชาติจัุด้ให้ด้ำาเนินการในรูป็แบับั	“หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั	(อ.ป็.ต)”	“การอบัรมจุริยธรรมนักเรียน	ข้าราชการ	แลัะป็ระชาชน”
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 เครือข่่ายที�เข้่ามามีส่วนร่วม

	 จุากการด้ำาเนินโครงการได้้นำาไป็สู่การเกิด้ขึ�นของเคร่อข่ายควิาม
ร่วิมม่อดั้งนี�	พุุทธเกษตรวัิด้พุระธาตุแช่แห้ง	พุระอารามหลัวิง	ตำาบัลัม่วิงตึ�ด้ 
อำาเภอภูเพีุยง	 จัุงหวัิด้น่าน	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัม่วิงตึ�ด้ 
อำาเภอภูเพีุยง	 จัุงหวัิด้น่าน	 เคร่อข่ายการป็ฏิิบััติงานพุุทธเกษตร	 แลัะ
งานสัมมาชีพุ	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 5	 ตำาบัลั	 ได้้แก่	 
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลันำ�าเกี�ยน	 กลุ่ัมชีวิวิิถีตำาบัลันำ�าเกี�ยน	 
อำาเภอภูเพีุยง	 จัุงหวัิด้น่าน	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัในเวีิยง	 
วัิด้พุระเกิด้	 อำาเภอเม่องน่าน	 จัุงหวัิด้น่าน	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา 
ตำาบัลัฝายแก้วิวัิด้ฝายแก้วิ	 อำาเภอภูเพีุยง	 จัุงหวัิด้น่าน	 หน่วิยอบัรม 
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัพุงษ์	 วัิด้โป่็งคำา	 อำาเภอสันติสุข	 จัุงหวัิด้น่าน	 
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัเป้็อ	 วัิด้หนองแด้ง	 อำาเภอสันติสุข	 
จัุงหวัิด้น่าน	 หน่วิยงานราชการป็ระกอบัด้้วิย	 สำานักงานพุระพุุทธศาสนา
จัุงหวัิด้	สำานักงานวัิฒนธรรมจัุงหวัิด้	พัุฒนาชุมชนจัุงหวัิด้	มูลันิธิฮักเม่องน่าน
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5.1.2 โครงการปฏิิบัติธรรมสััญจำรขัองหน่วยอบรม
ประชาชนประจำำาตำาบลื่เจำด่ย์หลื่วง  

ร่วมกับโรงเรียนวัดเจำด่ย์หลื่วงวิทยา 

ดำาเนินการโดย  
หน่วยอีบรมประชิาชินประจำำาตำาบลเจำด่ย์หลวง จำังหวัดเชิียงราย

 ที�มาข่องการขั่บเคลื�อนกิจักรรม

	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัเจุดี้ย์หลัวิงได้้จัุด้ตั�งขึ�นที�
สำานักงานเจุ้าคณะตำาบัลัเจุดี้ย์หลัวิง	 วัิด้ห้วิยส้ม	 ตำาบัลัเจุดี้ย์หลัวิง	 อำาเภอ
แม่สรวิย	จัุงหวัิด้เชียงราย	ในการนี�จึุงมีควิามพุรอ้มในการด้ำาเนนิการเผยแผ่
พุระพุุทธศาสนาในด้้านต่างๆ	 จึุงได้้มีการร่วิมม่อกับัโรงเรียนพุระป็ริยัติ
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ธรรมแผนกสามัญศึกษาวัิด้เจุดี้ย์หลัวิงวิิทยา	 ซึึ่�งตั�งอยู่	 ณ	 วัิด้เจุดี้ย์หลัวิง 
ตำาบัลัเจุดี้ย์หลัวิง	 อำาเภอแม่สรวิย	 จัุงหวัิด้เชียงราย	 ได้้เปิ็ด้การเรียนการ
สอนในสายสามัญศึกษาตั�งแต่ปี็	 พุ.ศ.	 2535	 เป็็นต้นมา	 โด้ยรับันักเรียนที�
เป็็นพุระภิกษุ-สามเณรเข้าเรียนในระด้ับัชั�นมัธยมศึกษาปี็ที�	 1	 –	 6	 แลัะ
ได้้รับัการอุป็ถัมภ์สนับัสนุนโด้ยคณะสงฆ์์อำาเภอแม่สรวิย	 ถ่อเป็็นโรงเรียน 
พุระป็ริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาป็ระจุำาอำาเภอแม่สรวิย		มีพุระภิกษุ-สามเณร
ในเขตอำาเภอแม่สรวิยเข้าเรียนเป็็นจุำานวินมาก	 ดั้งนั�นทางหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัเจุดี้ย์หลัวิงจึุงจัุด้เป็็นโครงการป็ฏิิบััติธรรมสัญจุร
ป็ระจุำาปี็	 ในโครงการนี�มีการอบัรมพุระภิกษุ-สามเณร	 ศาสนทายาท 
รวิมถึงพุุทธศาสนิกชน	อีกทั�งยังเป็็นการเสริมควิามรู้ให้นักเรียน	พุระภิกษุ-
สามเณร	 แลัะศาสนทายาทรวิมถึงพุุทธศาสนิกชน	 เพุ่�อเป็็นการเสริมสร้าง
ป็ระสบัการณ์	องค์ควิามรู้ในทางพุระพุุทธศาสนา	เผยแผ่หลัักธรรมคำาสอน	
การเจุริญสมาธิภาวินาให้ได้้มากยิ�งขึ�น

 ขั่�นตอนการดำาเนินกิจักรรม

	 (1)	 การป็ระชาสัมพัุนธ์กิจุกรรม	 เน่�องจุากหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัเจุดี้ย์หลัวิง	 มีการจัุด้กิจุกรรมในลัักษณะของการป็ฏิิบััติธรรม
มาอย่างสมำ�าเสมอ	 การป็ระชาสัมพัุนธ์กิจุกรรมสามารถส่�อสารไป็ยังกลุ่ัม 
เป้็าหมายแลัะกลุ่ัมบุัคคลัได้้โด้ยตรง	อย่างไรก็ดี้	ในส่วินของการป็ระชาสัมพัุนธ์
ไป็ยังโรงเรียนที�จุะเข้ามามีส่วินร่วิมในกิจุกรรมนั�น	ผู้รับัผิด้ชอบัโครงการได้้
รับัหน้าที�เป็็นผู้สอนวิิชาพุระพุุทธศาสนาภายในโรงเรียนอยู่แล้ัวิ	 จึุงอาศัย 
ช่องทางนี�สำาหรับัการส่�อสารป็ระชาสัมพัุนธ์ไป็ยังนักเรียนแลัะคณะครู	 
เพุ่�อเชิญชวินให้เข้ามาร่วิมกิจุกรรม
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	 (2)	 ขั�นตอนการจุัด้กิจุกรรม	 หลัังจุากมีการป็ระชาสัมพัุนธ์เป็็นที�
เรียบัร้อยแล้ัวิ	ผู้รับัผิด้ชอบัโครงการได้้จัุด้กิจุกรรมการอบัรมหลัักธรรมทาง
พุระพุุทธศาสนา	ควิบัคู่ไป็กับัการจัุด้กิจุกรรมค่ายธรรมะเยาวิชน	ตลัอด้จุน 
การจัุด้กิจุกรรมในวัินสำาคัญทางพุระพุุทธศาสนา	 การด้ำาเนินกิจุกรรมใน
ส่วินนี�มีควิามต่อเน่�องตลัอด้ระยะเวิลัา	3	เด่้อน	อีกทั�งยังมีการสรุป็ผลัการ
ด้ำาเนินกิจุกรรมในรูป็แบับัของการเก็บัแบับัสอบัถามผู้เข้าร่วิมกิจุกรรม	 
ซึึ่�งโด้ยผลัลััพุธ์โด้ยรวิมนั�นอยู่ในระดั้บัที�น่าพุอใจุ

 ผลลัพัธ์ที�เกิดขึ่�น

	 (1)	ผู้เข้าอบัรมพุุทธศาสนิกชนแลัะนักเรียนโรงเรียนวัิด้เจุดี้ย์หลัวิง
วิิทยามีควิามรู้ในทางพุระพุุทธศาสนาผ่านกิจุกรรม

	 (2)	 ผู้เข้าอบัรมได้้ศึกษา	 ฝึกหัด้	 อบัรม	 ด้้านคุณธรรม-จุริยธรรม	
ทั�งภาคทฤษฎีแลัะภาคป็ฏิิบััติควิบัคู่กันทำาให้มีควิามรู้ควิามสามารถด้้าน
คุณธรรม-จุริยธรรม	ทั�งภาคทฤษฎีแลัะภาคป็ฏิิบััติ

	 (3)	 พุระภิกษุ-สามเณรแลัะพุุทธศาสนิกชนได้้ใช้เวิลัาว่ิางให้เป็็น
ป็ระโยชน์ทั�งต่อตนเองแลัะสังคมในการด้ำาเนินชีวิิตแลัะการเผยแพุร่หลััก
ธรรมคำาสอนทางพุระพุุทธศานา

	 (4)	 พุระภิกษุ-สามเณรแลัะพุุทธศาสนิกชนได้้นำาหลัักการป็ฏิิบััติ 
ในทางพุระพุุทธศาสนาไป็ใช้ในชีวิิตป็ระจุำาวัิน
 

 ความสอดคล้องกับพัันธกิจัข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบล

	 โครงการธรรมะสัญจุรพุัฒนาจุิตใจุเพุ่�อเสริมสร้างสุขภาวิะ
เชิงพุุทธ	 มีควิามสอด้คล้ัองกับัพัุนธกิจุของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
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ป็ระจุำาตำาบัลัในด้้านสามัคคีธรรม	 แลัะ
ด้้านศึกษาสงเคราะห์	 กล่ัาวิค่อ	 มีการทำา
กิจุกรรมที�มุ่งเน้นการขับัเคล่ั�อนงานด้้าน
สามัคคีธรรม	แลัะด้้านศึกษาสงเคราะห์	 
ได้้ให้ควิามสำาคัญในด้้านจุิตใจุของ
คนในชุมชน	 จึุงได้้จัุด้กิจุกรรมธรรมะ

สัญจุรพัุฒนาจิุตใจุแก่คนในชุมชนแลัะ
เยาวิชน	เพุ่�อเป็็นเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธ		 

จุากการสัมภาษณ์ของ	 พุระครูสิริป็ริยัติวิิมลั	 
ป็ระธาน	 อ.ป็.ต.	 ตำาบัลัเจุดี้ย์หลัวิง	 กล่ัาวิว่ิา	
“การส่งเสริมด้้านปั็ญญาแลัะจิุตใจุจุะทำาให้
ผู้คนมีควิามสุขทางใจุแลัะทางกาย	 เม่�อมี	 2 
อย่างสมบัูรณ์	 จุะนำาไป็สู่การสรรสร้างสังคมที� 
น่าอยู่	 การขับัเคล่ั�อน	 อ.ป็.ต.จัุงหวัิด้เชียงรายใน

อดี้ตยังมีรูป็แบับัที�ไม่ชัด้เจุน	 จุากการขับัเคล่ั�อน
โครงการครั�งนี�		ทำาให้เห็นมิติการทำางานร่วิมกันระหว่ิาง

เคร่อข่าย	 ชุมชน	 แลัะคณะสงฆ์์ได้้เป็็นอย่างดี้	 ก่อให้เกิด้การเสริมสร้าง 
สุขภาวิะได้้อย่างเข้มแข็ง

 

 เครือข่่ายที�เข้่ามามีส่วนร่วม

	 จุากการด้ำาเนินโครงการได้้นำาไป็สู่การเกิด้ขึ�นของเคร่อข่ายควิาม
ร่วิมม่อดั้งนี�	 1)	 คณะสงฆ์์ในพุ่�นที�อำาเภอแม่สรวิย	 2)	 สำานักงานพุระพุุทธ
ศาสนาจัุงหวัิด้	3)	โรงเรียนวัิด้เจุดี้ย์หลัวิง	แลัะชาวิบ้ัานในชุมชนใกล้ัเคียง
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5.1.3 โครงการขัับเคลื่่�อนแลื่ะขัยายผลื่การพุัฒนา
หน่วยอบรมประชาชนประจำำาตำาบลื่ดงตะขับ  

เป็นศููนย์กลื่างการพุัฒนาหน่วย 

ดำาเนินการโดย  
หน่วยอีบรมประชิาชินประจำำาตำาบลดงตะขบ จำังหวัดพัิจำิตร

 ที�มาข่องการขั่บเคลื�อนกิจักรรม

	 โครงการขับัเคล่ั�อนแลัะขยายผลัการพัุฒนาหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัด้งตะขบั	 ด้ำาเนินการโด้ยหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั 
ด้งตะขบั	อำาเภอตะพุานหิน	จัุงหวัิด้พิุจิุตร	มีพุระครูป็ริยติัวิโรภาส	เจุ้าอาวิาส 
วัิด้ด้งตะขบั	เป็็นผู้รับัผิด้ชอบัโครงการ	ตลัอด้ระยะเวิลัาที�ผ่านมา	วัิด้ด้งตะขบั
ได้้มีการจัุด้กิจุกรรมที�ส่งเสริมวิิถีชีวิิตควิามเป็็นอยู่ให้กับัชาวิบ้ัานในพุ่�นที�
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มาอย่างต่อเน่�อง	 มีควิามโด้ด้เด่้นในเร่�องของการสร้างอาชีพุให้กับัชุมชน	 
ทั�งการแป็รรูป็ผลิัตภัณฑ์ิจุากไม้ไผ่	อาทิ	กระท่อมสำาเร็จุรูป็	เก้าอี�	โต๊ะ	ตลัอด้
จุนถึงโคมกระด้าษ	สามารถสร้างรายได้้ให้กับัชาวิบ้ัาน	ส่งเสริมควิามเข้มแข็ง
ภายในชุมชนผ่านการทำากิจุกรรมทางพุระพุุทธศาสนา	เป็็นพุ่�นที�สำาหรับัการ
ถ่ายทอด้ภูมิปั็ญญาท้องถิ�นโด้ยผู้สูงอายุในชุมชน	แลัะช่วิยให้ผู้สูงอายุภายใน
ชุมชนสามารถพุบัป็ะ	พูุด้คุย	แลักเป็ลีั�ยน	ซึึ่�งช่วิยยกระดั้บัทางด้้านจิุตใจุให้
กับัผู้สูงอายุได้้เป็็นอย่างดี้

	 ด้้วิยเหตุนี�เอง	 คณะสงฆ์์จัุงหวัิด้พิุจิุตร	 แลัะสำานักงานพุระพุุทธ
ศาสนาจัุงหวัิด้พิุจิุตร	ได้้เห็นถึงป็ระสิทธิภาพุแลัะศักยภาพุของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัหัวิด้ง	อำาเภอตะพุานหิน	จัุงหวัิด้พิุจิุตร	ว่ิาเป็็นหน่วิย
ที�มีบัทบัาทมีควิามสามารถที�จุะยกระดั้บัคุณภาพุชีวิิต	สร้างคุณค่าทางจิุตใจุ
แลัะปั็ญญา	ให้กับัคนในชมุชนได้้ทำางานต่าง	ๆ 	รวิมกันเป็็นกลุ่ัมก้อน	มาเป็็น 
ระยะเวิลัายาวินานเริ�มมาตั�งแต่ปี็	 พุ.ศ.	 2525	 จุนถึงปั็จุจุุบััน	 ส่งผลัให้เกิด้
ควิามรักควิามสามัคคี	 มีควิามซ่ึ่�อสัตย์ต่อกันแลัะกัน	 มีควิามเสียสลัะเพุ่�อ
ส่วินรวิม	มีควิามรับัผิด้ชอบัร่วิมกัน	เกิด้ควิามไว้ิวิางใจุแลัะเห็นอกเห็นใจุกัน
แลัะกันภายในตำาบัลัด้งตะขบั	แลัะเป็็นแหล่ังให้ป็ระชาชนแลัะสถานศึกษา
ได้้เข้าไป็ศึกษาเรียนรู้กันมากขึ�น	 จัุงหวัิด้พิุจิุตรจึุงทำาโครงการขับัเคล่ั�อน
การด้ำาเนนิงานแลัะขยายผลัการพุฒันาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั 
ด้งตะขบั	 เพุ่�อสนับัสนุนส่งเสริม	 แลัะขยายผลัการด้ำาเนินงานของหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัด้งตะขบั	ซึึ่�งเป็็นหน่วิย	อ.ป็.ต.ที�มีควิามเข้มแข็ง 
ให้เป็็นตัวิอย่างเป็็นศูนย์กลัางในการเรียนรู้พัุฒนาแลัะขยายผลัเป็็น
ศูนย์กลัางการเรียนรู้การพัุฒนาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัต้นแบับั	
เพุ่�อเป็็นพีุ�เลีั�ยงแลัะเป็็นจุุด้ถ่ายทอด้ควิามรู้งานแลัะกิจุกรรมด้้านต่าง	ๆ 	ของ	 
หน่วิย	อ.ป็.ต.	ทั�ง	8	ด้้าน	ให้กับัหน่วิย	อ.ป็.ต.	แห่งอ่�น	ๆ 	ภายในจัุงหวัิด้พิุจิุตร	 
รวิมถึงป็ระชาชนแลัะผู้ที�สนใจุภายนอกทั�วิไป็ได้้
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 ขั่�นตอนการดำาเนินกิจักรรม

	 (1)	 การจัุด้เวิทีป็ระชุมสัมมนาเชิงป็ฏิิบััติการโครงการขับัเคล่ั�อน
แลัะขยายผลัการพุัฒนาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัด้งตะขบัเป็็น
ศูนย์กลัางการพัุฒนาหน่วิย	 อ.ป็.ต.	 พุ่�นที�อำาเภอตะพุานหิน	 จัุงหวัิด้พิุจิุตร	 
ณ	 วัิด้ด้งตะขบั	 ตำาบัลัด้งตะขบั	 อำาเภอตะพุานหิน	 จัุงหวัิด้พิุจิุตร	 
กลุ่ัมเป็า้หมาย	ค่อหนว่ิย	อ.ป็.ต.	เขตพุ่�นที�อำาเภอตะพุานหนิ	แลัะหน่วิย	อ.ป็.ต. 
พุ่�นที� จัุงหวัิด้พิุจิุตร	 ที�สามารถที�จุะพุัฒนาแลัะยกระด้ับัหน่วิยขึ�นได้้	 
คณะกรรมการหน่วิย	 อ.ป็.ต.	 ด้งตะขบั	 แลัะป็ระชาชนผู้มีส่วินเกี�ยวิข้อง	 
มีรูป็แบับักิจุกรรมเพุ่�อวิิเคราะห์จุุด้แข็ง	 จุุด้อ่อน	 โอกาส	 แลัะอุป็สรรค
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 วิิเคราะห์แนวิทางการขยายผลั 
องค์ควิามรู้	 แลัะวิิเคราะห์สถานการณ์ของคณะสงฆ์์ในช่วิงสถานการณ์
ปั็จุจุุบััน	เป็็นต้น

	 (2)	 ลังพุ่�นที�เพุ่�อแสวิงหาเคร่อข่ายควิามร่วิมม่อ	 เป็็นการลังพุ่�นที�
เพุ่�อพุบัป็ะป็ระชาชน	 ทำาการศึกษาชุมชนว่ิามีสภาพุทางสังคมวัิฒนธรรม
ป็ระเพุณี	 แลัะสภาพุแวิด้ลั้อม	 ควิามพุร้อมของชุมชนโด้ยภาพุรวิมของ
หมู่บ้ัาน	 แลัะกระบัวินการด้ำาเนินงานของภาคีเคร่อข่ายในการทำางาน 
ขับัเคลั่�อนหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	อำาเภอตะพุานหนิ	เพุ่�อชี�แจุง 
แนวิทาง	 ขั�นตอน	 การด้ำาเนินงาน	 กระบัวินการขับัเคล่ั�อนหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 อำาเภอตะพุานหิน	 เป็็นการสร้างการรับัรู้เป็็น
เบ่ั�องต้นให้กับัพุระภิกษุสงฆ์์แลัะป็ระชาชนผู้มีส่วินเกี�ยวิข้องได้้รับัทราบัถึง
กระบัวินการพุฒันาหน่วิย	อ.ป็.ต.ใหส้อด้คล้ัองตามพัุนธกิจุ	ให้เกิด้ป็ระโยชน์
สูงสุด้ได้้อย่างไร	แลัะจุะนำาไป็พัุฒนาศักยภาพุ	แลัะการเรียนรู้ให้เกิด้ขึ�นได้้
อยา่งไรบ้ัาง	โด้ยการทำางานจุะต้องทำางานในรูป็แบับัการมส่ีวินร่วิมระหว่ิาง
วัิด้	บ้ัาน	แลัะส่วินราชการ	พุร้อมทั�งมีป็ระชาชนคอยให้กำาลัังใจุ	เข้ามาเป็็น 
แนวิร่วิมให้การสนับัสนุน	 ตั�งแต่กระบัวินการวิางแผนการด้ำาเนินงานเข้า
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ร่วิมรับัรู้การป็ระชุมชี�แจุง	มีการแต่งตั�ง
คณะกรรมการ	คณะทำางานให้เป็็น
ปั็จุจุุบััน	 เพุ่�อให้เกิด้ผลัป็ระโยชน์
สูงสุด้ต่อชุมชน

	 (3)	 กิจุกรรมขับัเคล่ั�อน
การสร้างเสริมสัมมาชีพุ	เพุ่�อการ
สงเคราะห์ชุมชนบ้ัานด้งตะขบั	ใน
ช่วิงเกิด้ภาวิะวิิกฤตจุากการระบัาด้
ของโรคติด้เช่�อไวิรัสโคโรนา	2019	ด้้วิย
ในช่วิงตั�งแต่เด่้อนกุมภาพัุนธ์	2563	เป็็นต้นมา 
เกิด้การระบัาด้ของโรคติด้ต่อร้ายแรงจุากการระบัาด้ของโรคโควิิด้-19 
อย่างแพุร่หลัายในหลัาย	 ๆ	 จัุงหวัิด้ทั�วิป็ระเทศไทย	 ส่งผลักระทบัสุขภาพุ
ซึึ่�งไม่เพีุยงแต่ทำาให้เจ็ุบัป่็วิย	 แต่บัางรายส่งผลัถึงขั�นเสียชีวิิต	 แลัะการ
ป้็องกันการติด้ต่อวิิธีการหนึ�งค่อการป็้องกันตัวิเองจุากการรับัเช่�อโรค	 
วิิธีการหนึ�งค่อ	การสวิมหน้ากากอนามัยเม่�อจุำาเป็็นต้องอยู่กับัผู้อ่�น	หร่อใช้
กระด้าษทิชชู	ผ้าเช็ด้หน้า	ปิ็ด้ป็ากแลัะจุมูกทุกครั�งที�ไอ	จุาม	ดั้งนั�น	จึุงเกิด้
กระแสควิามต้องการใช้หน้ากากอนามัยเพิุ�มมากขึ�นจุนเกิด้การขาด้แคลัน
ทั�งในท้องตลัาด้แลัะโรงพุยาบัาลั	 ป็ระชาชนไม่สามารถหาซ่ึ่�อได้้ทั�วิไป็ใน 
ท้องตลัาด้	ในภาวิะขาด้แคลันด้งักล่ัาวิ	กระทรวิงสาธารณสขุจึุงออกมาชี�แจุง
ว่ิาในภาวิะขาด้แคลันหน้ากากอนามัยจุากป็ริมาณควิามต้องการที�สูงใน 
ช่วิงนี�	ให้ป็ระชาชนทั�วิไป็ที�ร่างกายแข็งแรง	ไม่เจ็ุบัป่็วิย	แลัะไมไ่ด้้อยู่ในพุ่�นที�
เสี�ยง	พุ่�นที�ที�มีผู้คนแออัด้	ก็ไม่จุำาเป็็นต้องสวิมหน้ากาก	แต่หากจุำาเป็็นต้อง
เข้าไป็ในแหล่ังชุมชนที�มี	 ผู้คนหนาแน่น	 หร่อใช้รถขนส่งสาธารณะร่วิมกัน
เป็็นจุำานวินมาก	อยู่ในระยะใกล้ั	ๆ 	ก็สามารถป้็องกันตนเองได้้ด้้วิยการสวิม
หน้ากากผ้าที�สะอาด้	พุร้อมแนะนำาให้ใช้ผ้าฝ้ายดิ้บั	ผ้านาโน	ผ้าฝ้ายมัสลิัน
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ดั้งนั�น	เพุ่�อการช่วิยเหล่ัอแลัะสงเคราะห์ป็ระชาชน	ช่วิยป้็องกันแลัะลัด้การ
แพุร่เช่�อได้้ส่วินหนึ�ง	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัด้งตะขบั	 จึุงจัุด้
ทำากิจุกรรมจัุด้อบัรมคณะกรรมการ	ป็ระชาชนผู้มีจิุตอาสา	 ร่วิมกับัฝึกเย็บั
หน้ากากผ้าเพุ่�อใช้ป้็องกันโรคโควิิด้-19	 ทด้แทนหน้ากากทางการแพุทย์
ซึึ่�งขาด้ตลัาด้เพุ่�อแจุกจุ่ายให้กับัป็ระชาชน	 ส่วินราชการ	 หน่วิยงาน	 แลัะ 
คณะสงฆ์์	ที�มคีวิามขาด้แคลัน	อีกทั�งเพุ่�อเป็็นการสร้างทักษะอาชีพุ	ด้้านการ
เย็บัผ้าให้กับัป็ระชาชน	แลัะผู้มีควิามสนใจุ

 ผลลัพัธ์ที�เกิดขึ่�น

	 (1)	 สามารถสร้างควิามรู้ควิามเข้าใจุ
ว่ิาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	
ปั็จุจุุบัันมหาเถรสมาคมให้ควิาม
สนใจุแลัะสนับัสนุนพัุฒนาแลัะยก
ระดั้บั	เสริมสร้างควิามเข้มแข็งขึ�น	
สำาหรับัหน่วิยอบัรมป็ระชาป็ระจุำา
ตำาบัลัที�สามารถพัุฒนาได้้	 โด้ยนำา
แนวิทางการทำางานแบับับูัรณาการ	
(บัวิร)	ระหว่ิาง	บ้ัาน	วัิด้	ราชการ	(รัฐ)	
มาด้ำาเนินการให้สอด้คล้ัองตามหลัักการ
ของหน่วิย	อ.ป็.ต.	ที�กำาหนด้ไว้ิ	8	ด้้าน	เพุ่�อ
ทำาให้สังคม	มั�นคง	มั�งคั�ง	แลัะยั�งยน่	เกิด้แรงบัันด้าลัใจุ	จูุงใจุ
ให้หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัพุ่�นที�จัุงหวัิด้พิุจิุตร	ได้้เกิด้การต่�นตัวิ 
ทั�งจัุงหวัิด้	 จุากกระบัวินการถอด้บัทเรียน	 แลักเป็ลีั�ยนเรียนรู้	 ถ่ายทอด้
ป็ระสบัการณ์การด้ำาเนินกิจุกรรมของ	 อ.ป็.ต.	 ด้้วิยบัรรยากาศที�มีควิามไม่
เป็็นทางการ	ไม่เคร่งเครียด้	เพุ่�อให้เกิด้เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อในการทำางาน
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ร่วิมกัน	แลัะรับัทราบัถึงป็ระสบัการณ์การด้ำาเนินกิจุกรรมต่าง	ๆ 	ของหน่วิย	
อ.ป็.ต.พุ่�นที�จัุงหวัิด้พิุจิุตรในปี็ที�ผ่านมา

	 (2)	 ได้้ลังพุ่�นที�เข้าร่วิมทำากิจุกรรมกับัทีมเคร่อข่ายเพุ่�อค้นหา
ป็รากฏิการณ์ที�เกิด้ขึ�นของแต่ลัะชุมชนครั�งนี�	 ได้้รับัทราบัสภาพุทางสังคม	
วัิฒนธรรมป็ระเพุณี	สภาพุแวิด้ล้ัอม	แลัะควิามพุร้อมของชุมชนของหมู่บ้ัาน	
พุบัว่ิาสภาพุของชุมชนโด้ยรวิมมีควิามพุร้อมให้ควิามร่วิมม่อกับักิจุกรรม
ของวิดั้เป็็นอยา่งดี้	แต่ป็ระชาชนสว่ินใหญใ่นพุ่�นที�ยงัขาด้ควิามรู้ควิามเข้าใจุ	
แลัะมองไม่เห็นถึงควิามสำาคัญของ	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
หมายถึงอะไร	 มีควิามสำาคัญกับัการด้ำาเนินชีวิิตป็ระจุำาวัินของป็ระชาชน	
แลัะสอด้คลั้องกับัวัิฒนธรรมป็ระเพุณีในเขตพุ่�นที�นั�นมากน้อยเพีุยงใด้	
แลัะสามารถก่อให้เกิด้ป็ระโยชน์สูงสุด้ต่อป็ระชาชนจุำานวินมากได้้อย่างไร
แลัะจุะเกิด้ป็ระโยชน์สูงสุด้หากป็ระชาชนเข้าร่วิมด้ำาเนินการในรูป็แบับั
คณะกรรมการ	 ซึึ่�งมีทั�งการแต่งตั�ง	 แลัะคณะกรรมการโด้ยตำาแหน่ง	 โด้ยมี
ป็ระชาชนส่วินใหญ่เป็็นแนวิร่วิมให้การสนับัสนุนแลัะคอยให้กำาลัังใจุ	อย่าง
สมำ�าเสมอเกิด้เป็็นภาคีเคร่อข่ายขึ�น

	 (3)	 เกิด้เวิทีการแลักเป็ลีั�ยนเรียนรู้ป็ระสบัการณ์	 วิิธีคิด้	 แลัะ
แนวิทางการด้ำาเนินการขับัเคล่ั�อนหน่วิย	อ.ป็.ต.	จุากป็ระธานหน่วิย	อ.ป็.ต. 
ผู้มีภูมิควิามรู้แลัะป็ระสบัการณ	์มีควิามสามารถที�แตกต่างแลัะหลัากหลัาย	 
เกิด้ขวัิญกำาลัังใจุที�จุะร่วิมกระบัวินการขับัเคล่ั�อนหน่วิยอบัรมป็ระชาชน 
ป็ระจุำาตำาบัลัอำาเภอตะพุานหินนำาไป็สู่การพัุฒนาที�ยั�งย่นต่อไป็	โด้ยการจัุด้ 
ครั�งนี�	 ผู้เข้าร่วิมเวิทีชวินคิด้ชวินคุยเพุ่�อนำาไป็สู่การพัุฒนาแลัะขยาย 
ผลังานของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัเกิด้การรับัทราบัควิาม 
ชัด้เจุนเกี�ยวิกับัแนวิทางการขับัเคล่ั�อนหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั 
ที�จุะต้องให้ควิามช่วิยเหล่ัอซึึ่�งกันแลัะกัน	 เป็็นที�ป็รึกษาเป็็นพีุ�เลีั�ยงให้กัน 
แลัะกัน	 อีกทั�ง	 ต้องมีควิามพุร้อมที�จุะก้าวิเดิ้นไป็ด้้วิยกัน	 ในทิศทางที�
สอด้คล้ัองกับับัริบัทของสังคมในแต่ลัะพุ่�นที�ที�แตกต่างกัน
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	 (4)	 เกิด้การรวิมพุลัังร่วิมแรงร่วิมใจุจุากคณะสงฆ์์วัิด้ด้งตะขบั 
แลัะป็ระชาชนในพุ่�นที�ที�มีจิุตศรัทธา	มีจิุตอาสาสนใจุเข้าร่วิมฝึกหัด้การเย็บัผ้า 
เพุ่�อรณรงค์ส่งเสริมการป้็องกันตนเองแลัะครอบัครัวิให้ห่างไกลัจุากโรค 
โควิิด้-19	อีกทั�งเป็็นการรณรงค์สร้างควิามตระหนักให้เกิด้ขึ�นกับัป็ระชาชน
ในพุ่�นที�ที�อยู่ร่วิมกัน	 ถ้าหากมีอะไรเกิด้ขึ�นทุกคนต้องมีควิามรับัผิด้ชอบัต่อ
ส่วินรวิม	 จึุงต้องมีการรณรงค์การสวิมหน้ากากอนามัยหร่อหน้ากากผ้ากัน
ทุกครั�งที�ออกจุากบ้ัาน	 หร่ออยู่ร่วิมกันกับัผู้อ่�น	 เพุ่�อหยุด้การแพุร่ระบัาด้
จุากโรคโควิิด้-19	แลัะการจัุด้กิจุกรรมครั�งนี�สามารถผลิัตหน้ากากผ้า	ได้้ทั�ง
สิ�นจุำานวิน	6,000	ชิ�น	ทั�งนี�	ทางวัิด้ด้งตะขบั	ได้้นำาหน้ากากผ้ามอบัถวิายให้
กับัคณะสงฆ์์จัุงหวัิด้พิุจิุตร	จุำานวิน	4,000	ชิ�น	ส่วินราชการ	1,000	ชิ�น	แลัะ
ป็ระชาชนทั�วิไป็ที�ได้้รับัผลักระทบั	1,000	ชิ�น

 ความสอดคล้องกับพัันธกิจัข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบล

	 (1)	ด้้านสัมมาชีพุ	การขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมในนามของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัด้งตะขบั	 จัุงหวัิด้พิุจิุตร	 เป็็นการส่งเสริมพัุนธกิจุ
ในด้้านสัมมาชีพุให้กับัชุมชนผ่านการสร้างผลิัตภัณฑ์ิจุากไม้ไผ่	 ทั�งนี�ยัง
สอด้คล้ัองกับัการขับัเคล่ั�อนหมู่บ้ัานป็ระชารัฐ	 ทำาให้หน่วิยงานภาครัฐแลัะ
เอกชน	ได้้มีโอกาสสร้างเคร่อข่ายของงานคณะสงฆ์์ต่อไป็

	 (2)	 ด้้านศีลัธรรมแลัะวัิฒนธรรม	 การด้ำาเนินกิจุกรรมในครั�งนี�มี
เน่�อหาที�ครอบัคลุัมถึงการที�พุระภิกษุส่งเสริมทักษะแลัะควิามรู้แก่นักเรียน
นักศึกษา	 เช่น	 การจัุด้โครงการจัุด้ค่ายเยาวิชนอบัรมส่งเสริมคุณธรรม
จุริยธรรม	เน่�องในวัินสำาคัญต่าง	ๆ 		การจัุด้รูป็แบับัการด้ำาเนินงานของหน่วิย	
อ.ป็.ต.	ขึ�นเป็็นแหล่ังเรียนรู้ในด้้านต่าง	ๆ 	ที�สามารถทำาได้้แลัะสอด้คล้ัองกับั
วัิฒนธรรมป็ระเพุณีแลัะบัริบัทของพุ่�นที�	แลัะการส่งเสริมการเรียนการสอน
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ของพุระภิกษุสามเณรเพุ่�อให้เห็นถึงควิามสำาคัญของการศึกษาทางธรรม	 
ว่ิามีคุณค่าแลัะศักดิ้�ศรีไม่แพุ้ระบับัการศึกษาทางโลัก	 เป็็นการเสริมสร้าง
องค์กรให้มีควิามเข้มแข็ง

	 (3)	 ด้้านสามัคคีธรรม	 เสริมสร้างควิามเข้มแข็งให้กับัคนในชุมชน	
สร้างแรงจูุงใจุเพุ่�อให้ชาวิบ้ัานในชุมชนเข้ามาทำากิจุกรรมภายในวัิด้	ผ่านการ
สนับัสนุนให้เกิด้การรวิมกลุ่ัมอาชีพุต่าง	ๆ 	ไม่ว่ิาจุะเป็็นกลุ่ัมการแป็รรูป็ไม้ไผ่	
กลุ่ัมแม่บ้ัานชุมชน	เป็็นต้น	โด้ยชาวิบ้ัานเหล่ัานี�ได้้กลัายมาเป็็นกำาลัังสำาคัญ
ให้กับัวัิด้	 เน่�องจุากเวิลัามีกิจุกรรมสำาคัญในทางพุระพุุทธศาสนา	 ชาวิบ้ัาน
เหลั่านี�จุะเข้ามาช่วิยเหล่ัอ	 มีส่วินร่วิม	 แลัะระด้มกำาลัังทั�งในเร่�องทุนแลัะ
แรงงานมาอย่างต่อเน่�อง

	 (4)	 ด้้านสาธารณะสงเคราะห์	 เป็็นการด้ำาเนินการเพุ่�อสาธารณ 
ป็ระโยชน์หร่อการช่วิยเหล่ัอเก่�อกูลัสถานที�ซึึ่�งจุะเป็็นสาธารณสมบััติหร่อ
ป็ระชาชนทั�วิไป็	 เช่น	 การช่วิยเหล่ัอผู้คนที�ตกทุกข์ได้้ยากเพุราะภัยทาง
ธรรมชาติ	 เช่น	 วิาตภัย	 อุทกภัย	 อัคคีภัย	 เหล่ัานี�ถ่อว่ิาเป็็นการสงเคราะห์
ช่วิยเหล่ัอคนอ่�น	ทั�งนี�รวิมเป็็นถึงการสงเคราะห์คนวัิยชรา	สถานเด็้กกำาพุร้า
การมอบัทุนการศึกษาแก่พุระสงฆ์์สามเณรแลัะนักเรียนที�ขาด้แคลันทุน
ทรัพุย	์การพุฒันาหมู่บัา้น	การพุฒันาวัิด้แลัะการเก่�อกูลัทำาป็ระโยชนร่์วิมกนั 
ทั�งให้คำาแนะนำาคำาสอนจัุด้เป็็นสาธารณป็ระโยชน์การสาธารณสงเคราะห์
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 ที�มาข่องการขั่บเคลื�อนกิจักรรม

	 การด้ำาเนินกิจุกรรมของโครงการจัุงหวัิด้ลัำาพูุน	 มีการขับัเคล่ั�อน
กิจุกรรมโด้ยอาศัยทุนทางด้้านสังคมแลัะวัิฒนธรรมเป็็นสำาคัญ	 เน่�องจุาก
จัุงหวัิด้ลัำาพูุนถ่อเป็็นจัุงหวัิด้ที�มีป็ระวิติัศาสตร์	มีมรด้กทางวิฒันธรรมตา่ง	ๆ 	
ไม่ว่ิาจุะเป็็นสิ�งป็ลูักสร้าง	อาคาร	สถานที�	ตลัอด้จุนถงึวัิฒนธรรมที�เกี�ยวิข้อง
กับัวิิถีชีวิิต	แลัะป็ระเพุณ	ีก่อให้เกิด้เป็็นภูมิปั็ญญาท้องถิ�นที�มีคุณค่า	ด้้วิยเหตุ

5.1.4 โครงการสััมมาช่พุบนพุ่�นฐาน
ทุนทางวัฒนธรรม

ดำาเนินการโดย  
หน่วยอีบรมประชิาชินประจำำาตำาบลในเมือีง ตำาบลป่าพัลู  

และตำาบลบ้านธิ จำังหวัดลำาพัูน



273

นี�เอง	คณะสงฆ์์จัุงหวัิด้ลัำาพูุนภายใต้การนำาของ	พุระเทพุรัตนนายก	เจุ้าคณะ
จัุงหวัิด้ลัำาพูุน	 จึุงได้้คัด้เล่ัอกหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัที�มีควิาม 
โด้ด้เด่้นในเร่�องของการด้ำาเนินกิจุกรรมภายในพุ่�นที�	โด้ยมีเป้็าหมายเพุ่�อให้
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัสามารถเป็็นส่วินหนึ�งในการยกระดั้บั
คุณภาพุชีวิิตของชุมชน	 สามารถด้ำารงบัทบัาทของการที�เป็็นส่วินหนึ�งของ
องค์กรทางพุระพุุทธศาสนาได้้อย่างเหมาะสม	 สามารถเป็็นที�พึุ�งให้กับั
ชุมชนได้้อย่างครอบัคลุัมทุกมิติ	 ไม่ว่ิาจุะเป็็นการสร้างรายได้้ให้กับัชุมชน	 
การเยียวิยาทางด้้านจิุตใจุ	แลัะเสริมสร้างควิามสามัคคีให้กับัชาวิบ้ัานภายใน
ชุมชน	ผลัจุากการพิุจุารณาดั้งกล่ัาวิส่งผลัให้มีหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัที�มีควิามเหมาะสม	โด้ยสามารถนำาเสนอได้้ในสามส่วินสำาคัญ	กล่ัาวิค่อ

	 ส่วินที�หนึ�ง	เป็็นกิจุกรรมการอบัรมให้ควิามรู้แลัะเสริมสร้างทักษะ
ในการทำาโคมล้ัานนา	 โด้ยมีหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัป่็าพุลูัเป็็น
ผู้รับัผิด้ชอบั	 เน่�องจุากพุ่�นที�ตำาบัลัป่็าพุลูันั�น	 มีต้นทุนทางวัิฒนธรรมในการ
ทำาโคมไฟื้ล้ัานนา	กล่ัาวิค่อ	 มีผู้มีฝีม่อในการทำาโคมล้ัานนาอยูแ่ต่ยังมิได้้รับั
การสนับัสนุนให้เกิด้เป็็นอาชีพุอย่างจุริงจัุงเท่าที�ควิร	 ดั้งนั�นหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัป่็าพุลูัจึุงเล็ังเห็นควิามสำาคัญเกิด้เป็็นแนวิคิด้การ 
ขับัเคลั่�อนกิจุกรรม	เพุ่�อเป็็นการส่งเสริมการสร้างสัมมาอาชีพุของคนในพุ่�นที�
ในตำาบัลัป่็าพุลูั	 มีการสร้างอาชีพุแลัะพัุฒนาอาชีพุด้้านฝีม่อในการทำาโคม
ล้ัานนาให้เกิด้เป็็นสร้างรายได้้ของชุมชน	อีกทั�งยังสามารถเป็็นการอนุรักษ์
วัิฒนธรรมท้องถิ�นให้คงอยู่ในชุมชนส่บัไป็

	 ส่วินที�สอง	เป็็นกิจุกรรมการอบัรมให้ควิามรู้แลัะเสริมสร้างทักษะ
ในการทำากรวิยด้อกไม้แลัะเทียน	โด้ยมีหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
ในเม่องเป็็นผู้รับัผิด้ชอบั	เน่�องจุากตำาบัลัในเม่อง	เป็็นเขตเม่องป็ระวัิติศาสตร์
โบัราณเก่าแก่แห่งหนึ�งในภาคเหน่อ	 นั�นค่อ	 เม่องหริภุญชัยในอดี้ต	 ซึึ่�งมี
โบัราณสถานแลัะโบัราณวัิตถุมากมาย	เช่น	วัิด้พุระธาตุหริภุญชัยวิรมหาวิิหาร	 
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วัิด้มหาวัิน	 วัิด้จุามเทวีิ	 เป็็นต้น	 โด้ยในแต่ลัะวัินมีนักท่องเที�ยวิได้้เดิ้นทาง
มาสักการบูัชายังโบัราณสถานต่าง	 ๆ	 เป็็นจุำานวินมาก	 สิ�งที�ควิบัคู่ไป็กับั
โบัราณสถาน	สิ�งศักดิ้�สิทธิ�	แลัะควิามเช่�อของคนไทยก็ค่อ	การจุุด้ธูป็-เทียน
มงคลัแลัะด้อกไม้บูัชาป็ระจุำาวัินเกิด้	 ซึึ่�งหากชุมชนมีควิามรู้แลัะทักษะใน
การป็ระด้ษิฐ์กรวิยด้อกไมแ้ลัะเทยีนสักการะ	จุะนำามาซึึ่�งการเกดิ้อาชพีุแลัะ
ส่บัสานป็ระเพุณีควิามเช่�อของท้องถิ�นไว้ิได้้ต่อไป็

	 แลัะส่วินที�สาม	 เป็็นกิจุกรรมการอบัรมให้ควิามรู้แลัะเสริมสร้าง
ทักษะในการแป็รรูป็ผลิัตภัณฑ์ิจุากของเหล่ัอใช้	โด้ยมีหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลับ้ัานธิเป็็นผู้รับัผิด้ชอบั	เน่�องจุากปั็ญหาขยะนับัเป็็นปั็ญหาใหญ่
อย่างหนึ�งที�สังคมต้องเผชิญในยุคปั็จุจุุบััน	อีกทั�งวิิธีการจัุด้การขยะไม่ว่ิาจุะ
เป็็นการฝังกลับั	การเผากำาจัุด้	แต่ลัะวิิธีล้ัวินส่งผลักระทบัต่อสิ�งแวิด้ล้ัอมที�
แตกต่างกันได้้แทบัทั�งสิ�น	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลับ้ัานธิจึุงได้้
เกิด้แนวิคิด้ที�ว่ิาอยากนำาขยะที�เหล่ัอกลัับัมาใช้ใหม่ผ่านการป็ระดิ้ษฐ์เป็็น
สิ�งของเหล่ัอใช้	เพุ่�อเป็็นทางออกในการลัด้ขยะ	แลัะนำาสิ�งเหล่ัอใช้มาทำาให้
เกิด้ป็ระโยชน์สูงสุด้

 ขั่�นตอนการดำาเนินกิจักรรม

	 (1)	 คัด้เล่ัอกหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัที�มีควิามโด้ด้เด่้น	
โด้ยมีตัวิแทนคณะสงฆ์์ในระดั้บัจัุงหวัิด้เป็็นผู้คัด้เล่ัอก

	 (2)	 ลังพุ่�นที�ติด้ต่อป็ระสานงานกับัหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัทั�ง	3	แห่ง	เกี�ยวิกับัแนวิทางการขับัเคล่ั�อนกิจุกรรม	การใช้งบัป็ระมาณ	
ผลัที�คาด้หวัิง	แลัะรูป็แบับัการรายงานกิจุกรรม

	 (3)	 สนับัสนุนงบัป็ระมาณให้กับัหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัทั�ง	3	แห่ง	เพุ่�อให้มีการด้ำาเนินกิจุกรรมในพุ่�นที�	โด้ยกิจุกรรมจุะต้อง
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เป็็นกิจุกรรมในระยะยาวิ	กล่ัาวิค่อ	จุะต้องเห็นกระบัวินการด้ำาเนินกิจุกรรม
ตั�งแต่เริ�มต้นจุนสิ�นสุด้

	 (4)	ป็ระเมินผลัเพุ่�อหาข้อบักพุร่อง	จุุด้แข็ง	จุุด้อ่อน		อุป็สรรคในการ
ด้ำาเนนิการ	แลัะหาแนวิทางในการแกไ้ขปั็ญหาเพุ่�อใช้ป็รับัป็รงุแลัะพุฒันาใน
ส่วินที�ดี้ของโครงการ	จัุด้ทำาโครงการให้เป็็นมาตรฐาน	
เพุ่�อใช้ในการด้ำาเนินการโครงการในครั�งต่อไป็

 ผลลัพัธ์ที�เกิดขึ่�น

	 (1)	 ผู้เข้าร่วิมโครงการมี 
ควิาม รู้ควิาม เข้ า ใจุ เ กี� ย วิ กับั 
ภูมิปั็ญญาท้องถิ�น	 แลัะสามารถ 
ถ่ายทอด้องค์ควิามรู้ไป็สู่คนรุ่นหลััง 
ได้้	โด้ยเฉพุาะอย่างยิ�งในเร่�องเกี�ยวิกับั 
การทำาโคมไฟื้ล้ัานนา	การทำากรวิยด้อกไม้ 
แลัะเทียน

	 (2)	 เกิด้กระบัวินการสร้างควิามสัมพัุนธ์ระหว่ิางคนในชุมชนแลัะ 
เยาวิชนที�เข้าร่วิมโครงการกับัวัิด้เพิุ�มมากขึ�น	 เช่น	 จุากคนที�ไม่ค่อยเข้าวัิด้ 
ทำาบุัญมีการเข้าวัิด้บ่ัอยขึ�น	 เกิด้ควิามสัมพัุนธ์อันดี้ระหว่ิางวัิด้กับัชุมชน 
ส่งผลัให้พุระสงฆ์์สามารถนำาหลัักคำาสอนในการด้ำาเนินชีวิิตสอด้แทรกไป็ 
ในกิจุกรรมการด้ำาเนินงานต่าง	ๆ 	ได้้เป็็นการเพิุ�มบัทบัาทของคณะสงฆ์์แลัะ 
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัเพิุ�มมากขึ�น	 ซึึ่�งเป็็นผลัดี้ต่อการด้ำาเนิน 
โครงการต่าง	ๆ	ในอนาคตของคณะสงฆ์์

	 (3)	 ผู้เข้าร่วิมโครงการสามารถสร้างอาชีพุแลัะรายได้้เสริมให้แก่
ครอบัครัวิแลัะกลุ่ัมคนในชุมชน	 เน่�องจุากกิจุกรรมของโครงการเป็็นการ
ช่วิยส่งเสริมหัตถกรรมในครัวิเร่อนแก่ผู้เข้าร่วิมการอบัรม
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	 (4)	 สามารถช่วิยลัด้ป็ริมาณขยะภายในชุมชน	 อีกทั�งยังเป็็นการ 
นำาสิ�งของเหล่ัอใช้มาทำาให้เกิด้มูลัค่าเพิุ�ม

 ความสอดคล้องกับพัันธกิจัข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบล

	 (1)	 ด้้านสัมมาชีพุ	การด้ำาเนินกิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัทั�ง	 3	 แห่ง	 ให้ควิามสำาคัญกับัการสร้างอาชีพุให้กับัผู้เข้าร่วิม
กิจุกรรม	 โด้ยอาศัยวัิฒนธรรมแลัะภูมิปั็ญญาท้องถิ�น	 ที�แสด้งให้เห็นผ่าน
ภาษา	ป็ระเพุณี	วิิถชีีวิิต	การทำาโคมไฟื้ล้ัานนา	กรวิยด้อกไม้แลัะเทียน	ตลัอด้
จุนถึงการสร้างผลิัตภัณฑ์ิจุากสิ�งของเคร่�องใช้	จึุงถ่อเป็็นการป็ระกอบัอาชีพุ
ที�ถูกต้องตามกฎหมาย	เป็็นการเลีั�ยงชีพุโด้ยชอบัธรรม	ทำาด้้วิยควิามสุจุริต	
แลัะถูกต้องตามหลัักศีลัธรรม	ซึึ่�งสอด้คล้ัองกับัพัุนธกิจุในด้้านสัมมาชีพุของ
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั

	 (2)	 ด้้านสามัคคีธรรม	 การด้ำาเนินกิจุกรรมของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัทั�ง	3	แห่ง	มีจุุด้ร่วิมหนึ�งที�เหม่อนกนัก็ค่อ	การส่งเสรมิ 
ให้คนในชุมชนเกิด้ควิามร่วิมม่อ	โด้ยไม่ปิ็ด้กั�นว่ิาจุะเป็็นเด็้ก	คนหนุ่ม	หร่อ
คนแก่	 เป็็นโยม	หร่อเป็็นพุระสงฆ์์	 ดั้งนั�นผลัที�ได้้รับัจุากการทำากิจุกรรมจึุง
สะท้อนให้เห็นถึงควิามสามัคคี	โด้ยมีวัิฒนธรรมท้องถิ�นเป็็นเคร่�องม่อสำาคัญ
ที�ใช้เป็็นส่�อกลัางเพุ่�อให้คนในชุมชนมีกิจุกรรมที�ได้้ทำาร่วิมกัน	 เกิด้ควิาม
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ตระหนักแลัะรู้คุณค่าของท้องถิ�นตนเอง	 เกิด้เป็็นสำานึกรักบ้ัานเกิด้	 ควิบัคู่
ไป็กับัการศรัทธาต่อพุระพุุทธศาสนา

	 (3)	 ด้้านศีลัธรรมแลัะวัิฒนธรรม	 การด้ำาเนินกิจุกรรมของหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัทั�ง	 3	 แห่ง	 สามารถยกระดั้บัศีลัธรรมให้เกิด้
กับัผู้เข้าร่วิมกิจุกรรม	 แม้ว่ิาเน่�อหากิจุกรรมส่วินใหญ่จุะเน้นไป็ที�การอบัรม	
ให้ควิามรู้	 แลัะเสริมสร้างทักษะทางด้้านอาชีพุเป็็นหลััก	 แต่ก็ไม่ได้้ลัะเลัย
ที�จุะนำาหลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนาเข้ามาเป็็นส่วินหนึ�งในการด้ำาเนิน
กิจุกรรม	นอกจุากนี�	 ในด้้านวัิฒนธรรม	 กิจุกรรมจุำานวิน	2	 กิจุกรรม	จุาก
ทั�งสิ�น	 3	 กิจุกรรมนั�น	 มีควิามสอด้คล้ัองกับัเร่�องการอนุรักษ์มรด้กทาง
วัิฒนธรรมอย่างชัด้เจุน	กล่ัาวิค่อ	การอบัรมมีเป้็าหมายเพุ่�อเสริมสร้างควิามรู้ 
ผู้เข้าร่วิมมีโอกาสได้้ฝึกฝนการทำาโคมลั้านนา	 กรวิยด้อกไม้แลัะเทียน	 
จุนเกิด้เป็็นควิามชำานาญในระด้ับัหนึ�ง	 ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมบัางคนสามารถ
นำาสิ�งที�ได้้รับัไป็ถ่ายทอด้ต่อได้้	 ผู้มีควิามชำานาญที�รับับัทบัาทเป็็นวิิทยากร
ก็มีโอกาสนำาสิ�งที�ตนเองรู้มาถ่ายทอด้ต่อ	 เกิด้เป็็นควิามภาคภูมิใจุทั�งแก่
วิิทยากรแลัะผู้เข้าร่วิมกิจุกรรม	 เกิด้การส่งต่อภูมิปั็ญญาท้องถิ�นไป็ยังกลุ่ัม
เยาวิชนคนรุ่นใหม่ต่อไป็

 เครือข่่ายที�เข้่ามามีส่วนร่วม

	 จุากการด้ำาเนินโครงการได้้นำาไป็สู่เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อดั้งนี�	 
คณะสงฆ์์จัุงหวัิด้ลัำาพูุนในนามของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	
ป็ระกอบัด้้วิย	อ.ป็.ต.ในเม่อง	อ.ป็.ต.ป่็าพุลูั	อ.ป็.ต.บ้ัานธิ	หน่วิยงานราชการ
ป็ระกอบัด้้วิย	 เทศบัาลัตำาบัลับ้ัานธิ	 เทศบัาลัเม่องลัำาพูุน	กำานันผู้ใหญ่บ้ัาน
ตำาบัลับัา้นธิ	องคก์ารบัรหิารส่วินตำาบัลัป่็าพุลูั	กำานันผู้ใหญบ้่ัานตำาบัลัป็า่พุลูั 
โรงเรียนวัิด้ป่็าตึงห้วิยยาบั	โรงเรียนวัิด้ป่็าสัก	โรงเรียนเทศบัาลัตำาบัลับ้ัานธิ 
โรงเรียนวัิด้สันทราย	 ชุมชนท่าขาม-บ้ัานฮ่อม	 หมู่บ้ัานป่็าพุลูั	 หมู่บ้ัาน 
ห้วิยกองเล๊ัาะ	แลัะหมู่บ้ัานทุ่งม่าน
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	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ตำาบัลัโคกสี	อำาเภอ
เม่อง	จัุงหวัิด้ขอนแก่น	ภายใต้การนำาของพุระโสภณพัุฒนบััณฑิิต,	รศ.	ด้ร.	
รองเจุ้าคณะจัุงหวัิด้ขอนแก่นแลัะรองอธิการบัดี้	 มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬา 
ลังกรณราชวิิทยาลััย	วิิทยาเขตขอนแก่น	ถ่อเป็็นหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา 
ตำาบัลัที�มีการทำางานกับัชุมชนอย่างเข้มแข็งมาอย่างต่อเน่�อง	ภายใต้การนำา
พัุนธกิจุทั�ง	8	 ด้้าน	มาเป็็นกรอบัการด้ำาเนินกิจุกรรมต่าง	ๆ	 ร่วิมกับัชุมชน	
โด้ยอาศัยคณะสงฆ์์ในระดั้บัจัุงหวัิด้ร่วิมกับัมหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณ

5.2.1 โครงการพุัฒนาการม่สั่วนร่วมขัองชุมชนสัู่
การเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำำาตำาบลื่ต้นแบบ 

ดำาเนินการโดย  
หน่วยอีบรมประชิาชินประจำำาตำาบลโคกส่ จำังหวัดขอีนแก่น

5.2 การดำำาเนิินิงานิของเครือข่ายหนิ่วิยอบรมประชาชนิ
ประจัำาตุำาบลัตุ�นิแบบหนิตุะวิันิออก
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ราชวิิทยาลััยในฐานะที�เป็็นสถาบัันทางการศกึษาเป็็นกลัไกสำาคัญในการขบัั
เคล่ั�อนกิจุกรรม	อีกทั�งยังด้ำาเนินกิจุกรรมที�สอด้คล้ัองกับัการพัุฒนาสุขภาวิะ
องค์รวิม	กล่ัาวิค่อ	สุขภาวิะทางกาย	ป็ระกอบัด้้วิย	การจัุด้ถวิายอาหารเพุ่�อ
สุขภาพุ	ป็ระชาชนรับัป็ระทานอาหารเพุ่�อสุขภาพุร่างกายแข็งแรง	ป็ลูักผัก
ป็ลัอด้สารพุษิบัริโภค	สง่เสริมการมีสัมมาชีพุในชมุชน		ลัด้รายจุ่าย	จุำาหน่าย
ผักป็ลัอด้สารพิุษ	เป็็นต้น	สุขภาวิะทางจิุตใจุ	วัิด้จัุด้กิจุกรรมส่งเสริมชุมชน
สร้างควิามดี้	 ควิามงาม	 ฝึกสติ	 สุขภาวิะทางสังคม	 วัิด้จัุด้กิจุกรรมสร้าง
ควิามสัมพัุนธ์กับัชุมชน	ส่งเสริมชุมชนให้มีควิามสามัคคี	สร้างควิามเข้มแข็ง 
ควิามยติุธรรม	ลัด้ควิามขดั้แย้งในชุมชนโด้ยใช้ธรรมสังคมสันติ	แลัะสุขภาวิะ
ทางปั็ญญา	เป็็นการสงเคราะห์ป็ระชาชนด้้วิยธรรมรสให้มีปั็ญญา	ช่วิยเหล่ัอ 
ป็ระชาชนผู้ยากไร้	 แลัะป็ระสบัทุกข์ภัย	 กระจุายข้อมูลั	 ข่าวิสารทาง
ราชการ	 เป็็นศูนย์กลัางการเรียนรู้การฝึกอาชีพุแก่ป็ระชาชน	ป็ระชาชนมี
ปั็ญญารอบัรู้เท่าทัน	ด้ำารงชีวิิตตามวิิถีชาวิพุุทธ	ใช้ปั็ญญาอยู่ร่วิมกันอย่างมี 
ควิามสุข	เกิด้ปั็ญญา	บัรรลุัซึึ่�งอิสรภาพุ	ส่งผลัให้งานเผยแผ่พุระพุุทธศาสนา
มีป็ระสิทธิภาพุแลัะมีควิามเช่�อมโยงระหว่ิางคณะสงฆ์์กับัชุมชนได้้

 ที�มาข่องการขั่บเคลื�อนกิจักรรม

	 ผลัจุากการอบัรมเชิงป็ฏิิบััติการ	 “การพุัฒนาศักยภาพุพุระสงฆ์์ 
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั”	 ได้้นำาไป็สู่การพัุฒนาโครงการ
ที�ต่อยอด้กิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัโคกสี	 โด้ยเห็น
ว่ิาการด้ำาเนินกิจุกรรมต่าง	 ๆ	 ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัยัง
คงขาด้มิติของการมีส่วินร่วิมจุากชุมชน	 อีกทั�งยังขาด้การจุัด้การควิามรู้
เป็็นระบับักิจุกรรมยงัคงขาด้ซึึ่�งการวิางแผน	การนำาเสนอผลัแลัะการด้ำาเนิน
กิจุกรรมในรูป็แบับัของการส่�อสารสาธารณะ	ส่งผลัให้กิจุกรรมจุำานวินมาก
ภายใต้การด้ำาเนินการของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัโคกสีไม่เป็็น
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ที�รับัรู้ของสังคมในวิงกว้ิางเท่าที�ควิร	ทั�งที�ควิามเป็็นจุริงแล้ัวิกิจุกรรมจุำานวิน
มากได้้ส่งผลักระทบัในทิศทางที�ดี้ต่อชุมชน	 ไม่ว่ิาจุะเป็็นการจัุด้ตั�งศูนย์ 
พุุทธเกษตร	การสมทบัทุนสร้าง	“อาคารผู้ป่็วิยใน”	โรงพุยาบัาลัขอนแก่น	2 
การจัุด้กิจุกรรมเผยแพุร่องค์ควิามรู้ทางพุระพุุทธศาสนาบูัรณาการกับัการ 
ส่งเสริมสุขภาพุป็ระชาชนในตำาบัลัโคกสีแลัะตำาบัลัต่าง	 ๆ	 การอนุเคราะห์	
ธรรมรสแลัะวัิตถุธรรม		สิ�งของที�ใช้เยี�ยมป็ระชาชนผู้สูงอายุ		ผู้ป่็วิยติด้เตียง	
การส่งเสริมสุขภาพุของป็ระชาชน	 	 กิจุกรรมส่งเสริมสุขภาพุการบัริโภค
อาหารป็ลัอด้ภัย	 	 การป็้องกันตนเองไม่ให้เกิด้โรคโด้ยเฉพุาะโรคทางจุิตใจุ	
มีการใช้หลัักธรรมนำาเสนอผ่านสถานีวิิทยุอย่างต่อเน่�อง	ฯลัฯ

	 จุากที�กล่ัาวิมาข้างต้น	นำาไป็สู่การเสนอของบัป็ระมาณจุากโครงการ 
เสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของหนว่ิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	
ในสังคมไทย	ภายใต้โครงการที�ช่�อว่ิา	 “โครงการพัุฒนาการมีส่วินร่วิมของ
ชุมชนสู่การเป็็นหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัต้นแบับั”	มีวัิตถุป็ระสงค์
เพุ่�อรวิบัรวิมแลัะสรุป็องค์ควิามรู้	 กิจุกรรมแลัะผลัสำาเร็จุของการด้ำาเนิน
กิจุกรรมในนามของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัโคกสี	 การสร้าง
กระบัวินการมีสว่ินร่วิมกับัชุมชน	โด้ยการ 
เชิญผู้ที�มีส่วินเกี�ยวิข้องจุากภาย 
นอกไม่ว่ิาจุะเป็็นหน่วิยงาน 
ราชการ	หน่วิยงานภาคธุรกิจุ 
แลัะหน่วิยงานภาคป็ระชา
สังคม	 ใ ห้ มีการ ร่วิม กัน
วิางแผนการขับั เคลั่� อน 
กิจุกรรม	 การลังพุ่�นที�เยี�ยม 
เย่อนชาวิบั้านบัริเวิณรอบั
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
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ตำาบัลัโคกสี	 เพุ่�อสร้างควิามสัมพัุนธ์อันดี้ระหว่ิางบ้ัาน	 วัิด้	 แลัะโรงเรียน	
อันเป็็นการแสด้งให้เห็นถึงบัทบัาทขององค์กรทางพุระพุุทธศาสนาที�ยัง
คงยึด้โยงกับัสังคม	 อีกทั�งยังแสด้งให้เห็นถึงการป็รับัตัวิเพุ่�อให้สอด้รับักับั 
สภาพุควิามเป็ลีั�ยนแป็ลังทางสังคมในปั็จุจุุบัันได้้อย่างเหมาะสม

 ข่ั�นตอนการดำาเนินกิจักรรม

	 (1)	 เขียนโครงการเพุ่�อเสนอขอทุนสำาหรับัการขับัเคล่ั�อนกิจุกรรม	
ผู้รับัผิด้ชอบัโครงการได้้มีการเขียนโครงการเพุ่�อเสนอขอทุนสำาหรับัการ 
ขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมจุากโครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ในสังคมไทย	ซึึ่�งจุะต้องเขียนโครงการตาม
แบับัฟื้อร์มที�กำาหนด้ไว้ิ	 โด้ยรายลัะเอียด้ในแบับัฟื้อร์มป็ระกอบัด้้วิย	 ที�มา
แลัะเหตุผลั	วัิตถุป็ระสงค์	เป้็าหมาย	ควิามสอด้คล้ัองกับัพัุนธกิจุของหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 กิจุการพุระพุุทธศาสนา	 แลัะเป็้าหมายของ
สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	(สสส.)

	 (2)	การป็ระชุมเพุ่�อชี�แจุงวัิตถุป็ระสงค์แลัะเป้็าหมายของโครงการ	
หลัังจุากที�มีการเขียนโครงการเพุ่�อเสนอต่อผู้ให้ทุนเป็็นที�เรียบัร้อย	 
ผู้รับัผิด้ชอบัโครงการได้้ทำาการจุัด้ป็ระชุมเพุ่�อชี�แจุงวิัตถุป็ระสงค์แลัะ 
เป้็าหมายของโครงการ	เพุ่�อให้เกิด้ภาพุการบัรูณาการแผนงานหนว่ิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	จัุงหวัิด้ขอนแก่นกับัแผนงานมหาวิิทยาลััย
มหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	วิิทยาเขตขอนแก่น	เช่�อมโยงกิจุกรรม	แผนงาน
ขององค์กร	หน่วิยงานในพุ่�นที�	แลัะสร้างการมีส่วินร่วิมกับัชุมชน

	 (3)	การอบัรมแลัะให้ควิามรู้	“การเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของ
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)”	ส่งเสริมพัุฒนาการมีส่วินร่วิม
ของชุมชนสู่การเป็็นสังคมคุณธรรม	 สร้างเคร่อข่ายชุมชนคุณธรรมในเขต
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บัริการ	เพุ่�อจัุด้ตั�งศูนยป์็ระสานงานหน่วิยอบัรมป็ระชานป็ระจุำาตำาบัลัอย่าง
เป็็นรูป็ธรรม	แลัะทด้ลัองลังพุ่�นที�ป็ฏิิบััติการดู้แลัผู้สูงอายุ	ผู้ป่็วิยติด้เตียงใน
เขตตำาบัลัโคกสีร่วิมกัน

	 (4)	 การลังพุ่�นที�เยี�ยมเยียนผู้สูงอายุแลัะผู้ป็่วิยติด้เตียงบัริเวิณโด้ย
รอบั	หลัังจุากที�ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมการอบัรมมีควิามรู้ควิามเข้าใจุในพัุนธกิจุ 
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัเป็็นที�เรียบัร้อย	 ผู้รับัผิด้ชอบั
โครงการได้้จัุด้กิจุกรรมการลังพุ่�นที�เยี�ยมเยียนผู้สูงอายุแลัะผู้ป่็วิยติด้เตียง
ที�อาศัยอยู่ในชุมชนบัริเวิณรอบัพุ่�นที�มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราช
วิิทยาลััย	วิิทยาเขตขอนแก่น

	 (5)	 จัุด้กิจุกรรมให้ควิามรู้แลัะจุัด้กิจุกรรมป็้องกันโรคโควิิด้-19	
เพุ่�อให้ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมมีควิามรู้แลัะทราบัถึง
วิิธีการป้็องกันไวิรัสอย่างถูกวิิธี	มีการร่วิม
ทำาควิามสะอาด้เพุ่�อชะล้ัางสิ�งสกป็รก	
เพุ่�อป้็องกันเช่�อโรคที�เกาะอยูต่ามพุ่�น
แลัะสถานที�ต่าง	ๆ

	 (6)	 การจัุด้ตั� งโรงทาน
สาธารณสงเคราะห์เพุ่�อสังคม	สร้าง
ขวัิญแลัะกำาลัังใจุให้กับัป็ระชาชน 
มีการนำาหลัักธรรมมาใช้ เ พุ่� อการ
เยยีวิยาจิุตใจุให้คลัายทุกข์จุากสถานการณ์
ที�กำาลัังเกิด้ขึ�น	 แลัะการให้ควิามช่วิยเหล่ัอ
ป็ระชาชนที�ได้้รับัผลักระทบัจุากสถานการณ์การแพุร่ระบัาด้ของโรค 
โควิิด้-19	เป็็นการด้ำาเนินการตามพุระด้ำาริในสมเด็้จุพุระอริยวิงศาคตญาณ	
สมเด้็จุพุระสังฆ์ราช	 สกลัมหาสังฆ์ป็ริณายก	 ที�พุระองค์ทรงมีด้ำาริให้วัิด้ทั�วิ
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ทั�งป็ระเทศนั�นได้้ให้ควิามช่วิยเหล่ัอป็ระชาชน	 แลัะใช้พุระธรรมคำาสอนใน
การให้คำาป็รึกษาแลัะเยียวิยาจิุตใจุให้กับัป็ระชาชน	 โด้ยสามารถส่งมอบั
สิ�งของเคร่�องใช้	อาหารแลัะนำ�าด่้�ม	ให้กับัป็ระชาชนบัริเวิณพุ่�นที�เป็็นจุำานวิน
กว่ิา	1,000	คน	

 ผลลัพัธ์ที�เกิดขึ่�น

	 (1)	 ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมมีควิามรู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	โด้ยทราบัวิา่เป็็นหนว่ิยงานอะไร	มหีน้าที�อะไร	แลัะ
ปั็จุจุุบัันมีบัทบัาทอย่างไรต่อสังคม

	 (2)	 ผู้สูงอายุแลัะผู้ป่็วิยติด้เตียงได้้รับัการเยี�ยมเยียนให้กำาลัังใจุ	 
ได้้รับัสิ�งของเคร่�องใช้ที�จุำาเป็็นต่อการด้ำารงชีพุ

	 (3)	เกิด้เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อระหว่ิางคณะสงฆ์์	หน่วิยงานราชการ	
ภาคธุรกิจุเอกชน	 แลัะภาคป็ระชาสังคม	 ทำาหน้าที�ในการหนุนเสริมการ
ทำางานเพุ่�อให้เกิด้ป็ระสิทธิภาพุมากยิ�งขึ�น

	 (4)	 ผู้ที�ได้้รับัผลักระทบัจุากการแพุร่ระบัาด้ของโรคติด้เช่�อไวิรัส
โคโรนา	 2019	 ได้้รับัการช่วิยเหล่ัอทางด้้านสิ�งของเคร่�องใช้	 อาหารแลัะ 
นำ�าด่้�ม	 อีกทั�งยังเกิด้ควิามตระหนักเกี�ยวิกับัควิามเสี�ยงที�จุะนำาไป็สู่การติด้
เช่�อโรคดั้งกล่ัาวิ

 ความสอดคล้องกับพัันธกิจัข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบล

	 (1)	 ด้้านสาธารณสงเคราะห์	 กิจุกรรมการลังพุ่�นที�เยี�ยมเยียน 
ผู้สูงอายแุลัะผู้ป่็วิยติด้เตียง	ตลัอด้จุนถึงการจัุด้ตั�งโรงทานสาธารณสงเคราะห์
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เพุ่�อสังคม	 มีควิามสอด้คล้ัองกับัพัุนธกิจุของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัในด้้านสาธารณสงเคราะห์	 เน่�องจุากเป็็นการช่วิยเหล่ัอเก่�อกูลัสังคม	
เป็็นการธำารงบัทบัาทขององค์กรทางพุระพุุทธศาสนาในช่วิงสถานการณ์ที�
ไม่ป็กติสุขแลัะเป็็นส่วินหนึ�งในการดู้แลัสังคม

	 (2)	 ด้้านสุขภาพุอนามัย	 กิจุกรรมการให้ควิามรู้เกี�ยวิกับัหลัักการ
ป็ฏิิบััติเพุ่�อหลีักหนีจุากภาวิะควิามเสี�ยงที�เกี�ยวิกับัโรคติด้เช่�อไวิรัสโคโรนา	
2019	มีควิามสอด้คล้ัองกับัพัุนธกิจุของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
ด้้านสุขภาพุอนามัย	 เน่�องจุากเป็็นกิจุกรรมที�ส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางด้้าน
สุขภาพุ	 มีการทำางานอย่างบูัรณาการร่วิมกับัหน่วิยงานทางสาธารณสุข	 
ผ่านการป็ระยุกต์ใช้พิุธีการทางพุระพุุทธศาสนาร่วิมกับัศาสตร์สมัยใหม่

	 (3)	 ด้้านสามัคคีธรรม	การทำางานอย่างบูัรณาการร่วิมกันระหว่ิาง
หน่วิยงานต่าง	 ๆ	 เป็็นการแสด้งให้เห็นว่ิาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัโคกสีได้้ให้ควิามสำาคัญกับักระบัวินการมีส่วินร่วิม	 ดั้งสะท้อนให้เห็น
จุากวัิตถุป็ระสงค์สำาคัญข้อหนึ�ง	นั�นค่อการสร้างภาคีเคร่อข่ายควิามร่วิมม่อ 
ในพุ่�นที�	 โด้ยเห็นว่ิาการมีส่วินร่วิมจุะเข้ามามีส่วินสำาคัญในการสร้างควิาม
สมัครสมานสามัคคีให้กับัป็ระชาชนในพุ่�นที�	 ไม่มีการแบ่ังฝักแบ่ังฝ่าย	 
เกิด้ควิามร่วิมแรงร่วิมใจุเพุ่�อขับัเคล่ั�อนให้สังคมอยู่ร่วิมกันได้้อย่างป็กติสุข

	 (4)	 ด้้านกตัญญููกตเวิทิตาธรรม	 การลังพุ่�นที�เยี�ยมเยียนผู้สูงอายุ
ภายในชุมชน	สอด้คล้ัองกับัพัุนธกิจุของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
ในด้้านกตัญญููกตเวิทิตาธรรม	 โด้ยผู้รับัผิด้ชอบัโครงการเห็นว่ิาในสภาพุ
สังคมปั็จุจุุบััน	 มีผู้สูงอายุจุำานวินมากที�ถูกทอด้ทิ�งให้อยู่บั้านอย่างโด้ด้เดี้�ยวิ
เพีุยงลัำาพัุง	 ซึึ่�งสิ�งดั้งกล่ัาวิอาจุนำาไป็สู่ภาวิะซึึ่มเศร้าในผู้สูงอายุ	 เป็็นควิาม
ทุกข์ทางจิุตใจุที�ส่งผลัต่อสุขภาพุกายในระยะยาวิ	 การลังพุ่�นที�เพุ่�อพูุด้คุย	
ให้กำาลัังใจุ	 แลักเป็ลีั�ยนสุขทุกข์กับัผู้สูงอายุจึุงเป็็นวิิธีการหนึ�งที�ช่วิยแก้ไข
สภาวิการณดั์้งกล่ัาวิได้้ในระด้บััหนึ�ง	อยา่งไรก็ตาม	การแกไ้ขปั็ญหาดั้งกล่ัาวิ
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ได้้อย่างตรงจุุด้นั�น	จุำาเป็็นอย่างยิ�งที�จุะต้องมีการด้ำาเนินกิจุกรรมในระยะยาวิ	
ผ่านการอาศัยหน่วิยงานที�มีส่วินเกี�ยวิข้องโด้ยเฉพุาะอย่างยิ�งค่อสำานักงาน
พัุฒนาสังคมแลัะควิามมั�นคงของมนุษย์จุังหวัิด้	 แต่ไม่วิ่าจุะอย่างไรก็ตาม	
การด้ำาเนินกิจุกรรมในครั�งนี�เป็็นการสะท้อนให้เห็นว่ิาหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัโคกสี	ยังคงให้ควิามสำาคัญกับัผู้สูงอายุในพุ่�นที�

 เครือข่่ายที�เข้่ามามีส่วนร่วม

	 เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อสำาคัญที�มีส่วินในการสนับัสนุนการด้ำาเนิน
กิจุกรรมในครั�งนี�ป็ระกอบัด้้วิย	 คณะสงฆ์์จัุงหวัิด้ขอนแก่น	 หน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ตำาบัลัโคกสี	 เทศบัาลันครขอนแก่น	 
ตำารวิจุภูธรจัุงหวัิด้ขอนแก่น	 โรงพุยาบัาลัส่งเสริมสุขภาพุตำาบัลัโคกสี	 
องค์การบัริหารส่วินตำาบัลัโคกสี	 ชมรมกำานันผู้ใหญ่บ้ัานตำาบัลัโคกสี 
อสม.โคกสี	ชมรมรวิมพุลัคนพุุทธ	มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 
วิิทยาเขตขอนแก่น
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	 การพัุฒนาสังคมตามแนวิพุุทธศาสนา	 ถ่อเป็็นการพัุฒนาทาง
เล่ัอกรูป็แบับัหนึ�งที�มีควิามแตกต่างจุากการพัุฒนากระแสหลััก	 กล่ัาวิค่อ	
การพัุฒนาตามแนวิพุุทธศาสนาเป็็นการพัุฒนาที�มิได้้ให้ควิามสำาคัญเฉพุาะ
มิติทางเศรษฐกิจุหร่อควิามเจุริญทางวัิตถุเพีุยงอย่างเดี้ยวิ	 แต่ยังให้ควิาม
สำาคัญกับัมิติทางจิุตใจุหร่อแม้กระทั�งมิติทางด้้านสิ�งแวิด้ลั้อม	 การพุัฒนาที�
จุะก่อให้เกิด้ควิามเป็ลีั�ยนแป็ลังแลัะยกระดั้บัคุณภาพุชีวิิตควิามเป็็นอยูข่อง

5.2.2 โครงการสัร้างโอกาสัแลื่ะบูรณาการ 
สัร้างสัังคมด่ เศูรษฐกิจำด่แลื่ะสัิ�งแวดลื่้อมด ่

ตามแนวสัุขัภาวะเชิงพุุทธ 

ดำาเนินการโดย  
หน่วยอีบรมประชิาชินประจำำาตำาบลเอีราวัณ จำังหวัดเลย
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ป็ระชาชนได้้อย่างยั�งย่นนั�น	จุะต้องเป็็นการพัุฒนาในหลัายมิติควิบัคู่กันไป็ 
การให้ควิามสำาคัญแต่เฉพุาะด้้านใด้ด้้านหนึ�งนั�นจุะนำาไป็สู่ภาวิะที�ไร้ซึึ่�ง 
ควิามสมดุ้ลั	ดั้งจุะเห็นได้้จุากสภาพุสงัคมในปั็จุจุุบัันที�ป็ระชาชนตอ้งป็ระสบั
กับัควิามทุกข์ทางจิุตใจุ	 แม้ว่ิาจุะมีควิามมั�งคั�งทางด้้านวัิตถุสิ�งของมากมาย
เพีุยงใด้ก็ตาม	 ทั�งนี�	 เม่�อพิุจุารณาในป็ระเด้็นทางด้้านสิ�งแวิด้ลั้อมก็จุะ 
พุบัว่ิา	พุุทธศาสนากับัสิ�งแวิด้ล้ัอมนั�นมีควิามสอด้คล้ัองกันทั�งในเชิงหลัักคิด้ 
แลัะวิิธีการ	การพัุฒนาทั�งทางธรรมแลัะทางธรรมชาติจึุงเป็็นสิ�งที�ควิรได้้รับั
การพัุฒนาอยา่งควิบัคู่กันไป็	เพุราะหากคนในสงัคมมีศีลัธรรมแลัะคณุธรรม
ในจิุตใจุ	ด้ำารงชีวิิตอยู่ในสภาพุแวิด้ล้ัอมที�สมบูัรณ์	มีทรัพุยากรธรรมชาติให้
ใช้ป็ระโยชน์บันพุ่�นฐานของควิามพุอดี้	 เกิด้การแบ่ังปั็น	 ถ้อยทีถ้อยอาศัย	
สังคมดั้งกล่ัาวิก็จุะเป็็นสังคมที�คนส่วินใหญ่พึุงป็รารถนา	 หน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัเอราวิัณได้้เห็นถึงควิามสำาคัญดั้งกล่ัาวิ	 จึุงได้้เสนอ 
ขอทุนสนับัสนุนเพุ่�อด้ำาเนินโครงการสร้างโอกาสแลัะบัูรณาการสร้าง 
สังคมดี้	เศรษฐกิจุดี้แลัะสิ�งแวิด้ล้ัอมดี้ตามแนวิสุขภาวิะเชิงพุุทธ

 ที�มาข่องการขั่บเคลื�อนกิจักรรม

	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัเอราวัิณ	 ด้ำาเนินงานตั�งแต่ปี็	
2546	 จุนถึงปั็จุจุุบััน	 มีการด้ำาเนินกิจุกรรมมากมายอาทิ	 การจัุด้กิจุกรรม
ป็ระชุมเผยพุระพุุทธศาสนา	 จุัด้กิจุกรรมเกี�ยวิกับัหมู่บ้ัานรักษาศีลั	 5	 
การสร้างสุขอนามัยแก่ป็ระชาชนในอำาเภอเอราวิัณ	 จัุงหวัิด้เลัย	 จัุด้การ
รณรงค์ให้ทุกวัิด้มีตู้ยาป็ระจุำาวัิด้เพุ่�อใช้พุยาบัาลัพุระภิกษุสามเณรป็ระชาชน
ที�มาป็ฏิิบััติธรรมรวิมถึงป็ระชาชนใกล้ัวัิด้ให้ได้้รับัการสงเคราะห์ตามควิาม
เหมาะสมอย่างต่อเน่�อง	 โด้ยร่วิมม่อกับัเจุ้าหน้าที�โรงพุยาบัาลัส่งเสริม 
สุขภาพุตำาบัลัผ่านการจัุด้อบัรมควิามรู้แก่พุระภิกษุสามเณร	การรณรงค์ให้ 
ลัด้ลัะเลิักสุราแลัะบุัหรี�ที�ป็ระชาชนนิยมบัริโภคช่วิงเข้าพุรรษาของทุกปี็ 
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ผลัการด้ำาเนินการ	พุบัว่ิา	ป็ระชาชนผู้สูงอายุ	ป็ระชาชนผู้ติด้บุัหรี�แลัะเหล้ัา 
มีการสมัครเข้าร่วิมเข้าร่วิมโครงการที�วัิด้จัุด้กิจุกรรมลัะ	 เลิัก	 อบัายมุข	 
นอกจุากนี�ยังมีกิจุกรรมขยายผลัไป็ยังผู้สูงอายุบัางคนที�มีปั็ญหาสุขภาพุ 
นำาไป็สู่การสำารวิจุแลัะดู้แลัจัุด้ทำาแผนออกเยี�ยมแลัะให้กำาลัังใจุเป็็นการ 
พุยาบัาลัทางร่างกายแลัะจิุตใจุ	 มีการด้ำาเนินกิจุกรรมต่อเน่�อง	 แลัะอาศัย 
กระบัวินการมีส่วินร่วิม	 ส่งผลัต่อการเกิด้นวัิตกรรมสังคมในการสร้าง 
สุขภาวิะ	 โด้ยเฉพุาะกิจุกรรมสร้างโอกาสแลัะบูัรณาการสร้างสังคมดี้	
เศรษฐกิจุดี้แลัะสิ�งแวิด้ล้ัอมดี้ตามแนวิสุขภาวิะเชิงพุุทธ

	 การขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
ในครั�งนี�ได้้รับัควิามเมตตาจุาก	 พุระครูกวีิธรรมนิเทศก์	 ป็ระธานโครงการ	 
ขับัเคลั่�อนโครงการโด้ย	 พุระครูสุมนธรรมนาถ	 ตำาแหน่งป็ระธานหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ในอำาเภอเอราวัิณ	 จัุงหวัิด้เลัย	 
ร่วิมกับัเขตป็กครองคณะสงฆ์์	ภาค	8	ตลัอด้ระยะเวิลัาที�ผ่านมา	วัิด้เอราวัิณ
พัุฒนารามมีลัักษณะเด่้นในด้้านการป็ระยุกต์ใช้หลัักธรรมทางพุระพุุทธ
ศาสนา	กิจุกรรมวัิด้พัุฒนาชุมชนตำาบัลัผาอินแป็ลัง	อำาเภอเอราวัิณ	จัุงหวัิด้
เลัย	เพุ่�อให้ป็ระชาชนได้้ช่วิยเหล่ัอตนเองได้้แลัะพัุฒนาตนเองไป็ในทิศทางที�
ถูกต้องตามสภาพุแวิด้ล้ัอมของท้องถิ�น	วัิด้กับัหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั	(อ.ป็.ต.	เป็็นศูนย์กลัางป็ระสานงานระหว่ิางวัิด้	บ้ัาน	แลัะหน่วิยงาน
ในการที�จุะร่วิมกันพัุฒนาท้องถิ�นให้เจุริญก้าวิหน้าในทุกด้้าน	 นำาควิามคิด้
สร้างสรรค์ของป็ระชาชนมาพัุฒนาหมู่บ้ัานให้เจุริญรุ่งเร่อง

 ขั่�นตอนการดำาเนินกิจักรรม

	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ในอำาเภอเอราวัิณ	
จัุงหวัิด้เลัย	เขตป็กครองคณะสงฆ์์	ภาค	8	ภายใต้โครงการสร้างโอกาสแลัะ
บูัรณาการสร้างสังคมดี้	 เศรษฐกิจุดี้แลัะสิ�งแวิด้ล้ัอมดี้ตามแนวิสุขภาวิะ 
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เชิงพุุทธ	 มีกระบัวินการเกิด้ด้ำาเนินโครงการอย่างมีส่วินร่วิมโด้ยสามารถ 
นำาเสนอได้้ดั้งนี�

	 (1)	 การป็ระชุมร่วิมกับัภาคีเคร่อข่ายที�เกี�ยวิข้อง	 เพุ่�อชี�แจุง
วัิตถุป็ระสงค์	ควิามคาด้หวัิง	แลัะวิิธีการด้ำาเนินกิจุกรรม	 อีกทั�งยังเป็็นการ
ส่งมอบัภาระควิามรับัผิด้ชอบัในเร่�องต่าง	 ๆ	 ให้กับัภาคีเคร่อข่ายดั้งกล่ัาวิ	
เป็็นการกระจุายภาระงานให้ตรงตามควิามถนัด้ของแต่ลัะหน่วิยงาน	 
ก่อนที�จุะแสวิงหาจุุด้ร่วิมในการทำางานร่วิมกัน	 การป็ระชุมในลัักษณะนี�มี
การจัุด้ขึ�นเป็็นป็ระจุำาทุกเด่้อน

	 (2)	การอบัรมแกนนำาเพุ่�อนำาควิามรู้ไป็ขยายผลัต่อในพุ่�นที�	เป็็นการ
อบัรมโด้ยใช้หลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนาเป็็นสำาคัญ	โด้ยเห็นว่ิาสังคมจุะ
ดี้ขึ�นได้้นั�นจุะต้องสร้างให้คนมีคุณธรรมแลัะจุริยธรรมภายในจิุตใจุ	แกนนำา
ดั้งกล่ัาวิเม่�อผ่านการอบัรมแลั้วิจุะต้องนำาสิ�งที�ได้้รับัไป็ถ่ายทอด้ต่อยังพุ่�นที�
ชุมชนของตนเอง	เพุ่�อเป็็นการขยายองค์ควิามรู้	แสวิงหาเคร่อข่าย	แลัะการ
ทำางานอย่างมีส่วินร่วิมอย่างยั�งย่น

	 (3)	 การขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมที�เกี�ยวิข้องกับัมิติทางด้้านสังคม	 
สิ�งแวิด้ล้ัอม	 แลัะสุขภาพุ	 พุ่�นที�บัริเวิณโด้ยรอบัของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัเอราวิัณมีการขับัเคลั่�อนกิจุกรรมที�หลัากหลัายมาอย่าง 
ต่อเน่�อง	ควิามคาด้หวิงัเพุ่�ออยากให้สภาพุสังคมแลัะควิามเป็็นอยูข่องคนใน
ชุมชนเป็็นไป็ในทิศทางที�ดี้ขึ�น	 ทั�งการอบัรมให้ควิามรู้คุณธรรมจุริยธรรม	 
การอบัรมให้ควิามรู้เกี�ยวิกับัหลัักการดู้แลัสุขภาพุ	 การรณรงค์เพุ่�อไม่
ให้คนในชุมชนยุ่งเกี�ยวิกับัสุราแลัะยาเสพุติด้	 การฟ้ื้�นฟืู้แลัะอนุรักษ์
ทรัพุยากรธรรมชาติภายในชุมชน	เป็็นต้น		
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 ผลลัพัธ์ที�เกิดขึ่�น

	 การด้ำาเนินโครงการสร้างโอกาสแลัะบูัรณาการสร้างสังคมดี้ 
เศรษฐกิจุดี้แลัะสิ�งแวิด้ล้ัอมดี้ตามแนวิสุขภาวิะวิิถีพุุทธ	 ได้้นำาไป็สู่ผลัลััพุธ์
ที�สามารถตอบัสนองต่อควิามต้องการของชุมชนได้้อย่างเหมาะสม	 
โด้ยสามารถนำาเสนอได้้ดั้งนี�

	 (1)	 เกิด้เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อในระดั้บัพุ่�นที�	 อันป็ระกอบัด้้วิย 
คณะสงฆ์์จัุงหวัิด้	หน่วิยงานราชการ	หน่วิยงานเอกชน	แลัะภาคป็ระชาสงัคม	
โด้ยเคร่อข่ายดั้งกล่ัาวิทำาหน้าที�เป็็นแกนนำาผู้สร้างควิามเป็ลีั�ยนแป็ลัง	 ผู้ทำา
หน้าที�เป็็นผู้ขยายต่อองค์ควิามรู้ผ่านการนำาวิิธีคิด้แลัะเคร่�องม่อการทำางาน
ที�ได้้จุากการอบัรมไป็ถ่ายทอด้ต่อให้กับัชาวิบ้ัานในพุ่�นที�ของตนเอง

	 (2)	 ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมได้้รับัควิามรู้ควิามเข้าใจุทางด้้านพุระพุุทธ
ศาสนา	ได้้รับัการยกระดั้บัทางด้้านจิุตใจุ	เกิด้กระบัวินการส่งเสริมคุณธรรม
แลัะจุริยธรรม	 ที�แสด้งออกผ่านวิิถีชีวิิตของป็ระชาชนในพุ่�นที�	 ไม่ว่ิาจุะ
เป็็นกิจุกรรมวัิด้บูัรณาการให้เกิด้การรักษาศีลั	งานวัิด้	งานบุัญป็ลัอด้เหล้ัา	 
ป็ลัอด้การพุนัน	การรณรงค์จัุด้พุ่�นที�วัิด้ให้เป็็นที�งด้สูบับุัหรี�	เป็็นต้น

	 (3)	 เกิด้ควิามเป็ลีั�ยนแป็ลังทางด้้านสิ�งแวิด้ล้ัอมในพุ่�นที�	 เคร่อข่าย
ควิามร่วิมม่อที�เกิด้ขึ�นได้้มีการขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมในหลัายมิติ	หนึ�งในนั�นเป็็น
มิติทางด้้านสิ�งแวิด้ล้ัอม	มีการจัุด้ตั�งคณะกรรมการด้แูลัสิ�งแวิด้ล้ัอมในระด้บัั
ชุมชน	เกิด้ธรรมนูญชุมชนที�เป็็นข้อตกลังเกี�ยวิกับัการดู้แลั	ฟ้ื้�นฟูื้	แลัะอนุรักษ์
สิ�งแวิด้ล้ัอมในพุ่�นที�	การกำาหนด้ขอบัเขตการเข้าไป็ใช้ป็ระโยชน์ทรัพุยากรที�
อยู่บัริเวิณชุมชน	 เกิด้กิจุกรรมการอนุรักษ์ผ่านการป็ลัูกต้นไม้	 การป็้องกัน
ไฟื้ป่็า	 ซึึ่�งวิิธีการทั�งหมด้ที�กล่ัาวิมานั�นอยู่บันพุ่�นฐานของพุระพุุทธศาสนา	 
ทั�งการใช้พุ่�นที�วัิด้เป็็นศูนยก์ลัางในการทำากิจุกรรม	การนำาหลัักธรรมคำาสอน
มาป็ระยุกต์ใช้	แลัะการขับัเคล่ั�อนงานโด้ยพุระสงฆ์์เป็็นสำาคัญ	
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 ความสอดคล้องกับพัันธกิจัข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบล

	 (1)	 ด้้านสุขภาพุอนามัย	 มีการถ่ายทอด้ควิามรู้ในเร่�องสุขภาวิะ 
องค์รวิมให้กับัผู้ร่วิมโครงการ	 โด้ยเน้นไป็ที�เร่�องของสุขภาวิะทางกายแลัะ 
สุขภาวิะทางจิุตใจุเป็็นสำาคัญ	 ผ่านการใช้หลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนา
ควิบัคู่ไป็กับัควิามรู้ทางด้้านสาธารณสุข	 การป็ระยุกต์ใช้หลัักธรรมเพุ่�อ 
ส่งเสริมแลัะพัุฒนาสุขภาพุให้กับัชาวิบ้ัานในพุ่�นที�	 ถ่อเป็็นวิิธีการที�มีควิาม
เหมาะสมกับัสภาพุบัริบัทเป็็นอย่างมาก

	 (2)	 ด้้านสันติสุข	 กิจุกรรมดั้งกล่ัาวิมุ่งเน้นการพัุฒนาศักยภาพุให้
กับัคนในชุมชน	เพุ่�อเป็็นศูนย์รวิมพุลัังในการป้็องกันหมู่บ้ัานให้เกิด้สันติสุข
ช่วิยกันป็กป้็องพิุทักษ์รักษาชีวิิต	แลัะทรัพุย์สินของทุกคนในหมู่บ้ัานให้เกิด้
ควิามป็ลัอด้ภัยไม่ว่ิาจุะเป็็นโจุรภัย	อัคคีภัย	อุทกภัย	วิาตภัย	หร่อภัยอ่�น	ๆ	
ให้ทุกคนนอนตาหลัับั	เข้าทำานองว่ิา	ถึงคราวิมีทุกข์	ช่วิยกันแก้ไข	ถึงคราวิ
สุขสบัายก็ไม่ตกอยูใ่นควิามป็ระมาท	โด้ยมีกิจุกรรมที�ให้วัิด้เน้นบัทบัาทสนอง
ตอบัเป้็าป็ระสงค์ของพุุทธศาสนิกชนที�ชัด้เจุนออกมา	 ในฐานะผู้ให้ที�พึุ�ง	 
ทางกาย	ทางใจุ	พัุฒนาด้้านถาวิรวัิตถุแลัะศาสนสถาน

 เครือข่่ายที�เข้่ามามีส่วนร่วม

	 จุากการด้ำาเนินโครงการได้้นำาไป็สู่การเกิด้ขึ�นของเคร่อข่ายควิาม
ร่วิมม่อระหวิ่างคณะสงฆ์์ในพุ่�นที�ตำาบัลัเอราวิัณ	 ตำาบัลัทรัพุย์ไพุวัิลัย์	 แลัะ
ตำาบัลัผาสามยอด้	 โด้ยมีกลุ่ัมเป้็าหมายที�ได้้รับัป็ระโยชน์จุากการด้ำาเนิน
กิจุกรรมได้้แก่	 ผู้สูงอายุแลัะผู้ป่็วิยติด้เตียง	 รวิมถึงป็ระชาชนในพุ่�นที�
พัุฒนาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัผาอินทร์แป็ลัง	 ตำาบัลัเอราวัิณ	 
ตำาบัลัทรัพุย์ไพุวัิลัย์	แลัะตำาบัลัผาสามยอด้
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	 การขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมร่วิมกันระหว่ิางสถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร์	
มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	สำานักงานกองทนุสนับัสนนุการ
สร้างเสริมสุขภาพุ	(สสส.)	แลัะวัิด้นาเวีิยง	ตำาบัลักู่จุาน	อำาเภอคำาเข่�อนแก้วิ	
จัุงหวัิด้ยโสธร	 ได้้ด้ำาเนินกิจุกรรมร่วิมกันมาตั�งแต่ช่วิงป็ี	 พุ.ศ.	 2560	 ใน
รูป็แบับัของการพุัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจุชุมชน	 เน่�องจุากชุมชน 
กู่จุาน	อำาเภอคำาเข่�อนแก้วิ	จัุงหวัิด้ยโสธร	ป็ระชาชนในชุมชนมีการป็ลูักพุ่ช
หมุนเวีิยนอย่างถั�วิลิัสงเป็็นจุำานวินมาก	 ส่งผลัให้ในบัางฤดู้กาลัมีป็ริมาณ

5.2.3 โครงการกู่จำานสัร้างสัุขัภาวะชุมชน
พุยาบาลื่กายพุยาบาลื่ใจำ 

ดำาเนินการโดย  
หน่วยอีบรมประชิาชินประจำำาตำาบลกู่จำาน จำังหวัดยโสธร
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ผลัผลิัตมากเกินควิามต้องการของตลัาด้จุนมีราคาตกตำ�า	 พุระครูเกษม
คุณากร	 ในฐานะเจุ้าอาวิาสวัิด้นาเวีิยง	 แลัะเป็็นป็ระธานหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลักู่จุาน	จึุงด้ำาเนินการป็ระชุมร่วิมกับัครัวิเร่อนที�ป็ลูัก
ถั�วิลิัสงถึงแนวิทางการแก้ไขปั็ญหาดั้งกล่ัาวิ	เพุ่�อให้เกษตรกรแลัะป็ระชาชน
ในชุมชนมีรายได้้จุากพุ่ชผลัทางการเกษตรตลัอด้ทกุฤดู้กาลั	จุงึเป็็นที�มาของ
การชักชวินชาวิบ้ัานรวิมกลุ่ัมพัุฒนาแลัะจัุด้ตั�งวิิสาหกิจุชุมชนเพุ่�อแป็รรูป็
ผลิัตภัณฑ์ิจุากถั�วิลิัสง	ซึึ่�งพุอจุะสร้างรายได้้ให้กับัเกษตรกรผู้ป็ลูักถั�วิลิัสงแลัะ
เกิด้การจุ้างงานคนในชุมชนเพุ่�อดู้แลัการแป็รรูป็ผลิัตภัณฑ์ิดั้งกล่ัาวิ	 ซึึ่�งถ่อ
เป็็นจุุด้เริ�มต้นการทำางานร่วิมกับัชุมชนของพุระครูเกษมคุณากร	 จุนนำาไป็
สู่การจัุด้ตั�งศูนย์การเรียนรู้แลัะศูนย์การแป็รรูป็ผลิัตภัณฑ์ิถั�วิลิัสงในชุมชน

 ที�มาข่องการขั่บเคลื�อนกิจักรรม

	 นอกเหน่อจุากการขับัเคลั่�อนภารกิจุด้้านการส่งเสริมสัมมาชีพุ
ของคนในชุมชนผ่านการจัุด้ตั�งศูนยแ์ป็รรูป็ผลิัตภัณฑ์ิถั�วิลิัสงในชุมชนกู่จุาน 
พุระครูเกษมคุณากร	 เจุ้าอาวิาสวัิด้นาเวีิยง	 แลัะป็ระธานหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลักู่จุาน	 ได้้เล็ังเห็นว่ิาคนในชุมชนยังป็ระสบัปั็ญหา
ที�เกี�ยวิข้องกับัสุขภาพุแลัะอนามัย	 โด้ยเฉพุาะยังมีผู้ที�สูบับุัหรี�แลัะด่้�มสุรา	
ตลัอด้จุนมีผู้ป่็วิย	 ผู้สูงอายุ	 แลัะผู้พิุการที�ติด้บ้ัาน	 ติด้เตียง	 จุำานวินหนึ�ง
ในชุมชน	 พุระครูเกษมคุณากรจุึงเห็นว่ิาปั็ญหาด้ังกล่ัาวิควิรจุะได้้รับัการ
เยียวิยาอย่างเร่งด่้วิน	 โด้ยเฉพุาะอย่างยิ�งปั็ญหาเร่�องของผู้ป่็วิย	 ผู้สูงอายุ	
แลัะผู้พิุการในชุมชน	ที�ไม่สามารถช่วิยเหล่ัอตนเองได้้	หร่อในบัางราย	ไม่มี
ญาตพีิุ�น้องให้การอุป็การะชว่ิยเหล่ัอ	ท่านจึุงป็ระสานงานไป็ยงัหน่วิยงานที�มี
ภารกิจุที�เกี�ยวิขอ้งกับัการดู้แลักลุ่ัมคนดั้งกล่ัาวิ	ทั�งหน่วิยงานด้้านสาธารณสุข	 
ด้้านการพัุฒนาสังคมแลัะควิามมั�นคงของมนุษย	์องค์กรป็กครองส่วินท้องถิ�น	
ตลัอด้จุนป็ระชาชนในพุ่�นที�	พัุฒนากิจุกรรม	“กู่จุานสรา้งสุขภาวิะ	พุยาบัาลั



295

กาย	 พุยาบัาลัใจุ”	 เพุ่�อระด้มควิามช่วิยเหล่ัอจุากภาคีเคร่อข่ายภาคส่วิน
ต่าง	ๆ 	ตลัอด้จุนสรา้งการมส่ีวินรว่ิมในการขบััเคล่ั�อนกิจุกรรมรว่ิมกบััคนใน
ชุมชน	 นอกจุากนี�ในช่วิงของการขับัเคลั่�อนกิจุกรรมที�ขอรับังบัป็ระมาณ
จุากโครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ในสังคมไทย	ยังเป็็นช่วิงของการแพุร่ระบัาด้ของโรคติด้เช่�อ
ไวิรัสโคโรนา	2019	หร่อ	โควิิด้-19	ที�ส่งผลักระทบัสำาคัญทางด้้านเศรษฐกิจุ	
โด้ยคนในชุมชนที�เคยเป็็นลัูกจุ้างนอกพุ่�นที�ชุมชน	 ไม่สามารถเด้ินทางไป็ 
ทำางานได้้	ส่งผลัให้มีรายได้้ลัด้ลัง	แลัะมีภาระด้้านค่าใช้จุ่ายที�เพิุ�มสูงขึ�น

	 พุระครูเกษมคุณากร	 ได้้กำาหนด้รูป็แบับัของการด้ำาเนินงานของ
โครงการที�ได้้รับัการสนับัสนุนออกเป็็น	2	ส่วิน	ค่อ

	 1)	 การลังพุ่�นที�เพุ่�อให้กำาลัังใจุแลัะมอบัเคร่�องอุป็โภคบัริโภคแก่
ผู้ป่็วิย	 ผู้สูงอายุ	 แลัะผู้พิุการที�มีลัักษณะของการติด้บ้ัาน	 ติด้เตียง	 หร่อ
ไม่สามารถช่วิยเหล่ัอตนเองได้้	 โด้ย	 พุระครูเกษมคุณากร	 ป็ระสานงาน 
หน่วิยงานด้้านสาธารณสุข	แลัะหน่วิยงานด้้านพัุฒนาสังคมแลัะควิามมั�นคง
ของมนุษย์	ร่วิมลังพุ่�นที�เพุ่�อมอบัสิ�งของเคร่�องใช้	รวิมถึงอาหารแห้งบัางส่วิน
ให้กับักลุ่ัมเป้็าหมายดั้งกล่ัาวิ	เพุ่�อใช้ในการด้ำารงชีพุ	แลัะหาแนวิทางในการ
ช่วิยเหล่ัอให้เกิด้ควิามยั�งย่นแลัะยกระดั้บัคุณภาพุชีวิิตของกลุ่ัมเป้็าหมาย 
ดั้งกล่ัาวิร่วิมกับัภาคีเคร่อข่ายในอนาคต

	 2)	 การมอบัเมล็ัด้พัุนธ์ุถั�วิลิัสง	 ในช่วิงของการแพุร่ระบัาด้ของโรค
ติด้เช่�อไวิรัสโคโรนา	2019	มีคนในชุมชนจุำานวินหนึ�งที�ได้้รับัผลักระทบัจุาก
การจุ้างงานของภาคเอกชน	ทั�งการเลิักจุ้างงานชั�วิคราวิ	ตลัอด้จุนการยกเลิัก
การจุ้างงาน	พุระครูเกษมคุณากรจึุงด้ำาเนินการลังพุ่�นที�เพุ่�อมอบัเมล็ัด้พัุนธ์ุ
ถั�วิลิัสง	ในเมล็ัด้พุ่ชผลัทางการเกษตรอ่�น	ๆ	เพุ่�อให้คนในชุมชนใช้ป็ลูักเพุ่�อ
รองรับัการบัริโภคหร่อการต่อยอด้การสร้างอาชีพุในอนาคต	 ทั�งนี�ได้้มีการ
เชิญเกษตรอำาเภอ	 เพุ่�อมาร่วิมพุูด้คุยแลัะให้ควิามรู้กับัป็ระชาชนในชุมชน	
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เพุ่�อแนะนำาแนวิทางการป็ลูักพุ่ชทางเศรษฐกิจุอ่�น	ๆ	เพิุ�มเติมอีกด้้วิย

	 การด้ำาเนินกิจุกรรมดั้งกล่ัาวิข้างต้น	 พุระครูเกษมคุณากรเห็นว่ิา
เป็็นสิ�งที�สอด้คล้ัองกับัแนวิทางแลัะภารกจิุของหนว่ิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั	โด้ยเฉพุาะอยา่งยิ�งเป็็นการขับัเคล่ั�อนภายใต้ภารกิจุด้้านสุขภาพุแลัะ
อนามัย	แลัะสัมมาชีพุ

 ขั่�นตอนการดำาเนินกิจักรรม

	 1)	การนำาเสนอโครงการ	โด้ยผู้รับัผิด้ชอบัโครงการได้้จัุด้ทำาข้อเสนอ
โครงการเพุ่�อขอรับังบัป็ระมาณในการสนับัสนุนการด้ำาเนินงาน

จุากโครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ในสังคม
ไทย

	 2)	การจัุด้ตั�งคณะทำางานโครงการ	โด้ย
พุระครูเกษมคุณากร	 ได้้สร้างภาคีเคร่อข่าย 
การด้ำาเนินงานทั�งภาคป็ระชาสังคม	 โด้ยกลุ่ัม 

ชาวิบ้ัานในพุ่�นที�ตำาบัลักู่จุาน	อำาเภอคำาเข่�อนแก้วิ	
จัุงหวัิด้ยโสธร	 แลัะได้้รับัควิามร่วิมม่อจุาก 

หน่วิยงานภาครัฐอย่าง	สาธารณสุขอำาเภอคำาเข่�อนแก้วิ	
เกษตรอำาเภอคำาเข่�อนแก้วิ	 แลัะหน่วิยงานด้้านสาธารณสุขในชุมชนอย่าง 
โรงพุยาบัาลัสง่เสริมสุขภาพุตำาบัลักู่จุาน	ที�เป็็นกำาลัังสำาคัญในการขบััเคล่ั�อน
งานในช่วิงการแพุร่ระบัาด้ของโรคติด้เช่�อไวิรัสโคโรนา	2019

	 3)	การลังพุ่�นที�เพุ่�อขับัเคล่ั�อนกิจุกรรม	โด้ยแบ่ังการด้ำาเนินงานออก
เป็็น	2	กิจุกรรม	ค่อ
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	 	 (1)	 การลังพุ่�นที�เพุ่�อให้กำาลัังใจุแลัะมอบัเคร่�องอุป็โภค
บัริโภคแก่ผู้ป่็วิย	ผู้สูงอายุ	แลัะผู้พิุการที�มีลัักษณะของการติด้บ้ัาน	ติด้เตียง	
หร่อไม่สามารถช่วิยเหล่ัอตนเองได้้	 ร่วิมกับัหน่วิยงานด้้านสาธารณสุขใน
พุ่�นที�

	 	 (2)	การมอบัเมล็ัด้พัุนธ์ุถั�วิลิัสง	แลัะให้ควิามรู้เกี�ยวิกับัการ
ป็ลูักพุ่ชผลัทางการเกษตรเพุ่�อการด้ำารงชีพุแลัะต่อยอด้ไป็สู่อาชีพุในอนาคต

 ผลลัพัธ์ที�เกิดขึ่�น

	 1)	 ผู้สูงอายุ	 ผู้ป่็วิย	 แลัะผู้พิุการในพุ่�นที�ตำาบัลักู่จุาน	 ได้้รับัเคร่�อง
อุป็โภคบัริโภคที�จุำาเป็็นสำาหรับัการด้ำารงชีพุ	แลัะได้้รับัธรรมะที�เป็็นกำาลัังใจุ 
สำาคัญในการใช้ชีวิิต	 ตลัอด้จุนได้้รับัการดู้แลัสุขภาพุในเบ่ั�องต้นจุาก 
เจุ้าหน้าที�สาธารณสุขที�เป็็นภาคีเคร่อข่ายการด้ำาเนินกิจุกรรม

	 2)	 ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมได้้รับัเมล็ัด้พัุนธ์ุพุ่ช	 ที�สามารถใช้ป็ลูักเพุ่�อ
การด้ำารงชีพุทั�งการบัริโภค	 แลัะการต่อยอด้เป็็นอาชีพุในอนาคตจุากการ
ที�คณะสงฆ์์ให้การสนับัสนุนเร่�ององค์ควิามรู้จุากการเชิญวิิทยากรที�มีควิาม
เชี�ยวิชาญมาอบัรมให้ควิามรู้

	 3)	 เกิด้เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อการด้ำาเนินงานภายใต้ภารกิจุของ
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัระหว่ิางคณะสงฆ์์	 หน่วิยงานภาครัฐ	
ภาคเอกชน	แลัะภาคป็ระชาสังคมในพุ่�นที�

 ความสอดคล้องกับพัันธกิจัข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบล

	 1)	 ด้้านสุขภาพุแลัะอนามัย	 โด้ยการด้ำาเนินกิจุกรรมร่วิมกับั 
เจุ้าหน้าที�จุากโรงพุยาบัาลัส่งเสริมสุขภาพุตำาบัลักู่จุาน	 ในการให้ควิาม 
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ช่วิยเหล่ัอแลัะดู้แลัสุขภาพุของผู้สูงอายุ	 ผู้ป่็วิย	 แลัะผู้พิุการที�มีลัักษณะ 
ติด้เตียง	 หร่อไม่สามารถช่วิยเหล่ัอตนเองได้้	 เพุ่�อหาแนวิทางในการดู้แลั
สุขภาพุอย่างยั�งย่นร่วิมกันต่อไป็

	 2)	 ด้้านสาธารณสงเคราะห์	 โด้ยได้้มีการจัุด้เคร่�องอุป็โภคบัริโภค
ที�จุำาเป็็นสำาหรับัการด้ำารงชีพุเพุ่�อมอบัให้กับัผู้สูงอายุ	 ผู้ป่็วิย	 แลัะผู้พุิการ
ที�มีลัักษณะติด้เตียง	 หร่อไม่สามารถช่วิยเหล่ัอตนเองได้้	 ได้้ทางคณะสงฆ์์
อำาเภอกู่จุานได้้ทำางานร่วิมกับัภาคีเคร่อข่ายด้้านการพัุฒนาสังคมแลัะควิาม
มั�นคงของมนุษย์แลัะองค์กรป็กครองส่วินท้องถิ�นในการให้ควิามช่วิยเหล่ัอ
ป็ระชากรกลุ่ัมดั้งกล่ัาวิให้มีคุณภาพุชีวิิตที�ดี้มากยิ�งขึ�น

	 3)	ด้้านสัมมาชีพุ	หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลักู่จุาน	ได้้ยก
ระดั้บัการสนับัสนุนกิจุกรรมด้้านสัมมาชีพุจุากเดิ้มที�ได้้พัุฒนาให้เกิด้ศูนย์
แป็รรูป็ผลิัตภัณฑ์ิจุากถั�วิลิัสงในชุมชนอยู่แล้ัวิ	 เป็็นการส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนที�ได้้รับัผลักระทบัจุากการแพุร่ระบัาด้ของโรคติด้เช่�อไวิรัสโคโรนา	
2019	มีอาชีพุเสริม	หร่อมีรายได้้จุากการป็ลักูพุ่ชผลัทางการเกษตรเพิุ�มเติม

 

 เครือข่่ายที�เข้่ามามีส่วนร่วม

	 เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อสำาคัญที�มีส่วินในการสนับัสนุนการด้ำาเนิน
กิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลักู่จุาน	 ป็ระกอบัด้้วิย	 
1)	 โรงพุยาบัาลัส่งเสริมสุขภาพุตำาบัลักู่จุาน	 2)	 เกษตรอำาเภอคำาเข่�อนแก้วิ	 
3)	 สาธารณสุขจัุงหวัิด้ยโสธร	 แลัะ	 4)	 พัุฒนาสังคมแลัะควิามมั�นคงของ
มนุษย์จัุงหวัิด้ยโสธร
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	 สภาพุสังคมในปั็จุจุุบัันที�มีควิามเจุริญอย่างรวิด้เร็วิ	 ทั�งทางด้้าน
เศรษฐกิจุแลัะทางด้้านวัิตถุ	 มีเทคโนโลัยีที�ช่วิยอำานวิยควิามสะด้วิกต่าง	 ๆ 
มากมาย	 มีนวัิตกรรมที�ช่วิยยกระดั้บัคุณภาพุชีวิิตให้คนในสังคมเป็็นไป็
ในทิศทางที�ดี้ขึ�น	 อย่างไรก็ตาม	 ควิามเจุริญต่าง	 ๆ	 ทางด้้านวิัตถุสิ�งของที�
กล่ัาวิมาข้างต้น	ก็ส่งผลัอันนำาไป็สู่ปั็ญหาทางสังคมต่าง	ๆ	มากมายเช่นกัน	 
ดั้งเช่นตัวิอย่างที�เกิด้ขึ�นในพุ่�นที�ตำาบัลัด้งลัาน	จัุงหวัิด้ร้อยเอ็ด้	ซึึ่�งพุบัว่ิาชาวิบ้ัาน 
ในพุ่�นที�มีพุฤติกรรมการบัริโภคตามกิเลัสตนเอง	 มีนิยมในการสูบับุัหรี� 

5.2.4 โครงการเสัริมสัร้างสัุขัภาวะชุมชน 
ตำาบลื่ดงลื่าน เพุ่�อความอยู่ด่ม่สัุขั 

ดำาเนินการโดย  
หน่วยอีบรมประชิาชินประจำำาตำาบลดงลาน จำังหวัดร้อียเอี็ด
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แลัะด่้�มสุรา	เป็็นต้นเหตุที�นำาไป็สู่ควิามเส่�อมทางด้้านเศรษฐกิจุแลัะสุขภาพุ	
นอกจุากบุัคคลัโด้ยทั�วิไป็แล้ัวิ	พุระสงฆ์์ในพุ่�นที�ส่วินใหญ่ก็ป็ระสบักับัภาวิะ
อาการเจ็ุบัป่็วิยด้้วิยโรคไม่ติด้ต่อเร่�อรัง	ไม่ว่ิาจุะเป็็นโรคเบัาหวิาน	โรคควิาม
ดั้นโลัหิต	โรคอ้วิน	ฯลัฯ	ควิามเสี�ยงทางด้้านสขุภาพุที�เกิด้ขึ�นแสด้งใหเ้ห็นเป็็น
ที�ป็ระจัุกษ์ผ่านการมีผู้ป็ว่ิยตดิ้เตียงภายในชุมชน	ปั็ญหาภาวิะหนี�สนิอันเน่�อง
มาจุากสิ�งของที�ก่อให้เกิด้ควิามเสี�ยงทางด้้านสุขภาพุ	 เกิด้ควิามทุกข์ทั�งกับั 
ผู้ป่็วิยแลัะผู้ดู้แลัผู้ป่็วิย	 ปั็ญหาสังคมที�กล่ัาวิมานี�จุะเป็็นอย่างยิ�งที�จุะต้อง
ได้้รับัการแก้ไขอย่างครอบัคลุัมในทุกมิติ	 อย่างไรก็ตาม	 พุุทธศาสนามี
คุณลัักษณะที�เหมาะสมสำาหรับัการเข้าไป็ช่วิยเยียวิยาแก้ไขมิติทางจิุตใจุ	
ซึึ่�งหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัด้งลัานเองก็เห็นถึงคุณลัักษณะ 
ดั้งกล่ัาวิ	 จึุงริเริ�มขับัเคลั่�อนกิจุกรรมเผยแผ่หลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนา	
แลัะการสาธารณสงเคราะห์ป็ระชาชนผู้เด่้อด้ร้อน	ดู้แลัช่วิยเหล่ัอป็ระชาชน
ผู้ยากไร้	 ผู้ป่็วิยติด้เตียง	 แลัะนำาหลัักธรรมส่งต่อให้กับัผู้สูงอายุในพุ่�นที�	 
เม่�อธรรมะได้้รับัการถ่ายทอด้ไป็ยงัชุมชน	สิ�งต่าง	ๆ 	ก็ได้้รับัการป็รบััป็รุงแก้ไข
ไป็ในทิศทางที�ดี้ขึ�น	ผลังานที�ป็รากฏิอย่างเด่้นชัด้ดั้งกล่ัาวิเป็็นที�มาของการ
เข้าไป็สนับัสนุนงบัป็ระมาณโด้ยโครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของ
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ในสังคมไทย

 ที�มาข่องการขั่บเคลื�อนกิจักรรม

	 โครงการเสริมสร้างสุขภาวิะชุมชนตำาบัลัด้งลัาน	 เพุ่�อควิามอยู่ 
ดี้มีสุข	 เป็็นโครงการที�ได้้รับัการสนับัสนุนงบัป็ระมาณจุากโครงการเสริม
สร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 
ในสังคมไทย	 โด้ยมีคณะผู้ด้ำาเนินโครงการภายใต้การนำาของพุระคร ู
มงคลัวิรธรรมาภรณ์	เจุ้าอาวิาสวัิด้บ้ัานเหล่ัาใหญ่แลัะป็ระธานหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัด้งลัาน	 มีการขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมมาตั�งแต่ปี็	 2546	
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จุนถึงปั็จุจุุบััน	 โด้ยที�ผ่านมา	 เป็็นการทำางานที�ให้ควิามสำาคัญกับัการเสริม
สร้างสุขภาพุอนามัยในชุมชน	 ภายใต้ควิามร่วิมม่อระหวิ่างคณะสงฆ์์กับั
หน่วิยงานสาธารณสุขในพุ่�นที�	ผ่านการจัุด้กิจุกรรมอบัรมใหค้วิามรู้เกี�ยวิกับั
การรบััป็ระทานอาหารที�เป็็นป็ระโยชน	์การส่งเสริมให้เกิด้การออกกำาลัังกาย	
การรณรงค์เพุ่�อให้เกิด้การลัด้	ลัะ	เลิัก	จุากปั็จุจัุยเสี�ยงทางด้้านสุขภาพุ	เพุ่�อ
ที�จุะนำาไป็สู่การเป็็นพุ่�นที�ต้นแบับัในการสร้างสุขภาวิะที�ดี้ให้กับัป็ระชาชนใน
พุ่�นที�	การสร้างเสริมสุขภาพุ	ป็ลัอด้ภัยห่างไกลัโรค	ลัด้เมาลัด้เหล้ัา	งด้เว้ิน
การเสพุสิ�งมึนเมาเพุ่�อให้ชีวิิตกลัับัมาสู่สภาวิะที�เป็็นสุข	 รวิมถึงการรณรงค์
ให้ทุกวัิด้มีตู้ยาป็ระจุำาวัิด้เพุ่�อใช้พุยาบัาลัพุระภิกษุสามเณรป็ระชาชนที�มา
ป็ฏิิบััติธรรม	ตลัอด้จุนสามารถสงเคราะห์ให้กับัป็ระชาชนในพุ่�นที�ใกล้ัวัิด้ให้
ได้้รับัยารักษาโรคตามควิามเหมาะสมอย่างต่อเน่�อง	อยา่งไรก็ตาม	ด้้วิยปั็จุจัุย
ในเร่�องของงบัป็ระมาณที�ไม่เพีุยงพุอ	กจิุกรรมต่าง	ๆ 	ที�ขับัเคลั่�อนโด้ยหนว่ิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัด้งลัานจึุงยังคงขาด้ควิามต่อเน่�อง	 แลัะไม่ 
สามารถเข้าถึงควิามต้องการของป็ระชาชนที�มีควิามเด่้อด้ร้อนได้้อย่างทั�วิถึง	
ด้้วิยเหตุนี�เอง	 การสนับัสนุนงบัป็ระมาณจุากโครงการเสริมสร้างสุขภาวิะ 
เชิงพุุทธของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ในสังคมไทย	 
จึุงได้้นำาไป็สู่การยกระดั้บัให้การด้ำาเนินกิจุกรรมมีป็ระสิทธิภาพุมากยิ�งขึ�น			

 ขั่�นตอนการดำาเนินกิจักรรม

	 (1)	 การป็ระชุมร่วิมกับัภาคีเคร่อข่าย	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัด้งลัาน	 ที�มีการขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมมาอย่างต่อเน่�อง	 ซึึ่�งการ
ด้ำาเนินกิจุกรรมในแต่ลัะครั�งก็จุะมีการป็ระชุมร่วิมกับัเคร่อข่ายควิาม 
ร่วิมม่อมาอยา่งเสมอ	ทั�งการใช้พุ่�นที�วัิด้สำาหรับัการป็ระชมุ	ตลัอด้จุนถงึการ
ป็ระชาสัมพัุนธ์ผ่านคล่ั�นวิิทยุท้องถิ�น	 โด้ยรูป็แบับัการป็ระชุมจุะเป็็นการ 
วิางแผนเพุ่�อการด้ำาเนินกิจุกรรม	 แลัะเพิุ�มเติมในส่วินของการชี�แจุง
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วัิตถุป็ระสงค์	เป้็าหมาย	แลัะผลัที�คาด้ว่ิาจุะได้้รับั	เพุ่�อให้ตรงตามเป้็าหมาย
ที�ได้้ตกลังไว้ิกับัผู้สนับัสนุนงบัป็ระมาณ

	 (2)	การลังพุ่�นที�เยี�ยมเยียนแลัะส่งมอบัสิ�งของให้กับัผู้ป่็วิยติด้เตียง
ในชุมชน	 หลัังจุากมีการป็ระชุมร่วิมกันแล้ัวิ	 ทางผู้รับัผิด้ชอบัโครงการได้้
นำาข้อมูลัเกี�ยวิกับัผู้ป่็วิยติด้เตียงในพุ่�นที�มาใช้เพุ่�อวิิเคราะห์แนวิทางการ 
ขับัเคล่ั�อนกิจุกรรม	การกำาหนด้วัินที�แลัะเวิลัาสำาหรับัการลังพุ่�นที�เยี�ยมเยียน	
แลัะการจุัด้เตรียมสิ�งของเพุ่�อให้พุร้อมก่อนการลังพุ่�นท่�	 เม่�อเตรียมควิาม
พุร้อมเสร็จุสิ�นแล้ัวิ	ทางผู้รับัผิด้ชอบัโครงการที�ป็ระกอบัด้้วิย	คณะสงฆ์์ตำาบัลั
ด้งลัาน	 อาสาสมัครสาธารณสุขป็ระจุำาหมู่บ้ัาน	 พุยาบัาลัจุากโรงพุยาบัาลั 
ส่งเสริมสุขภาพุตำาบัลั	แลัะภาคป็ระชาสังคมอ่�น	ๆ	ได้้มีการลังพุ่�นที�ร่วิมกัน
เพุ่�อให้กำาลัังใจุ	ป็ระกอบัพุธีิกรรมทางพุุทธศาสนา	ตรวิจุสขุภาพุ	แลัะสง่มอบั
สิ�งของให้กับัผู้ป่็วิยติด้เตียงที�อาศัยอยู่ในพุ่�นที�ตำาบัลัด้งลัาน	

	 (3)	 การรณรงค์เพุ่�อสร้างให้เกิด้ควิามตระหนักทางด้้านสุขภาพุ	
โด้ยการจุดั้กิจุกรรมด้แูลัสุขภาพุอนามยัให้กับัพุระสงฆ์์แลัะสมาชกิในชุมชน	 
การอบัรมให้ควิามรู้	 การป็ระชาสัมพัุนธ์กิจุกรรมการงด้เหล้ัา	 งด้บุัหรี�	 
การติด้ป้็ายเต่อนในเร่�องวัิด้เป็็นสถานที�ป็ลัอด้อบัายมุข

 ผลลัพัธ์ที�เกิดขึ่�น

	 (1)	 ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมได้้รับัควิามรู้ทางด้้านสุขภาพุ	 ทั�งการกิน
อาหารที�เป็็นป็ระโยชน์กับัร่างกาย	 หลัักการออกกำาลัังกายเบ่ั�องต้นให้
เหมาะสมกับัช่วิงวัิย	 เกิด้ควิามตระหนักแลัะหันมาให้ควิามสำาคัญกับัการ
ดู้แลัสุขภาพุ	 หลีักหนีจุากพุฤติกรรมเสี�ยงอันเน่�องมาจุากการสูบับุัหรี�แลัะ
ด่้�มเคร่�องด่้�มแอลักอฮอล์ั
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	 (2)	ผู้ป่็วิยติด้เตียงในพุ่�นที�ได้้รับัการเยยีวิยาทางด้้านจิุตใจุ	ได้้รับัการ
ตรวิจุสุขภาพุเบ่ั�องต้น	พุร้อมทั�งได้้รับัสิ�งของที�มีควิามจุำาเป็็นต่อการด้ำารงชีพุ

	 (3)	 พุระสงฆ์์ในพุ่�นที�ได้้รับัการตรวิจุสุขภาพุเบ่ั�องต้น	 เกิด้ควิาม
ตระหนักในเร่�องการดู้แลัสุขภาพุ	ทั�งการฉันภัตตาหาร	การบัริหารร่างกาย	
ตลัอด้จุนถึงการการลัด้	ลัะ	เลิัก	จุากการสูบับุัหรี�

	 (4)	เกิด้เคร่อข่ายควิามรว่ิมม่อที�มีควิามเข้มแข็งมากยิ�งขึ�น	โด้ยจุาก
เดิ้มที�เป็็นการทำางานร่วิมกันระหว่ิางคณะสงฆ์์กับัหน่วิยงานสาธารณสุข	 
เกิด้การยกระดั้บัให้มีเคร่อข่ายการทำางานจุากภายนอกอ่�น	ๆ	ในการเข้ามา
มีส่วินร่วิมเพุ่�อหนุนเสริมให้กิจุกรรมมีป็ระสิทธิภาพุแลัะมีควิามยั�งยน่ยิ�งขึ�น

 ความสอดคล้องกับพัันธกิจัข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบล

	 (1)	 ด้้านสุขภาพุอนามัย	 การด้ำาเนินกิจุกรรมร่วิมกับัเจุ้าหน้าที� 
จุากโรงพุยาบัาลัส่งเสริมสุขภาพุตำาบัลัด้งลัาน	ในการให้ควิามช่วิยเหล่ัอแลัะ
ดู้แลัสุขภาพุของผู้ป่็วิยติด้เตียง	ชาวิบ้ัานในพุ่�นที�ตำาบัลัด้งลัาน	แลัะพุระสงฆ์์
ในพุ่�นที�ตำาบัลัด้งลัาน	 ทั�งการตรวิจุสุขภาพุเบ่ั�องต้น	 การบัรรยายให้ควิามรู้ 
เกี�ยวิกับัหลัักการดู้แลัสุขภาพุ	 การหลัีกหนีจุากพุฤติกรรมเสี�ยงทางด้้าน
สุขภาพุ	เป็็นต้น	เพุ่�อหาแนวิทางในการด้แูลัสุขภาพุอยา่งยั�งยน่ร่วิมกันต่อไป็

	 (2)	 ด้้านสาธารณสงเคราะห์	 ได้้มีการจัุด้เคร่�องอุป็โภคบัริโภคที�
จุำาเป็็นสำาหรับัการด้ำารงชีพุเพุ่�อมอบัให้กับัผู้ป่็วิยติด้เตียงในพุ่�นที�ตำาบัลั 
ด้งลัาน	 เป็็นการให้ควิามช่วิยเหล่ัอกลุ่ัมป็ระชากรผู้มีควิามเสี�ยงให้สามารถ
มีคุณภาพุชีวิิตที�ดี้ยิ�งขึ�น

	 (3)	 ด้้านสามัคคีธรรม	 การขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมอย่างมีส่วินร่วิม
ระหว่ิางหน่วิยงานต่าง	ๆ 	ภายในพุ่�นที�ตำาบัลัด้งลัาน	เป็็นการแสด้งให้เห็นถึง



304

ควิามร่วิมแรงร่วิมใจุของท้องถิ�น	 เพุ่�อขับัเคลั่�อนให้ชุมชนเกิด้ควิามเข้มแข็ง	
เป็็นสังคมแห่งควิามสุข	 เป็็นการขับัเคลั่�อนกิจุกรรมโด้ยชุมชนเพุ่�อชุมชน
อย่างแท้จุริง

 เครือข่่ายที�เข้่ามามีส่วนร่วม

	 เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อที�สำาคัญที�มีส่วินในการสนับัสนุนการด้ำาเนิน
กิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัด้งลัาน	 ป็ระกอบัด้้วิย	 
คณะสงฆ์์อำาเภอด้งลัาน	 โรงพุยาบัาลัส่งเสริมสุขภาพุตำาบัลัด้งลัาน	 อาสา
สมัครสาธารณสุขหมู่บ้ัาน	แลัะชาวิบ้ัานในพุ่�นที�ตำาบัลัด้งลัาน	จัุงหวัิด้ร้อยเอ็ด้
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 ที�มาข่องการขั่บเคลื�อนกิจักรรม

	 ศูนย์พุุทธธรรมพุรหมวิชิรญาณ	 ป่็าด้งใหญ่วัิงอ้อ	 เกิด้ขึ�นโด้ย 
ควิามคดิ้ริเริ�มของพุระพุรหมวิชริญาณ	กรรมการมหาเถรสมาคม	เจุ้าอาวิาส 
วัิด้ยานนาวิา	 กรุงเทพุมหานคร	 ซึึ่�งมีชาติภูมิที�อำาเภอเข่�องใน	 จัุงหวัิด้
อุบัลัราชธานี	 ได้้ริเริ�มแลัะวิางรากฐานการจัุด้ตั�งศูนย์ดั้งกล่ัาวิที�จัุงหวัิด้

5.2.5 โครงการพุัฒนาหน่วยอบรมประชาชน 
ประจำำาตำาบลื่ (อ.ป.ต.) เสัริมสัร้างสัุขัภาวะเชิงพุุทธ 

วัดวังอ้อ (ศููนย์พุุทธธรรมพุรหมวชิรญาณ  
ป่าดงใหญ่วังอ้อ) 

ดำาเนินการโดย  
หน่วยอีบรมประชิาชินประจำำาตำาบลหัวดอีน จำังหวัดอีุบลราชิธาน่
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อุบัลัราชธาน	ีตั�งแต่ปี็	พุ.ศ.	2546	ซึึ่�งปั็จุจุุบัันเป็็นองคก์รสาธารณะป็ระโยชน์	
เป็็นสำานักป็ฏิิบััติธรรมดี้เด่้นป็ระจุำาจัุงหวัิด้อุบัลัราชธานี	 มีสถานที�ตั�งอยู่ที�	 
วัิด้วัิงอ้อ	ตำาบัลัหัวิด้อน	อำาเภอเข่�องใน	 จัุงหวัิด้อุบัลัราชธานี	 โด้ยมีพุระครู 
สุขุมวิรรโณภาส	เป็็นผู้อำานวิยการศูนย์ฯ	ทำาหน้าที�เป็็นผู้ป็ระชาสัมพัุนธ์แลัะ
ขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมตามพัุนธกิจุของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	โด้ย
นำาแนวิคิด้เกี�ยวิกับัวิิธีการป็ฏิิบััติธรรมสร้างการมีส่วินร่วิมกิจุกรรมต่างๆ	เพุ่�อ
พัุฒนาชุมชน	โด้ยในศูนย์จุะป็ระกอบัด้้วิยส่วินที�สำาคัญ	4	ส่วิน	ค่อ

	 ส่วินที�หนึ�ง	 ศูนย์ฝึกอบัรมคุณธรรมจุริยธรรม	 ซึึ่�งเป็็นศูนย์เปิ็ด้
สำาหรับับุัคคลัทั�วิไป็ทั�งระยะสั�น	 แลัะระยะยาวิ	 ที�มาอยู่พัุกแรม	 เพุ่�อให้
ป็ระชาชนเคร่อข่ายทั�งในแลัะนอกชุมชนร่วิมบัูรณาการการฝึกอบัรมแลัะ
เสริมควิามรู้เกี�ยวิกับัการสร้างสุขภาวิะที�ดี้ของตนเองแลัะชุมชน

	 ส่วินที�สอง	 ศูนย์บัำาบััด้ฟ้ื้�นฟูื้จิุตใจุผู้ติด้ยาเสพุติด้	 เป็็นสถานที�รับั
บัำาบััด้ฟ้ื้�นฟูื้ผู้ติด้ยาเสพุติด้เข้ามาอยู่ในโครงการบ้ัานเป็ลีั�ยนวิิถี	 โด้ยระยะ
เวิลัาบัำาบััด้ขึ�นอยู่กับัสภาพุของแต่ลัะคน	 ซึึ่�งมีสอด้แทรกธรรมกับัการดู้แลั
สุขภาพุ

	 ส่วินที�สาม	 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจุพุอเพีุยงแลัะฝึกป็ฏิิบััติสำาหรับั 
ผู้ที�เข้ามาบัำาบััด้รักษาอยู่ในโครงการบ้ัานเป็ลีั�ยนวิิถี	 แลัะเปิ็ด้โอกาสให้ 
ชาวิบั้านที�เข้าร่วิมได้้รับัการฝึกฝนอาชีพุ	 แลัะร่วิมป็ลัูกผักป็ลัอด้สารพุิษ
บัริโภคตามเส้นทางถนนสายวัิฒนธรรม	 นำาผักที�ได้้มาป็รุงอาหารบัริโภค	
จุำาหน่าย	ถวิายพุระ	สนับัสนุนกิจุกรรมอบัรมของศูนย์ฝึกอบัรมคุณธรรม

	 แลัะส่วินที�สี�	ป่็าชุมชน	ป่็าอนุรักษ์ที�มีควิามสมบูัรณ์	ใช้สำาหรับัการ
เป็็นศูนย์เรียนรู้เกี�ยวิกับัธรรมชาติแลัะแหล่ังท่องเที�ยวิเชิงนิเวิศ	ขยายผลัให้
เกิด้การสร้างสุขภาวิะแก่สมาชิกชุมชน	 อีกทั�งสร้างการมีส่วินร่วิมให้ชุมชน
ร่วิมกันอนุรักษ์ป่็าให้มีควิามสมบูัรณ์
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ด้้วิยองค์ป็ระกอบัที� มีควิามครบัถ้วินสมบัูรณ์ดั้งที�กล่ัาวิมาข้างต้น	 
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัวัิด้วัิงอ้อ	 จึุงมีควิามพุร้อมที�จุะได้้รับั
การสนับัสนุนงบัป็ระมาณเพุ่�อขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมให้เกิด้ผลัสำาเร็จุชัด้เจุน 
มากขึ�น	สถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร์	มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 
ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาวิะเชิงพุุทธของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ในสังคมไทย	 จึุงเห็นว่ิา	 อ.ป็.ต.วัิด้วัิงอ้อ	ควิรได้้รับั
การสนับัสนุนเพุ่�อให้เกิด้การด้ำาเนินกิจุกรรมเสรมิสร้างสุขภาวิะเพุ่�อคุณภาพุ
ชีวิิตที�ดี้	 4	 ด้้าน	 ได้้แก่	 การพุัฒนาทางกาย	 ค่อ	 การมีร่างกายที�สมบูัรณ์ 
แข็งแรง	 สามารถทำางานได้้อย่างมีป็ระสิทธิภาพุ	 การพัุฒนาทางจิุต	 ค่อ	 
มีจิุตพุร้อมในการด้ำาเนินชีวิิต	การพุฒันาทางสงัคม	ค่อ	การอยูร่ว่ิมกนัด้้วิยดี้
กับัผู้อ่�นในสังคม	แลัะการพัุฒนาทางปั็ญญา	ค่อ	มีควิามฉลัาด้รู้เท่าทันสิ�งต่าง	ๆ 	 
แลัะรู้จัุกด้ำาเนินการต่าง	 ๆ	 ด้้วิยปั็ญญา	ภายใต้กรอบัการทำางานโด้ยอาศัย 
พัุนธกิจุทั�ง	8	ด้้าน	ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั

  

 ขั่�นตอนการดำาเนินกิจักรรม

	 (1)	 การป็ระชุมร่วิมกับัคณะสงฆ์์ในระด้ับัจัุงหวัิด้แลัะภาคี 
เคร่อข่ายที�เข้ามามีส่วินร่วิม	 คณะสงฆ์์จัุงหวัิด้อุบัลัราชธานีป็ระชาสัมพัุนธ์
แลัะมอบันโยบัายเกี�ยวิกับัโครงการวัิด้หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 เสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธ	 ร่วิมป็ระชุมกับัสถาบัันวิิจัุย 
พุุทธศาสตร์	มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	ร่วิมกับั	สำานักงาน
กองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	(สสส.)	เพุ่�อเป็็นการบัรรยายให้เห็น
ถึงการพัุฒนาศักยภาพุหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	พุร้อม
ทั�งจัุด้ให้มีกิจุกรรมป็ฏิิบััตกิารแลัะนำาเสนอผลังานของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ระดั้บัจัุงหวัิด้สะท้อนศักยภาพุหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	เชิงพุ่�นที�
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	 (2)	 จัุด้ตั�งเคร่อข่ายควิามร่วิมม่อ	 มีการทำาบัันทึกควิามร่วิมม่อ	
(MOU)	ระหว่ิางหน่วิยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคป็ระชาสังคม	ที�เกี�ยวิข้อง
กับัเร่�องที�ต้องการป้็องกัน	 การแก้ไขปั็ญหา	 หร่อการพัุฒนาคนในหมู่บ้ัาน
ชุมชมสังคม	โด้ยมุ่งหวัิงว่ิาจุะนำาไป็สู่การพัุฒนาสุขภาวิะองค์รวิมแก่ชุมชน

	 (3)	 พัุฒนาแกนนำา	 มุ่งพัุฒนาพุระสงฆ์์ให้มีศักยภาพุ	 แลัะให้การ 
อบัรมสั�งสอนเป็็นแบับัอย่างที�ดี้	เป็็นแกนนำาในการพัุฒนาสังคม	ช่วิยอบัรม 
สั�งสอนแนะแนวิทางป็ฏิิบััติที�ถูกต้อง	เป็็นคนดี้	มีจิุตอาสา	เป็็นเด็้ก	เยาวิชน 
ผู้นำาการเป็ลีั�ยนแป็ลังชุมชนแลัะสังคมไทย	 ร่วิมกับัอาสาสมัครสาธารณสุข 
ป็ระจุำาหมู่บ้ัาน	หร่อ	อสม.	ที�มุ่งหมายพัุฒนาเพุ่�อให้เป็็นเคร่�องไม้	เคร่�องม่อ
ในการทำางานให้ถึงป็ระชาชนอีกทั�งมีการดึ้งภาคี	ที�เกี�ยวิข้อง	เช่น	วิิทยากร
กระบัวินการในพุ่�นที�มาจุากครอบัครวัิ	ครู	เด็้ก	เยาวิชน	พุระสงฆ์์	ป็ระชาชน	
องค์กร	 ให้เพีุยงพุอ	 ให้เข้มแข็ง	 เชี�ยวิชาญ	 เป็็นแบับัอย่างที�ดี้	 ของคนใน
หมู่บ้ัานชุมชน	 เป็็นกำาลัังหลัักในการพุัฒนา	 แลัะเกษตรตำาบัลัแลัะวิัด้เพุ่�อ
ให้เกิด้การมีส่วินร่วิมในการด้ำาเนินงานแลัะใช้ทรัพุยากรที�มีอยู่ในชุมชนให้
เกิด้ป็ระสิทธิภาพุสูงสุด้	เป็็นต้น

	 (4)	อบัรมแลัะถ่ายทอด้องค์ควิามรู้สู่ชุมชน	นำาวิิทยากรที�ผ่านการ
อบัรมลังพุ่�นที�บัรรยายเกี�ยวิกับัแนวิทางการป็ฏิิบััติตนที�ถูกต้อง	 เป็็นคนดี้	 
มีจิุตอาสา	 เป็็นเยาวิชนผู้นำาการเป็ลีั�ยนแป็ลังชุมชนแลัะสังคมไทย	 เพุ่�อให้
ผู้ที�เข้าร่วิมกิจุกรรมไม่ว่ิาจุะเป็็น	 ครู	 เด็้ก	 เยาวิชน	 พุระสงฆ์์	 อาสาสมัคร
สาธารณสุขป็ระจุำาหมู่บ้ัาน	หร่อ	อสม.	ป็ระชาชน	องค์กร	สามารถกลัาย
เป็็นกำาลัังสำาคัญให้กับัสังคมแลัะป็ระเทศชาติ	เป็็นแบับัอย่างที�ดี้	ของคนใน
หมู่บ้ัานชุมชน	เป็็นกำาลัังหลัักในการพัุฒนาบ้ัานเม่อง	โด้ยคาด้หวัิงว่ิาจุะนำา
ไป็สู่การยกระดั้บัคุณธรรมให้กระจุายไป็ทั�วิทุกพุ่�นที�ของจัุงหวัิด้มากยิ�งขึ�น
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  ผลลัพัธ์ที�เกิดขึ่�น

	 (1)	 ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมได้้รับัควิามรู้เกี�ยวิกับัสุขภาวิะองค์รวิม	 
ทั�งในเร่�องการดู้แลัสุขภาพุกาย	สุขภาพุใจุ	สุขภาพุปั็ญญา	แลัะสุขภาพุทาง
สังคม	ผ่านการเข้าร่วิมกิจุกรรมการอบัรมโด้ยวิิทยากรของทางหนว่ิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัวัิด้วัิงอ้อ

	 (2)	 ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมได้้รับัการยกระดั้บัคุณธรรมแลัะศีลัธรรม 
อันดี้	 มีควิามรู้เท่าทันในการด้ำารงชีวิิตให้สอด้คล้ัองกับัสภาพุสังคมปั็จุจุุบััน	
ได้้รับัการป็ลุักฝังให้เกิด้ควิามเห็นอกเห็นใจุ	 การอยู่ร่วิมกันในสังคมอย่าง
ป็กติสุข	การพึุ�งพุาอาศัยอย่างเก่�อกูลั	การแบ่ังปั็น	แลัะระงับัควิามอยากได้้
อยากมีอันเกินจุำาเป็็น

	 (3)	เกิด้เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อในระดั้บัตำาบัลั	โด้ยมีเป้็าหมายเพุ่�อ
สร้างควิามร่วิมม่อเพุ่�อยกระดั้บัสุขภาวิะในพุ่�นที�	เคร่อข่ายดั้งกล่ัาวิทำาหน้าที�
ในการป็ระสานงาน	 แลักเป็ลีั�ยนองค์ควิามรู้	 สร้างการมีส่วินร่วิมระหว่ิาง
กลุ่ัมบุัคคลัภายในองค์กร	 โด้ยใช้พุ่�นที�หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
เป็็นพุ่�นที�ในการด้ำาเนินกิจุกรรม

	 (4)	 ศูนย์พุุทธธรรมพุรหมวิชิรญาณ	 ป่็าด้งใหญ่วัิงอ้อ	 ได้้รับัการ
สนับัสนุนงบัป็ระมาณเพุ่�อให้การด้ำาเนินกิจุกรรมมีป็ระสิทธิภาพุมากยิ�งขึ�น	
เป็็นการหนุนเสริมให้การทำางานเกิด้ควิามยั�งย่น	 ได้้รับัการป็ระชาสัมพัุนธ์
แลัะส่�อสารไป็ยังสังคมภายนอกได้้มากขึ�น

  ความสอดคล้องกับพัันธกิจัข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบล

	 (1)	 ด้้านศีลัธรรมแลัะวิัฒนธรรม	 มีกิจุกรรมหลัักอบัรมสั�งสอน 
พุระสงฆ์์แลัะป็ระชาชน	 ป็ระชาชนกลุ่ัมเป็้าหมาย	 แนะแนวิทางป็ฏิิบััติที� 



310

ถูกต้อง	เป็็นคนดี้	มีจิุตอาสา	เป็็นเด็้ก	เยาวิชนผู้นำาการเป็ลีั�ยนแป็ลังชุมชน
แลัะสังคมไทย	 วิิทยากรกระบัวินการในพุ่�นที�มาจุากครอบัครัวิ	 ครู	 เด็้ก	
เยาวิชน	พุระสงฆ์์	อาสาสมคัรสาธารณสขุป็ระจุำาหมู่บ้ัาน	หร่อ	อสม.	รวิมถงึ 
การฝึกอบัรมจิุตใจุ	 ป็ฏิิบััติธรรมเริ�มจุากขั�นพุ่�นฐานสู่การป็ฏิิบััติธรรมขั�นสูง
ต่อไป็	 สร้างสุขภาพุจุิตให้ป็ลัอด้จุากจุิตเศร้าหมอง	 ทั�งนี�กิจุกรรมฝึกอบัรม
จิุตใจุ	สร้างควิามรู้สึกพึุงพุอใจุในชีวิิต	ควิามภาคภูมิใจุในตนเอง	ควิามเช่�อ
มั�นในตนเอง	เห็นคุณค่าในตนเองการยอมรบัันับัถ่อตนเอง	ให้กำาลัังใจุตนเอง
ได้้	 เห็นอกเห็นใจุผู้อ่�น	 มีลัักษณะเอ่�อเฟ้ื้�อแบ่ังปั็น	 แลัะมีส่วินร่วิมในการ 
ช่วิยเหล่ัอผู้อ่�นในสังคม	วิิทยากรกระบัวินการจุติอาสา	ค่อ	กลุ่ัมป็ระชาชนที�
ได้้รับัการพัุฒนาสุขภาวิะทางจิุตใจุ	สิ�งดั้งกล่ัาวิสอด้คล้ัองกับัพัุนธกิจุในด้้าน
ศีลัธรรมแลัะวัิฒนธรรม

	 (2)	ด้้านศึกษาสงเคราะห	์เยาวิชนแลัะนักเรียนได้้รับัการศกึษาทาง
ด้้านหลัักธรรมทางพุุทธศาสนา	 ซึึ่�งเป็็นส่วินหนึ�งของการส่งเสริมด้้านการ
ศึกษาให้กับัเยาวิชน	กิจุกรรมดั้งกล่ัาวิเป็็นการเน้นยำ�าให้เห็นถึงควิามสำาคัญ
ของการศึกษาที�มิได้้จุำากัด้อยู่เฉพุาะแต่ภายในห้องเรียน	หากแต่การเรียนรู้
นอกห้องเรียนเองก็ถ่อเป็็นสิ�งที�มีคุณค่า	แลัะช่วิยยกระดั้บักระบัวินการรับัรู้
ให้กับัเยาวิชนแลัะนักเรียนที�เข้าร่วิมกิจุกรรมในครั�งนี�

	 (3)	 ด้้านสันติสุข	 ภาพุการทำางานในระดั้บัตำาบัลัเป็็นการแสด้งให้
เห็นว่ิากิจุกรรมในครั�งนี�สามารถสร้างให้เกิด้ภาพุของควิามร่วิมม่อร่วิมใจุ	 
ลัด้ควิามขัด้แย้งต่าง	 ๆ	 มุ่งสร้างสังคมสันติสุขตามแนวิพุระพุุทธศาสนา	 
โด้ยมีเป้็าหมายเพุ่�อให้ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมเกิด้ควิามเห็นอกเห็นใจุผู้อ่�น	 
มีคุณลัักษณะที�เอ่�อเฟ้ื้�อแบ่ังปั็น	แลัะมีส่วินร่วิมในการช่วิยเหล่ัอผู้อ่�น	เสม่อน
เป็็นการสร้างอาวุิธนำาวิิถีที�มีอานุภาพุ	ที�จุะทำาลัายศัตรู	ค่อ	กิเลัส	ตัณหา	หร่อ
ปั็ญหาชุมชนได้้	เป็็นเคร่�องม่อพัุฒนารูป็แบับักิจุกรรมสร้างสุขภาวิะ	ต้นเหตุ
ทุกขภาวิะ	พุฤติกรรมการบัริโภคด้้วิยจิุตมีกิเลัสตัณหา
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	 (4)	 ด้้านสุขภาพุอนามัย	 กิจุกรรมในครั�งนี�ให้ควิามสำาคัญกับัการ
พัุฒนาสุขภาวิะองค์รวิม	 ที�มิได้้จุำากัด้อยู่แต่เฉพุาะการพัุฒนาสุขภาพุทาง
กาย	 หากแต่ยังให้ควิามสำาคัญกับัการยกระดั้บัสุขภาวิะทางด้้านจุิตใจุ	 
มุ่งอบัรมให้เกิด้กระบัวินการตกผลึักทางควิามคิด้ในระดั้บัทางปั็ญญา	แลัะ
มุ่งสร้างให้เกิด้ควิามร่วิมม่อในระดั้บัสังคม	เป็็นสังคมแห่งการเรียนรู้

  เครือข่่ายที�เข้่ามามีส่วนร่วม

	 จุากการด้ำาเนินโครงการได้้นำาไป็สู่การเกิด้ขึ�นของเคร่อข่ายควิาม
ร่วิมม่อระหว่ิางคณะสงฆ์์จัุงหวัิด้อุบัลัราชธานี	 คณะสงฆ์์ตำาบัลัหัวิด้อน	 
คณะสงฆ์์อำาเภอเข่�องใน	สำานักงานพุระพุุทธศาสนาจัุงหวัิด้	สำานักงานป้็องกัน
แลัะป็ราบัป็รามยาเสพุติด้	 อาสาสมัครสาธารณสุขมูลัฐานป็ระจุำาหมู่บ้ัาน	
(อสม.)	 อาสาสมัครป้็องกันกับัฝ่ายพุลัเร่อน	 (อป็พุร.)	 โรงเรียนเด้อะแคร์
การบัริบัาลั
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  ที�มาข่องการขั่บเคลื�อนกิจักรรม

	 นโยบัายหนึ�งที�สำาคัญของคณะสงฆ์์จัุงหวัิด้นครราชสีมาก็ค่อ	 
การผลัักด้ันให้หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 มีการทำางาน
ที�ส่งเสริมแลัะเผยแพุร่นวัิตกรรมท้องถิ�นควิบัคู่ไป็กับัการส่งเสริมพุระพุุทธ
ศาสนา	โด้ยมุ่งหวัิงให้เกิด้เป็็น	อ.ป็.ต.	ต้นแบับัที�จุะสามารถขยายเคร่อข่าย 
ควิามร่วิมม่อกับัหน่วิยงานภายนอก	 นโยบัายที�รับัมาจุากคณะสงฆ์์ส่วิน

5.2.6 โครงการวัด หน่วยอบรมประชาชนประจำำา
ตำาบลื่ (อ.ป.ต.) เสัริมสัร้างสัุขัภาวะเชิงพุุทธ

ดำาเนินการโดย  
หน่วยอีบรมประชิาชินประจำำาตำาบลวัดพัรหมราชิ  

จำังหวัดนครราชิส่มา
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กลัางก็เข้ามามีส่วินสำาคัญในการกำาหนด้ทิศทางการทำางานของหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัทั�วิป็ระเทศ	 ไม่ว่ิาจุะเป็็นการเน้นให้เกิด้การ
ขับัเคล่ั�อนโครงการหมู่บ้ัานรักษาศีลั	5	การทำางานสาธารณสงเคราะห์เพุ่�อ
สังคม	การจัุด้การแลัะพัุฒนาวัิด้ตามหลััก	5ส	เป็็นต้น	ส่งผลัให้หน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัตอ้งมีการป็รับัเป็ลีั�ยนรูป็แบับัการทำางานให้เป็็นการ
ทำางานเชิงรุก	ควิบัคู่กับัการขยายป็ระเด็้นการทำางานให้กว้ิางแลัะครอบัคลุัม
มากยิ�งขึ�น	 ดั้งแสด้งให้เห็นผ่านผลังานเชิงป็ระจัุกษ์ต่าง	 ๆ	 ที�เป็็นการดู้แลั 
สุขทุกข์	ยกระดั้บัคุณภาพุทางด้้านจิุตใจุ	แลัะช่วิยเหล่ัอเก่�อกูลั
ผู้ที�เด่้อด้ร้อน	 โด้ยมีวัิด้เป็็นศูนย์กลัางในการด้ำาเนิน
กิจุกรรมต่าง	ๆ

	 หนึ�งในหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา 
ตำาบัลัของจุังหวัิด้นครราชสีมาที� มีผลังาน 
โด้ด้เด่้นก็ค่อ	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา 
ตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	วัิด้พุรหมราช	ตำาบัลัตูม	อำาเภอ
ปั็กธงชัย	 โด้ยมีพุระครูโกศลัธรรมวิิบูัลั	 ด้ำารง
ตำาแหน่งเป็็นเจุ้าอาวิาส	 อ.ป็.ต.ด้ังกล่ัาวิมีป็ระเด้็น 
การทำางานที�หลัากหลัาย	 ไม่ว่ิาจุะเป็็นการทำางานด้้านการ 
อนุรักษ์ป่็าชุมชน	 การจัุด้ตั�งศูนย์พัุฒนาเด็้กเล็ัก	 แลัะเป็็นพุ่�นที�ในการ 
อนุรักษ์ศิลัป็ะแลัะวัิฒนธรรมท้องถิ�นในรูป็แบับัของพิุพิุธภัณฑ์ิท้องถิ�น 
วัิด้พุรหมราช	 เป็็นต้น	 นอกจุากนี�ยังมีผลังานที�โด้ด้เด่้นอีกเร่�องหนึ�ง 
ก็ค่อ	 การจัุด้พุ่�นที�วัิด้ให้เป็็นแหล่ังเรียนรู้ทางวัิฒนธรรม	 ผ่านการน้อมนำา
หลัักป็รัชญาของเศรษฐกิจุพุอเพีุยงมาป็ระยุกต์ใช้ในการด้ำาเนินชีวิิต	 
ด้ำารงชีวิิตตามแบับัวิิถีวัิฒนธรรมไทย	 ป็ระเพุณี	 แลัะภูมิปั็ญญาที�ดี้งาม
ของท้องถิ�น	 โด้ยสามารถพัุฒนาต่อยอด้ภูมิปั็ญญาเพุ่�อสร้างมูลัค่าเพิุ�ม 
เชิงเศรษฐกิจุให้แก่ชุมชนได้้	อีกทั�งมีการสนองนโยบัายรัฐ	เช่น	การส่งเสริม 
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การนุ่งผ้าไทย	 สวิมใส่ผ้าซิึ่�น	 การแสด้งกิจุกรรมศิลัป็วิัฒนธรรมของคน 
ในชุมชน	 การร้องรำา	 การลัะเลั่นพุ่�นบ้ัานของเด็้ก	 เยาวิชน	 การแสด้ง 
ศิลัป็วัิฒนธรรมต่าง	 ๆ	 รวิมถึงได้้ป็ระยุกต์การด้ำารงชีวิิตเศรษฐกิจุพุอเพีุยง 
ส่บัสานวิิถีชีวิิตดั้�งเดิ้มของท้องถิ�น	 อย่างการจัุกสานชะลัอมเพุ่�อใช้ใส่ 
ผลัไม้เป็็นของฝากให้กับัผู้มาเย่อนหร่อนำามาฝากซึึ่�งกันแลัะกันโด้ยไม่ใช้ถุง
พุลัาสติก	ถ่อเป็็น	อัตลัักษณ์โด้ด้เด่้นของชุมชนที�ยังคงอนุรักษ์แลัะรักษาไว้ิ
ได้้จุนถึงปั็จุจุุบััน

	 จุากผลังานที�มีควิามโด้ด้เด่้นดั้งที�กล่ัาวิมาทั�งหมด้ข้างต้น	เป็็นที�มา
ของการด้ำาเนินกิจุกรรมภายใต้การสนับัสนุนของสำานักงานกองทุนสนับัสนุน
การสรา้งเสรมิสุขภาพุ	(สสส.)	โด้ยผู้รับัผิด้ชอบัจุะตอ่ยอด้ผลังานที�ทางหนว่ิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัวัิด้พุรหมราชทำาอยู่แล้ัวิ	 ไม่ว่ิาจุะเป็็นการ
อนุรักษ์แลัะส่งเสริมวัิฒนธรรมท้องถิ�น	 การนำาป็รัชญาเศรษฐกิจุพุอเพีุยง
มาใช้ในการด้ำารงชีวิิต	การส่งเสริมอาชีพุเพุ่�อให้เกิด้รายได้้กับัชุมชน	โด้ยจุะ 
บูัรณาการต่อยอด้กิจุกรรมเชิงวัิฒนธรรมสู่การดู้แลัสุขภาพุป็ระชาชน	 เพุ่�อ
ให้ชาวิบ้ัานในชุมชนมีสุขภาวิะที�ครอบัคลุัมในทุกมิติ	 ผ่านการส่งเสริมให้
ชาวิบ้ัานได้้มีการออกกำาลัังกาย	การพัุฒนาพุ่�นที�วัิด้ทางด้้านกายภาพุ	ทั�งใน
เร่�องการให้วัิด้สะอาด้	เป็็นสัป็ป็ายะสถาน	มีอาคารสถานที�เอ่�อต่อการเรียนรู้ 
แลัะสร้างสุขภาวิะกายใจุ	 เหมาะสำาหรับัการสร้างเคร่อข่ายในการทำางาน
สร้างเสริมสุขภาวิะชุมชน	 ตลัอด้จุนเพุ่�อขยายกิจุกรรมสุขภาพุไป็ยังกลุ่ัม 
ผู้ด้้อยโอกาสทางสังคม

  ขั่�นตอนการดำาเนินกิจักรรม

	 (1)	 การกำาหนด้แผนการด้ำาเนินกิจุกรรมร่วิมกับัมหาวิิทยาลััย
มหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 วิิทยาเขตนครราชสีมา	 โด้ยทำาการป็ระชุม
เพุ่�อป็รึกษากับัคณาจุารย์	 เพุ่�อร่วิมกันกำาหนด้แนวิทางการด้ำาเนินกิจุกรรม	 
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การเขียนโครงการพัุฒนาเพุ่�อเสนอต่อผู้ให้ทุนสนับัสนุน	 แลัะการแสวิงหา
เคร่อข่ายการทำางานในอนาคต

	 (2)	ด้ำาเนินกิจุกรรมต่าง	ๆ	ภายในพุ่�นที�วัิด้ของตนเอง	โด้ยสามารถ
นำาไป็สู่การยกระดั้บัสุขภาวิะให้กับัชุมชนได้้ครบัทุกมิติ	ไม่ว่ิาจุะเป็็นกิจุกรรม
การพัุฒนาพุ่�นที�วัิด้ตามหลััก	5ส	การบัรรยายหลัักธรรมทางพุุทธศาสนากับั
การบูัรณาการในเร่�องการดู้แลัสุขภาพุ	กิจุกรรมวัิด้ป็ลัอด้เหล้ัา	กิจุกรรมวัิด้ 
ส่งเสริมการเรียนรู้พุระพุุทธศาสนาแลัะวัิฒนธรรมท้องถิ�น	การพัุฒนาชุมชน 
ท่องเที�ยวิ	 OTOP	 นวัิตวิิถี	 การส่งเสริมการนุ่งผ้าไทย	 สวิมใส่ผ้าซิึ่�น	 
การแสด้งกิจุกรรมศิลัป็วัิฒนธรรมของคนในชุมชน	 การรำากลัองยาวิเพุ่�อ 
สุขภาพุ	 การลัะเลั่นพุ่�นบ้ัานของเด้็ก	 เยาวิชน	 ตลัอด้จุนการลังพุ่�นที� 
เยี�ยมเยียนผู้ป่็วิยติด้เตียงภายในชุมชน

  ผลลัพัธ์ที�เกิดขึ่�น

	 (1)	วัิด้พุรหมราชได้้รับัการพัุฒนาให้มีสภาพุสิ�งแวิด้ล้ัอมเหมาะต่อ
การสร้างสุขภาวิะ	 สามารถเป็็นศูนย์กลัางในการทำากิจุกรรมต่าง	 ๆ	 ของ
ชุมชนได้้อย่างเหมาะสม

	 (2)	 ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมได้้รับัการพัุฒนาทางด้้านสุขภาวิะอย่าง
ครอบัคลุัมทุกมิติ	 ผ่านการทำากิจุกรรมต่าง	 ๆ	 ภายในพุ่�นที�วัิด้	 อาทิ	 การ
รับัฟัื้งธรรมเทศนาเพุ่�อยกระดั้บัสภาพุจิุตใจุ	 การได้้รับัควิามรู้เกี�ยวิกับั
ปั็จุจัุยเสี�ยงทางด้้านสุขภาพุผ่านการรณรงค์ไม่ให้มีการสูบับุัหรี�แลัะด่้�มสุรา 
ภายในวัิด้	การออกกำาลัังกายส่งเสริมสุขภาพุทางกายผ่านการร้องรำาทำาเพุลัง	 
การส่งเสริมในเร่�องศิลัป็ะแลัะวัิฒนธรรมท้องถิ�นผ่านการจัุด้นิทรรศการแลัะ
พิุพิุธภัณฑ์ิท้องถิ�น	การได้้รับัการส่งเสริมทางด้้านอาชีพุผ่านการพัุฒนาชุมชน
ท่องเที�ยวิ	OTOP	นวัิตวิิถี	เป็็นต้น
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  ความสอดคล้องกับพัันธกิจัข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบล

	 (1)	 ด้้านสุขภาพุแลัะอนามัย	 การขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมของหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัวัิด้พุรหมราชได้้นำาไป็สู่การสร้างควิาม
เป็ลีั�ยนแป็ลังทางด้้านสขุภาพุแลัะอนามยัให้กับัผู้เข้าร่วิมกจิุกรรม	ด้งัสะท้อน
ให้เห็นผ่านการรณรงค์ให้พุ่�นที�วัิด้เป็็นพุ่�นที�ป็ลัอด้อบัายมุข	การเปิ็ด้ให้พุ่�นที�
วัิด้กลัายเป็็นพุ่�นที�สำาหรบััการป็ระกอบักจิุกรรมทางกาย	การอบัรมใหค้วิามรู้ 
ในเร่�องของการดู้แลัสุขภาพุเบ่ั�องต้นแก่ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรม	ผลัักดั้นให้เกิด้เป็็น
นโยบัายงานบุัญป็ลัอด้เหล้ัาแลัะงานบัวิชป็ลัอด้เหล้ัาภายในชุมชน	

	 (2)	ด้้านศีลัธรรมแลัะวัิฒนธรรม	เป็็นพุ่�นที�แห่งการยกระดั้บัคุณภาพุ
ทางจิุตใจุให้แก่ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรม	ผ่านการแสด้งธรรมเทศนา	การบัรรยาย
เร่�องป็รัชญาเศรษฐกิจุพุอเพุียง	 การเป็็นพุ่�นที�ในการถ่ายทอด้แลัะอนุรักษ์
วัิฒนธรรมท้องถิ�นโด้ยมีพิุพิุธภัณฑ์ิตั�งอยู่ในพุ่�นที�วัิด้

	 (3)	ด้้านสัมมาชีพุ	มีการส่งเสริมให้ชุมชนกลัายเป็็นแหล่ังท่องเที�ยวิ	
OTOP	นวัิตวิิถี	สร้างให้เกิด้รายได้้แก่ชุมชนโด้ยอาศัยต้นทุนทางวัิฒนธรรม	
สังคม	แลัะสิ�งแวิด้ลัอ้มภายในชมุชน	การสง่เสริมการนุ่งผ้าไทย	สวิมใสผ้่าซิึ่�น 
การแสด้งกิจุกรรมศิลัป็วัิฒนธรรมของคนในชุมชน	 การร้องรำา	 การลัะเล่ัน
พุ่�นบ้ัานของเด็้ก	เยาวิชน

	 (4)	ด้้านสาธารณสงเคราะห	์มีการลังพุ่�นที�เยี�ยมเยยีนผู้ป่็วิยติด้เตียง
ภายในชุมชน	 โด้ยวิัด้กับัชุมชนร่วิม	 “พัุฒนาชุด้เยี�ยมบ้ัาน”	 นำาผลิัตภัณฑ์ิ
ชุมชนในท้องถิ�นพุร้อมกับัปั็จุจัุยที�จุำาเป็็นสำาหรับัผู้สูงอายแุลัะผู้ป่็วิยติด้เตียง
ตลัอด้จุนเกิด้เป็็นควิามร่วิมม่อกับัเคร่อข่ายมาใช้ผสมผสานเป็็นชุด้กิจุกรรม
เยี�ยมบ้ัาน	แลัะทำากิจุกรรมเยี�ยมบ้ัาน	ทั�งผู้ป็ว่ิยตดิ้เตียงป็ระชาชนผู้สูงอายใุห้
เกิด้การตระหนกัในการด้แูลัสุขภาพุของตนเอง	ซึึ่�งเป็็นการชว่ิยเยยีวิยาแลัะ
ช่วิยเหล่ัอให้ผู้ป่็วิยเตียงเหล่ัานี�มีคุณภาพุชีวิิตที�ดี้ขึ�นได้้ในระดั้บัหนึ�ง
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 เครือข่่ายที�เข้่ามามีส่วนร่วม

	 จุากการด้ำาเนินโครงการได้้นำาไป็สู่การเกิด้ขึ�นของเคร่อข่ายควิาม
ร่วิมม่อระหว่ิางคณะสงฆ์์ในระดั้บัจัุงหวัิด้	สำานักงานพัุฒนาสังคมแลัะควิาม
มั�นคงของมนุษย์จัุงหวัิด้	 สำานักงานพุระพุุทธศาสนาจัุงหวัิด้	 สำานักงาน
วัิฒนธรรมจัุงหวัิด้	กรมส่งเสริมการป็กครองท้องถิ�น	เคร่อข่ายองค์กรงด้เหล้ัา	
แลัะชาวิบ้ัานในพุ่�นที�ตำาบัลัตูม
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  ที�มาข่องการขั่บเคลื�อนกิจักรรม

	 ป็ระชาชนในตำาบัลับ้ัานหอยแลัะตำาบัลัใกล้ัเคียง	 อาศัยอยู่ใกล้ักับั
เขตอุตสาหกรรม	แลัะป็ระชาชนจุำานวินมากมีพุฤติกรรมการบัริโภคสุราแลัะ
การสูบับุัหรี�	เกิด้เป็็นคา่ใช้จุ่ายที�ไม่ได้้มีควิามจุำาเป็็นจุำานวินมาก	วิดั้บ้ัานหอย	
ตำาบัลับ้ัานหอย	อำาเภอป็ระจัุนตคาม	ภายใต้การนำาของ	พุระครูชลัธารโสภิต 
ผู้ด้ำารงตำาแหน่งเป็็นเจุ้าอาวิาส	 ได้้เล็ังเห็นถึงปั็ญหาดั้งกล่ัาวิ	 จึุงริเริ�มที�จุะ
นำาหลัักธรรมเกี�ยวิกับัศีลั	 5	 มาสั�งสอนให้ป็ระชาชนแลัะพุระสงฆ์์ได้้เรียนรู้

5.2.7 โครงการสั่งเสัริมศู่ลื่ 5 สััมมาช่พุ

ดำาเนินการโดย  
หน่วยอีบรมประชิาชินประจำำาตำาบลบ้านหอีย จำังหวัดปราจำีนบุรี
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ทำาควิามเข้าใจุกับัทุกข์	 สาเหตุที�เกิด้ทุกข์เป้็าหมายของการดั้บัทุกข์แลัะวิิธี
การดั้บัทุกข์ตามหลัักอริยสัจุ	4	มาแก้ปั็ญหาให้กับัป็ระชาชนในรูป็แบับัของ
กิจุกรรมเผยแพุร่พุระพุุทธศาสนา	 โด้ยด้ำาเนินการในนามของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 นอกจุากนี�ยังมีการให้ควิามช่วิยเหล่ัอป็ระชาชน 
ผู้ยากไร้	 แลัะผู้ป็ระสบัทุกข์ภัย	 แลัะพัุฒนาให้พุ่�นที�วัิด้เป็็นศูนย์กลัางการ 
เรียนรู้ในเร่�องการฝึกอาชีพุแก่ป็ระชาชน	

	 การด้ำาเนินงานในลัักษณะดั้งกล่ัาวิได้้กระทำาเร่�อยมาตั�งแต่ปี็	 พุ.ศ.	
2546	ถงึปี็	พุ.ศ.	2563	เกิด้เป็็นกิจุกรรมมากมาย	ไม่ว่ิาจุะเป็็นการจุดั้กิจุกรรม
ป็ระชุม	 การสร้างสุขอนามัยแก่ป็ระชาชนในตำาบัลับ้ัานหอย	 การจัุด้การ
กิจุกรรมรณรงคใ์ห้ป็ระชาชนรกัษาศีลั	5	ด้ำาเนินการให้วัิด้มีตู้ยาป็ระจุำาวัิด้เพุ่�อ
ใช้พุยาบัาลัพุระภิกษุสามเณรป็ระชาชนที�มาป็ฏิิบััติธรรมรวิมถึงป็ระชาชน
ใกล้ัวัิด้ให้ได้้รับัการสงเคราะหต์ามควิามเหมาะสมอยา่งต่อเน่�อง	รวิมถึงการ
ร่วิมม่อกับัเจุ้าหน้าที�โรงพุยาบัาลัส่งเสริมสุขภาพุตำาบัลัจุัด้อบัรมควิามรู้แก่ 
พุระภิกษุสามเณร	 การรณรงค์ให้ลัด้ลัะเลัิกบุัหรี�เหล้ัาที�ป็ระชาชนนิยม 
บัริโภคช่วิงเข้าพุรรษาของทุกปี็	ผลัการด้ำาเนินการพุบัว่ิาผู้สูงอายุ	ผู้ติด้บุัหรี�
แลัะเหล้ัาเข้าร่วิมโครงการอย่างต่อเน่�อง

	 ด้้วิยผลังานเชิงป็ระจัุกษ์ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนวัิด้บ้ัานหอย
ที�ได้้กล่ัาวิไว้ิข้างต้น	 ทางโครงการจึุงมีควิามยินดี้ที�จุะให้การสนับัสนุนทาง
ด้้านงบัป็ระมาณเพุ่�อให้เกิด้การขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมในพุ่�นที�	 โด้ยเบ่ั�องต้น	
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัวิดั้บ้ัานหอย	มีควิามป็ระสงคที์�จุะด้ำาเนนิ
กิจุกรรมการส่งเสริมศีลัธรรมแลัะอาชีพุให้กับัคนในชุมชน	 แต่เน่�องจุาก
ในระหว่ิางนั�นป็ระเทศไทยต้องป็ระสบักับัปั็ญหาการแพุร่ระบัาด้ของ 
โรคติด้เช่�อไวิรัสโคโรนา	2019	ส่งผลัให้หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
วัิด้บ้ัานหอยไม่สามารถด้ำาเนินกิจุกรรมได้้ตามที�วิางแผนเอาไว้ิ	 จึุงต้องป็รับั
เป็ลีั�ยนรูป็แบับัการด้ำาเนินกิจุกรรมให้สอด้คลั้องกับัวิิกฤตการณ์ที�เกิด้ขึ�น	
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นำาไป็สู่การจัุด้กิจุกรรมการอบัรมศีลั	5	แก่ป็ระชาชน	โด้ยบูัรณาการกับัการ
ป้็องกันการแพุร่ระบัาด้โรคโควิิด้	19	ในชุมชน	ได้้แก่	กิจุกรรมวัินพุระป็ลัอด้ 
โรคโควิิด้	กิจุกรรมการผลิัตหน้ากากผ้าแลัะเจุลัแอลักอฮอล์ั	เป็็นต้น	

 ขั่�นตอนการดำาเนินกิจักรรม

	 (1)	 การป็ระชุมเพุ่�อวิางแผนแลัะป็ระสานงานกับัเคร่อข่ายควิาม 
ร่วิมม่อ	 เน่�องจุากต้องมีการป็รับัเป็ลีั�ยนรูป็แบับัของการด้ำาเนินกิจุกรรม	
ผู้รับัผิด้ชอบัจึุงต้องป็ระสานงานกับัหน่วิยงานที�มีหน้าที�เกี�ยวิกับังานด้้าน
สาธารณสขุโด้ยตรง	ทั�งนี�เบ่ั�องต้นได้้รับัควิามรว่ิมม่อจุากโรงพุยาบัาลัสง่เสริม 
สุขภาพุตำาบัลับ้ัานหอย	 ที�มีควิามยินดี้ส่งวิิทยากรมาบัรรยายให้ควิามรู้กับั
ชาวิบ้ัานในพุ่�นที�	 นอกจุากนี�ผู้รับัผิด้ชอบัยังต้องพิุจุารณาเกี�ยวิกับัหลัักการ
ด้ำาเนินกิจุกรรมให้สอด้คลั้องกับันโยบัายของกระทรวิงสาธารณสุข	 ไม่ว่ิา
จุะเป็็นการเว้ินระยะห่างทางสังคม	การสวิมหน้ากากอนามัย	การเตรียมเจุลั
แอลักอฮอล์ั	แลัะการวัิด้ไข้ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมทุกคน

	 (2)	 การอบัรมให้ควิามรู้ในเร่�องเกี�ยวิกับัหลัักธรรมแลัะวิิถีป็ฏิิบััติ
ในช่วิงสถานการณ์การแพุร่ระบัาด้ของโรคติด้เช่�อไวิรัสโคโรนา	 2019	 

พุระสงฆ์์แลัะวิิทยากรจุากโรงพุยาบัาลั 
ส่งเสริมสุขภาพุตำาบัลับ้ัานหอย	 ร่วิมจัุด้

เสนาสนะพุร้อมจัุด้กิจุกรรมบัำาเพุ็ญ
บุัญวัินพุระป้็องกันการติด้เช่�อโรค 
โควิิด้	มีการจัุด้สถานที�ให้สอด้รับักับั
นโยบัายของกระทรวิงสาธารณสุข	
โด้ยเน่�อหาการอบัรมให้ควิามรู้จุะ

เป็็นการบัรรยายหลัักธรรมควิบัคู่ไป็
กับัหลัักป็ฏิิบััติตนในยุค	New	normal
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	 (3)	 การผลิัตหน้ากากอนามัยแลัะเจุลัแอลักอฮอล์ั	 มีเป้็าหมาย
เพุ่�อช่วิยเหล่ัอชาวิบ้ัานในพุ่�นที�ในช่วิงวิิกฤตการณ์ครั�งนี�	 เน่�องจุากชาวิบ้ัาน
ในพุ่�นที�จุำานวินมากไม่สามารถเข้าถึงอุป็กรณ์ที�มีควิามจุำาเป็็นสำาหรับัการ
ป้็องกัน	 ผู้รับัผิด้ชอบัได้้ใช้วัิด้เป็็นสถานที�ในการผลิัตหน้ากากอนามัยแลัะ
เจุลัแอลักอฮอล์ัสำาหรับัแจุกจุ่ายไป็ยังชาวิบ้ัานในพุ่�นที�	

 

 ผลลัพัธ์ที�เกิดขึ่�น

	 (1)	ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมได้้รับัควิามรู้ทางด้้านหลัักธรรมทางพุระพุุทธ
ศาสนา	สามารถช่วิยเยียวิยาทางด้้านจิุตใจุภายใต้สถานการณ์ควิามเครียด้
ที�เกิด้ขึ�น

	 (2)	ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมได้้รับัควิามรู้เกี�ยวิกับัหลัักป็ฏิิบััติตนแลัะการ
ใช้ชีวิิตในช่วิงสถานการณ์การแพุร่ระบัาด้ของโรคติด้เช่�อไวิรัสโคโรนา	2019	
สามารถเป็็นแกนนำาในการขยายผลัองค์ควิามรู้สู่ชุมชนแลัะครอบัครัวิของ
ตนเองได้้

	 (3)	 วัิด้ยังสามารถเป็็นพุ่�นที�ในการช่วิยเหล่ัอชาวิบ้ัานในช่วิงที�เกิด้
ควิามเด่้อด้ร้อนได้้อย่างเหมาะสม	 โด้ยเป็็นสถานที�สำาหรับัการป็ระกอบั
กิจุกรรมสาธารณสงเคราะห์	 แลัะการระด้มควิามคิด้เห็นเพุ่�อแสวิงหา
แนวิทางในการแก้ไขปั็ญหา

	 (4)	 ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมเกิด้ทักษะในการผลัิตหน้ากากอนามัยแลัะ
เจุลัแอลักอฮอล์ั	ซึึ่�งสามารถถูกนำาไป็แจุกจุ่ายให้กับัชาวิบ้ัานในพุ่�นที�ได้้อย่าง 
ทั�วิถึง	
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 ความสอดคล้องกับพัันธกิจัข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบล

	 (1)	 ด้้านสุขภาพุแลัะอนามัย	 ผลัจุากการด้ำาเนินกิจุกรรมในครั�งนี�
สอด้คล้ัองกับัพัุนธกิจุของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัในด้้านสุขภาพุ
แลัะอนามัย	เน่�องจุากเป็็นการถ่ายทอด้ควิามรู้แลัะสร้างควิามเข้าใจุที�ถูกต้อง
ให้กับัผู้เข้าร่วิมกิจุกรรม	ทั�งในเร่�องของแนวิวิิถีป็ฏิิบััติ	การป้็องกัน	แลัะการ
หลีักเลีั�ยงจุากปั็จุจัุยที�จุะนำาไป็สู่ควิามเสี�ยงทางด้้านสุขภาพุต่าง	ๆ

	 (2)	ด้้านสาธารณสงเคราะห์	หน้ากากอนามัยแลัะเจุลัแอลักอฮอล์ั
สามารถถูกนำาไป็แจุกจุ่ายให้กับัชาวิบ้ัานในช่วิงสถานการณ์ที�เด่้อด้ร้อนได้้
อย่างทันท่วิงที	 อันเป็็นการแสด้งให้เห็นถึงบัทบัาทของคณะสงฆ์์ที�สอด้รับั 
กับัสถานการณ์ทางสังคม	 สร้างการมีส่วินร่วิมของป็ระชาชนในตำาบัลั 
บ้ัานหอยเพุ่�อป้็องแลัะลัด้การแพุรร่ะบัาด้ของโรคโควิิด้	19	เป็็นการสนับัสนุน 
งานคณะสงฆ์์จัุงหวัิด้ป็ราจีุนบุัรีในการดู้แลัสุขภาพุทางร่างกายให้แก่
ป็ระชาชนในพุ่�นที�

	 (3)	 ด้้านศีลัธรรมแลัะวัิฒนธรรม	 จุากการด้ำาเนินกิจุกรรมใน 
ครั�งนี�ได้้แสด้งให้เห็นว่ิาหลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนายังคงสามารถถูก
นำามาป็ระยุกต์ใช้ได้้	 อย่างน้อยที�สุด้ก็ในช่วิงที�ผู้คนเกิด้ควิามทุกข์ทางด้้าน
จิุตใจุ	 ศาสนาสามารถเข้ามาช่วิยเยียวิยาในเร่�องนี�ได้้ในระด้ับัหนึ�ง	 วัิด้เป็็น
ศูนย์กลัางควิามศรัทธาแลัะจัุด้การสิ�งแวิด้ล้ัอมที�เอ่�อต่อการสร้างเสริม 
สุขภาพุแลัะคุณภาพุชีวิิต	พุระสงฆ์์เป็็นแกนนำาผู้มีควิามรู้ในการดู้แลัสุขภาวิะ
ตนเอง	 แลัะเผยแพุร่แก่ชุมชนแลัะสังคมในวิงกวิ้างได้้	 กิจุกรรมที�จัุด้ขึ�นจึุง 
ส่งผลัต่อควิามรู้สึกทางด้้านจิุตใจุให้มีควิามมั�นคงมากยิ�งขึ�น
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 เครือข่่ายที�เข้่ามามีส่วนร่วม

	 จุากการด้ำาเนินโครงการได้้นำาไป็สู่การเกิด้ขึ�นของเคร่อข่ายควิาม
ร่วิมม่อระหวิา่งคณะสงฆ์์ตำาบัลับ้ัานหอย	โรงพุยาบัาลัสง่เสริมสุขภาพุตำาบัลั
บ้ัานหอย	 สำานักงานพุระพุุทธศาสนาจัุงหวัิด้	 แลัะชาวิบ้ัานในพุ่�นที�ตำาบัลั 
บ้ัานหอย
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	 การขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
ในครั�งนี�ขับัเคลั่�อนโด้ย	 พุระครูพิุพิุธป็ริยัติกิจุ	 เจุ้าคณะตำาบัลัเขาวิง	 แลัะ 
เจุ้าอาวิาสวิัด้ซัึ่บัชะอม	 ตั�งอยู่ที�บ้ัานซัึ่บัชะอม	 หมู่	 4	 ตำาบัลัเขาวิง	 อำาเภอ
พุระพุุทธบัาท	จุงัหวัิด้สระบุัรี	โด้ยที�มาของวัิด้ตั�งตามช่�อหมู่บ้ัาน	ค่อ	หมู่บ้ัาน
ซัึ่บัชะอม	มีพุ่�นที�สำาหรับัตั�งวัิด้	จุำานวิน	6	ไร่	โด้ยวัิด้ได้้รับัการยกเป็็นวัิด้เม่�อ	
พุ.ศ.	2535	โด้ยมีพุ่�นที�ในเขตบัริการจุำานวิน	2	หมู่บ้ัาน	ค่อ	หมู่	4	ตำาบัลัขุน
โขลัน	แลัะหมู่	9	ตำาบัลัเขาวิง	จุำานวิน	160	หลัังคาเร่อน	มีจุำานวินป็ระชากร

5.3.1 โครงการโรงทานสัาธารณสังเคราะห์สัุขัภาวะ

อ.ป.ต. ตำาบลื่ขัุนโขัลื่น อำาเภอพุระพุุทธบาท 

ดำาเนินการโดย  
หน่วยอีบรมประชิาชินประจำำาตำาบลขุนโขลน จำังหวัดสระบุรี

5.3 การดำำาเนิินิงานิของเครือข่ายหนิ่วิยอบรมประชาชนิ
ประจัำาตุำาบลัตุ�นิแบบหนิกลัาง
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ป็ระมาณ	 1,300	 คน	 โด้ยมีพุ่�นที�ทิศเหน่อจุรด้ที�ดิ้นเอกชน	ทิศใต้ติด้ภูเขา	
ทิศตะวัินออกจุรด้โรงเรียนวัิด้ซัึ่บัชะอม	 แลัะสถานพุยาบัาลัป็ระจุำาตำาบัลั
เขาวิง	ทิศตะวัินตกติด้ถนนสาธารณะแลัะที�ดิ้นเอกชน	โด้ยตลัอด้ระยะเวิลัา
ที�ผ่านมา	วัิด้ซัึ่บัชะอมได้้ด้ำาเนินกิจุกรรมต่าง	ๆ	ในรูป็แบับัของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั

  ที�มาข่องการขั่บเคลื�อนกิจักรรม

	 สถานการณ์การระบัาด้ของไวิรัสโคโรนา	 2019	 หร่อ	 COVID-19	
ที�เกิด้ขึ�นในบัริบัทโลักปั็จุจุุบััน	 ส่งผลักระทบัต่อชีวิิตแลัะทรัพุย์สินต่อ
คนในสังคมในวิงกว้ิาง	 เช่นเดี้ยวิกับัสถานการณ์ของ
ป็ระเทศไทยที�กำาลัังอยู่ในช่วิงวิิกฤตการณ์ไม่
ต่างจุากป็ระเทศอ่�น	 ๆ	 หนทางสู่การรอด้พุ้น 
ต่อวิิกฤตการณ์ดั้งกล่ัาวิจุำาเป็็นอย่างยิ�งที�จุะต้อง 
อาศัยควิามร่วิมม่อ	 การสร้างการรับัรู้	 แลัะ 
การเยียวิยารักษาให้กับักลุ่ัมบุัคคลัที�ได้้รับั
ผลักระทบั	 เป็็นการทำางานในหลัายระดั้บัที�
ควิรควิบัคู่กันไป็	 ยกตัวิอย่าง	 เช่น	 ป็ระชาชน
ควิรป็ฏิิบััติตามมาตรการของภาครัฐอย่าง 
เข้มงวิด้	 เช่น	 ใส่หน้ากากอนามัย	 ล้ัางม่อ 
สมำ�าเสมอ	ไม่เดิ้นทางไป็ในที�พุลุักพุล่ัาน 
กักตัวิเองหากเป็็นกลุ่ัมที�มีควิามเสี�ยง 
เป็็นต้น	 ในขณะที�ภาครัฐเองก็ควิรมี 
มาตรการในการเยียวิยาทางด้้าน 
เศรษฐกิจุ	การสร้างควิามรู้	ควิามเข้าใจุ
ให้กับัป็ระชาชน	รวิมถึงคิด้ค้นมาตรการใน
การแก้ไขปั็ญหาครอบัคลุัมในทุกมิติ
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	 องค์กรทางพุระพุุทธศาสนา	ถ่อเป็็นหนึ�งในองค์ป็ระกอบัสำาคัญของ
สังคมไทย	ทำาหน้าที�ป็ดั้เป่็าทุกข์	บัำารุงสุข	แลัะเยียวิยารักษาจิุตใจุให้กบััผู้คน
ในสังคมมาโด้ยตลัอด้	 มีการป็รับัเป็ลีั�ยนกระบัวินการทำางานแลัะบัทบัาท
เพุ่�อให้มีควิามสอด้คล้ัองกับัสถานการณ์มาอย่างต่อเน่�อง	ดั้งตัวิอย่างที�เป็็น 
รูป็ธรรมในช่วิงสถานการณ์อุทกภัย	 สิ�งดั้งกล่ัาวิสะท้อนให้เห็นว่ิา	 องค์กร
ทางพุระพุุทธศาสนามีควิามเกี�ยวิข้องแลัะยดึ้โยงกับัสังคม	ยังคงเป็็นองค์กร
ที�สามารถเป็็นที�พึุ�งพุาให้กับัผู้คนที�เด่้อด้ร้อน	อีกทั�งยังคงต้องรักษาบัทบัาท
ในการช่วิยเหล่ัอสังคมที�ไม่จุำากัด้เฉพุาะในเร่�องทางด้้านจิุตใจุเพีุยงอยา่งเดี้ยวิ

	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัวัิด้ซัึ่บัชะอม	 ในฐานะที�เป็็น 
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัแห่งหนึ�งในจุำานวินกว่ิา	 5,922	 แห่ง 
ทั�วิป็ระเทศ	 ได้้เห็นถึงควิามสำาคัญที�จุะด้ำาเนินกิจุกรรมในช่วิงสถานการณ์ 
การแพุร่ระบัาด้ของไวิรัสโคโรนา	2019	จึุงได้้เสนอโครงการ	“โรงทานสาธารณ 
สงเคราะห์สุขภาวิะ	 อ.ป็.ต.	 ตำาบัลัขุนโขลัน	 อำาเภอพุระพุุทธบัาท” 
ซึึ่�งเป็็นไป็ตามพัุนธกิจุของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัในด้้านของ 
สุขภาพุอนามัยแลัะสาธารณสงเคราะห์	 อีกทั�งยังสอด้คลั้องกับัด้ำาริของ 
เจุ้าพุระคุณสมเด็้จุพุระอริยวิงศาคตญาณ	 สมเด็้จุพุระสังฆ์ราช 
สกลัมหาสังฆ์ป็ริณายก	 ที�มีด้ำาริว่ิา	 “วัิด้ในฐานะที�เป็็นศูนย์กลัางของ
ชุมชนคู่กับัสังคมไทยมานับัแต่โบัราณตราบัจุนปั็จุจุุบััน	 วัิด้ไม่เพีุยงแต่
เป็็นที�พุำานักของภิกษุสามเณร	 แต่ยังเป็็นสถานที�สาธารณสงเคราะห์ของ
ชุมชนด้้วิย	 จึุงสมควิรที�จุะให้วัิด้ที�มีศักยภาพุเพีุยงพุอที�จุะอนุเคราะห์
ป็ระชาชนผู้ป็ระสบัควิามยากลัำาบัากด้ำาเนินภารกิจุตามบัทบัาทหน้าที�
ที�ด้ำารงอยู่นับัแต่อดี้ตกาลั”	 ด้ำาริดั้งกล่ัาวิจึุงเป็็นที�มาแลัะควิามสำาคัญ
ของการด้ำาเนินโครงการในครั�งนี�	 โด้ยวัิด้ซัึ่บัชะอม	 คาด้หวัิงว่ิาโรงทาน
สาธารณสงเคราะห์สุขภาวิะที�จัุด้ตั�งขึ�น	 จุะสามารถเยียวิยาช่วิยเหล่ัอผู้ที�
เด่้อด้ร้อน	 ให้กำาลัังใจุโด้ยใช้หลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนา	 สร้างควิามรู้ 



327

เท่าทันสถานการณ์เกี�ยวิกับัไวิรัสโคโรนา	 2019	 แลัะมอบัสิ�งของอุป็โภค
บัริโภคให้กับัป็ระชาชนในพุ่�นที�	 อีกทั�งยังสามารถกลัายเป็็นพุ่�นที�ในการ
สร้างควิามร่วิมม่อระหว่ิางหน่วิยงานที�เกี�ยวิข้องต่าง	ๆ	เพุ่�อเป็็นการเน้นยำ�า
ให้เห็นถึงบัทบัาทขององค์กรทางพุุทธศาสนาในสถานการณ์ปั็จุจุุบัันต่อไป็

  ขั่�นตอนการดำาเนินกิจักรรม

	 (1)	 นำาเสนอโครงการ	 ทางผู้รับัผิด้ชอบัโครงการได้้เขียนโครงการ
เพุ่�อเสนอขอรับังบัป็ระมาณในการสนับัสนุนโครงการ	

	 (2)	แต่งตั�งคณะทำางาน	มีการจัุด้ตั�งคณะทำางานในพุ่�นที�ที�ป็ระกอบั
ด้้วิยคณะสงฆ์์ในพุ่�นที�	หน่วิยงานสาธารณสุข	กรมการป็กครอง	โรงเรียน	แลัะ
ชาวิบ้ัานในพุ่�นที�บัริเวิณรอบัวัิด้ซัึ่บัชะอม

	 (3)	 การป็ระสานงานกับัผู้ที�มีส่วินเกี�ยวิข้องในพุ่�นที�	 กล่ัาวิค่อ	 
ผู้รับัผิด้ชอบัโครงการได้้ทำาการนัด้หมายภาคส่วินต่าง	ๆ	ที�มีควิามป็ระสงค์
จุะเข้ามามีส่วินร่วิมกับักิจุกรรมในครั�งนี�	ไม่ว่ิาจุะเป็็นสถานพุยาบัาลัในพุ่�นที�	
หน่วิยงานราชการโด้ยเฉพุาะอย่างยิ�ง	 กรมส่งเสริมการป็กครองท้องถิ�น	 
มีการป็ระสานงานกับัผู้ให้ทุนสนับัสนุนโครงการ	 แลัะป็ระชาสัมพัุนธ์
กิจุกรรมสู่ชาวิบ้ัานภายในชุมชน

	 (4)	จัุด้กิจุกรรม	จุำานวินหนึ�งครั�ง	ค่อวัินที�	17	เมษายน	พุ.ศ.	2563	
โด้ยมีรูป็แบับักิจุกรรมเป็็นการบัรรยายควิามรู้ในเร่�องการป็้องกันไวิรัส
โคโรนา	วิิถีป็ฏิิบััติใหม่สำาหรับัการเข้าวัิด้แลัะการใช้ชีวิิตในสังคม	การจัุด้ทำา
ป้็ายนิทรรศการควิามรู้	 การแจุกสิ�งของเคร่�องใช้ที�จุำาเป็็นต่อการด้ำารงชีวิิต
ให้กับัชาวิบ้ัานในพุ่�นที�	 ตลัอด้จุนถึงการส่งมอบัอุป็กรณ์ทางการแพุทย์ให้
กับัตัวิแทนคณะสงฆ์์ในพุ่�นที�	 9	 อำาเภอ	 เพุ่�อให้พุระสงฆ์์ที�เข้าร่วิมกิจุกรรม
สามารถนำาสิ�งของดั้งกล่ัาวิไป็ใช้ป็ระโยชน์ต่อภายในพุ่�นที�ได้้
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 ผลลัพัธ์ที�เกิดขึ่�น

	 (1)	 ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมได้้รับัควิามรู้ในเร่�องการดู้แลัสุขภาพุกาย 
แลัะสุขภาพุใจุในช่วิงสถานการณ์การแพุร่ระบัาด้ของโรคติด้เช่�อไวิรัส 
โคโรนา	2019

	 (2)	ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมได้้รับัการช่วิยเหล่ัอทางด้้านสิ�งของเคร่�องใช้
แลัะอาหารในช่วิงสถานการณ์การแพุร่ระบัาด้ของโรคติด้เช่�อไวิรัสโคโรนา	
2019

	 (3)	คณะสงฆ์์ในพุ่�นที�	9	อำาเภอ	ได้้รับัอุป็กรณ์ทางการแพุทย์	อาทิ	
เจุลัแอลักอฮอล์ั	หน้ากากอนามัย	ถุงม่อยาง	แลัะเคร่�องวัิด้อุณหภูมิ	เพุ่�อนำา
ไป็ใช้ต่อภายในพุ่�นที�	

	 (4)	เกิด้เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อที�นำาไป็สู่การจัุด้ตั�งคณะกรรมการที�
ป็ระกอบัไป็ด้้วิยฝ่ายฆ์ราวิาสแลัะฝ่ายคฤหัสถ์

 

 ความสอดคล้องกับพัันธกิจัข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบล

	 (1)	 ด้้านสุขภาพุอนามัย	 มีการถ่ายทอด้ควิามรู้ในเร่�องสุขภาวิะ 
องค์รวิมให้กับัผู้ร่วิมโครงการ	 โด้ยเน้นไป็ที�เร่�องของสุขภาวิะทางกายแลัะ 
สุขภาวิะทางจิุตใจุเป็็นสำาคัญ	 ผ่านการใช้หลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนา
ควิบัคู่ไป็กับัควิามรู้ทางด้้านสาธารณสุข

	 (2)	 ด้้านสาธารณสงเคราะห์	 วัิด้สามารถกลัายเป็็นพุ่�นที�ในการ 
ช่วิยเหล่ัอผู้ป็ระสบักับัควิามเด่้อด้ร้อนจุากการแพุร่ระบัาด้ของโรคติด้
เช่�อไวิรัสโคโรนา	 2019	 ได้้อย่างเหมาะสม	 ผู้เข้าร่วิมโครงการได้้รับัการ 
ช่วิยเหล่ัอทางด้้านสิ�งของเคร่�องใช้ที�มีควิามจุำาเป็็นต่อการด้ำารงชีวิิต	ลัด้ภาระ 
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แลัะค่าใช้จุ่ายภายในครัวิเร่อน	 อีกทั�งยังสามารถส่งมอบัอุป็กรณ์ทางการ
แพุทยใ์ห้กับัคณะสงฆ์์ในพุ่�นที�	9	อำาเภอ	แสด้งให้เห็นว่ิาการด้ำาเนินกิจุกรรม 
ดั้งกล่ัาวิสามารถกลัายเป็็นที�พึุ�งให้กับัชาวิบั้านแลัะพุระสงฆ์์ในช่วิง
สถานการณ์ที�เด่้อด้ร้อนได้้	

 

 เครือข่่ายที�เข้่ามามีส่วนร่วม

	 จุากการด้ำาเนินโครงการได้้นำาไป็สู่การเกิด้ขึ�นของเคร่อข่ายควิาม
ร่วิมม่อที�เข้ามามีส่วินร่วิมในการด้ำาเนินโครงการ	 ได้้แก่	 คณะสงฆ์์จัุงหวัิด้
สระบุัรี	จุำานวิน	9	อำาเภอ	สถานพุยาบัาลัป็ระจุำาตำาบัลัเขาวิง	องค์กรป็กครอง
ส่วินท้องถิ�น	แลัะชาวิบ้ัานในพุ่�นที�หมู่	4	ตำาบัลัขุนโขลัน	แลัะหมู่	9	ตำาบัลั
เขาวิง
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	 การขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั 
ป็ากท่าขับัเคล่ั�อนโด้ย	พุระอธิการสุทธิชัย	อธิฏฺฺฐาโน	เจุ้าอาวิาสวัิด้บัางม่วิง	
ตำาบัลัโพุธิ�เอน	ซึึ่�งมีควิามเป็็นผู้นำาตามธรรมชาติ	ป็ระกอบักับัพุ่�นที�ตั�งของวัิด้
บัางม่วิงอยูใ่นทำาเลัที�เป็็น	ศูนย์กลัางของทั�งสองตำาบัลั	จึุงทำาให้บัทบัาทการ
ขับัเคล่ั�อนหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	สามารถขับัเคล่ั�อนได้้พุร้อม
กันทั�งสองตำาบัลั	 แลัะมีภาคีเคร่อข่าย	 ทั�งจุากฝ่ายคณะสงฆ์์	 ฝ่ายป็กครอง	
ฝ่ายการศึกษา	แลัะฝ่ายสาธารณสุข	จึุงทำาให้มีพุลัังในการขับัเคล่ั�อนงานได้้

5.3.2 โครงการเกษตรวิถี่ธรรมนำาสัันติสัุขั 

ดำาเนินการโดย  
หน่วยอีบรมประชิาชินประจำำาตำาบลปากที่่า และหน่วยอีบรม

ประชิาชินประจำำาตำาบลที่่าเร่อี จำังหวัดพัระนครศัรีอียุธยา
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อย่างเป็็นระบับั	 ทั�งนี�เน่�องจุากหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัป็ากท่า 
มีควิามพุร้อมในด้้านปั็จุจัุยบัริบัทหร่อปั็จุจัุยสภาพุแวิด้ล้ัอม	ในหลัายป็ระเด็้น	
กล่ัาวิค่อ	จุากสภาพุพุ่�นที�ทางภูมิศาสตร์	เส้นทางการคมนาคมทั�งทางบักแลัะ 
ทางนำ�า	 รวิมถึงพุ่�นที�การป็กครองของฝ่ายบ้ัานเม่องแลัะคณะสงฆ์์	 ทำาให้
พุ่�นที�ในเขตควิามรับัผิด้ชอบัของทั�งสองหน่วิย	 ค่อหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัป็ากท่า	 แลัะหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัโพุธิ�เอน	 
มีการทำางานร่วิมกันอย่างใกล้ัชิด้	ด้้วิยเพุราะมีสองหน่วิยงานป็กครองท้องถิ�น 
อยู่ในพุ่�นที�	 ได้้แก่	 องค์การบัริหารส่วินตำาบัลัโพุธิ�เอน	 แลัะองค์การบัริหาร
ส่วินตำาบัลัป็ากท่า	อยู่ในพุ่�นที�ของคณะสงฆ์์ตำาบัลัป็ากท่า	อันป็ระกอบัด้้วิย	 
วัิด้แค	 (อรัญญิก)	 วัิด้แด้ง	 วัิด้สามเร่อน	 วัิด้เทพุคันธาราม	 แลัะวัิด้บัางม่วิง	
(ไม่มีคณะสงฆ์์ตำาบัลัโพุธิ�เอน)	 แลัะวัิด้โพุธิ�เอน	 ซึึ่�งสังกัด้กับัคณะสงฆ์์ตำาบัลั
วัิงแด้ง	 ทำาให้การทำางานขององค์ภาคีเคร่อข่าย	 ทั�งโรงเรียน	 โรงพัุก	 แลัะ 
โรงพุยาบัาลัในพุ่�นที�	เดิ้มทีต่างมีการป็ระสานงานแลัะทำางานร่วิมกันระหว่ิาง 
บุัคลัากรในพุ่�นที�มาโด้ยตลัอด้	ดั้งนั�นมิติการทำางานของทั�งสองหน่วิย	อ.ป็.ต. 
ค่อ	หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัป็ากทา่	แลัะหนว่ิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัโพุธิ�เอน	จึุงเป็็นการร่วิมม่อกันในระดั้บัทวิิภาคี	โด้ยมีคณะสงฆ์์ 
ตำาบัลัป็ากท่าเป็็นผู้ขับัเคล่ั�อน	 จึุงเป็็นคุณลัักษณะพิุเศษที�สองหน่วิย	
อ.ป็.ต.ได้้ร่วิมกันทำากิจุกรรม	 ทำาให้เกิด้กลุ่ัมภาคีเคร่อข่ายค่อ	 6	 วัิด้	 
3	โรงพุยาบัาลั	4	โรงเรียน	1	โรงพัุก	แลัะ	1	มัสยิด้

 ที�มาข่องการขั่บเคลื�อนกิจักรรม

	 ป็ระชากรส่วินใหญ่ในพุ่�นที�ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา 
ตำาบัลัป็ากท่า	 แลัะหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัโพุธิ�เอน	 มีอาชีพุ 
หลัักค่อป็ระกอบัเกษตรกรรม	 ได้้แก่	 ป็ลูักข้าวิ	 แลัะป็ระมงพุ่�นบ้ัานในลุ่ัม
แม่นำ�าป่็าสัก	 แต่ค่านิยมของพุ่อแม่ผู้ป็กครองที�ต้องการให้บุัตรหลัานได้้รับั
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การศึกษาในระดั้บัสูง	 เพุ่�อเป็็นการสร้างโอกาสให้สามารถทำางานในบัริษัท
ห้างร้านที�มั�นคง	สง่ผลัใหเ้ยาวิชนในพุ่�นที�เริ�มห่างไกลัจุากการทำาการเกษตร	
ไม่สนใจุอาชีพุหลัักของผู้ป็กครอง	 จึุงทำาให้ขาด้องค์ควิามรู้เร่�องพุ่ชพัุนธ์ุ	 
การดู้แลับัำารุงรักษาดิ้น	 การแป็รรูป็ขยะมูลัฝอยแลัะเศษอาหารในครัวิ
เร่อนให้มาเป็็นปุ็�ยหมัก	 รวิมทั�งการจัุด้การกับัวัิสดุ้เหล่ัอใช้ธรรมชาติ	 
จึุงทำาให้เกิด้การเผาใบัไม้	เผาขยะ	การทิ�งสิ�งป็ฏิิกูลัลังแหล่ังนำ�า	ด้้วิยเหตุผลั
แลัะควิามจุำาเป็็นดั้งกล่ัาวินี�จึุงเป็็นที�มาของการจัุด้โครงการเกษตรวิิถีพุุทธ 
เพุ่�อให้เกิด้การเรียนรู้ร่วิมกันของชุมชน	 เป็็นการเสริมสร้างรากฐานที�
แข็งแรงให้กับัชุมชนวิิถีพุุทธ	 โด้ยการนำาหลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนา 
มาเป็็นหลัักในการด้ำาเนินชีวิิต	 ทั�งในด้้านสุขภาพุกาย	 สุขภาพุจิุต	 แลัะ 
สิ�งแวิด้ล้ัอม	โด้ยมีเด็้กแลัะเยาวิชนในพุ่�นที�ของทั�งสองหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัเป็็นศูนย์กลัาง	 ขับัเคล่ั�อนผ่านการทำางานของคณะสงฆ์์	 
โด้ยหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัร่วิมกับัภาคีเคร่อข่ายต่าง	ๆ

	 นอกจุากนี�	ด้้วิยสภาพุพุ่�นที�ที�มีพีุ�น้องชาวิไทยพุุทธ	แลัะไทยมุสลิัม	
อยู่ร่วิมกัน	 ทำาให้มีเด็้กแลัะเยาวิชนอยู่ในสังคมพุหุวัิฒนธรรม	 แม้งานของ
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัได้้ขับัเคลั่�อนโด้ยวัิด้ซึึ่�งเป็็นองคก์ารทาง
พุุทธศาสนา	แต่บัริบัทของการร่วิมม่อกันในพุ่�นที�ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัทั�งสองแห่ง	ก็สามารถเปิ็ด้กว้ิางให้เด็้กแลัะเยาวิชนทั�งจุากสอง
ศาสนาสามารถมาทำากิจุกรรมรว่ิมกนั	ผ่านโครงการหลััก	ค่อ	โครงการเกษตร
วิิถีธรรมนำาสันติสุข	แลัะ	โครงการวัิด้	ป็ระชา	รัฐ	สร้างสุขด้้วิยวิิถีสัป็ป็ายะ 
5ส	 โด้ยทั�งนี�	 ในโครงการได้้รับัควิามร่วิมม่อจุากผู้นำามัสยิด้นูรุ้ลัอิสลัาม	 
(อรัญญิก)	ในการส่งศาสนิกชนแลัะเยาวิชนเข้าร่วิมกิจุกรรม	นอกจุากนี�ยัง
ร่วิมลังนาม	MOU	ควิามร่วิมม่อในการพัุฒนาระบับั	5ส	เพุ่�อสร้างพุ่�นที�อัน
เอ่�อต่อสุขภาวิะที�ดี้ของชุมชนอีกด้้วิย
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 ขั่�นตอนการดำาเนินกิจักรรม

	 (1)	 สร้างคณะทำางาน	 ด้้วิยการป็ระสานงานแลัะป็ระชุมขอควิาม
เห็นชอบัจุากภาคีเคร่อข่าย	 ด้้วิยการชี�แจุงแลัะแลักเป็ลีั�ยน	 ภาระงานที�
เกี�ยวิข้องกับัทุกภาคส่วิน	 แล้ัวิหาจุุด้ร่วิมกันเพุ่�อการทำางานร่วิมกัน	 ได้้ผลั
งานร่วิมกันแลัะงานไม่ซึ่ำ�าซ้ึ่อน

	 (2)	 ลังนามข้อตกลังร่วิมกัน	 ในวิันที�	 17	 มกราคม	 พุ.ศ.	 2562	
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัป็ากท่า	 แลัะหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัโพุธิ�เอน	 ได้้ร่วิมกับัหน่วิยงานภาคีเคร่อข่าย	 จัุด้พิุธีเปิ็ด้
โครงการ	 แลัะอบัรมให้ควิามรู้	 ทั�งในโครงการเกษตรวิิถีธรรมนำาสันติสุข 
แลัะลังนามข้อตกลังในควิามร่วิมม่อของโครงการ	วัิด้	ป็ระชา	รัฐ	สร้างสุข 
ด้้วิยวิิถีสัป็ป็ายะ	5ส	โด้ยทั�งนี�มีผู้เข้าร่วิมงานจุากภาคีเคร่อข่ายต่าง	ๆ	กว่ิา	
300	 คน	 ได้้รับัการสนับัสนุนวิิทยากรจุากเกษตรอำาเภอท่าเร่อ	 คณะสงฆ์์
อำาเภอท่าเร่อ	แลัะพัุฒนาที�ดิ้นจัุงหวัิด้พุระนครศรีอยุธยา	 ในการให้ควิามรู้
ทั�งเร่�องการเกษตร	 การป็ลูักหมักปุ็�ยด้้วิยเศษวัิสดุ้อินทรีย์ภายในครัวิเร่อน
การสาธิตเพุาะพุันธ์ุกล้ัาไม้ลังแป็ลังผักกางมุ้ง	 พิุธีเปิ็ด้สำานักงานยุวิเกษตร
ตำาบัลัโพุธิ�เอน	 แลัะการอบัรมโครงการ	 5ส	 การลังนามบัันทึกข้อตกลัง 
ร่วิมกัน	(MOU)	ระดั้บัวัิด้	จุำานวิน	6	วัิด้	ร่วิมกับัภาคีเคร่อข่ายแลัะ	เพุ่�อนำา
ไป็พัุฒนาแต่ลัะวัิด้ในเขตพุ่�นที�ต่อไป็	

	 อย่างไรก็ตาม	 ป็ระเทศไทยได้้เข้าสู่สถานการณ์การระบัาด้ของ
โรคโควิิด้-19	ในช่วิงเด่้อนกุมภาพัุนธ์	พุ.ศ.	2563	ชึ�งคณะสงฆ์์ได้้มีการป็รับั
เป็ลีั�ยนกิจุกรรมใหส้อด้คล้ัองกับันโยบัายการป้็องกันโรคระบัาด้จึุงได้้ทำางาน
ร่วิมกับัหน่วิยงานภาคีเคร่อข่าย	 ของหน่วิยอบัรมป็ระชาจุนตำาบัลัป็ากท่า 
แลัะ	 หน่วิยอบัรมป็ระชาจุนตำาบัลัโพุธิ�เอน	 จุัด้กิจุกรรมให้ควิามรู้เพุ่�อการ
ป้็องกันโรคโควิิด้-19	 ด้้วิยการสอนเย็บัหน้ากากอนามัย	 แลัะกิจุกรรม 
ห่มดิ้นด้้วิยการนำาวัิสดุ้ธรรมชาติมาคลัุมดิ้นเพุ่�อรักษาควิามช่�น	 เม่�อวัินที�	
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10	มีนาคม	พุ.ศ.	2563	ณ	บัริเวิณวัิด้บัางม่วิง	ตำาบัลัโพุธิ�เอน	อำาเภอท่าเร่อ	
จัุงหวัิด้พุระนครศรีอยุธยา

	 (3)	 วัิด้ในพุ่�นที�ผ่านการป็ระเมินระดั้บัมาตรฐานโครงการ	 5ส	 
หลัังจุากการป็ระชมุ	แลัะด้ำาเนินการในวัินที�	17	มกราคม	พุ.ศ.	2563	ที�ผ่านมา 
ทางคณะสงฆ์์จัุงหวัิด้พุระนครศรีอยุธยาได้้สั�งการให้ทุกอำาเภอ	 เร่งรัด้ให้
แต่ลัะวัิด้ด้ำาเนินการตามโครงการ	วัิด้	ป็ระชา	รัฐ	สร้างสุข	ด้้วิยวิิถี	5ส	แลัะ
ให้ส่งวัิด้เป็็นตัวิแทนระด้บััอำาเภอ	เข้ารับัการตรวิจุป็ระเมนิ	อยา่งน้อยอำาเภอ
ลัะ	1	วัิด้	ต่อเด่้อน	การนี�ทางคณะสงฆ์์ตำาบัลัป็ากท่า	โด้ยหน่วิยอบัรมป็ระชน
ป็ระจุำาตำาบัลัป็ากทา่	แลัะหนว่ิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัโพุธิ�เอน	จึุงได้้
ส่งวัิด้ภายในพุ่�นที�ให้เป็็นตัวิแทนระดั้บัอำาเภอ	 เข้ารับัการตรวิจุตามเกณฑ์ิ
ป็ระเมนิ	เด่้อนลัะ	1	วัิด้	มีผลัดั้งนี�	เด่้อนมกราคม	วิดั้เทพุคันธาราม	เข้ารับัการ
ตรวิจุ	ผลัการป็ระเมิน	ผ่านเกณฑ์ิมาตรฐาน	เด่้อนกุมภาพัุนธ์	วัิด้สามเร่อน 
เข้ารับัการตรวิจุผลัการป็ระเมิน	ผ่านเกณฑ์ิมาตรฐาน	เด่้อนมีนาคม	วัิด้แด้ง	
เข้ารับัการตรวิจุ	ผลัการป็ระเมิน	ผ่านเกณฑ์ิมาตรฐาน

 ผลลัพัธ์ที�เกิดขึ่�น

	 (1)	 การรับัรู้ร่วิมกันของชุมชน	 :	 จุากเดิ้มที�การทำางานในระดั้บั
วัิด้แลัะหมู่บ้ัาน	 ขาด้กำาลัังสนับัสนุน	 เน่�องจุากบัางวัิด้มีจุำานวินพุระภิกษุ 
จุำาพุรรษาเพีุยง	2	รูป็	ทำาให้เกิด้ควิามอ่อนแอในการสนองงานให้แก่คณะสงฆ์์ 
แลัะขาด้ป็ระสิทธิผลัในการทำางานร่วิมกับัองค์ภาคีเคร่อข่ายในพุ่�นที�	 
จุากการพุลิักฟ้ื้�นการทำางานของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัใน
ระดั้บัป็ระเทศ	ป็ระกอบักับัยุทธศาสตร์การทำางานร่วิมกันของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาจุนตำาบัลัป็ากท่า	แลัะหน่วิยอบัรมป็ระชาจุนตำาบัลัโพุธิ�เอน	โด้ยอาศัย 
คุณลัักษณะด้้านภูมิศาสตร์แลัะคมนาคม	 ภูมิรัฐศาสตร์ของหน่วิยงาน 
บ้ัานเม่องแลัะคณะสงฆ์์	ทำาใหภ้าคีเคร่อข่ายในพุ่�นที�เกิด้การรบััรู้ร่วิมกนัผ่าน
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การทำางานในโครงการต่าง	ๆ	มาโด้ยลัำาดั้บั	สร้างควิามตระหนักว่ิางานของ
หน่วิยอบัรมป็ระชาจุนตำาบัลันั�นมิใช่งานของวิัด้ใด้วิัด้หนึ�ง	 หร่อหมู่บ้ัานใด้
หมู่บ้ัานหนึ�ง	 แต่เป็็นการทำางานร่วิมกันในระด้ับัตำาบัลั	 ในระดั้บัทวิิภาคีซึึ่�ง 
ทำาให้เกิด้การแบ่ังงาน	 แบ่ังควิามรับัผิด้ชอบั	 เกิด้เคร่อข่ายการทำางาน	 
การติด้ต่อส่�อสารที�ทันท่วิงที	 สำานึกควิามรับัผิด้ชอบัร่วิมกัน	 อีกทั�งยังช่วิย
แบ่ังเบัาภาระของเจุ้าอาวิาส	 กำานัน	 ผู้ใหญ่บ้ัาน	 โรงเรียน	 แลัะเจุ้าหน้าที� 
บ้ัานเม่อง	เพุราะมีการทำางานร่วิมกันของภาคีเคร่อข่ายที�เข้มแข็ง

	 (2)	การตอบัสนองกับัเหตุการณ์อย่างทันท่วิงที	:	เม่�อหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 เป็็นจุุด้ศูนย์กลัางของชุมชนแล้ัวิ	 ทำาให้เกิด้การ
ทำางานร่วิมกันของหน่วิยองค์การบัริหารส่วินตำาบัลัเป็็นไป็ได้้อย่างรวิด้เร็วิ
เน่�องจุากมีการทำางานอย่างบูัรณาการ	 เช่น	 เม่�อเกิด้เหตุการณ์ที�ต้องเฝ้า
ระวัิงโรคระบัาด้	เป็็นต้น	จึุงมีควิามร่วิมม่อเพุ่�อการทำากิจุกรรมเย็บัหน้ากาก
อนามัย	 เพุ่�อแจุกจุ่ายให้ป็ระชาชนในพุ่�นที�ได้้ใช้สวิมใส่เพุ่�อป้็องกันโรคได้้
อย่างทันท่วิงที	 ด้้วิยควิามร่วิมม่อของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนกับั
กิจุกรรมทางศาสนาจุงึเกิด้ขึ�นแลัะสอด้คลัอ้งกับัมาตรการของบัา้นเม่อง	โด้ย 
หน่วิยงานภาคีเคร่อข่ายในพุ่�นที�หน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัป็ากท่า	 แลัะหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัโพุธิ�เอน	 ต่างมี
ควิามมุ่งมั�นแลัะมีเป้็าหมายเดี้ยวิกัน	
จึุงเกิด้มีเอกภาพุในการป็ฏิิบััติงาน	
ทำาให้ชุมชนสามารถตอบัสนองต่อ
นโยบัายของรัฐได้้อยา่งรวิด้เร็วิทัน
เหตุการณ์แลัะป็ระสบัควิามสำาเร็จุ

	 (3 ) 	 ขับั เค ล่ั� อน สู่ สั งคม 
สุขภาวิะร่วิมกัน	 :	 ในปั็จุจุุบัันหน่วิย
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อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัป็ากท่า	 แลัะหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัโพุธิ�เอน	 ได้้ร่วิมเรียนรู้บัทบัาทแลัะหน้าที�ของภาคีเคร่อข่ายหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	ทำาให้เกิด้การรับัรู้	แลัะชักนำาไป็สู่การบัริหาร
นโยบัายของหน่วิยงานต่าง	 ๆ	 ให้สอด้คล้ัองกับักิจุกรรมแลัะการทำางาน
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 ทั�งนี�เพุ่�อป็ระหยัด้งบัป็ระมาณ	 
ลัด้ควิามซัึ่บัซ้ึ่อนในการจัุด้กิจุกรรมแลัะโครงการ	 ตอบัสนองต่อนโยบัาย 
แผนยุทธศาสตร์	เคร่�องม่อแลัะกลัไกต่าง	ๆ	ของทางภาครัฐ	เช่น	องค์การ 
บัริหารส่วินตำาบัลัโพุธิ�เอน	 องค์การบัริหารส่วินตำาบัลัป็ากท่า	 แลัะเกษตร 
อำาเภอท่าเร่อ	 การตระหนักแลัะเห็นควิามสำาคัญของการใช้พุ่�นที�แลัะ
ศักยภาพุของหน่วิยหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัในพุ่�นที�	 จึุงทำาให ้
วัิด้สามารถยกระดั้บัเป็็นหน่วิยวิิทยบัริการในระดั้บัชุมชนได้้	 โด้ยมีบัทบัาท
เป็็นศูนยก์ารเรียนรู้	พุ่�นที�จัุด้กิจุกรรม	ทั�งในด้้านการอบัรมคณุธรรมจุรยิธรรม	
สัมมาชีพุ	สุขภาวิะ	แลัะสนัติสุขได้้โด้ยมีคณะสงฆ์์เป็็นพุ่�นที�ตั�งรับัแลัะอำานวิย
ควิามสะด้วิกในด้้านการเป็็นสถานที�สำาหรับัป็ฏิิบััติการ	แลัะเป็็นหัวิใจุหลัักใน
การขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมต่าง	ๆ	ในชุมชน

 ความสอดคล้องกับพัันธกิจัข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบล

	 (1)	ด้้านศีลัธรรมแลัะวัิฒนธรรม	มีการอบัรมป็ระชาชนในพุ่�นที�ทั�งใน
วัินพุระ	แลัะวัินสำาคัญทางพุระพุุทธศาสนา	ในเวิลัาต่อมามีการเพิุ�มกิจุกรรม
บัรรพุชาสามเณรภาคฤดู้ร้อน	 แลัะกิจุกรรมเข้าค่ายธรรมะ	 ค่ายคุณธรรม	
โรงเรียนพุระพุุทธศาสนาวัินอาทิตย์	 การเปิ็ด้สอนธรรมะภาคภาษาอังกฤษ	
การจัุด้กิจุกรรมเฉลิัมพุระเกียรติ	การสวิด้มนต์ป็ฏิิบััติธรรมเจุริญจิุตภาวินา
ทุกวัินเสาร	์ณ	เจุดี้ยพ์ุระธาตหุลัวิงปู่็มั�น	ภูริทตฺโต	แลัะอฐิัธาตุ	อดี้ตเจุ้าอาวิาส	
วัิด้แค	วัิด้โพุธิ�เอน	วิดั้บัางมว่ิง	ที�บัรรจุุไว้ิในพุระเจุดี้ยมุ์ตโตทัย	ณ	วัิด้บัางมว่ิง	
ตำาบัลัโพุธิ�เอน	อำาเภอท่าเร่อ	จัุงหวัิด้พุระนครศรีอยุธยา
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	 (2)	 ด้้านสุขภาพุอนามัย	 มีการส่งเสริมสุขภาวิะเพุ่�อการบัริโภค
อาหารที�เอ่�อต่อการสร้างเสริมสุขภาวิะ	 โด้ยการจัุด้กิจุกรรมปิ็�นโตสุขภาวิะ	 
การให้ควิามรู้ด้้านสุขภาวิะ	 แลัะสร้างควิามเข้าใจุแก่วัิด้แลัะชุมชน	 
ตามธรรมนูญสุขภาพุพุระสงฆ์์แห่งชาติ	พุ.ศ.	2560

	 (3)	 ด้้านสัมมาชีพุ	 มีการส่งเสริมควิามรู้ด้้านการเกษตรกรรม	 
ด้้วิยการส่งเสริมให้มีการป็ลูักผักในครัวิเร่อน	อบัรมให้ควิามรู้ด้้านการป็ลูัก
ผักหมักปุ็�ยจุากเศษอาหารแลัะเศษวัิสดุ้ธรรมชาติภายในครัวิเร่อน	การร่วิม
กลุ่ัมสัมมาชีพุ	วิิชาชีพุช่าง	แลัะการแป็รรูป็อาหาร

	 (4)	ด้้านสันติสุข	กิจุกรรมร่วิมกันของโรงเรียนพุหุวัิฒนธรรมของทั�ง
ชาวิไทยพุุทธแลัะไทยมุสลิัมในพุ่�นที�	การเปิ็ด้พุ่�นที�ด้้านการเกษตร	กิจุกรรม	
5ส	อย่างต่อเน่�อง	โด้ยนักเรียนระดั้บัชั�นป็ระถมศึกษาปี็ที�	4	 ถึงชั�นป็ระถม
ศึกษาปี็ที�	6	ของทั�ง	4	โรงเรียนในพุ่�นที�	ได้้เข้าเป็็นสมาชิกยุวิเกษตรตำาบัลั
โพุธิ�เอน	 โด้ยอัตโนมัติทุกปี็การศึกษา	 กิจุกรรมด้ังกล่ัาวินี�ได้้ด้ำาเนินการใน 
รูป็แบับัของคณะกรรมการบัริหารของกลุ่ัม	ซึึ่�งมีนักเรียนระดั้บัมัธยมศึกษา	
แลัะนักศึกษาระดั้บัอุด้มศึกษาที�มีถิ�นพุำานักอยู่ในพุ่�นที�	 เป็็นป็ระธานกลุ่ัม
บัริหารของกลุ่ัม	แลัะคณะกรรมการกลุ่ัม

	 (5)	 ด้้านศึกษาสงเคราะห์	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั 
โพุธิ�เอน	แลัะหนว่ิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัป็ากทา่	ซึึ่�งด้ำาเนินการโด้ย 
วัิด้บัางม่วิงได้้มีการมอบัทุนการศึกษาโด้ยเจุ้าอาวิาสทั�ง	6วัิด้	ในพุ่�นที�	ให้แก่
เด็้กนักเรียนทั�ง	4	โรงเรียนเป็็นป็ระจุำาทุกปี็

	 (6)	 ด้้านสาธารณสงเคราะห์	 มีการสนับัสนุนกิจุกรรมต่าง	 ๆ	
ทั�งพิุธีการทางศาสนา	 การตั�งกลุ่ัมฌาป็นกิจุสงเคราะห์	 การช่วิยเหล่ัอ 
ผู้ป็ระสบัภัย	การเยี�ยมผู้ป่็วิยติด้เตียงในพุ่�นที�	เป็็นต้น
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	 (7)	 ด้้านกตัญญููกตเวิทิตาธรรม	 ส่งเสริมให้มีการระลึักถึงพุระคุณ
ของผู้สูงอายุในพุ่�นที�กิจุกรรมรด้นำ�าด้ำาหัวิผู้ใหญ่ในเทศกาลัสงกรานต์	 
การส่งเสริมให้วัิด้เป็็นศูนย์กลัางการป็ฏิิบััติของผู้สูงอายุในชุมชนแลัะ 
นำาไป็สู่การก่อสร้างอาคารที�พัุกแลัะห้องนำ�าผู้สูงอายุภายในวัิด้	เพุ่�อยกระดั้บั
ให้วัิด้เป็็นแหลั่งเรียนรู้ด้้านสังคมผู้สูงอายุแลัะรองรับัการป็ฏิิบััติธรรมของ 
ผู้สูงอายุในพุ่�นที�

	 (8)	ด้้านสามคัคีธรรม	มกีารร่วิมม่อร่วิมใจุกันระหวิา่งภาคเีคร่อข่าย	
ทั�งไทยพุุทธ	ไทย	มุสลิัม	ต่างวัิด้	ต่างหมู่บ้ัาน	ในการทำากิจุกรรมสาธารณกศุลั 
ต่าง	 ๆ	 ร่วิมกัน	 การรวิมกลุ่ัมเพุ่�อช่วิยเหล่ัอ	 การฝึกอาชีพุ	 กลุ่ัมแม่บ้ัาน 
เย็บัผ้า	แป็รรูป็อาหาร	กลุ่ัมหัตถกรรมไม้กวิาด้เพุ่�อใช้ในชุมชนแลัะจุำาหน่าย
เพุ่�อเพิุ�มรายได้้ให้กับัครัวิเร่อน

 เครือข่่ายที�เข้่ามามีส่วนร่วม

	 จุากการด้ำาเนินโครงการได้้นำาไป็สู่การเกิด้ขึ�นของเคร่อข่ายควิาม
ร่วิมม่อที�เข้ามามีส่วินร่วิมในการด้ำาเนินโครงการ	ได้้แก่	อ.ป็.ต.	โพุธิ�เอน	แลัะ	
อ.ป็.ต.	ป็ากท่า	ป็ระกอบัด้้วิยคณะสงฆ์์วัิด้โพุธิ�เอน	คณะสงฆ์์วัิด้แค	(อรัญญิก)	
คณะสงฆ์์วัิด้บัางม่วิง	คณะสงฆ์์วัิด้แด้ง	คณะสงฆ์์วัิด้สามเร่อน	โรงเรียนวัิด้แค 
คณะสงฆ์์วัิด้เทพุคันธาราม	 องค์การบัริหารส่วินตำาบัลัป็ากท่า	 โรงเรียนวัิด้
โพุธิ�เอน	กลุ่ัมกำานันผู้ใหญ่บ้ัาน	ตำาบัลัป็ากท่า	โรงเรียนวัิด้สามเร่อน	สถานี
ตำารวิจุภูธรป็ากท่า	 โรงเรียนวัิด้เทพุคันธาราม	 องค์การบัริหารส่วินตำาบัลั
โพุธิ�เอน	 โรงพุยาบัาลัส่งเสริมสุขภาพุป็ระจุำาตำาบัลัป็ากท่า	 กลุ่ัมกำานัน 
ผู้ใหญ่บ้ัาน	ตำาบัลัโพุธิ�เอน	คณะอาสาสมคัรสาธารณสุขป็ระจุำาหมู่บ้ัาน	(อสม.)	
ตำาบัลัป็ากท่า	 โรงพุยาบัาลัส่งเสริมสุขภาพุป็ระจุำาตำาบัลัโพุธิ�เอน	 แห่งที�	 1	
มัสยิด้นูรุ้ลัอิสลัาม	โรงพุยาบัาลัส่งเสริมสุขภาพุป็ระจุำาตำาบัลัโพุธิ�เอน	แห่งที�	2	 
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เกษตรอำาเภอท่าเร่อ	 คณะอาสาสมัครสาธารณสุขป็ระจุำาหมู่บ้ัาน	 (อสม.)	
ตำาบัลัโพุธิ�เอน
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	 การขัับเคล่ื่�อนกิจกรรมขัองหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำำาบลื่ใน
ครั�งน้�ขัับเคล่ื่�อนโดย	พระครูพิพิธพัฒนโสภณ	(สุบิน	 สุเมโธ)	 เจ้าอาวาสวัด 
สุธาโภชน์	ตำำาบลื่บางนมโค	อำาเภอเสนา	จังหวัดพระนครศร้อยธุยา	ซ่ึ่�งสามารถ
ขัับเคล่ื่�อนจนกลื่ายเป็นวัดต้ำนแบบเก้�ยวกับการจัดการวัดตำามแนวทาง	 5ส 
ผ่่านการอาศัยกระบวนการม้ส่วนร่วมระหว่างบ้าน	 วัด	 แลื่ะโรงเร้ยน	 

5.3.3 โครงการวััด ประชา รัฐ สร้างสุข
พััฒนาวััดค่�สังคมอย่�างย่ั�งย่ืน 

ดำำ�เนิินิก�รโดำย  
หนิ่วยอบรมประช�ชนิประจำำ�ตำำ�บลป�กท่่� และหนิ่วยอบรม

ประช�ชนิประจำำ�ตำำ�บลท่�่เรือ จำังหวัดำพระนิครศรีอยุธย�
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ให้ควิามสำาคัญไป็ที�เร่�องของการพัุฒนาวัิด้ให้เป็็นศูนย์กลัางการเรียนรู้	แลัะ
ศูนย์กลัางในการจัุด้กิจุกรรมของชุมชน	 รวิมทั�งจัุด้การสิ�งแวิด้ล้ัอมที�เอ่�อ
ต่อสุขภาพุ	 โด้ยก่อให้เกิด้ควิามเช่�อมโยง	 แลัะสัมพัุนธภาพุที�ดี้ระหว่ิางวัิด้	
ชุมชน	 แลัะองค์กร	 ทั�งนี�	 จุากการวิิเคราะห์จุุด้แข็ง	 จุุด้อ่อน	 โอกาส	 แลัะ
อุป็สรรค	 ที�มีการวิิเคราะห์โด้ยคณะติด้ตามแลัะป็ระเมินผลั	 ทำาให้ทราบั
ถึงปั็จุจัุยสนับัสนุนที�ทำาให้โครงการป็ระสบัควิามสำาเร็จุได้้อันเน่�องมาจุาก
สาเหตุหลัายป็ระการ	 ได้้แก่	 เจุ้าอาวิาสมีควิามมุ่งมั�นพัุฒนาวัิด้	 เป็็นพุระ 
นักพัุฒนา	พุระสงฆ์์	สามเณรที�พุำานักภายในวิดั้ป็ฏิิบััติตนอยูใ่นวิินัยสงฆ์์เป็็น 
แบับัอยา่งที�ดี้	วัิด้แลัะองคก์รต่าง	ๆ 	ในชุมชนมคีวิามสามคัคี	พุุทธศาสนกิชน 
มีศรัทธาเข้ามาทำาบุัญแลัะป็ฏิิบััติธรรมที�วัิด้สุธาโภชน์เป็็นป็ระจุำา	 แลัะมี 
จุำานวินมากมาจุากหลัายตำาบัลั	มีกิจุกรรมทางศาสนา	ป็ระเพุณี	อยา่งต่อเน่�อง	 
ในขณะที�ก็มีปั็จุจัุยที�เป็็นปั็ญหาแลัะอุป็สรรค	 อันเป็็นเหตุผลัในการด้ำาเนิน 
กิจุกรรมในครั�งนี�หลัายป็ระการ	 ได้้แก่	 วัิด้มีใบัไม้ร่วิงหล่ันจุำานวินมากแลัะ	 
ข้างวัิด้เผาทุ่งหญ้าในนาเป็็น	 ป็ระจุำาจึุงทำาให้มีฝุ่นธุลีัจุำานวินมาก	 วิัด้มี 
รถมอเตอร์ไซึ่ค์	แลัะรถยนต์	ขับัขี�ผ่านจุำานวินมากเก่อบัตลัอด้เวิลัา	จึุงทำาให้ 
เกิด้มลัภาวิะทางเสียง	พุระสงฆ์์แลัะชาวิบ้ัานยงัขาด้ควิามเข้าใจุเร่�อง	5ส	วัิด้มี
พุระเณรจุำาพุรรษาน้อยบัางรูป็มีโรคป็ระจุำาตัวิสุขภาพุไม่แข็งแรง	แลัะผู้ที�มา
ป็ฏิิบััติธรรมส่วินใหญ่เป็็นผู้สูงอายุ	เป็็นข้อจุำากัด้หลัายป็ระการ	สิ�งต่าง	ๆ	ที�
กล่ัาวิมาทั�งหมด้ค่อที�มาของการด้ำาเนินกิจุกรรมในครั�งนี�

 

 ที�มาข่องการขั่บเคลื�อนกิจักรรม

	 กิจุกรรมในครั�งนี�เกิด้ขึ�นมาจุากการกำาหนด้ทิศทางยุทธศาสตร์
ขององค์กรทางพุระพุุทธศาสนา	 เพุ่�อให้สามารถป็รับัตัวิอยู่ร่วิมกับัสังคม
ได้้อย่างเหมาะสม	 หร่อที�รู้จัุกกันในช่�อของ	 แผนยุทธศาสตร์การป็ฏิิรูป็
กิจุการพุระพุุทธศาสนา	ซึึ่�งหนึ�งในภารกิจุสำาคัญก็ค่องานด้้านสาธารณปู็การ	 
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ภายใต้โครงการ	วัิด้	ป็ระชา	รัฐ	สร้างสุข	ด้้วิยกิจุกรรม	5ส	โด้ยมีวัิตถุป็ระสงค์	
เพุ่�อ	 1)	 ให้หน่วิยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 แลัะภาคป็ระชาชนในพุ่�นที� 
ใกล้ัเคียงมีส่วินร่วิมในการใช้แนวิทาง	 5ส	 เพุ่�อจัุด้การสิ�งแวิด้ล้ัอมที�เอ่�อ 
ต่อสุขภาพุ	แลัะกิจุกรรมเชิงพุุทธ	2)	ให้เกิด้ควิามเช่�อมโยงแลัะสัมพัุนธภาพุ 
ที�ดี้ให้เกิด้ขึ�นระหวิ่างวัิด้กับัชุมชน	 3)	 ให้บัริเวิณวิัด้	 สะอาด้	 สวิยงาม	 
แลัะเป็็นสัป็ป็ายะเหมาะแก่การป็ฏิิบััติธรรมแลัะป็ฏิิบััติศาสนกิจุ	 
พุระครูพิุพิุธพัุฒนโสภณ	 (สุบิัน	 สุเมโธ)	 เจุ้าอาวิาสวัิด้สุธาโภชน์	 เห็นว่ิา 
กิจุกรรมดั้งกล่ัาวิจุะก่อป็ระโยชน์ให้กับัชุมชนโด้ยรวิมได้้	เน่�องจุากแนวิทาง 
การพัุฒนาวัิด้ตามหลััก	 5ส	 เป็็นเทคนิคที�ทุกคนสามารถเข้าใจุแนวิทาง
การป็ฏิิบััติได้้ง่าย	 มีการใช้งบัป็ระมาณที�ตำ�าเม่�อเทียบักับัผลัลััพุธ์ที�ได้้	 
จึุงริเริ�มป็ระชาสัมพัุนธ์แลัะติด้ต่อป็ระสานงานกับัหน่วิยงานที�เกี�ยวิข้อง 
ก่อนที�จุะได้้รับัการสนับัสนุนงบัป็ระมาณส่วินหนึ�งจุากโครงการเสริม
สร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.) 
ในสังคมไทย	 เน่�องจุากพุระครูพิุพิุธพัุฒนโสภณ	 (สุบิัน	 สุเมโธ)	 ได้้เข้าร่วิม 
การอบัรมพัุฒนาศักยภาพุแลัะได้้เขียนโครงการเพุ่�อขอสนับัสนุน
งบัป็ระมาณมายังโครงการ	 แลัะทางโครงการเองก็เห็นควิรที�จุะให้ 
การสนับัสนุนงบัป็ระมาณ	 เพุราะการพัุฒนาพุ่�นที�วัิด้ทางด้้านกายภาพุ 
ด้้านสังคม	 แลัะด้้านปั็ญญา	 ถ่อเป็็นงานที�สอด้คล้ัองกับัพัุนธกิจุของ 
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัด้้วิยเช่นกัน	

 ขั่�นตอนการดำาเนินกิจักรรม

	 (1)	จัุด้ตั�งคณะกรรมการ	วัิด้สุธาโภชน์ได้้มีการจัุด้ตั�งคณะกรรมการ	
5ส	ที�เป็็นลัายลัักษณ์อักษรชัด้เจุน	ป็ระกอบั	คณะกรรมการที�ป็รึกษา	คณะ
กรรมการด้ำาเนินงาน	 ทั�งจุากฝ่ายสงฆ์์แลัะฝ่ายคฤหัสถ์	 โด้ยคณะกรรมการ 
ดั้งกล่ัาวิ	 มีหน้าที�ในการป็ระชุม	 ป็รึกษา	 วิางแผนการด้ำาเนินงาน
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ตามโครงการ	 ชี�แจุงเพุ่�อทำาควิามเข้าใจุ
ให้กับัหมู่บ้ัาน	 ชุมชน	 สถานศึกษา 
สถานป็ระกอบัการ	แลัะพุุทธศาสนิกชน	
เพุ่�อให้เข้าร่วิมโครงการตลัอด้จุนถึง
การเข้าร่วิมกิจุกรรมรณรงค์	 แลัะ
ด้ำาเนินงานตามโครงการ	 ตามกรอบั
แลัะแนวิทาง	 ที�กำาหนด้เพุ่�อให้การ
ด้ำาเนินงานสำาเร็จุตามวัิตถุป็ระสงค์

	 (2)	การป็ระกาศในระดั้บันโยบัายที�เป็็น
ลัายลัักษณ์อักษรชัด้เจุน	แลัะแสด้งเน่�อหาการเข้าร่วิมโครงการ	วัิด้	ชุมชน 
องค์กร	 ที�เข้าร่วิมโครงการมีการรับัทราบันโยบัายดั้งกล่ัาวิร่วิมกัน	 ก่อนที� 
จุะมีการนำานโยบัายดั้งกล่ัาวิไป็ป็ฏิิบััติผ่านการป็ระชาสัมพัุนธ์ภายในวัิด้

	 (3)	 การอบัรมถวิาย/ให้ควิามรู้	 มีตัวิแทนชาวิบ้ัานที�ได้้รับัการฝึก
อบัรม	5ส	แลัะขั�นตอนการด้ำาเนินโครงการจุากส่วินกลัางผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	 
มีการจัุด้ทำามีส่�อป็ระชาสัมพัุนธ์ถ่ายทอด้ควิามรู้ภายในวัิด้	 แลัะเสริมสร้าง
บุัคลัากรให้มีควิามรู้เร่�อง	5ส	แลัะเข้าใจุถึงแนวิทางด้ำาเนินโครงการ

	 (4)	 การสำารวิจุแลัะวิิเคราะห์พุ่�นที�ภายในวิัด้	 คณะกรรมการ 
วัิด้สุธาโภชน์ได้้ทำาการวิิเคราะห์พุ่�นที�ภายในวัิด้	 ซึึ่�งคณะสงฆ์์ได้้ทำาการ
วิิเคราะห์พุ่�นที�ภายในวัิด้ด้้วิยเทคนิค	SWOT	กล่ัาวิค่อ	การวิิเคราะห์จุุด้แข็ง 
จุุด้อ่อน	 โอกาส	 แลัะภัยคุกคามของวัิด้สุธาโภชน์	 พุร้อมทั�งนำาเสนอทาง 
ส่งเสริมแลัะแก้ไขป็รับัป็รุง

	 (5)	 กำาหนด้แผนพัุฒนา	 ป็รับัป็รุงพุ่�นที�วัิด้สุธาโภชน์ได้้ด้ำาเนินการ
วิางแผนการพุัฒนาอย่างเป็็นกระบัวินการ	 มีการกำาหนด้ทิศทางในอนาคต
ของวิดั้	โด้ยกำาหนด้สภาพุการพุฒันาให้สอด้คล้ัองกับัแผนพัุฒนาขององคก์ร
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ป็กครองในท้องถิ�นตามศักยภาพุของท้องถิ�น	 ภายใต้ป็รัชญาเศรษฐกิจุ
พุอเพีุยง	 จุากการวิิเคราะห์ข้อมูลัปั็ญหาควิามต้องการของป็ระชาชนใน 
ท้องถิ�น	แลัะจุากการเสนอแนะของคณะกรรมการวัิด้สุธาโภชน์ป็ระกอบักับั
คณะกรรมการตามโครงการ	“วัิด้	ป็ระชา	รัฐ	สร้างสุข”	แล้ัวิ	จึุงได้้กำาหนด้
แนวิทางการพัุฒนาวัิด้สุธาโภชน์อย่างเป็็นระบับั

	 (6)	พิุธีเปิ็ด้แลัะการทำาควิามสะอาด้ครั�งใหญ่	(Big	Cleaning	Day)	
คณะกรรมการด้ำาเนินการแลัะชุมชนได้้จัุด้กิจุกรรมทำาควิามสะอาด้ครั�ง
ใหญ่จุำานวิน	2	ครั�ง	ครั�งที�แรก	จัุด้เม่�อวัินที�	9	มีนาคม	พุ.ศ.	2563	ครั�งที�	2	 
จัุด้เม่�อวัินที�	13	มีนาคม	พุ.ศ.	2563

	 (7)	 ตรวิจุป็ระเมินพุ่�นที�	 แลัะสรุป็ผลัการป็ฏิิบััติงาน	 เน่�องจุากวัิด้ 
สุธาโภชน์ได้้ด้ำาเนินการขับัเคลั่�อนโครงการหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา	
ตำาบัลับัางนมโคในรูป็แบับัของการบูัรณาการกับัโครงการ	 วัิด้	 ป็ระชา	 รัฐ	
สร้างสุข

  

 ผลลัพัธ์ที�เกิดขึ่�น

	 (1)	ชุมชนแลัะเคร่อข่ายโด้ยรอบัวัิด้สุธาโภชน์	ได้้ตระหนักถึงควิาม
สำาคัญแลัะมีควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัหลัักการของโครงการ	 วิัด้	 ป็ระชา	 รัฐ	 
สร้างสุข	พัุฒนาวัิด้คู่สังคมอย่างยั�งย่น

	 (2)	 ชุมชนแลัะเคร่อข่ายโด้ยรอบัวิัด้สุธาโภชน์ได้้เกิด้กระบัวินการ
เรียนรู้ในเร่�องของการทำางานเป็็นทีม	สมาชิกในพุ่�นที�ได้้ร่วิมกันวิางแผน	แลัะ
ลังม่อป็รับัป็รุงพุ่�นที�ป็ฏิิบััติของตนเอง

	 (3)	 เสริมสร้างทักษะการเป็็นผู้นำาให้แก่ผู้นำาชุมชนแลัะผู้เข้าร่วิม
กิจุกรรม	ส่งเสริมการสร้างนิสัยที�พึุงป็ระสงค์ในเร่�องของควิามเป็็นระเบีัยบั
เรียบัร้อย	 ควิามมีวิินัย	 การจัุด้การพุ่�นที�อย่างเป็็นระบับั	 โด้ยผู้เข้าร่วิม
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กิจุกรรมมีการนำาหลัักป็ฏิิบััติจุากกิจุกรรม	 5ส	 ไป็ป็ระยุกต์ใช้ต่อภายใน 
หน่วิยงานของตนเองได้้

	 (4)	 วัิด้สุธาโภชน์ได้้รับัการป็รับัป็รุงพุ่�นที�ทางกายภาพุ	 พุ่�นที�ได้้รับั
การพัุฒนาป็รับัป็รุงให้ดี้ขึ�น	แลัะมีควิามเป็็นระเบีัยบัเรียบัร้อยมีการจัุด้เก็บั
สิ�งของเป็็นระเบัียบัมากขึ�น	 ทำาให้ไม่ต้องเสียเวิลัาค้นหาของหร่อเอกสาร	
การป็รับัป็รุงที�เกิด้ขึ�นเป็็นสิ�งที�มองเห็นได้้	 แลัะเป็็นรูป็ธรรม	 ส่งเสริมการ
สร้างนิสัยในหน่วิยงานการป็ฏิิบััติกิจุกรรม	 5ส	 หากป็ลัูกฝังให้มีจิุตสำานึก
สาธารณะร่วิมกันอย่างสมำ�าเสมอจุนกลัายเป็็นส่วินหนึ�งของกิจุวัิตรป็ระจุำา
วัินจุะเสริมสร้างลัักษณะนิสัย	 แลัะควิามเป็็นระเบีัยบั	 วิินัยให้แก่ผู้ป็ฏิิบััติ
กิจุกรรม	สิ�งของในที�ทำางานมีควิามเป็็นระเบีัยบัเรียบัร้อย	แลัะจัุด้เก็บัอยา่ง
เป็็นระบับั	ทำาให้การทำางานมีป็ระสิทธิภาพุสูงขึ�น

	 (5)	 เกิด้คณะทำางาน	 (คณะกรรมการ	 5ส)	 ที�ป็ระกอบัด้้วิย	 
คณะกรรมการที�ป็รึกษา	 คณะกรรมการด้ำาเนินงาน	 ทั�งจุากฝ่ายสงฆ์์แลัะ
ฝ่ายคฤหัสถ์

 ความสอดคล้องกับพัันธกิจัข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบล

	 (1)	 ด้้านสุขภาพุอนามัย	 มีการถ่ายทอด้ควิามรู้ในเร่�องสุขภาวิะ 
องค์รวิมให้กับัผู้ร่วิมโครงการ	โด้ยเน้นไป็ที�เร่�องของสุขภาวิะทางสังคมเป็็น
สำาคัญ	ผ่านการพัุฒนาพุ่�นที�วัิด้ให้เป็็นศูนย์กลัางในการทำากิจุกรรมของชมุชน
แลัะเป็็นพุ่�นที�สัป็ป็ายะตามแนวิคิด้ทางพุระพุุทธศาสนา

	 (2)	ด้้านสามัคคีธรรม	กิจุกรรมในครั�งนี�ป็ระสบัควิามสำาเร็จุได้้โด้ย
อาศัยกระบัวินการมีส่วินร่วิมจุากภาคีเคร่อข่ายต่าง	 ๆ	 เป็็นการส่งเสริมใน
เร่�องควิามสามคัคีภายในชุมชนที�พุบัเห็นได้้ตั�งแต่กระบัวินการแรกเริ�มจุนถึง
กระบัวินการสุด้ท้าย	
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	 (3)	 ด้้านสาธารณูป็การ	 การมุ่งพัุฒนาพุ่�นที�วัิด้ทางด้้านกายภาพุ	
การป็รับัป็รุงทางด้้านสิ�งแวิด้ล้ัอม	 การบัริหารจัุด้การขยะเพุ่�อให้พุ่�นที�วัิด้
มีควิามสะอาด้	 รวิมถึงการป็รับัป็รุงอาคารสถานที�ให้เหมาะสมกับัการใช้
ป็ระโยชน์ของคนในชุมชน	สิ�งต่าง	ๆ	ที�กล่ัาวิมานี�มีควิามสอด้คล้ัองกับังาน
ด้้านสาธารณูป็การของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั

 เครือข่่ายที�เข้่ามามีส่วนร่วม

	 จุากการด้ำาเนินโครงการได้้นำาไป็สู่การเกิด้ขึ�นของเคร่อข่าย
ควิามร่วิมม่อร่วิมกับัองค์กรป็กครองส่วินท้องถิ�น	 ชุมชน	 สถานศึกษา	 
สถานป็ระกอบัการ	แลัะองค์กรภาคีเคร่อข่าย	โด้ยมีหน่วิยงานต่าง	ๆ	ที�ได้้
เข้ามามีส่วินร่วิมในการด้ำาเนินโครงการ	ได้้แก่	คณะสงฆ์์ในพุ่�นที�อำาเภอเสนา	
คณะสงฆ์์ในพุ่�นที�ตำาบัลับัางนมโค	องค์การบัริหารส่วินตำาบัลัเสนา	สำานักงาน
เทศบัาลัตำาบัลับัางนมโค	 โรงเรียนเทศบัาลัวิัด้สุธาโภชน์	 โรงเรียนเทศบัาลั 
วัิด้บัางนมโค	โรงเรียนเทศบัาลัวัิด้มารวิิชัย	ชุมชนหมู่ที�	4	แลัะหมู่ที�	6	ตำาบัลั 
สามกอ	ชุมชนหมู่ที�	4	หมู่ที�	6	หมู่ที�	7	หมู่ที�	9	แลัะหมู่ที�	11	ตำาบัลับัางนมโค
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	 การขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
ในครั�งนี�ขับัเคล่ั�อนโด้ย	 พุระราชรัตนเวิที,	 ผศ.ด้ร.	 รองเจุ้าคณะจัุงหวัิด้
นครสวิรรค์	แลัะเจุ้าอาวิาสวัิด้วิรนาถบัรรพุต	 (วัิด้เขากบั)	ตำาบัลัป็ากนำ�าโพุ	
อำาเภอเม่อง	 จัุงหวัิด้นครสวิรรค์	 โด้ยขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมในนามของหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัป็ากนำ�าโพุ	ซึึ่�งตลัอด้ระยะเวิลัาที�ผ่านมา	หน่วิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัแห่งนี�ได้้มีการขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมที�สอด้คล้ัอง
กับังานด้้านสาธารณสงเคราะหม์าอยา่งต่อเน่�อง	ผา่นการลังพุ่�นที�เยี�ยมเยยีน

5.3.4 โครงการสัาธารณสังเคราะห์เพุ่�อสัังคม 
เพุ่�อการสัร้างสัุขัภาวะให้กับผู้สัูงอายุแลื่ะผู้พุิการ

ดำาเนินการโดย  
หน่วยอีบรมประชิาชินประจำำาตำาบลปากนำ�าโพั จำังหวัดนครสวรรค์
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ผู้สูงอายุแลัะผู้ป่็วิยติด้เตียงที�อาศัยอยู่บัริเวิณรอบัวัิด้	 เพุ่�อให้กำาลัังใจุ	 
ตรวิจุสุขภาพุ	 แลัะส่งมอบัสิ�งของที�ช่วิยบัรรเทาควิามเด่้อด้ร้อน	 ภายใต้
ช่�อโครงการ	 “สาธารณสงเคราะห์เพุ่�อสังคมแลัะสร้างสุขภาวิะผู้สูงอายุ	 
ผู้พิุการ	ติด้เตียง	ติด้บ้ัาน”	ซึึ่�งเป็็นการทำางานอยา่งบูัรณาการร่วิมกันระหว่ิาง 
คณะสงฆ์์แลัะหนว่ิยงานราชการ	โด้ยเฉพุาะอยา่งยิ�งค่อ	เทศบัาลันครสวิรรค์	
ที�ได้้มีการส่งบุัคลัากรเข้ามามีส่วินร่วิมอย่างสมำ�าเสมอ	ไม่ว่ิาจุะเป็็นเจุ้าหน้าที�
จุากโรงพุยาบัาลัส่งเสริมสุขภาพุป็ระจุำาตำาบัลั	อาสาสมัครสาธารณสุขป็ระจุำา
หมู่บ้ัาน	(อสม.)	จึุงกล่ัาวิได้้ว่ิา	หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัป็ากนำ�าโพุ	
ซึึ่�งตั�งอยูที่�วิดั้วิรนาถบัรรพุต	(วัิด้เขากบั)	ภายใต้การนำาของ	พุระราชรัตนเวิที,	
ผศ.ด้ร.	ได้้มีการขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมที�สอด้คล้ัองกับัพัุนธกิจุของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัมาก่อนหน้าที�จุะได้้รับัการสนับัสนุนงบัป็ระมาณจุาก
สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	 (สสส.)	 ซึึ่�งแสด้งให้เห็น
ถึงบัทบัาทขององค์กรทางพุระพุุทธศาสนาที�ได้้ทำาหน้าที�สงเคราะห์สังคม
มาอย่างต่อเน่�อง

 ที�มาข่องการขั่บเคลื�อนกิจักรรม

	 จุากที�กล่ัาวิมาข้างต้นว่ิา	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
ป็ากนำ�าโพุ	ได้้มีการขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมกับัชุมชนในด้้านสาธารณสงเคราะห์
มาอย่างต่อเน่�อง	อีกทั�งยังเป็็นการทำางานอย่างมีส่วินร่วิมระหว่ิางคณะสงฆ์์
กับัหน่วิยงานราชการ	ที�มิได้้เป็็นการทำางานอยา่งโด้ด้เดี้�ยวิของคณะสงฆ์์ตาม
ลัำาพัุง	 สิ�งที�ผู้สูงอายุแลัะผู้ป่็วิยติด้เตียงที�เข้าร่วิมกิจุกรรมได้้รับัจึุงมีควิาม
ครอบัคลุัมในหลัายมิติ	 กล่ัาวิค่อ	 คณะสงฆ์์ทำาหน้าที�เยียวิยาจิุตใจุผ่านการ
ให้หลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนา	หน่วิยงานราชการทำาหน้าที�ตรวิจุสุขภาพุ
แลัะให้ควิามรู้ในด้้านการดู้แลัสุขภาพุเบ่ั�องต้น	อีกทั�งยังได้้รับัสิ�งของที�มีควิาม
จุำาเป็็นต่อการด้ำารงชีวิิตควิบัคู่ไป็ด้้วิย	เม่�อพิุจุารณาทั�งหมด้แล้ัวิจุะเห็นว่ิาการ
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ขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมดั้งกล่ัาวิ	 สามารถเยียวิยาช่วิยเหล่ัอผู้สูงอายุแลัะผู้ป่็วิย 
ติด้เตียงได้้ในหลัายมิติ	ทั�งนี�	แม้ว่ิาการทำางานของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัป็ากนำ�าโพุจุะเข้ามามีส่วินร่วิมในการยกระดั้บัคุณภาพุชีวิิตให้กับั 
ชาวิบ้ัานได้้อย่างเหมาะสม	หากแต่การขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมดั้งกล่ัาวิยังคงขาด้
มิติของการเข้ามามีส่วินร่วิมจุากภาคีเคร่อข่ายอ่�น	ๆ 	ด้้วิยเหตุผลัตามที�กล่ัาวิ
มานี�	จึุงเป็็นที�มาของการเข้ามาสนับัสนุนงบัป็ระมาณในการด้ำาเนินกิจุกรรม
ของโครงการสร้างเสริมสุขภาวิะเชิงพุุทธของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ในสังคมไทย	โด้ยเห็นว่ิาการเข้ามาสนับัสนุนงบัป็ระมาณใน 
ครั�งนี�	จุะสามารถเข้ามาช่วิยยกระดั้บัการทำางานให้กับัหน่วิยอบัรมป็ระชาชน 
ป็ระจุำาตำาบัลัป็ากนำ�าโพุได้้อย่างมีป็ระสิทธิภาพุมากยิ�งขึ�น

	 อย่างไรก็ตาม	ระหว่ิางการด้ำาเนินกิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัป็ากนำ�าโพุในป็ระเด้็นเร่�องการเยี�ยมเยียนให้กำาลัังใจุแลัะมอบั
สิ�งของให้กับัผู้สูงอายุแลัะผู้ป่็วิยติด้เตียงในพุ่�นที�	 เป็็นช่วิงจัุงหวิะที�เกิด้การ
แพุร่ระบัาด้ของโรคติด้เช่�อไวิรัสโคโรนา	 2019	พุอด้ี	 ส่งผลัให้ผู้รับัผิด้ชอบั
โครงการต้องมีการป็รับัเป็ลีั�ยนรูป็แบับัการด้ำาเนินกิจุกรรม	 โด้ยสอด้แทรก
ป็ระเด็้นการทำางานที�เกี�ยวิข้องกับัการช่วิยเหล่ัอชาวิบ้ัานจุากวิิกฤตการณ์
ในครั�งนี�	 ผ่านการจัุด้ตั�งโรงทานสาธารณสงเคราะห์	 การมอบัสิ�งของที�
จุำาเป็็นสำาหรับัการด้ำารงชีพุเพุ่�อลัด้รายจุ่ายให้กับัชาวิบ้ัาน	การมอบัอุป็กรณ์
สำาหรับัการป้็องกันควิามเสี�ยงที�จุะเกิด้โรค	 อาทิ	 หน้ากากอนามัย	 เจุลั
แอลักอฮอล์ั	แลัะอุป็กรณ์วัิด้อุณหภูมิ	เป็็นต้น	กิจุกรรมในรูป็แบับัหลัังนี�ถ่อ
เป็็นการแสด้งให้เห็นถึงบัทบัาทขององค์กรทางพุระพุุทธศาสนา	ที�สามารถ
เป็็นศูนย์กลัางแห่งควิามร่วิมม่อระหว่ิางภาคีเคร่อข่ายต่าง	 ๆ	 ผ่านการใช้
พุ่�นที�วัิด้เป็็นสถานที�สำาหรับัการป็ระกอบักิจุกรรม	 การช่วิยยกระดั้บัคุณค่า
ทางจิุตใจุภายใต้ภาวิะควิามกด้ดั้นอันเน่�องมาจุากเร่�องทางด้้านเศรษฐกิจุ
แลัะสังคม	 เป็็นการเน้นยำ�าให้เห็นถึงควิามสำาคัญของพุระพุุทธศาสนา 
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ภายใต้สถานการณ์ควิามเป็ลีั�ยนแป็ลังทางสังคมที�มีควิามซัึ่บัซ้ึ่อน	 แลัะมี
สภาวิะที�เป็ลีั�ยนแป็ลังอยูต่ลัอด้เวิลัาอย่างเป็็นพุลัวัิตได้้อย่างเหมาะสม	

 ขั่�นตอนการดำาเนินกิจักรรม

	 (1)	 การติด้ต่อป็ระสานงานกับัผู้ให้ทุนสนับัสนุน	 ผู้รับัผิด้ชอบั
โครงการได้้มีการติด้ต่อป็ระสานงานกับัคณะทำางานของโครงการเสริม
สร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	
ในสังคมไทย	 เพุ่�อขอทุนสนับัสนุนการด้ำาเนินกิจุกรรม	 แนวิทางการ 
ขับัเคลั่�อนโครงการ	ทั�งในเร่�องควิามคาด้หวิงัของผู้ให้ทุน	ควิามสอด้คลัอ้งกับั 
เป้็าหมายต่าง	 ๆ	 	 ตลัอด้จุนถึงเร่�องของการจัุด้ทำาเอกสารการเงินแลัะการ
ใช้งบัป็ระมาณ	 โด้ยมีการนัด้หมายกับัคณะทำางานในการลังพุ่�นที�ตรวิจุดู้
กิจุกรรมต่าง	ๆ 	ที�ขับัเคล่ั�อนในนามของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
ป็ากนำ�าโพุ	ทั�งนี�หลัังจุากคณะทำางานได้้มีการลังพุ่�นที�เป็็นที�เรียบัร้อย	ได้้นำา
ไป็สู่มติเห็นชอบัที�จุะให้การสนับัสนุนงบัป็ระมาณในการด้ำาเนินกิจุกรรม

	 (2)	 การป็ระชุมกับัภาคีเคร่อข่ายแลัะป็ระชาสัมพัุนธ์กิจุกรรม	
เน่�องจุากกิจุกรรมการลังพุ่�นที�เยี�ยมเยียนให้กำาลัังใจุแลัะ 

ส่งมอบัสิ�งของให้กับัผู้สูงอายุแลัะผู้ป่็วิยติด้เตียงใน
พุ่�นที�	 ซึึ่�งเป็็นกิจุกรรมที�หน่วิยอบัรมป็ระชาชน

ป็ระจุำาตำาบัลัป็ากนำ�าโพุด้ำาเนินการมาอยา่งต่อ
เน่�อง	 รูป็แบับัการป็ระชุมในครั�งนี�ส่วินหนึ�ง
จึุงเป็็นการป็ระชุมร่วิมกับัภาคีเคร่อข่ายเดิ้ม
แลัะภาคีเคร่อข่ายที�จุะเข้ามามีส่วินร่วิมเพิุ�ม
เติม	เพุ่�อให้เกิด้เคร่อข่ายควิามรว่ิมม่อที�หลัาก

หลัายมากยิ�งขึ�น	มีป็ระสิทธิภาพุที�มากขึ�น	แลัะ
เกิด้ควิามยั�งย่นในระยะยาวิ	 นอกจุากนี�ยังอาศัย
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การป็ระชุมดั้งกล่ัาวิในการป็ระชาสัมพัุนธ์
กิจุกรรมกับัผู้ที�จุะเข้ามามีส่วินร่วิมอีก
ด้้วิย

	 (3)	 การลังพุ่�นที�เยี�ยมเยียน
ให้กำาลัังใจุแลัะส่งมอบัสิ�งของให้กับั
ผู้สูงอายุแลัะผู้ป่็วิยติด้เตียง	 หลัังจุาก
ได้้วิางแผนการขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมแลัะ
ป็ระชาสมัพัุนธ์เป็็นที�เรียบัร้อย	ผู้รับัผิด้ชอบั 
โครงการได้้ลังพุ่�นที�เยี�ยมเยียนให้กำาลัังใจุแลัะ 
ส่งมอบัสิ�งของให้กับัผู้สูงอายุแลัะผู้ป่็วิยติด้เตียงในพุ่�นที�	 เป็็นการด้ำาเนิน
กิจุกรรมในลัักษณะต่อเน่�องเป็็นป็ระจุำาในทุกสัป็ด้าห์	นอกจุากการลังพุ่�นที� 
ไป็ยังบ้ัานพัุกของกลุ่ัมเป้็าหมายเด้ิมแล้ัวิ	 ยังมีการลังพุ่�นที�ไป็ยังกลุ่ัม 
เป้็าหมายใหม่	 ๆ	 โด้ยได้้รับัการอนุเคราะห์ข้อมูลัจุากสำานักงานพุัฒนา
สังคมแลัะควิามมั�นคงของมนุษย์จัุงหวัิด้	แลัะสำานักงานสาธารณสุขจัุงหวัิด้	
ทำาให้การขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมในครั�งนี�สามารถขยายผลัต่อไป็ยังเคสใหม่	 ๆ	 
นอกเหน่อจุากที�เคยมีมาได้้มากขึ�น	 เป็็นการทำางานอย่างบูัรณาการโด้ย
เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อแต่ลัะภาคส่วินสามารถด้ำาเนินการกิจุกรรมได้้ตรงกับั 
พัุนธกิจุของหน่วิยงานตนเอง	ในอีกทางหนึ�งก็สามารถช่วิยหนุนเสริมให้บัรรลุั 
ตามพัุนธกิจุของหน่วิยงานอ่�น	ๆ	ได้้อีกด้้วิยเช่นกัน		

	 (4)	การป็ระชมุเพุ่�อวิางแผนการด้ำาเนนิกิจุกรรมในชว่ิงสถานการณ์
การแพุร่ระบัาด้ของโรคติด้เช่�อไวิรัสโคโรนา	 2019	 การขับัเคล่ั�อนกิจุกรรม
ในส่วินนี�	 เป็็นกิจุกรรมที�เพิุ�มเติมเข้ามาเน่�องจุากวิิกฤตการณ์ดั้งกล่ัาวิ	 โด้ย
ผู้รับัผิด้ชอบัโครงการได้้ใช้พุ่�นที�วัิด้วิรนาถบัรรพุต	 (วัิด้เขากบั)	 เป็็นสถานที�
จัุด้ตั�งโรงทานสาธารณสงเคราะห์เพุ่�อสังคม	ภายใต้ช่�อ	“ศูนย์ช่วิยเหล่ัอผู้ได้้
รับัผลักระทบัจุากการแพุรร่ะบัาด้ของโรคติด้เช่�อไวิรัสโคโรนา	2019”	มีการ
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แจุกสิ�งของที�จุำาเป็็นต่อการด้ำารงชีพุให้กับัชาวิบ้ัานในพุ่�นที�	โด้ยมีหน่วิยงาน
ที�เข้ามามีส่วินร่วิมจุำานวินมาก	อาทิ	คณะสงฆ์์จัุงหวัิด้นครสวิรรค์	สำานักงาน
วัิฒนธรรมจัุงหวัิด้	 สำานักงานพุระพุุทธศาสนาแห่งชาติจัุงหวัิด้	 โครงการ
หมู่บ้ัานรักษาศีลั	5	แลัะโครงการวัิด้	ป็ระชา	รัฐ	สร้างสุข	ด้้วิยกิจุกรรม	5ส

	 (5)	 การจุัด้ตั�งโรงทานสาธารณสงเคราะห์เพุ่�อสังคม	 การมอบั
ถุงยังชีพุที�ภายในบัรรจุุสิ�งของเคร่�องใช้แลัะอาหารแห้งให้กับัชาวิบ้ัานใน
พุ่�นที�	เพุ่�อช่วิยบัรรเทาควิามเด่้อด้ร้อนให้กับัชาวิบ้ัานที�ได้้รับัผลักระทบัจุาก
สถานการณ์การแพุร่ระบัาด้ของโรคติด้เช่�อไวิรัสโคโรนา	2019

 ผลลัพัธ์ที�เกิดขึ่�น

	 (1)	ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมได้้แก่	ผู้สูงอายุ	ผู้ป่็วิยติด้เตียง	แลัะผู้ที�ได้้รับั
ผลักระทบัจุากสถานการณก์ารแพุรร่ะบัาด้ของโรคตดิ้เช่�อไวิรัสโคโรนา	2019	
ได้้รับัการช่วิยเหล่ัอทางด้้านสิ�งของเคร่�องใช้แลัะได้้รับัการเยียวิยาทางด้้าน
จิุตใจุ

	 (2)	 เกิด้เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อที�สามารถเข้ามาช่วิยยกระดั้บัการ
ทำางานให้กับัหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัป็ากนำ�าโพุ	 เป็็นการหนุน
เสริมการทำางานให้เกิด้ศักยภาพุแลัะมีควิามยั�งย่นมากยิ�งขึ�น

	 (3)	 เกิด้ฐานข้อมูลัผู้สูงอายุแลัะผู้ป่็วิยติด้เตียงที�ควิรได้้รับัการ 
ช่วิยเหล่ัอในพุ่�นที�	 โด้ยฐานข้อมูลัดั้งกล่ัาวิเกิด้ขึ�นภายใต้ควิามร่วิมม่อ
ระหวิา่งสำานักงานพัุฒนาสังคมแลัะควิามมั�นคงของมนษุยจั์ุงหวัิด้	สำานักงาน
สาธารณสุขจัุงหวัิด้	 แลัะคณะสงฆ์์	 ซึึ่�งช่วิยแสด้งให้เห็นถึงสถานการณ์ 
ของกลุ่ัมเป็ราะบัางดั้งกล่ัาวิได้้ชัด้เจุนมากขึ�น
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 ความสอดคล้องกับพัันธกิจัข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบล

	 (1)	 ด้้านสาธารณสงเคราะห์	 กิจุกรรมการลังพุ่�นที�เยี�ยมเยียน
ให้กำาลัังใจุแลัะส่งมอบัสิ�งของเคร่�องใช้ให้กับัผู้สูงอายุแลัะผู้ป่็วิยติด้เตียง	 
ตลัอด้จุนกิจุกรรมการจุัด้ตั�งโรงทานสาธารณสงเคราะห์เพุ่�อสังคม	 ถ่อเป็็น
กิจุกรรมที�สอด้คล้ัองกับัพัุนธกิจุของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัใน
ด้้านสาธารณสงเคราะห์	เน่�องจุากทั�งสองกิจุกรรมได้้ช่วิยยกระดั้บัคุณภาพุ
ชีวิิตแลัะบัรรเทาควิามเด่้อด้ร้อนให้กับัผู้เข้าร่วิมกิจุกรรม

	 (2)	ด้้านกตัญญููกตเวิทิตาธรรม	กิจุกรรมทั�งสองกิจุกรรมที�ขับัเคล่ั�อน
โด้ยหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัป็ากนำ�าโพุ	มีผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมเป็็น
ผู้สูงอายุเป็็นส่วินใหญ่	 เน่�องจุากชุมชนบัริเวิณโด้ยรอบัวัิด้วิรนาถบัรรพุต
มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่จุำานวินมาก	 สิ�งของเคร่�องใช้	 อาหาร	 หร่อสิ�งของที�มี
ควิามจุำาเป็็นต่อการด้ำารงชีวิิตสามารถถูกส่งต่อไป็ยังผู้สูงอายุเหล่ัานั�น	
กิจุกรรมที�สอด้คลัอ้งกับัพัุนธกิจุด้้านกตญัญููกตเวิทิตาธรรมอยา่งชัด้เจุนกค่็อ	 
การลังพุ่�นที�เยี�ยมเยียนให้กำาลัังใจุแลัะส่งมอบัสิ�งของให้กับัผู้สูงอายุ	กิจุกรรม
ดั้งกล่ัาวิเป็็นการแสด้งให้เห็นถึงการให้ควิามสำาคัญกับัผู้สูงอายใุนพุ่�นที�	โด้ย
มีองค์กรทางพุระพุุทธศาสนาเป็็นผู้ขบััเคลั่�อนหลััก	ผ่านการใช้หลัักธรรมทาง
พุระพุุทธศาสนา	แลัะเปิ็ด้โอกาสให้ผู้สูงอายุที�ไม่สะด้วิกเดิ้นทางไป็ที�วัิด้ได้้มี
การป็ระกอบัพิุธีกรรมทางพุระพุุทธศาสนาในพุ่�นที�ของตนเอง

	 (3)	ด้้านสุขภาพุอนามัย	กิจุกรรมการจุดั้ตั�งศูนย์สาธารณสงเคราะห์
เพุ่�อสังคมมีควิามเกี�ยวิข้องกับัมิติทางด้้านสุขภาพุอนามัย	เน่�องจุากกิจุกรรม
ดั้งกล่ัาวิเป็็นการสร้างควิามตระหนักรู้ทางด้้านสุขภาพุ	 โด้ยเฉพุาะอย่างยิ�ง
ค่อหลัักการป็ฏิิบััติตนในช่วิงสถานการณ์การแพุร่ระบัาด้ของโรคติด้เช่�อไวิรัส
โคโรนา	2019	เพุ่�อไม่ให้เกิด้ภาวิะที�จุะนำาไป็สู่การติด้เช่�อโรคดั้งกล่ัาวิ
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	 (4)	 ด้้านสามัคคี	 ภาพุการทำางานอย่างบูัรณาการร่วิมกันระหว่ิาง
หน่วิยงานต่าง	ๆ 	เป็็นการแสด้งให้เห็นถึงควิามสมัครสมานสามัคคีของคนใน
สังคม	 โด้ยเฉพุาะในช่วิงวิิกฤตการณ์ที�คนส่วินใหญ่ได้้รับัควิามเด่้อด้ร้อน	 
ทั�งในแง่ของการด้ำาเนินชีวิิต	สภาพุเศรษฐกิจุแลัะสังคม	กิจุกรรมดั้งกล่ัาวินี� 
ได้้ช่วิยยึด้โยงให้เกิด้ควิามร่วิมม่อ	 ควิามเป็็นอันหนึ�งอันเดี้ยวิกัน	 เพุ่�อให้ 
ทุกคนในสังคมร่วิมแรงร่วิมใจุสามารถฟัื้นฝ่าอุป็สรรคให้ผ่านพุ้นไป็ได้้ด้้วิยดี้

 เครือข่่ายที�เข้่ามามีส่วนร่วม

	 จุากการด้ำาเนินโครงการได้้นำาไป็สู่การเกิด้ขึ�นของเคร่อข่ายควิาม
ร่วิมม่อร่วิมกับัองค์กรป็กครองส่วินท้องถิ�น	 ชุมชน	 สถานศึกษา	 สถาน
ป็ระกอบัการ	แลัะองค์กรภาคีเคร่อข่าย	โด้ยมีหน่วิยงานต่าง	ๆ	ที�ได้้เข้ามา 
มีส่วินร่วิมในการด้ำาเนินโครงการ	 ได้้แก่	 คณะสงฆ์์จัุงหวัิด้นครสวิรรค์	
สำานักงานจัุงหวัิด้นครสวิรรค์	 เทศบัาลันครสวิรรค์	 สำานักงานวัิฒนธรรม
จัุงหวัิด้	สำานักงานพุระพุุทธศาสนาแห่งชาติจัุงหวัิด้	โครงการหมู่บ้ัานรักษา
ศีลั	5	แลัะโครงการวัิด้	ป็ระชา	รัฐ	สร้างสุข	ด้้วิยกิจุกรรม	5ส	แลัะชุมชน
บัริเวิณใกล้ัเคียงจุำานวิน	9	แห่ง
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	 การขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา 
ตำาบัลัเนินพุระ	 จัุงหวัิด้ระยอง	 ขับัเคล่ั�อนโด้ยพุระมหานักรบั	 อคฺคธมฺโม	 
เจุ้าอาวิาสวัิด้โขด้หิน	 สังกัด้มหานิกาย	 อยู่ในเขตป็กครองคณะสงฆ์์	 ตำาบัลั
เนินพุระ	อำาเภอเม่องระยอง	จัุงหวัิด้ระยอง	วัิด้นี�ได้้เริ�มก่อสร้างเป็็นที�พัุกสงฆ์์	 
เม่�อ	พุ.ศ.	2486	กรมการศาสนา	กระทรวิงศึกษาธิการ	ได้้ป็ระกาศตั�งเป็็น 
วัิด้	 เม่�อวัินที�	 9	 เด่้อนเมษายน	พุ.ศ.	 2512	 ให้ช่�อว่ิาวัิด้โขด้หิน	 ซึึ่�งมีนาม
เดิ้มว่ิา	 วัิด้โขด้หินปั็กษีคีรีราม	 เป็็นช่�อที�ชาวิบ้ัานเรียกกันมาตั�งแต่เริ�มสร้าง	

5.3.5 โครงการโรงทานสัาธารณสังเคราะห์สัุขัภาวะ 

อ.ป.ต. วัดโขัดหิน (ปักษ่ค่รีราม) 

ดำาเนินการโดย  
หน่วยอีบรมประชิาชินประจำำาตำาบลเนินพัระ จำังหวัดระยอีง
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เพุราะตั�งอยู่	ณ	บ้ัานโขด้หิน	กิจุกรรมที�มีควิามน่าสนใจุของวัิด้โขด้หิน	ค่อ	 
การจัุด้การขยะภายในชุมชนรอบับัริเวิณวัิด้	 เน่�องจุากทางพุระมหานักรบั 
อคฺคธมฺโม	 เจุ้าอาวิาสวิัด้โขด้หิน	 เห็นว่ิาจัุงหวัิด้ระยองเป็็นจุังหวัิด้ที�มี 
แหล่ังท่องเที�ยวิสำาคัญของป็ระเทศไทยหลัายแห่ง	 อีกทั�งยังเป็็นพุ่�นที�ของ 
อุตสาหกรรมที�สำาคัญของป็ระเทศไทย	 ส่งผลัให้มีจุำานวินป็ระชากรที�
เข้ามาอาศัยในพุ่�นที�จัุงหวัิด้ระยองเป็็นจุำานวินมาก	 แลัะมีป็ริมาณขยะ 
ที� เพิุ�มขึ�นอย่างต่อเน่�อง	 โด้ยจุากข้อมูลัที� เจุ้าอาวิาสทำางานร่วิมกับั 
หน่วิยงานด้้านการส่งเสริมคุณภาพุสิ�งแวิด้ล้ัอม	 พุบัว่ิา	 มีป็ริมาณขยะ 
ที�ถูกนำาไป็รีไซึ่เคิลัต่อได้้จุริงป็ระมาณร้อยลัะ	 5	 ของจุำานวินขยะที�เกิด้ขึ�น	 
อีกทั�งยังสูญเสียงบัป็ระมาณจุำานวินมากในการจัุด้การขยะดั้งกล่ัาวิ	วัิด้โขด้หิน 
จึุงด้ำาเนินกิจุกรรม	 “ชุมชน	 LIKE	 (ไร้)	 ขยะ”	 ร่วิมกับัองค์กรภาคเอกชน	
ในการสร้างการมีส่วินร่วิมจุากสถาบัันการศึกษา	 ภาครัฐ	 แลัะภาค 
ป็ระชาสังคม	 ในการป็ลูักฝังจิุตสำานึกการคัด้แยกขยะแลัะการใช้ป็ระโยชน์
จุากขยะให้กับัเด็้กแลัะเยาวิชนในโรงเรียน	 แลัะโด้ยเฉพุาะอย่างยิ�งการให้
ควิามรู้แก่ญาติโยมที�มาทำาบุัญที�วัิด้	อาทิ	การจัุด้โครงการปิ็�นโตบุัญ	 ที�ทาง
วัิด้นำาปิ็�นโตที�เหล่ัอใช้หร่อในโอกาสที�มีผู้มาบัริจุาคแจุกจุ่ายให้กับัผู้มาทำาบุัญ
เพุ่�อให้นำากลัับัไป็ใช้ในชีวิิตป็ระจุำาวัิน	 หร่อใส่อาหารมาทำาบุัญในโอกาส 
ต่อไป็เพุ่�อลัด้การใช้ถุงพุลัาสติก	 การจุัด้จุุด้รับับัริจุาคถุงพุลัาสติกที�สะอาด้	
เพุ่�อนำาไป็จุำาหน่ายเข้าระบับันำากลัับัมาใช้อีก	 (Recycle)	 แลัะนำารายได้้
จุากการจุำาหน่ายมาเป็็นทุนการศึกษาให้กับัเยาวิชนแลัะสามเณร	 อย่างไร
ก็ตามในช่วิงของการขอรับัการสนับัสนุนงบัป็ระมาณเพุ่�อต่อยอด้การด้ำาเนิน
กิจุกรรมด้งักล่ัาวิ	อยู่ในชว่ิงของการแพุรร่ะบัาด้ของโรคตดิ้เช่�อไวิรัสโคโรนา	
2019	 ทางหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัเนินพุระ	 จึุงป็รับัการขอรับั
งบัป็ระมาณสำาหรับัการขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมดั้งกล่ัาวิ	 เป็็นการสนับัสนุนการ
จัุด้ตั�งโรงทานสาธารณสงเคราะหเ์พุ่�อแจุกจุา่ยอาหารสด้แลัะอาหารแหง้แก่
ป็ระชาชนในพุ่�นที�ด้ำาเนินงานของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัโขด้หิน 
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 ที�มาข่องการขั่บเคลื�อนกิจักรรม

	 จุากสถานการณ์การแพุร่ระบัาด้ของโรคติด้เช่�อไวิรัสโคโรนา	2019	
หร่อ	โรคโควิิด้	19	ที�เกิด้ขึ�นทั�วิทั�งโลักแลัะมีการแพุร่ระบัาด้ในป็ระเทศไทย	
ส่งผลัวิิถีชีวิิตของคนในสังคมเป็็นวิงกว้ิาง	 โด้ยเฉพุาะมาตรการการป้็องกัน
การระบัาด้ของโรคด้ังกล่ัาวิจุากทางหน่วิยงานด้้านสาธารณสุขแลัะ 
หน่วิยงานภาครัฐ	ทั�งจุำากัด้การเดิ้นทางระหว่ิางจัุงหวัิด้	การส่งเสริมให้มีการ
ป็ฏิิบััติงานนอกสถานที�ตั�ง	 (Work	From	Home)	การปิ็ด้ร้านอาหารหร่อ
สถานบัริการบัางส่วิน	 ทำาให้ผู้ป็ระกอบัการ	 ลูักจุ้าง	 หร่อพุนักงานที�เคยมี
กิจุกรรมทางเศรษฐกิจุในพุ่�นที�จัุงหวัิด้ระยอง	 ไม่มีควิามจุำาเป็็นต้องป็ฏิิบััติ
งานในพุ่�นที�	บัางส่วินถูกนายจุ้างป็ระกาศให้มีการพัุกงานชั�วิคราวิหร่ออาจุ
ถึงขั�นป็ระกาศให้มีการเลิักจุ้างงาน	 ผลัที�เกิด้ขึ�นจึุงส่งผลักระทบัต่อการใช้
ชีวิิตของป็ระชาชนที�อยู่ในเขตพุ่�นที�จัุงหวัิด้ระยองเป็็นวิงกว้ิาง

	 วัิด้โขด้หิน	(ปั็กษีคีรีราม)	โด้ย	พุระมหานักรบั	อคฺคธมฺโม	เจุ้าอาวิาส	
ในฐานะองค์กรทางพุระพุุทธศาสนา	ได้้เล็ังเห็นถึงปั็ญหาดั้งกล่ัาวิ	ป็ระกอบั
กับัการที�สมเด็้จุพุระอริยวิงศาคตญาณ	 สมเด็้จุพุระสังฆ์ราช	 ได้้มีด้ำาริให้ 
คณะสงฆ์์ทั�วิป็ระเทศที�มีควิามพุร้อมแลัะมีศักยภาพุจัุด้ตั�งโรงทานสาธารณ
สงเคราะห์เพุ่�อเป็็นการบัรรเทาทุกข์ให้กับัป็ระชาชนในช่วิงการแพุร่ระบัาด้
ของโรคติด้เช่�อไวิรัสโคโรนา	2019	ทางพุระมหานักรบั	อคฺคธมฺโม	จึุงด้ำาเนิน
การป็ระสานงานมายงัโครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ในสังคมไทย	เพุ่�อขอป็รับัเป็ลีั�ยนแผนการ
ด้ำาเนินกิจุกรรมจุากเดิ้มที�จุะขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมต่อยอด้โครงการ	 “ชุมชน	
LIKE	(ไร้)	ขยะ”	เป็็นการสนับัสนุนการด้ำาเนินงานโครงการโรงทานสาธารณ
สงเคราะห์	 อ.ป็.ต.	 ตำาบัลัเนินพุระ	 อำาเภอเม่องระยอง	 โด้ยใช้ช่�อกิจุกรรม	 
“วัิด้โขด้หิน	:	ให้ธรรม	ให้ทาน	ให้ควิามรู้	สู้ภัยไวิรัสโคโรนา	(COVID-19)”	
ซึึ่�งมีวัิตถุป็ระสงค์เพุ่�อจัุด้ตั�งโรงทานเพุ่�อแจุกอาหารสด้แลัะอาหารแห้ง	 
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ตลัอด้จุนเคร่�องอุป็โภคให้กับัป็ระชาชนที�อาศัยอยู่บัริเวิณเขตพุ่�นที�การ
ทำางานของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัเนินพุระ	 นอกจุากนี�ยังคง
ป็ระชาสัมพัุนธ์แลัะให้จัุด้กิจุกรรมให้ควิามรู้ด้้านการสาธารณสุขทั�งการ 
รับัป็ระทานอาหารป็รุงสุก	 แนวิทางในการล้ัางม่อหร่อการทำาควิามสะอาด้
โด้ยเจุลัแอลักอฮอล์ั	 การเว้ินระยะห่างทางสังคม	 แลัะการสวิมหน้ากาก
อนามัยแก่ป็ระชาชนที�มารับัเคร่�องอุป็โภคบัริโภค

 ขั่�นตอนการดำาเนินกิจักรรม

	 (1)	 การนำาเสนอโครงการ	 โด้ยผู้รับัผิด้ชอบัโครงการได้้จัุด้ทำา 
ข้อเสนอโครงการเพุ่�อขอรับังบัป็ระมาณในการสนับัสนุนการด้ำาเนินงานจุาก
โครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	
(อ.ป็.ต.)	ในสังคมไทย

	 (2)	 จัุด้ตั�งคณะทำางาน	 โด้ยควิามร่วิมม่อจุากภาคป็ระชาสังคม 
แลัะป็ระชาชนในพุ่�นที�การด้ำาเนินงานของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัเนินพุระ	 หน่วิยงานด้้านสาธารณสุขในพุ่�นที�ตำาบัลัเนินพุระ	 แลัะ 
ภาคเอกชนอย่าง	บัริษัท	 เอสซีึ่จีุ	 เคมิคอลัส์	จุำากัด้	 ที�สนับัสนุนการด้ำาเนิน
กิจุกรรมการจัุด้การขยะในวัิด้

	 (3)	 การจัุด้ตั�งโรงทานสาธารณสงเคราะห์ตามด้ำาริของสมเด็้จุ 
พุระอริยวิงศาคตญาณ	สมเด็้จุพุระสังฆ์ราช	โด้ยมีกำาหนด้เริ�มกิจุกรรมตั�งแต่
ช่วิงวัินที�	1	เมษายน	พุ.ศ.	2563	เป็็นต้นมา	โด้ยด้ำาเนินการตั�งจุุด้แจุกอาหาร
สด้	อาหารแหง้	แลัะเคร่�องอุป็โภคบัรโิภค	ที�จุำาเป็็นสำาหรับัป็ระชาชนที�ได้้รับั
ผลักระทบัจุากการแพุรร่ะบัาด้ของโรคตดิ้เช่�อไวิรัสโคโรนา	2019	โด้ยเฉพุาะ
การแจุกหน้ากากผ้า	แลัะเจุลัแอลักอฮอล์ั	โด้ยมีหน่วิยงานด้้านสาธารณสุข
ในเขตพุ่�นที�ตำาบัลัเนินพุระ	 เข้ามาร่วิมสนับัสนุนการด้ำาเนินกิจุกรรมโด้ย 
การตั�งจุุด้ตรวิจุคัด้กรองอุณหภูมิร่างกายแลัะการแจุกเจุลัแอลักอฮอล์ั
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	 (4)	การบัรรยายธรรมะแลัะป็ระชาสัมพัุนธ์ควิามรู้ด้้านการจัุด้การ
ขยะที�เป็็นกิจุกรรมตอ่เน่�องของทางวัิด้โขด้หิน	โด้ย	พุระมหานกัรบั	อคฺคธมฺโม	 
เจุ้าอาวิาสวัิด้โขด้หิน	 เพุ่�อให้ป็ระชาชนที�มารับัเคร่�องอุป็โภคบัริโภค	 
นำาแนวิทางการคัด้แยกขยะไป็ป็ระยุกต์ใช้ในชีวิิตของตนเอง

 

 ผลลัพัธ์ที�เกิดขึ่�น

	 (1)	 ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมได้้รับัเคร่�องอุป็โภคบัริโภคที�จุำาเป็็นใน 
ช่วิงการแพุร่ระบัาด้ของโรคติด้เช่�อไวิรัสโคโรนา	2019

	 (2)	 ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมได้้รับัควิามรู้แลัะเกิด้ควิามตระหนักถึง 
ควิามจุำาเป็็นแลัะป็ระโยชน์ที�จุะได้้รับัจุากการแยกขยะตั�งแต่ตนเอง	 
ครัวิเร่อน	แลัะสังคม

	 (3)	 เกิด้เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อการด้ำาเนินงานภายใต้ภารกิจุของ
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัระหว่ิางคณะสงฆ์์	 หน่วิยงานภาครัฐ	
ภาคเอกชน	แลัะภาคป็ระชาสังคมในพุ่�นที�ตำาบัลัเนินพุระ

 ความสอดคล้องกับพัันธกิจัข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบล

	 (1)	 ด้้านสุขภาพุแลัะอนามัย	 มีการถ่ายทอด้ควิามรู้ในเร่�อง	 
แนวิป็ฏิิบััติในช่วิงการแพุร่ระบัาด้ของโรคติด้เช่�อไวิรัสโคโรนา	 2019	 ที�จุะ
มีส่วินในการสร้างควิามรู้แลัะควิามเข้าใจุต่อการแพุร่ระบัาด้ของโรคแลัะ
การป็ฏิิบััติตนในช่วิงดั้งกล่ัาวิ	 อันจุะเป็็นป็ระโยชน์ต่อการรับัม่อในอนาคต
หากเกิด้โรคระบัาด้ขึ�นอีก
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	 (2)	 ด้้านสาธารณสงเคราะห์	 โด้ยวัิด้ได้้เพิุ�มบัทบัาทของการจัุด้ตั�ง
โรงทานเพุ่�อช่วิยเหล่ัอป็ระชาชนที�ได้้รับัผลักระทบัจุากการแพุร่ระบัาด้ของ
โรคติด้เช่�อไวิรัสโคโรนา	 2019	 โด้ยเฉพุาะการสงเคราะห์ป็ระชาชนด้้าน
เคร่�องอุป็โภคบัริโภค	อันจุะช่วิยให้ป็ระชาชนสามารถยังชีพุในระหว่ิางการ
ระบัาด้ของโรคดั้งกล่ัาวิได้้	อีกทั�งยงัสงเคราะห์ธรรมะ	เพุ่�อเยยีวิยาจิุตใจุของ
ป็ระชาชนที�เกิด้ควิามไม่สบัายใจุจุากควิามไม่แน่นอนทางรายได้้	ซึึ่�งจุะเป็็น
กำาลัังใจุที�สำาคัญในกับัป็ระชาชนในระหว่ิางวิิกฤตการณ์ดั้งกล่ัาวิ

 

 เครือข่่ายที�เข้่ามามีส่วนร่วม

	 เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อที�สำาคัญที�มีส่วินในการสนับัสนุนการด้ำาเนิน
กิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัเนินพุระ	 ป็ระกอบัด้้วิย	 
1)	สาธารณสขุตำาบัลัเนนิพุระ	2)	บัรษัิท	เอสซึ่จีีุ	เคมคิอลัส์	จุำากัด้	3)	เคร่อข่าย 
ป็ระชาสังคมชุมชนเนินพุระ	อำาเภอเม่องระยอง	จัุงหวัิด้ระยอง
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	 การขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
ในครั�งนี�ขับัเคล่ั�อนโด้ยหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัหนองลัาน	 
วัิด้หนองไม้แก่น	ตั�งอยู่เลัขที�	139	หมู่ที�	6	ตำาบัลัหนองลัาน	อำาเภอท่ามะกา	
จัุงหวัิด้กาญจุนบัรีุ	ได้้รับัการจุดั้ตั�ง	เม่�อปี็	พุ.ศ.	2554	มพีุระครกูาญจุนธรรมชยั 
ด้ำารงตำาแหน่งเป็็นเจุ้าอาวิาส	 ตลัอด้ระยะเวิลัาที�ผ่านมา	 หน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัหนองลัาน	 ได้้ด้ำาเนินการสนองนโยบัายตาม 

5.3.6 โครงการโรงทานสัาธารณสังเคราะห์
ให้ธรรม ให้ทาน ให้ความรู้ 

สัู้ภัยไวรัสัโคโรนา (Covid-19)

ดำาเนินการโดย  
หน่วยอีบรมประชิาชินประจำำาตำาบลหนอีงลาน จำังหวัดกาญจำนบุรี
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มหาเถรสมาคมมาอย่างต่อเน่�อง	 ด้้วิยการ 
ขับัเคล่ั�อนงานตามพัุนธกิจุทั�ง	8	 ด้้านของ
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	
ไม่ว่ิาจุะเป็็นการทำาบุัญในวัินสำาคัญ	
เช่น	วัินสงกรานต์	วัินเข้าพุรรษา-ออก
พุรรษา	 ป็ฏิิบััติธรรมในวัินสำาคัญ	 เช่น	
วัินวิิสาขบูัชา	 เป็็นต้น	 โครงการวัิด้
โรงเรียนพุาเด็้กนักเรียนเข้าวัิด้ทำาควิามดี้ 
(คนดี้ วิิ ถี พุุทธ) 	 การ ส่ง เส ริม ชุมชนให้
มีการดู้แลัสุขภาพุในด้้านการแพุทย์แผนไทย	 
นวิด้	ป็ระคบั	อบั	สมุนไพุร	แลัะการฝังเข็มตามศาสตร์แพุทย์แผนจีุน	ซึึ่�งได้้
รับัควิามร่วิมม่อกับัโรงพุยาบัาลัส่งเสริมสุขภาพุตำาบัลัหนองลัาน	 ในการให้
ควิามรู้แก่ชุมชนเกี�ยวิกับัสุขอนามัยในหลัาย	ๆ	ด้้าน	ตรวิจุโรค	แลัะป้็องกัน
โรคไข้เล่ัอด้ออก	ลัด้ขยะ	ธนาคารขยะ	ธนาคารป็ลัาหางนกยูง	นอกจุากนี�
ยังได้้เข้าร่วิมเป็็นคณะอนุกรรมการ	 อพุช.	 ส่งเสริมแลัะสนับัสนุน	 อำาเภอ	
แลัะข้าราชการ	 ผู้นำาท้องที�ท้องถิ�น	 หิ�วิปิ็�นโตเข้าวัิด้ทำาบุัญ	 ลัด้ขยะ	 ลัด้มัน 
ลัด้หวิาน	 ลัด้เค็ม	 เป็็นต้น	 การส่งเสริมชุมชนทำาผลิัตภัณฑ์ิที�ทำาจุาก 
นำ�าหมักชีวิภาพุ	เช่น	นำ�ายาล้ัางจุาน	การส่งเสริมการพัุฒนาอาชีพุโด้ยการใช้	 
วัิสดุ้เหล่ัอใช้	 (ขยะรีไซึ่เคิลั)	 ทำากระเป็�า	 ปุ็�ยดิ้นอินทรีย์	 แลัะบัรรจุุภัณฑ์ิ	
เป็็นต้น	การจัุด้ตั�งศูนย์การเรียนรู้	“เทิด้-ด้้วิย-ทำา”	น้อมนำาศาสตร์พุระราชา
สู่การพัุฒนาคุณภาพุชีวิิตอยา่งยั�งยน่	การมอบัทนุการศึกษาแก่เด็้กนักเรียน	 
ตลัอด้จุนถึงกิจุกรรมอ่�น	ๆ	อีกมากมาย	ทั�งนี�	จุากกิจุกรรมดั้งกล่ัาวิข้างต้น	
จุะเห็นได้้ว่ิาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัหนองลัาน	 ได้้ด้ำาเนินการ
ในพุันธกิจุของหน่วิย	 โด้ยมีวัิด้หนองไม้แก่นเป็็นแกนนำาในการทำากิจุกรรม	
ได้้ครบัทุกด้้าน
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 ที�มาข่องการขั่บเคลื�อนกิจักรรม

	 จุากวิิกฤตทางสถานการณ์ไวิรัสโคโรนา	 (Covid-	 19)	 ถ่อเป็็น 
ป็รากฏิการณ์ที�ทำาให้โลักเป็ลีั�ยนไป็มากมาย	 โด้ยเฉพุาะด้้านสุขภาพุ
ร่างกายแลัะจิุตใจุ	 การด้ำาเนินชีวิิตที� เ กิด้ควิามสับัสน	 ไม่มั�นใจุใน 
สุขภาวิะของตนเอง	 ทำาให้เกิด้ปั็ญหาสุขภาพุมาตามลัำาดั้บั	 คณะสงฆ์์
จัุงหวัิด้กาญจุนบัุรีร่วิมกับัวัิด้หนองไม้แก่นโด้ยการนำาของ	
พุระครูศรีธรรมวิราภรณ์	 (จีุรพัุนธ์	 นำาป็ระเสริฐ)	
เลัขานุการรองเจุ้าคณะจุังหวัิด้กาญจุนบัุรี	 แลัะ 
พุระครูกาญจุนธรรมชัย	 เจุ้าอาวิาสวัิด้หนอง
ไม้แก่น	 ตลัอด้จุนถึงภาคีเคร่อข่ายในพุ่�นที�	
ได้้เห็นถึงควิามจุำาเป็็นในการด้ำาเนินกิจุกรรม
เพุ่�อช่วิยเหล่ัอผู้ป็ระสบัภัยจุากเหตุการณ์ 
ดั้งกล่ัาวิ	นำาไป็สู่การจัุด้ทำาโครงการ	“โรงทาน 
สาธารณสงเคราะห์ให้ธรรม	 ให้ทาน	 ให้
ควิามรู้	 สู้ ภัยไวิรัสโคโรนา	 (Covid-19)”	 
มี วัิต ถุป็ระสงค์ เ พุ่�อ 	 1) 	 เ พุ่�อ เ ป็็นการส่ง เส ริม 
สุขภาวิะด้้านร่างกายแลัะจิุตใจุ	ผู้มีปั็ญหาด้้านสุขภาพุ	ให้เกิด้ขวัิญแลัะกำาลัังใจุ 
2)	 เพุ่�อส่งเสริมองค์ควิามรู้ด้้านการป้็องกันร่างกาย	 จุากภัยไวิรัสโคโรนา	
(Covid-19)	แลัะ	3)	เพุ่�อส่งเสริมการด้ำาเนินการงานสาธารณะสงเคราะหข์อง
หน่วิยอบัรมป็ระชาป็ระจุำาตำาบัลัให้เกิด้พุลัังบัวิร	วัิด้	ป็ระชา	รัฐ	ร่วิมใจุ	ให้เกิด้
ป็ระสิทธิผลั	มีรูป็แบับักิจุกรรมที�หลัากหลัาย	ป็ระกอบัด้้วิย	การบัรรยายให้
ควิามรู้จุากพุระสงฆ์์	ร่วิมกับัหน่วิยราชการ	ด้้วิยใช้หลัักพุลััง	บัวิร	วัิด้ป็ระชา	
รัฐ	ร่วิมใจุ	แลัะการจัุด้ตั�งโรงทานสาธารณสงเคราะห์เพุ่�อสังคม	แจุกจุ่ายแลัะ
ส่งมอบัสิ�งของ	อาหาร	แลัะอุป็กรณ์ที�จุำาเป็็นต่อการด้ำารงชีพุให้กับัชาวิบ้ัาน
ในชุมชนที�ได้้รับัควิามเด่้อด้ร้อน
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 ขั่�นตอนการดำาเนินกิจักรรม

	 (1)	 นำาเสนอโครงการ	 ทางผู้รับัผิด้ชอบัโครงการได้้เขียนโครงการ
เพุ่�อเสนอขอรับังบัป็ระมาณในการสนับัสนุนโครงการ

	 (2)	แต่งตั�งคณะทำางาน	มีการจัุด้ตั�งคณะทำางานในพุ่�นที�ป็ระกอบัด้้วิย 
1)	พุระครูศรีธรรมวิราภรณ์	(จีุรพัุนธ์	นำาป็ระเสริฐ)	เป็็นป็ระธานด้ำาเนินการ 
2)	 พุระครูกาญจุนธรรมชัย	 (ชัยชนะ	 จัุนทร์ที)	 รองป็ระธานด้ำาเนินการ	 
3)	 นายป็ระชัน	 เม่องโพุธิ�	 เป็็นผู้ช่วิยด้ำาเนินการ	 4)	 นางสาวิวิราภรณ์	 
ภาคภูมิ	 เป็็นผู้ช่วิยด้ำาเนินการ	 5)	 นางสาวิสาริณี	 ไทรสังขสิริพุงศ์	 
เป็็นผู้ช่วิยด้ำาเนินการ

	 (3)	 ป็ระสานงานพุ่�นที�ด้ำาเนินการ	 กิจุกรรมในครั�งนี�เกิด้ขึ�นได้้ 
ภายใต้ควิามร่วิมม่อของเคร่อข่ายต่าง	 ๆ	 ทั�งจุากหน่วิยงานสาธารณสุข	 
คณะสงฆ์์จัุงหวัิด้	 โรงเรียน	 แลัะหน่วิยงานราชการอ่�น	 ๆ	 เบ่ั�องต้น	 
การป็ระสานงานเป็็นไป็เพุ่�อสร้างควิามเข้าใจุร่วิมกันระหว่ิางทุกฝ่าย	 
การแสวิงหาแนวิทางการมีส่วินร่วิมของแต่ลัะเคร่อข่าย	 วิ่าจุะสามารถเข้า
มาช่วิยเหล่ัอแลัะหนุนเสริมกิจุกรรมดั้งกล่ัาวิได้้อย่างไร

	 (4)	 ลังพุ่�นที�จัุด้กิจุกรรม	 จุำานวินสองครั�ง	 ค่อวัินที�	 1	 แลัะวัินที�	 9	
พุฤษภาคม	พุ.ศ.	 2563	 โด้ยกิจุกรรมแต่ลัะครั�งจุะเป็็นการบัรรยายควิามรู้
ในเร่�องการป้็องกันไวิรัสโคโรนา	วิิถีป็ฏิิบััติใหม่สำาหรับัการเข้าวัิด้แลัะการใช้
ชีวิิตในสังคม	การจัุด้ทำาป้็ายนิทรรศการควิามรู้	ตลัอด้จุนถึงการแจุกสิ�งของ
เคร่�องใช้ที�จุำาเป็็นต่อการด้ำารงชีวิิตให้กับัชาวิบ้ัานในพุ่�นที�
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 ผลลัพัธ์ที�เกิดขึ่�น

	 (1)	ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมได้้รับัควิามรู้ในเร่�องการดู้แลัสุขภาพุกายแลัะ
สุขภาพุใจุในช่วิงสถานการณ์การแพุร่ระบัาด้ของโรคติด้เช่�อไวิรัสโคโรนา	
2019

	 (2)	ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมได้้รับัการช่วิยเหล่ัอทางด้้านสิ�งของเคร่�องใช้
แลัะอาหารในช่วิงสถานการณ์การแพุร่ระบัาด้ของโรคติด้เช่�อไวิรัสโคโรนา	
2019

	 (3)	เกิด้เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อที�นำาไป็สู่การจัุด้ตั�งคณะกรรมการที�
ป็ระกอบัไป็ด้้วิยฝ่ายฆ์ราวิาสแลัะฝ่ายคฤหัสถ์

 ความสอดคล้องกับพัันธกิจัข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบล

	 (1)	 ด้้านสุขภาพุอนามัย	 มีการถ่ายทอด้ควิามรู้ในเร่�องสุขภาวิะ
องค์รวิมให้กับัผู้ร่วิมโครงการ	 โด้ยเน้นไป็ที�เร่�องของสุขภาวิะทางกายแลัะ 
สุขภาวิะทางจิุตใจุเป็็นสำาคัญ	 ผ่านการใช้หลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนา
ควิบัคู่ไป็กับัควิามรู้ทางด้้านสาธารณสุข

	 (2)	 ด้้านสาธารณสงเคราะห์	 วัิด้สามารถกลัายเป็็นพุ่�นที�ในการ 
ช่วิยเหล่ัอผู้ป็ระสบักับัควิามเด่้อด้ร้อนจุากการแพุร่ระบัาด้ของโรคติด้
เช่�อไวิรัสโคโรนา	 2019	 ได้้อย่างเหมาะสม	 ผู้เข้าร่วิมโครงการได้้รับัการ 
ช่วิยเหล่ัอทางด้้านสิ�งของเคร่�องใช้ที�มีควิามจุำาเป็็นต่อการด้ำารงชีวิิต 
ลัด้ภาระแลัะค่าใช้จุ่ายภายในครัวิเร่อน	การด้ำาเนินกิจุกรรมดั้งกล่ัาวิสามารถ
กลัายเป็็นที�พึุ�งให้กับัชาวิบ้ัานในช่วิงสถานการณ์ที�เด่้อด้ร้อนได้้
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 เครือข่่ายที�เข้่ามามีส่วนร่วม

	 จุากการด้ำาเนินโครงการได้้นำาไป็สู่การเกิด้ขึ�นของเคร่อข่ายควิาม
ร่วิมม่อกับัองค์กรป็กครองส่วินท้องถิ�น	ชุมชน	สถานศึกษา	สถานป็ระกอบัการ 
แลัะองค์กรภาคีเคร่อข่าย	 โด้ยมีหน่วิยงานต่าง	 ๆ	 ที�ได้้เข้ามามีส่วินร่วิม
ในการด้ำาเนินโครงการ	 ได้้แก่	 คณะสงฆ์์จัุงหวัิด้กาญจุนบัุรี	 ป็ระกอบัด้้วิย	
สำานักงานเจุ้าคณะจัุงหวัิด้กาญจุนบุัรี	 คณะสงฆ์์อำาเภอท่ามะกา	 สำานักงาน
สาธารณสุขจัุงหวัิด้กาญจุนบุัรี	 เทศบัาลัตำาบัลัหนองลัาน	 แลัะชาวิบ้ัานใน
พุ่�นที�ตำาบัลัหนองลัาน
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 ที�มาข่องการขั่บเคลื�อนกิจักรรม

	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลักะทู้	 วัิด้กะทู้	 อำาเภอกะทู้	
จัุงหวัิด้ภูเก็ต	 ให้ควิามสำาคัญกับัการรักษาศิลัป็วัิฒนธรรมด้นตรีเก่าแก่ที�คู่
กับัเม่องภูเก็ตมาตั�งแต่สมัยอดี้ต	แลัะในปั็จุจุุบัันศิลัป็วัิฒนธรรมด้นตรีเก่าแก่ 
กำาลัังจุะหายไป็	 ศิลัป็ะโล๊ัะโก๊ะฉ่า	 การเล่ันล่ัอโก๊ะ	 หร่อโล๊ัะโก๊ะฉ่า	 
ได้้พัุฒนาการลัะเล่ันมาจุากการเล่ันงิ�วิ	 นิยมเล่ันในงานถ่อศีลักินผักของคน

5.4.1 โครงการวัฒนธรรมดนตรี 

ศูิลื่ปะโลื่๊ะโก๊ะฉ่่า 

ดำาเนินการโดย  
หน่วยอีบรมประชิาชินประจำำาตำาบลกะทีู่้ จำังหวัดภูเก็ต

5.4 การดำำาเนิินิงานิของเครือข่ายหนิ่วิยอบรมประชาชนิ
ประจัำาตุำาบลัตุ�นิแบบหนิใตุ�
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จีุนในจัุงหวัิด้ภูเก็ต	หลัังจุากนั�นศิลัป็ะการตีล่ัอโก๊ะก็มีขึ�นตามศาลัเจุ้าต่าง	ๆ 	
นิยมนำามาตีแสด้งในพิุธีกรรมแลัะป็ระเพุณีของคนเช่�อสายจีุน	เช่น	ป็ระเพุณี
ไหว้ิเทวิด้า	ป็ระเพุณีสาทรจีุน	ป็ระเพุณีไหว้ิพุระจัุนทร์	แลัะป็ระเพุณีกินผัก	
หร่อ	“เจีุ�ยฉ่าย”	เคร่�องด้นตรีป็ระกอบัด้้วิย	กลัอง	ฉาบัเล็ัก	ฉาบัใหญ่	โหล่ั	
แลัะไท้	เป็็นการเอาเคร่�องด้นตรีของจีุนมาผสมผสาน	เป็็นต้น	ซึึ่�งส่วินใหญ่
เอาไว้ิใช้สำาหรับัการป็ระกอบัการแสด้งงิ�วิ	 วัิฒนธรรมดั้งกล่ัาวิได้้เข้ามาใน
พุ่�นที�เม่�อป็ระมาณ	80-90	ปี็	ที�แล้ัวิ	การตีกลัองล่ัอโก๊ะจุะเริ�มด้้วิยจัุงหวิะที�	
1	แลัะจัุงหวิะที�	2	แลัะต่อด้้วิยจัุงหวิะที�	3	แล้ัวิมาจุบัด้้วิยจัุงหวิะที�	1	สำาหรับั
การตกีลัองล่ัอโก๊ะแต่ลัะศาลัเจุ้าจุะตีไม่เหม่อนกัน	การตีกลัองล่ัอโก๊ะจุะใช้ตี
รับัเสร็จุพุระราชา	แลัะใช้ในงานป็ระเพุณีต่าง	ๆ	ของชาวิจีุน	หร่อชาวิไทย 
เช่�อสายจีุน

	 การเห็นถึงควิามสำาคัญดั้งกล่ัาวิ	 นำามาซึ่ึ�งการด้ำาเนินกิจุกรรมเพุ่�อ
อนุรักษ์วัิฒนธรรมโลั๊ะโก๊ะฉ่า	 เพุ่�อให้คงอยู่ในพุ่�นที�ต่อไป็	 โด้ยผู้รับัผิด้ชอบั
โครงการได้้นำาผู้สูงอายุหร่อป็ราชญ์ชาวิบ้ัานที�มีองค์ควิามรู้แลัะทักษะใน
การเล่ันด้นตรีโล๊ัะโก๊ะฉ่ามาถ่ายทอด้ควิามรู้สู่นักเรียนแลัะเยาวิชนในพุ่�นที�	
เป็็นการอบัรมถ่ายทอด้ทักษะระยะยาวิ	โด้ยอาศัยพุ่�นที�วัิด้กะทู้เป็็นสถานที� 
การอบัรมในทุกวัินหลัังเลิักเรียน	 เป้็าหมายสำาคัญก็ค่อ	 การถ่ายทอด้
วัิฒนธรรมท้องถิ�น	 แลัะส่งเสริมให้เยาวิชนสามารถนำาทักษะการเล่ันด้นตรี
ไป็สร้างรายได้้ให้กับัตนเองแลัะครอบัครัวิได้้ต่อไป็

 ขั่�นตอนการดำาเนินกิจักรรม

	 (1)	 การป็ระชุมชี�แจุงวัิตถุป็ระสงค์แลัะเป้็าหมาย	 ผู้รับัผิด้ชอบั
โครงการได้้ทำาการนัด้หมายกลุ่ัมคนที�มีควิามเกี�ยวิข้องเข้าร่วิมป็ระชุมเพุ่�อ
ชี�แจุงเกี�ยวิกับัโครงการ	โด้ยมปี็ราชญ์ชาวิบ้ัานแลัะผู้สงูอายทีุ�มคีวิามชำานาญ
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ในการเล่ันด้นตรีโล๊ัะโก๊ะฉ่า	ผู้อำานวิยการโรงเรียน	แลัะคณะสงฆ์์	เข้าร่วิมการ
ป็ระชุมร่วิมกัน

	 (2)	 สรรหาครูผู้ฝึกสอน	 การวิ่างเว้ินการถ่ายทอด้จุากรุ่นสู่รุ่นมา
หลัายปี็	ทำาให้ไม่มีครูผู้ฝึกสอนในท้องถิ�น	หร่อหากมีก็มีควิามรู้ที�ไม่สามารถ
ถ่ายทอด้ให้กับัคนรุ่นหลัังได้้	 ดั้งนั�น	 จึุงต้องสรรหาครูผู้ฝึกสอน	 ซึึ่�งได้้ 
ครูผู้ฝึกสอนจุากจัุงหวัิด้พัุทลุังมาฝึกสอนให้กับัเยาวิชน

	 (3)	 การถ่ายทอด้แลัะฝึกซ้ึ่อมทักษะการเล่ันด้นตรีโล๊ัะโก๊ะฉ่า	 
มีหลัักสูตรการฝึกอบัรมที�จัุด้ทำาขึ�นโด้ยป็ราชญ์ชาวิบ้ัาน	ผู้ฝึกสอนได้้ทำาการ
ถ่ายทอด้แลัะอบัรมผู้เข้าร่วิมกจิุกรรมอยา่งต่อเน่�อง	หลัักสูตรลัะ	3	เด่้อน	โด้ย
ใช้เวิลัา	ฝึกทุกเยน็วัินเสาร-์อาทิตย	์เริ�มตั�งแต่	15.00	น.	-	18.00	น. 
สถานที�ที�ฝึกอบัรมค่อบัริเวิณลัานหร่อศาลัาวิัด้กะทู้	 ซึึ่�ง
ผู้ฝึกจุะต้องฝึกการเล่ันอุป็กรณ์ต่าง	ๆ	 ขั�นพุ่�นฐานให้
เชี�ยวิชาญ	จึุงนำามาตีรวิมวิงกัน

	 (4)	การจัุด้แสด้งตามงานบุัญแลัะป็ระเพุณี
ที�สำาคัญ	 หลัังจุากผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมมีควิามรู้	 
ควิามสามารถ	 จุนมีทักษะการเล่ันด้นตรีโล๊ัะโก๊ะฉ่า
ได้้ในระดั้บัหนึ�งแล้ัวิ	 ผู้รับัผิด้ชอบัโครงการได้้ทำาการ
ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมได้้มีโอกาสไป็เล่ัน
ด้นตรีในงานบุัญแลัะป็ระเพุณีที�สำาคัญ
ภายในพุ่�นที�

 ผลลัพัธ์ที�เกิดขึ่�น

	 (1)	 ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมได้้รับั
ควิามรู้แลัะทักษะในการเลั่นด้นตรีโล๊ัะ
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โก๊ะฉ่า	 ส่งผลัให้วัิฒนธรรมท้องถิ�นดั้งกล่ัาวิยังคงได้้รับัการถ่ายทอด้แลัะ 
ส่งต่อจุากรุ่นสู่รุ่น	 อีกทั�งยังสามารถนำาทักษะดั้งกล่ัาวิไป็ใช้ในการสร้าง 
รายได้้ให้กับัตนเอง

	 (2)	 ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมได้้ร่วิมป็ระกอบักิจุกรรมที�ช่วิยเร่�องการ
บัริหารร่างกายแลัะการทำาสมาธิเจุริญสติ	 ซึึ่�งมีส่วินช่วิยในการฝึกฝนแลัะ
การบัริหารส่วินแขนแลัะบ่ัาไหล่ัอยู่บ่ัอย	ๆ	จุะทำาให้ผู้ตีมีกล้ัามแขนแข็งแรง	 
บ่ัาไหล่ัไม่ยึด้	 ไม่ป็วิด้ไหล่ัหร่อที�เรียกว่ิา	 โรคออฟื้ฟิื้ศซิึ่นโด้รม	 ผู้เข้าร่วิมมี
สมาธิอันเกิด้จุากจิุตจุด้จุ่ออยูกั่บัเร่�องใด้เร่�องหนึ�งก็สามารถเกิด้เป็็นสมาธิได้้	 
หากมีสมาธิแล้ัวิสามารถทำาให้สิ�งนั�นป็ระสบัควิามสำาเร็จุได้้

 ความสอดคล้องกับพัันธกิจัข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบล

	 (1)	 ด้้านสุขภาพุแลัะอนามัย	 การเล่ันด้นตรีเป็็นศิลัป็ะการแสด้ง	
เป็็นการลัะเล่ัน	เป็็นการฝึกฝนตนเองให้มีควิามชำานาญเชี�ยวิชาญกับัอุป็กรณ์
นั�น	ๆ	การที�จิุตใจุจุด้จุ่ออยู่กับัสิ�งที�ทำาโด้ยไม่รู้ตัวิ	แลัะมุ่งทำาสิ�งนั�นจุนสำาเร็จุ
สามารถเกิด้สมาธิได้้	 เพุราะจิุตมีควิามตั�งมั�น	 มีควิามแน่วิแน่กับัสิ�งที�ทำา	 
การเล่ันด้นตรีสามารถรักษาโรคได้้	 ทำาให้คลัายเครียด้ได้้	 คลัายควิาม 
เศร้าซึึ่มได้้	หร่อที�เรานิยมเรียกว่ิา	“ด้นตรีบัำาบััด้”

	 (2)	 ด้้านศีลัธรรมแลัะวิัฒนธรรม	 เป็็นการอนุรักษ์แลัะถ่ายทอด้
วัิฒนธรรมทอ้งถิ�นให้คงอยูใ่นพุ่�นที�	ผ่านการสง่ต่อมรด้กทางวิฒันธรรมใหแ้ก่
เยาวิชน	โด้ยหวัิงว่ิาเยาวิชนที�มีทักษะการเล่ันด้นตรีโล๊ัะโก๊ะฉ่าจุะเกิด้ควิาม
ภาคภูมิใจุ	 รู้ถึงคุณค่าของวัิฒนธรรม	แลัะจุะมีการอนุรักษ์แลัะถ่ายทอด้ไป็
ยังเยาวิชนหร่อคนรุ่นหลัังต่อไป็
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	 (3)	ด้้านสัมมาชีพุ	ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมซึึ่�งส่วินใหญ่เป็็นนักเรียน	เม่�อ
มีทักษะการเล่ันด้นตรีจุนสามารถรับัจุ้างแสด้งในงานบุัญป็ระเพุณีที�สำาคัญ
ภายในพุ่�นที�	 สิ�งที�ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมจุะได้้รับักลัับัมานอกจุากการมีควิามรู้
แลัะทักษะแล้ัวิ	 อีกสิ�งหนึ�งที�สำาคัญก็ค่อเป็็นการสร้างรายได้้ให้กับัตนเอง	 
เกิด้เป็็นควิามภาคภูมิใจุว่ิาการอนุรักษ์มรด้กทางวัิฒนธรรมดั้งกล่ัาวิสามารถ
นำามาซึึ่�งรายได้้อีกด้้วิย

 เครือข่่ายที�เข้่ามามีส่วนร่วม

	 จุากการด้ำาเนินโครงการได้้นำาไป็สู่การเกิด้ขึ�นของเคร่อข่ายควิาม
ร่วิมม่อระหว่ิาง	ชุมชน	สถานศึกษา	หน่วิยงานราชการ	แลัะคณะสงฆ์์	ที�ได้้เข้า
มามีส่วินร่วิมในการด้ำาเนินโครงการ	ได้้แก่	คณะสงฆ์์อำาเภอกะทู้	สำานักงาน
พุระพุุทธศาสนาจัุงหวัิด้	 สำานักงานวัิฒนธรรมจัุงหวัิด้	 เทศบัาลัเม่องกะทู้	
โรงเรียนเทศบัาลั	2	บ้ัานกะทู้	แลัะป็ระชาชนในเขตตำาบัลักะทู้
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 ที�มาข่องการขั่บเคลื�อนกิจักรรม

	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัฉลัอง	 วัิด้ลััฏิฐิวินาราม	 
อำาเภอเม่อง	 จัุงหวัิด้ภูเก็ต	 ได้้เล็ังเห็นควิามสำาคัญของพุุทธศาสนิกชนที�มี
ควิามศรัทธาในพุระพุุทธศาสนา	 คอยให้ควิามช่วิยเหล่ัอเก่�อกูลัพุระภิกษุ
แลัะสามเณร	แต่ด้้วิยควิามชราแลัะการเจ็ุบัป่็วิยไข้ไม่สามารถเคล่ั�อนไหวิได้้
เหม่อนคนป็กติ	ไม่สามารถไป็วัิด้ฟัื้งธรรมะจุากพุระสงฆ์์ได้้เหม่อนเคย	เป็็น 

5.4.2 โครงการธรรมะรักษาใจำ 
เย่�ยมคนไขั้ ให้กำาลื่ังใจำผู้ป่วย 

ดำาเนินการโดย  
หน่วยอีบรมประชิาชินประจำำาตำาบลวัดลัฏิฐิวนาราม จำังหวัดภูเก็ต
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ผู้ป่็วิยติด้เตียง	เป็็นคนแก่ติด้บ้ัาน	ขาด้การติด้ต่อกับัคนในชุมชนแลัะกิจุกรรม
ที�เกี�ยวิกับังานพุระศาสนา	ดั้งนั�นจึุงทำาให้หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
ฉลัอง	 โด้ยการริเริ�มของพุระครูลััฏิฐิธรรมรัต	 เจุ้าอาวิาสวิัด้ลััฏิฐิวินาราม	 
ได้้จัุด้โครงการธรรมะรักษาใจุ	 เยี�ยมคนไข้	 ให้กำาลัังใจุคนป่็วิย	 โด้ยมี 
พุระครูสมุห์สมพุร	ญาณวุิฑิโฒ	 เป็็นผู้ติด้ต่อป็ระสานงานแลัะด้ำาเนินการ
โครงการ	 มีการร่วิมม่อการทำางานกับัหน่วิยงานต่าง	 ๆ	 เช่น	 สำานักงาน
พุระพุุทธศาสนาจัุงหวัิด้ภูเก็ต	สำานักงานพัุฒนาชุมชนจัุงหวัิด้ภูเก็ต	เป็็นต้น

	 การด้ำาเนินโครงการนี�มีจุุด้มุ่งหมายเพุ่�อให้กำาลัังใจุคนป่็วิยหร่อคนไข้	
โด้ยใช้หลัักธรรมขององค์พุระสัมมาสัมพุุทธเจุ้าเข้าไป็ช่วิยป็ลัอบัป็ระโลัม
จิุตใจุที�ห่อเหี�ยวิใหมี้ควิามชุ่มช่�นจุากการได้้ฟัื้งธรรมะแลัะได้้สนทนาธรรมกบัั
พุระสงฆ์์	การเข้าไป็ช่วิยเหล่ัอสิ�งของอุป็โภคบัริโภคเล็ัก	ๆ	น้อย	ๆ	ที�จุำาเป็็น
ต้องใช้ในชีวิิตป็ระจุำาวัิน	เช่น	ข้าวิสาร	อาหารแห้ง	สบู่ั	ยาสีฟัื้น	แลัะผ้าอ้อม
สำาหรับัคนแก่แลัะผู้ป่็วิยติด้เตียง	 การให้กำาลัังใจุจุากบุัคลัากรของรัฐจุาก
ส่วินงานต่าง	ๆ 	ที�ทำางานเป็็นภาคีเคร่อข่ายร่วิมกัน	การด้ำาเนินโครงการใช้วิิธี
การสรา้งภาคเีคร่อข่ายแลัะทำางานรว่ิมกนั	เน้นการสรา้งกำาลัังใจุหร่อใหเ้กิด้ 
สุขภาวิะทางจิุตใจุ	ให้คนป่็วิยหร่อคนไข้มีกำาลัังใจุสู้ต่อไป็	ซึึ่�งทางหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัฉลัองได้้ทำาเป็็นป็ระจุำาทุกเด่้อน	 แลัะการติด้ตาม
ผลัจุากการด้ำาเนินโครงการแบับัมีส่วินร่วิม	 ผู้วิิจุัยได้้เข้าไป็มีส่วินร่วิมแลัะ
สังเกตการณ์ร่วิมกับัภาคีเคร่อข่ายที�ทำางานร่วิมกัน	 โด้ยลังพุ่�นที�ให้กำาลัังใจุ
ผู้ป่็วิยติด้เตียง	แลัะคนแก่ติด้บ้ัาน

 ข่ั�นตอนการดำาเนินกิจักรรม

	 (1)	 การป็ระชุมชี�แจุงวัิตถุป็ระสงค์แลัะเป้็าหมายของการด้ำาเนิน
กิจุกรรม	 ผู้รับัผิด้ชอบัได้้ทำาการนัด้หมายผู้ที�มีส่วินเกี�ยวิข้องทั�งจุาก 
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คณะสงฆ์์แลัะหน่วิยงานราชการ	 เพุ่�อชี�แจุงเกี�ยวิกับัวัิตถุป็ระสงค์แลัะ 
เป้็าหมาย	 การระด้มควิามคิด้เห็นเพุ่�อออกแบับักิจุกรรม	พุร้อมทั�งกำาหนด้ 
วัินแลัะเวิลัาในการลังพุ่�นที�เยี�ยมเยยีนผู้ป่็วิยร่วิมกนั	เบ่ั�องต้น	จุากการป็ระชมุ
ทำาให้ผู้ที�มีส่วินเกี�ยวิข้องจุากทุกฝ่ายได้้รับัทราบัเกี�ยวิกับัโครงการ	มีการนำา
ข้อมูลัของหน่วิยงานตนเองมารายงานต่อที�ป็ระชุม	อาทิ	สำานักงานพัุฒนา
สังคมแลัะควิามมั�นคงของมนุษย์ได้้นำาเสนอข้อมูลัทางสถิติเกี�ยวิกับัจุำานวิน
ผู้ป่็วิยติด้เตียงแลัะผู้สูงอายุในพุ่�นที�	เป็็นต้น

	 (2)	 การลังพุ่�นที�เยี�ยมเยียนผู้ป่็วิยติด้เตียงแลัะผู้สูงอายุในพุ่�นที�	
จุำานวิน	3	ครั�ง	ได้้แก่	วัินที�	17	มกราคม	พุ.ศ.	2563	ลังพุ่�นที�ตำาบัลัฉลัอง	
อำาเภอเม่อง	จัุงหวัิด้ภูเก็ต	จุำานวิน	5	ราย	วัินที�	13	กุมภาพัุนธ์	พุ.ศ.	2563	
ลังพุ่�นที�ตำาบัลัเทพุกระษัตรี	อำาเภอถลัาง	จัุงหวัิด้ภูเก็ต	จุำานวิน	7	ราย	แลัะ 
วัินที�	24	กุมภาพัุนธ์	พุ.ศ.	2563	ลังพุ่�นที�ตำาบัลัเทพุกระษัตรี	อำาเภอถลัาง	 
จัุงหวัิด้ภูเก็ต	จุำานวิน	3	ราย	จุากการทำากิจุกรรมแลัะลังพุ่�นที�แบับัมีส่วินร่วิมกับั 
ภาคีเคร่อข่าย	 ทำาให้เห็นภาพุการทำางานแลัะการช่วิยเหล่ัอป็ระชาชนของ 
พุระสงฆ์์ในพุ่�นที�โด้ยการขับัเคล่ั�อนผ่านหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
อยู่เน่อง	 ๆ	 พุระสงฆ์์มีการช่วิยเหล่ัอป็ระชาชนผู้ป็ระสบัภัย	 ผู้ยากไร้	 แลัะ 
ผู้ป่็วิยติด้เตียง	ด้้วิยปั็จุจัุยแลัะสิ�งของจุำาเป็็น

	 (3)	 การติด้ตามแลัะป็ระเมินผลัการ
ด้ำาเนินกิจุกรรม	 โด้ยใช้การวิิเคราะห์	

SWOT	 (SWOT	Analysis)	 จุากปั็จุจัุย
ภายนอกซึึ่�งเป็็นปั็จุจัุยที�ส่งผลักระทบั 
ต่อการด้ำาเนินงานมากกวิ่าปั็จุจัุย
ภายใน	นั�นก็ค่อ	อุป็สรรค	(Threats)	
แลัะ	โอกาส	(Opportunities)	หลัังจุาก

นั�นค่อยวิิเคราะห์จุุด้อ่อน	(Weaknesses)	 
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แลัะจุุด้แข็ง	(Strengths)	เบ่ั�องต้นทำาให้ทราบัได้้ว่ิา	ในด้้านอุป็สรรค	(Threats)	
ควิรมีการพัุฒนาเทคโนโลัยีแลัะการส่�อสารทำาให้เกิด้ควิามห่างเหิน 
ระหว่ิางวัิด้	 บ้ัาน	 โรงเรียนแลัะหน่วิยงานราชการ	 ผู้สูงอายุ	 ผู้ป่็วิยติด้เตียง	
คนแก่ติด้บ้ัาน	 ถูกป็ล่ัอยป็ะลัะเลัยไม่มีคนให้ควิามสำาคัญ	 ไม่สามารถเด้ิน
ทางมาทำาบุัญที�วัิด้ได้้	 ในด้้านโอกาส	 (Opportunities)	 พุระสงฆ์์มีโอกาส
ทำางานเชิงรุก	 เข้าไป็ช่วิยเหล่ัอป็ระชาชนในเชิงพุ่�นที�	 นำาธรรมะแลัะควิาม
ช่วิยเหล่ัอเข้าไป็เทศนาถึงหน้าบ้ัานโด้ยไม่ต้องมานิมนต์จุากวัิด้	 ในด้้าน 
จุุด้อ่อน	(Weaknesses)	ไม่มีหน่วิยงานของรัฐแลัะองค์กรต่าง	ๆ 	สนับัสนุน
การทำางานเผยแผ่ธรรมะของพุระสงฆ์์	 ขาด้ข้อมูลัพุ่�นฐานแลัะการจุัด้เก็บั
ข้อมูลัเชิงพุ่�นที�แลัะในด้้านจุุด้แข็ง	 (Strengths)	 ธรรมะ 
เป็็นหลัักควิามจุริง	 นำาไป็ป็ฏิิบััติได้้จุริง	 จัุบัต้องได้้	 
มีพุระสงฆ์์เป็็นเน่�อนาบุัญของโลักช่วิยเผยแผ่
ธรรมะแลัะเก่�อกูลัสัตว์ิโลัก

 ผลลัพัธ์ที�เกิดขึ่�น

	 (1)	 ผู้ป่็วิยติด้เตียงแลัะผู้สูงอายุในพุ่�นที�
ได้้รับัการเยียวิยาทางด้้านสิ�งของแลัะทางด้้านจิุตใจุ
ผ่านการป็ระยุกต์ใช้หลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนาของพุระสงฆ์์	 
โด้ยสร้างนวัิตกรรมสขุภาวิะเชิงพุุทธ	นำาหลัักธรรมะที�ชาวิบ้ัานสัมผัสได้้แลัะ
เข้าใจุง่าย	 พูุด้คุยหร่อสนทนาธรรมกับัผู้ป่็วิยแลัะคนแก่ติด้บ้ัาน	 เน้นควิาม
เข้าใจุง่าย	นำาไป็ป็ฏิิบััติได้้	 เม่�อทำาได้้ก็จุะทำาให้จิุตใจุเข้มแข็งแลัะสุขภาวิะที�
ดี้ตามมา

	 (2)	 เกิด้เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อที�เข้ามามีส่วินร่วิมในการด้ำาเนิน
กิจุกรรม	 มีการช่วิยเหล่ัอสร้างควิามร่วิมม่อแลัะแบ่ังปั็นข้อมูลัพุ่�นฐานของ
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ชุมชน	 ช่วิยกันป็ระสานงานชุมชนตามควิามสามารถ	 โด้ยใช้เคร่�องม่อแลัะ
กลัไกการทำางานร่วิมกัน	 นำาอุป็กรณ์แลัะเทคโนโลัยีที�หน่วิยงานของแต่ลัะ
องค์กรเข้ามาช่วิยเหล่ัอซึึ่�งกันแลัะกัน	 ดั้งนั�น	 จึุงทำาให้การทำางานเชิงพุ่�นที�
ที�ทำาร่วิมกัน	ป็ระสบัควิามสำาเร็จุแลัะจัุบัม่อกันเป็็นภาคีเคร่อข่ายในการจัุด้
โครงการในครั�งต่อ	ๆ	ไป็

 ความสอดคล้องกับพัันธกิจัข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบล

	 (1)	 ด้้านสาธารณสงเคราะห์	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัฉลัอง	 ทำางานด้้านสาธารณสงเคราะห์	 ผ่านโครงการธรรมะรักษาใจุ	 
เยี�ยมคนไข้	 ให้กำาลัังใจุคนป่็วิย	 ซึึ่�งพุอสรุป็เป็็นองค์ควิามรู้จุากโครงการได้้
ดั้งนี�	 เป็็นการทำางานเชิงพุ่�นที�	 การทำางานสาธารณสงเคราะห์ต้องอาศัย
กลัไกลัการทำางานเชิงพุ่�นที�	ต้องอาศัยกระบัวินทัศน์ของสังคมแลัะแนวิทาง
การทำางานร่วิมกับัชุมชุน	ซึึ่�งต้องอาศัยกระบัวินการสร้างควิามสัมพัุนธ์แลัะ
การติด้ต่อส่�อสารระหวิ่างกันสมำ�าเสมอ	 การช่วิยเหล่ัอเก่�อกูลัซึึ่�งกันแลัะกัน
ของคนในชุมชน	การทำางานร่วิมกันแลัะนำาไป็สู่กระบัวินการเรียนรู้ร่วิมกัน	
การวิางแผนการทำางานร่วิมกัน	การลังม่อป็ฏิิบััติตามแผนงาน	การติด้ตาม
แลัะป็ระเมินผลัเพุ่�อวัิด้ควิามสำาเร็จุของโครงการ

	 (2)	 ด้้านสุขภาพุแลัะอนามัย	 กลุ่ัมเป้็าหมายของการช่วิยเหล่ัอค่อ 
ผู้ป่็วิยติด้เตียง	 คนแก่ติด้บ้ัาน	 ซึึ่�งได้้ข้อมูลัจุากการทำางานร่วิมกันกับั
สำานักงานพุฒันาชมุชนจุงัหวัิด้ภูเก็ต	มีการนำาเสนอขอ้มูลัสุขภาวิะของผู้ป็ว่ิย
ติด้เตียงแลัะคนแก่ติด้บ้ัาน	ที�น่าสนใจุแลัะควิรลังพุ่�นที�ไป็ช่วิยเหล่ัอ	คอยให้
กำาลัังใจุ	ดู้แลัการเป็็นอยู่แลัะดู้แลัสุขภาพุของกลุ่ัมคนเหล่ัานี�อยู่เน่อง	ๆ	ซึึ่�ง
สุขภาวิะของกลุ่ัมเป้็าหมายส่วินใหญ่จุะมีสภาพุช่วิยเหล่ัอตัวิเองไม่ได้้	ผู้ป่็วิย
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บัางคนหร่อคนแก่บัางคน	มีคนในครอบัครัวิคอยให้ควิามช่วิยเหล่ัอเกี�ยวิกับั 
สิ�งอุป็โภคบัริโภคพุ่�นฐาน	 แต่บัางครั�งก็ขาด้แคลันสิ�งของที�จุำาเป็็นแลัะ 
ค่ารักษาพุยาบัาลั	 แลัะบัางครั�งผู้ดู้แลัจุำาเป็็นต้องทำางานเพุ่�อหารายได้้เลีั�ยง
ครอบัครัวิทำาให้บัางครั�งผู้ป่็วิยแลัะคนแก่ต้องอยู่ตามลัำาพัุง	 จุนเกิด้ควิาม
เหงาแลัะตามมาด้้วิยการเป็็นโรคซึึ่มเศร้า

 เครือข่่ายที�เข้่ามามีส่วนร่วม

	 การเกิด้ขึ�นของโครงการธรรมะรักษาใจุ	 เยี�ยมคนไข้	 ให้กำาลัังใจุ 
คนป่็วิย	เป็็นการทำาให้เกิด้ควิามร่วิมม่อจุากหลัายหน่วิยงาน	มีภาคีเคร่อข่าย 
ควิามร่วิมม่อเกิด้ขึ�นแลัะมีงบัป็ระมาณพุร้อมสิ�งของต่าง	 ๆ	 สนับัสนุนการ
ทำางาน	 การทำางานลังพุ่�นที�ให้กำาลัังใจุผู้ป่็วิย	 แจุกสิ�งของอุป็โภคบัริโภค	 
รับัฟัื้งปั็ญหาแลัะควิามในใจุของกลุ่ัมเป็้าหมาย	 ทำาให้การทำางานของ 
พุระสงฆ์์ในพุ่�นที�ทำางานได้้ง่ายขึ�นมีภาคีเคร่อข่ายช่วิยให้ข้อมูลั	 มีข้อมูลั
สนับัสนุนซึึ่�งกันแลัะกัน	 มีเคร่อข่ายที�เข้ามามีส่วินร่วิมได้้แก่	 สำานักงาน
พุระพุุทธศาสนาจัุงหวัิด้ภูเก็ต	สำานักงานพัุฒนาชุมชนจัุงหวัิด้ภูเก็ต	สำานักงาน
พัุฒนาสังคมแลัะควิามมั�นคงของมนุษย	์โรงพุยาบัาลัส่งเสริมสุขภาพุป็ระจุำา
ตำาบัลั
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	 การขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมของหนว่ิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัใน 
ครั�งนี�ขับัเคล่ั�อนโด้ย	พุระนฤด้ลั	กิตฺติธโร	เลัขานุการเจุ้าคณะตำาบัลับ้ัานยาง 
ตำาบัลับ้ัานยาง	 อำาเภอคีรีรัฐนิคม	 จัุงหวัิด้สุราษฎร์ธานี	 เกิด้ขึ�นโด้ยมี 
จุุด้มุ่งหมายสำาคัญเพุ่�อยกระดั้บัคุณภาพุชีวิิต	สร้างสุขภาวิะทั�งทางกายแลัะ 
ทางจิุตใจุในกลุ่ัมผู้สูงอายุ	 ซึึ่�งเป็็นช่วิงอายุที�มีควิามเสี�ยงต่อการเกิด้โรค 

5.4.3 โครงการสั่งเสัริมสัุขัภาวะผู้สัูงอายุ 

พุ่�นท่�อำาเภอค่รีรัฐนิคม จำังหวัดสัุราษฎร์ธาน่ 

ดำาเนินการโดย  
หน่วยอีบรมประชิาชินประจำำาตำาบลนำ�าหัก ตำาบลบ้านยาง  

ตำาบลที่่ากระดาน ตำาบลที่่าขนอีน ตำาบลย่านยาว ตำาบลกะเปา 
ตำาบลถุำ�าสิงขรณ์ และตำาบลบ้านที่ำาเน่ยบ จำังหวัดสุราษฎร์ธาน่
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ปั็จุจัุยเสี�ยงทางสุขภาพุ	 โด้ยด้ำาเนินการเปิ็ด้พุ่�นที�วัิด้เป็็นพุ่�นที�แห่งการ 
ทำากิจุกรรมสร้างสุขภาวิะทางกายแลัะทางจุิตใจุ	 ก่อให้เกิด้การสร้างควิาม 
สัมพัุนธ์ระหว่ิางวัิด้	 แลัะชุมชน	 ขณะเด้ียวิกันมียังมุ่งเน้นด้ำาเนินงานใน 
เชิงรุกในรูป็แบับัของการสรา้งสุขภาวิะแกผู้่ป่็วิยติด้เตยีง	ผู้ป่็วิยระยะสดุ้ท้าย 
ซึึ่�งเป็็นกลุ่ัมคนที�ต้องการที�พึุ�งทางจิุตใจุเป็็นสำาคัญ	แลัะไม่มีโอกาสได้้เดิ้นทาง 
ไป็วัิด้	สำาหรับัการขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั 
บ้ัานยาง	มีรูป็แบับัการด้ำาเนินงานโด้ยมีรายลัะเอียด้ดั้งนี�	

 ที�มาข่องการขั่บเคลื�อนกิจักรรม

		 คณะสงฆ์์อำาเภอคีรีรัฐนิคม	 จัุงหวัิด้สุราษฎร์ธานี	 ได้้เห็นถึงควิาม
สำาคัญในการพัุฒนาหน่วิยอบัรมป็ระชาชนบ้ัานยาง	 ในการทำางานเผยแผ่
พุระพุุทธศาสนาเชิงรุก	เพุ่�อยกระดั้บัคุณภาพุชีวิิต	ทั�งทางกายแลัะทางจิุตใจุ	
โด้ยมีกลุ่ัมเป้็าหมายที�ผู้สูงอายุ	ทั�งนี�	เน่�องสังคมไทยกำาลัังจุะก้าวิเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุอย่างสมบูัรณ์	 ซึึ่�งจุากข้อมูลัของ	 United	 Nations	 World	 
Population	 Ageing	 พุบัว่ิา	 ป็ระเทศไทยกำาลัังอยู่ในช่วิงเป็ลีั�ยนผ่านเข้า 
สู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบัูรณ์	 ทั�งนี�จุากเกณฑิ์พิุจุารณาของ 
สหป็ระชาชาติระบุัว่ิา	ป็ระเทศที�มีป็ระชากรอายุ	60	ปี็ 
ขึ�นไป็	 ในสัด้ส่วินเกิด้ร้อยลัะ	 10	 ของป็ระชากร 
ทั�งป็ระเทศ	 ให้ถ่อว่ิาป็ระเทศนั�นก้าวิสู่สังคม 
ผู้ สูงอายุ	 ซึึ่�งสหป็ระชาชาติคาด้การณ์ว่ิา 
ในปี็	พุ.ศ.	2564	 ไทยจุะเข้าสู่สังคมป็ระชากร 
ผู้สูงอายุอย่างสมบูัรณ์	 (จิุราภรณ์	 การะเกตุ, 
2562)	 ซึึ่�งจุากสถานการณ์ดั้งกล่ัาวิ	 คณะสงฆ์์
ตำาบัลับ้ัานยาง	จึุงมีแนวิคิด้ที�จุะส่งเสริมแลัะพัุฒนา 
สุขภาวิะผู้สูงอายุ	 ผ่านกลัไกหน่วิยอบัรมป็ระชาชน 
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ป็ระจุำาตำาบัลับ้ัานยาง	แลัะควิามร่วิมม่อจุากภาคีเคร่อข่าย	โด้ยด้ำาเนินการ 
ในพุ่�นที�ตำาบัลับ้ัานยางแลัะตำาบัลันำ�าหัก	ทั�งนี�	เพุ่�อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวิะที�ดี้ 
ทั�งทางกายแลัะทางจุิตใจุ	 สามารถใช้ชีวิิตได้้อย่างมีควิามสุขตามแนวิทาง 
พุระพุุทธศาสนา	ขณะเดี้ยวิกันเป็็นการพัุฒนาบัทบัาทการทำางานของหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	ในการทำางานเผยแผ่พุระพุุทธศาสนา	เป็็นที�
ยึด้โยงให้แก่คนในชุมชน	ตลัอด้จุนสร้างให้เกิด้สังคมสุขภาวิะอย่างยั�งย่น

 ขั่�นตอนการดำาเนินกิจักรรม

	 (1)	ป็ระชุมคณะทำางาน	ร่วิมกับัภาคีเคร่อข่าย	ได้้แก่	สาธารณสุข
ป็ระจุำาอำาเภอ	 กำานัน	 ผู้ใหญ่บ้ัาน	 เคร่อข่ายตัวิแทนชมรมผู้สูงอายุ	 
เพุ่�อวิางแผนแลัะกำาหนด้แนวิทางในการขับัเคล่ั�อนกิจุกรรม	 นำามาซึึ่�งการ
เกิด้แผนกิจุกรรมในการด้ำาเนินงานที�จุะช่วิยกำากับัทิศทางการด้ำาเนินงาน
ให้บัรรลุัตามเป้็าหมายที�ตั�งไว้ิ	

	 (2)	 ด้ำาเนินกิจุกรรมส่งเสริมสุขภาวิะผู้สูงอายุในตำาบัลันำ�าหัก	 แลัะ
ตำาบัลับ้ัานยาง	อำาเภอคีรรีฐันิคม	จัุงหวัิด้สุราษฎร์ธานี	โด้ยรปู็แบับัการด้ำาเนิน
งานจุะแบัง่ออกเป็็นการจุดั้กิจุกรรมสง่สร้างสุขภาวิะในพุ่�นที�วัิด้	การลังพุ่�นที� 
เพุ่�อเยี�ยมผู้ป่็วิยติด้เตียง	ผู้ป่็วิยระยะสุด้ท้าย	แลัะการจัุด้กิจุกรรมรณรงค์เพุ่�อ
ป้็องกันไวิรัสโคโรนา	2019	(โควิิด้-19)	มีรายลัะเอียด้	ดั้งนี�

	 	 2.1	การจัุด้กิจุกรรมส่งเสริมสุขภาวิะผู้สูงอายุ	ในพุ่�นที�วัิด้	
โด้ยด้ำาเนินการในตำาบัลับ้ัานยาง	แลัะตำาบัลันำ�าหัก	จัุด้กิจุกรรมเด่้อนลัะครั�ง
เป็็นระยะเวิลัาสามเด่้อน	 รูป็แบับักิจุกรรมในช่วิงเช้าจุะแบ่ังกิจุกรรมออก
เป็็นสองสว่ิน	กล่ัาวิค่อในด้้านการสง่เสริมสุขภาวิะทางกาย	ในภาคป็ฏิิบััติจุะ
เน้นไป็ที�การออกกำาลัังกายสำาหรับัวัิยผู้สูงอายุ	การทำากิจุกรรมตารางเก้าช่อง
เพุ่�อฝึกการใช้สมองในการคดิ้	ไม่ให้หลังล่ัม	เป็็นการป็อ้งกันอัลัไซึ่เมอร์	แลัะ
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ช่วิยเสริมสร้างการเคล่ั�อนไหวิแลัะการทรงตัวิที�ดี้ขึ�น	สำาหรับัภาคทฤษฎีหร่อ 
ภาคควิามรู้จุะเป็็นการใหค้วิามรู้เกี�ยวิกับัสุขภาวิะแลัะโภชนาการ	พุรอ้มทั�ง
การดู้แลัสุขภาพุ	โด้ยวิิทยากรจุากสาธารณสุขป็ระจุำาอำาเภอ	สำาหรับัส่วินที�
สอง	การส่งเสริมสุขภาวิะทางจิุตใจุ	เป็็นในรูป็แบับัของการฟัื้งเทศนาธรรม
กับัการสร้างสุขภาวิะ	 เพุ่�อให้มีสุขภาวิะทางจิุตใจุ	 ในขณะเดี้ยวิกันเม่�อถึง
เวิลัาฉันภัตตาหารเพุลั	 ผู้สูงอายุผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมจุะนำาอาหารที�เตรียมมา
จุากบ้ัานมาถวิายแก่พุระสงฆ์์	แลัะรับัป็ระทานอาหารร่วิมกัน	สำาหรับัในช่วิง
บ่ัาย	เป็็นกิจุกรรมฝึกอาชีพุให้แก่ผู้สงูอาย	ุผ่านการทำาเหรียญโป็รยทานเพุ่�อ
นำาไป็ถวิายแกวั่ิด้	ซึึ่�งนอกจุากวิดั้จุะนำาเหรยีญโป็รยทานไป็ใช้ป็ระโยชน์แล้ัวิ
นั�น	ยงัเป็็นการฝึกทักษะให้แก่ผู้สูงอาย	ุให้ผู้สูงอายไุด้้ใช้ทักษะแลัะควิามคิด้
ในการทำางานให้แล้ัวิเสร็จุภายในระยะเวิลัาที�กำาหนด้	เป็็นการฝึกทักษะทาง
ร่างกายแลัะสมองแกผู้่สูงอายุ	ในขณะเด้ยีวิกันการที�ผู้สูงอายุได้้ทำากิจุกรรม
ร่วิมกันทำาใหผู้สูงอายไุม่รู้สกึโด้ด้เดี้�ยวิ	มีพุ่�นที�สำาหรับัการป็ฏิิสัมพัุนธ์ร่วิมกัน	
ทำาให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกเหงา	 โด้ด้เดี้�ยวิ	 ตลัอด้จุนเป็็นการสร้างเสริมสุขภาวิะ
ทางจิุตใจุอีกด้้วิย

	 	 2.2	การลังพุ่�นที�เพุ่�อเยี�ยมผู้ป่็วิยติด้เตียง	นำาโด้ยพุระสงฆ์์	
ร่วิมกับัเจุ้าหน้าที�สาธารณสุข	ลังพุ่�นที�เยี�ยมผู้สูงอายุ	ผู้ป่็วิยติด้เตียงในพุ่�นที�
ตำาบัลับ้ัานยาง	 แลัะตำาบัลันำ�าหัก	 ซึึ่�งในการลังพุ่�นที�นั�นจุะเน้นการสอบัถาม
ควิามเป็็นอยู่	 การเปิ็ด้โอกาสให้ผู้สูงอายุแลัะผู้ป่็วิยติด้เตียงได้้มีโอกาสเข้า
ถึงพุระพุุทธศาสนามากขึ�น	 ผ่านการทำาบุัญ	 การเทศน์ธรรมะแก่ผู้สูงอายุ	
ทั�งนี�	เพุ่�อให้ผู้สูงอายมีุสุขภาวิะทางจุติใจุที�ดี้ขึ�น	มีกำาลัังใจุที�ดี้ขึ�นในการด้ำารง
ชีวิิต	 ในขณะเดี้ยวิกันเป็็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้สูงอายุ	 ผู้ป่็วิยติด้เตียงที�
ไม่สามารถเดิ้นทางมาวัิด้เพุ่�อมาทำาบุัญ	 หร่อเข้าร่วิมกิจุกรรมทางพุระพุุทธ
ศาสนา	ได้้มีโอกาสในการทำาบุัญ	แลัะฟัื้งเทศน์จุากพุระสงฆ์์	
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	 	 2.3	 การจัุด้กิจุกรรมรณรงค์เพุ่�อป้็องกันไวิรัสโคโรนา	
2019	(โควิิด้-19)	เป็็นกิจุกรรมหนึ�งที�จัุด้เสริมขึ�น	เน่�องด้้วิยในช่วิงระหว่ิาง
การด้ำาเนินกิจุกรรมขับัเคลั่�อนการส่งเสริมสุขภาวิะแก่ผู้สูงอาย	ุเกิด้การแพุร่
ระบัาด้ของไวิรัสโคโรนา	2019	(โควิิด้-19)	ซึึ่�งผู้สูงอายุเป็็นกลุ่ัมเสี�ยงที�หาก
ติด้เช่�อไวิรัสอาจุส่งผลักระทบัต่อสุขภาพุมากกว่ิากลุ่ัมอ่�น	ๆ 	จึุงเป็็นที�มาของ
การจุัด้กิจุกรรม	 โด้ยรูป็แบับักิจุกรรมจุะเน้นไป็ที�การให้ควิามรู้เกี�ยวิกับัวิิธี
การดู้แลัสุขภาพุ	การป็ฏิิบััติตัวิที�ถูกต้องในสถานการณ์การแพุร่ระบัาด้ของ
ไวิรัสโคโรนา	 2019	 (โควิิด้-19)	 เช่น	 การล้ัางม่อที�ถูกวิิธี	 แลัะหมั�นล้ัางม่อ
อยู่สมำ�าเสมอ	 การเว้ินระยะห่างทางสังคม	 (Social	 Distancing)	 การสวิม
หน้ากากอนามัย	หร่อหน้ากากผ้าทุกครั�งเม่�อออกจุากบ้ัาน	เป็็นต้น	

	 (3)	การติด้ตามแลัะสรุป็ผลัการด้ำาเนินกิจุกรรม	โด้ยติด้ตามผลัการ
ส่งเสริมสุขภาวิะแก่ผู้สูงอายุผ่านพุ่�นที�ชมรมผู้สูงอายุ	 โด้ยใช้วิิธีการสังเกต
พุฤติกรรมแลัะพัุฒนาการของผู้สูงอายุ	ผ่านกิจุกรรมตารางเก้าช่อง	กิจุกรรม
ส่งเสริมอาชีพุโด้ยการจัุด้ทำาเหรียญโป็รยทาน	ตลัอด้จุนพุฤติกรรมการดู้แลั
สุขภาพุ	 การเล่ัอกรับัป็ระทานอาหารตามหลัักโภชนาการ	 ทั�งนี�	 เพุ่�อนำา
ผลัลััพุธ์ที�ได้้มาสรุป็การด้ำาเนินงาน	 แลัะขยายผลัต่อยอด้การทำางานต่อไป็
ในอนาคต	

 ผลลัพัธ์ที�เกิดขึ่�น

	 (1)	 เกิด้การพัุฒนาศักยภาพุภายในหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั	 ในการด้ำาเนินกิจุกรรมส่งเสริมสุขภาวิะแก่ผู้สูงอายุ	 นอกจุากมี 
เป้็าหมายสำาคัญเพุ่�อส่งเสริมแลัะพัุฒนาสุขภาวิะแก่ผู้สูงอายุในตำาบัลับั้าน
ยาง	 แลัะตำาบัลันำ�าหักให้ดี้ยิ�งขึ�นแล้ัวินั�น	 ยังเป็็นการพัุฒนาศักยภาพุการ
ทำางานของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลับ้ัานยางให้เน้นทำางานเชิง
รุกมากขึ�น	 เสริมสร้างทักษะการทำางาน	 ตลัอด้จุนการทำางานร่วิมกับัภาคี
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เคร่อข่าย	 ทั�งนี�	 เพุ่�อให้เกิด้ป็ระสิทธิภาพุในการขับัเคล่ั�อนงานของหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	แลัะการสรา้งให้เกิด้สังคมสุขภาวิะอยา่งยั�งยน่	

	 (2)	เกิด้การเช่�อมป็ระสานภาคีเคร่อข่าย	การด้ำาเนินกิจุกรรมเสริม
สร้างสุขภาวิะผู้สูงอายุ	 ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลับ้ัานยาง
นั�น	 ได้้สร้างให้เกิด้ควิามร่วิมม่อจุากภาคีเคร่อข่ายในพุ่�นที�	 ป็ระกอบัด้้วิย	
โรงพุยาบัาลัอำาเภอคีรีรัฐนิคม	 สาธารณสุขอำาเภอคีรีรัฐนิคม	 โรงพุยาบัาลั 
ส่งเสริมสุขภาพุป็ระจุำาตำาบัลับ้ัานยาง	 โรงพุยาบัาลัส่งเสริมสุขภาพุป็ระจุำา
ตำาบัลันำ�าหัก	องค์กรป็กครองสว่ินท้องถิ�นในพุ่�นที�	ในการเข้ามาช่วิยหนุนเสริม 
องค์ควิามรู้	 แลัะมีส่วินร่วิมในการขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมเสริมสร้างสุขภาวิะ 
ผู้สูงอายุร่วิมกัน

	 (3)	ผู้สูงอายุมีสุขภาวิะที�ดี้ยิ�งขึ�น	จุากการด้ำาเนินกิจุกรรม	ส่งผลัให้ 
ผู้สูงอายุทั�งตำาบัลับ้ัานยาง	 แลัะตำาบัลันำ�าหัก	 มีควิามต่�นตัวิที�จุะเข้าร่วิม
กิจุกรรมอยู่เสมอ	 จุะเห็นได้้จุากการตั�งใจุแลัะมีส่วินร่วิมกับักิจุกรรม	 
ทั�งกิจุกรรมเสริมทักษะผู้สูงอายุผ่านตารางเก้าช่อง	กิจุกรรมรับัฟัื้งบัรรยาย 
ควิามรู้ด้้านสุขภาวิะแลัะโภชนาการ	 กิจุกรรมธรรมสุขใจุ	 ตลัอด้จุน
กิจุกรรมฝึกทักษะอาชีพุ	 ซึึ่�งผู้สูงอายุทั�งสองตำาบัลัมีควิามต่�นตัวิในการ
ทำากิจุกรรม	 แลัะมีควิามภาคภูมิใจุในผลังานที�ตนได้้ลังม่อป็ฏิิบััติ	 ซึึ่�งผลั
จุากการด้ำาเนินกิจุกรรมส่งผลัให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวิะทางจิุตใจุที�ดี้ยิ�งขึ�น	 
ไม่เหงา	 มีกลุ่ัมเพุ่�อนที�คอยแลักเป็ลีั�ยนให้คำาป็รึกษา	 ในขณะเดี้ยวิกัน 
ผู้สูงอายุก็มีสุขภาพุที�ดี้ยิ�งขึ�นทั�งทางกายแลัะทางจิุตใจุ	 ควิามเป็ลีั�ยนแป็ลัง
ที�เกิด้ขึ�นจุากผลัลััพุธ์ของการด้ำาเนินกิจุกรรม	 สามรถนำาไป็พุัฒนารูป็แบับั
หลัักสูตร	หร่อรูป็แบับักิจุกรรม	สำาหรับัใช้ในการพัุฒนาหร่อจัุด้ตั�งโรงเรียน 
ผู้สูงอายุได้้อนาคต
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 ความสอดคล้องกับพัันธกิจัข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบล

	 (1)	 ด้้านศีลัธรรมแลัะวัิฒนธรรม	 ในการจัุด้กิจุกรรมจุะเน้น 
ด้ำาเนินงานในวัินพุระ	แลัะวัินสำาคัญทางพุระพุุทธศาสนา	เป็็นการเปิ็ด้พุ่�นที�ให้ 
ผู้สูงอาย	ุรวิมไป็ถึงคนในชุมชนได้้เข้าวัิด้ทำาบุัญ	แลัะฟัื้งเทศน์ในวัินพุระหร่อ	 
วัินสำาคัญทางพุระพุุทธศาสนา	 ส่งผลัให้เกิด้การพุัฒนาสุขภาวิะทางจุิตใจุ	 
มีจิุตใจุที�สงบั	 แลัะมีกำาลัังใจุในการด้ำาเนินชีวิิต	 ขณะเดี้ยวิกันเป็็นการเป็็น 
การเผยแผ่พุระพุุทธศาสนา	ก่อให้เกิด้ควิามยึด้โยงระหว่ิางวัิด้แลัะชุมชน	

	 (2)	ด้้านสุขภาพุอนามัย	ด้ำาเนินการส่งเสริมสุขภาวิะแก่ผู้สูงอายุ	ทั�ง
ในรูป็แบับัของการให้ควิามรู้ด้้านการดู้แลัสุขภาพุ	แลัะโภชนาการ	การฝึก
เสริมทักษะผ่านกิจุกรรมตารางเกา้ช่อง	โด้ยใช้พุ่�นที�วัิด้ในการด้ำาเนินกิจุกรรม
ส่งเสริมสุขภาพุ	ส่งผลัให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพุทางกายแลัะทางจิุตใจุที�ดี้ยิ�งขึ�น

	 (3)	 ด้้านสัมมาชีพุ	 มีการฝึกอาชีพุแก่ผู้สูงอายุผ่านการทำาเหรียญ
โป็รยทาน	 เพุ่�อให้ผู้สูงอายุใช้เวิลัาว่ิางให้เป็็นป็ระโยชน์	 แลัะสามารถนำาไป็
ต่อยอด้เป็็นอาชีพุได้้ในอนาคต	โด้ยเหรียญโป็รยทานที�ผู้สูงอายุได้้จัุด้ทำาขึ�น
นั�น	ได้้ถวิายให้วัิด้เพุ่�อนำาไป็ใช้ป็ระโยชน์ในกิจุกรรมทางพุระพุุทธศาสนาใน
วัิด้ต่อไป็	

	 (4)	 ด้้านสันติสุข	 ในการส่งเสริมสุขภาวิะแก่ผู้สูงอายุ	 เป้็าหมาย 
สำาคัญอีกป็ระการหนึ�งค่อการส่งเสริมสุขภาวิะทางจิุตใจุ	 ผ่านการส่งเสริม 
การเทศน์	 การเผยแผ่หลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนาแก่ผู้สูงอายุ	 ให้มีสติ	 
รู้จัุกป็ล่ัอยวิาง	มีกำาลัังใจุในการด้ำาเนินชีวิิต	ส่งผลัให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวิะทาง
จิุตใจุที�ดี้ยิ�งขึ�น	แลัะสามารถใช้ชีวิิตในสังคมได้้อย่างมีควิามสุข

	 (5)	ด้้านสาธารณสงเคราะห์	ด้ำาเนินการลังพุ่�นที�เพุ่�อเยี�ยมผู้สูงอายุ	
ผู้ป่็วิยติด้เตียงในพุ่�นที�	 ได้้มีโอกาสในการเข้าถึงพุระพุุทธศาสนาผ่านการ
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ทำาบุัญ	 การเทศนาธรรมแก่ผู้สูงอายุ	 เพุ่�อให้ผู้สูงอายุ	 แลัะผู้ป่็วิยติด้เตียงมี
สุขภาวิะทางจิุตใจุที�ดี้ยิ�งขึ�น	 มีกำาลัังใจุในการด้ำาเนินชีวิิต	 อีกทั�งยังแสด้งให้
เห็นถึงบัทบัาทของพุระสงฆ์์กับัการเป็็นที�พึุงแลัะที�ยึด้เหนี�ยวิของชุมชนได้้
เป็็นอย่างดี้

 เครือข่่ายที�เข้่ามามีส่วนร่วม

	 การด้ำาเนินกิจุกรรมส่งเสริมสุขภาวิะแก่ผู้สูงอายุได้้เกิด้เคร่อข่าย
การด้ำาเนินงาน	 ที�เข้ามาช่วิยหนุนเสริมองค์ควิามรู้	 แลัะมีส่วินร่วิมในการ 
ขับัเคล่ั�อนกิจุกรรม	ป็ระกอบัด้้วิย	โรงพุยาบัาลัอำาเภอคีรีรัฐนิคม	สาธารณสุข
อำาเภอคีรีรัฐนิคม	 โรงพุยาบัาลัส่งเสริมสุขภาพุป็ระจุำาตำาบัลับ้ัานยาง 
โรงพุยาบัาลัส่งเสริมสุขภาพุป็ระจุำาตำาบัลันำ�าหัก	 เคร่อข่ายชมรมผู้สูงอายุ
ตำาบัลับ้ัานยาง	 เคร่อข่ายชมรมผู้สูงอายุตำาบัลันำ�าหัก	 องค์กรป็กครอง 
ส่วินท้องถิ�นในพุ่�นที�



386

	 วัิด้นิคมพัุฒนาราม	ผัง	7	ตั�งอยู่	ณ	ตำาบัลันิคมพัุฒนา	อำาเภอมะนัง	
จัุงหวัิด้สตลูั	เป็็นวัิด้ราษฎร	์สังกัด้คณะสงฆ์์มหานกิาย	กระทรวิงศกึษาธกิาร	
ป็ระกาศตั�งเป็็นวิัด้เม่�อ	 พุ.ศ.	 2528	 ได้้รับัพุระราชทานวิิสุงคามสีมา	 เม่�อ	
พุ.ศ.	2536	ปั็จุจุุบัันมี	พุระครูโสภณปั็ญญาสาร	เจุ้าคณะอำาเภอมะนัง	เป็็น
เจุ้าอาวิาส	 โด้ยเป็็นวัิด้ที�มีการขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมเพุ่�อพัุฒนาศีลัธรรมแลัะ
วัิฒนธรรมร่วิมกับัชุมชนมาอย่างต่อเน่�อง	นอกจุากนี�ชุมชนตำาบัลันิคมพัุฒนา
ยังได้้รับัเล่ัอกให้เป็็นหมู่บ้ัานต้นแบับัของโครงการสร้างควิามป็รองด้อง

5.4.4 โครงการเปิดวัดเป็นศููนย์กลื่าง 
การเรียนรู้ชุมชน

ดำาเนินการโดย  
หน่วยอีบรมประชิาชินประจำำาตำาบลนิคมพััฒนา จำังหวัดสตูล
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สมานฉันท์โด้ยใช้หลัักธรรมทางพุระพุุทธศาสนา	 “หมู่บ้ัานรักษาศีลั	 5”	
อีกด้้วิย	 ควิามโด้ด้เด่้นในมิติของการด้ำาเนินกิจุกรรมต่าง	 ๆ	 เกิด้จุากการที�	
พุระครูโสภณปั็ญญาสาร	 เจุ้าอาวิาส	 สามารถเช่�อมโยงแลัะบูัรณาการการ
ด้ำาเนินกิจุกรรม	 ภาระงานต่าง	 ๆ	 ร่วิมกับัภาคีเคร่อข่ายภายนอกได้้อย่าง
มีป็ระสิทธิภาพุ	 ส่งผลัให้วัิด้มีส่วินในการขับัเคลั่�อนกิจุกรรมต่าง	 ๆ	 ที�เป็็น
ภารกิจุของหน่วิยงานภาครัฐ	อาทิ	การอบัรมป็ฏิิบััติธรรมเพุ่�อพัุฒนาศีลัธรรม
แลัะวัิฒนธรรม	 การสนับัสนุนการขับัเคล่ั�อนงานด้้านสุขภาพุแลัะอนามัย	
จุากการที�ท่านเป็็นหนึ�งในคณะกรรมการพุัฒนาคุณภาพุชีวิิตระดั้บัอำาเภอ	
(พุชอ.)	การขับัเคล่ั�อนงานสาธารณสงเคราะห์จุากการดู้แลัผู้ป่็วิยแลัะผู้ด้้อย
โอกาสในชุมชน	เป็็นต้น	โด้ยการรวิบัรวิมสิ�งของทั�งเคร่�องอุป็โภคบัริโภคไป็
มอบัให้กับักลุ่ัมคนดั้งกล่ัาวิ	นอกจุากนี�ยังสนับัสนุนการสร้างให้เกิด้สันติสุข
แลัะสามัคคีธรรมระหว่ิางคนในชุมชนที�มีควิามแตกต่างด้้านการนับัถ่อ
ศาสนา

 ที�มาข่องการขั่บเคลื�อนกิจักรรม

	 เหตุปั็จุจัุยสำาคัญที�นำาไป็สู่การขอรับังบัป็ระมาณจุากโครงการเสริม
สร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	ใน
สังคม	ที�ด้ำาเนินการโด้ย	สถาบัันวิิจัุยพุุทธศาสตร์	มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลัง
กรณราชวิิทยาลััย	ร่วิมกับัสำานักงานสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	(สสส.)	
ค่อ	 การเห็นควิามเป็ลีั�ยนแป็ลังที�เกิด้ขึ�นในสังคมกับักลุ่ัมเด็้กแลัะเยาวิชน	 
ที�ในอดี้ตวัิด้ถ่อเป็็นศูนย์กลัางของชุมชน	 เม่�อมีกิจุกรรมในวิัด้สำาคัญต่าง	 ๆ	
ไม่ว่ิาจุะเป็็นวัินสำาคัญทางศาสนาหร่อวัินสำาคัญทางวัิฒนธรรม	คนในชุมชน
มักจุะมีการจัุด้กิจุกรรมในพุ่�นที�ของวัิด้	ส่งผลัให้วัิด้เป็็นศูนยก์ลัางที�รวิมจิุตใจุ
ของผู้คนในชุมชนมาอย่างต่อเน่�อง	หากแต่การเป็ลีั�ยนแป็ลังของสภาพุสังคม
ในปั็จุจุุบัันที�วัิด้ได้้ลัด้บัทบัาททางสังคมลัง	 เด็้กแลัะเยาวิชนเริ�มมีควิามห่าง
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ไกลัจุากการเข้าวัิด้เพุ่�อทำากิจุกรรมต่าง	ๆ 	จุนเกิด้เป็็นช่องว่ิางที�สำาคัญระหว่ิาง
เยาวิชนที�จุะเติบัโตเป็็นผู้ใหญ่ในอนาคตกับัสถาบัันทางศาสนาในชุมชน	
นอกจุากนี�ทางพุระครูโสภณปั็ญญาสารยงัเห็นว่ิาการที�เยาวิชนห่างไกลัจุาก
วัิด้	 ได้้ส่งผลัในเร่�องของการที�เยาวิชนห่างไกลัจุากหลัักศีลัธรรมที�เป็็นหลััก
สำาคัญในการด้ำาเนินชีวิิต	 ตลัอด้จุนห่างไกลัจุากวัิฒนธรรมเดิ้มของท้องถิ�น
ที�มีเอกลัักษณ์อย่างการรำามโนราห์หร่อการลัะเล่ันกลัองยาวิที�เป็็นแนวิทาง
การสร้างควิามสามัคคีในชุมชนในอดี้ต	 แลัะสามารถต่อยอด้เป็็นการสร้าง
อาชีพุในอนาคตได้้

	 พุระครูโสภณปั็ญญาสารจึุงจัุด้ทำาโครงการ	“เปิ็ด้วัิด้เป็็นศูนย์กลัาง
การเรียนรู้ศีลัธรรมแลัะวิัฒนธรรมชุมชน”	 โด้ยมุ่งเน้นกลุ่ัมเป็้าหมายเป็็น
เยาวิชนในพุ่�นที�อำาเภอมะนัง	 จัุงหวัิด้สตูลั	 จุำานวิน	 6	 โรงเรียน	 มาฝึกการ 
รำามโนราห์แลัะรำากลัองยาวิ	 พุร้อมทั�งให้ธรรมะภายหลัังการอบัรมเพุ่�อ
เป็็นการป็ลูักฝังศีลัธรรมแลัะวัิฒนธรรมให้กับัเยาวิชนในอำาเภอมะนัง

 ขั่�นตอนการดำาเนินกิจักรรม

	 1)	การนำาเสนอโครงการ	โด้ยผู้รับัผิด้ชอบัโครงการได้้จัุด้ทำาข้อเสนอ
โครงการเพุ่�อขอรับังบัป็ระมาณในการสนับัสนุนการด้ำาเนินงานจุากโครงการ
เสรมิสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของหนว่ิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	(อ.ป็.ต.)	
ในสังคมไทย

	 2)	 การจุัด้ตั�งคณะทำางานโครงการ	 ทางคณะสงฆ์์อำาเภอมะนัง	
โด้ยพุระครูโสภณปั็ญญาสาร	เจุ้าคณะอำาเภอได้้จัุด้ตั�งคณะทำางานโครงการ 
ร่วิมกับัผู้บัริหารแลัะคณะครูจุากโรงเรียนในพุ่�นที�อำาเภอมะนังทั�ง	 6	 แห่ง	 
เพุ่�อกำาหนด้กรอบัการด้ำาเนินงาน	แลัะกระบัวินการด้ำาเนินกิจุกรรม
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	 3)	 การป็ระชาสัมพัุนธ์การด้ำาเนินกิจุกรรมของโครงการ	 “เปิ็ด้วัิด้
เป็็นศูนย์กลัางการเรียนรู้ศีลัธรรมแลัะวัิฒนธรรมชุมชน”	 เพุ่�อค้นหาแลัะ 
รับัสมัครเยาวิชนที�มีควิามสนใจุเข้าร่วิมกิจุกรรม

	 4)	 การฝึกสอนรำามโนราห์แลัะรำากลัองยาวิ	 เพุ่�อเป็็นการอนุรักษ์
ศิลัป็วัิฒนธรรมท้องถิ�นของภาคใต้	 เพุ่�อให้เยาวิชนเกิด้ควิามภาคภูมิใจุใน
วัิฒนธรรมที�มีเอกลัักษณ์ในท้องถิ�น

	 5)	 การจุัด้กิจุกรรมอบัรมศีลัธรรมให้กับัเยาวิชนแลัะป็ระชาชนใน
พุ่�นที�อำาเภอมะนัง	 โด้ยเป็็นการจัุด้การอบัรมภายหลัังจุากที�เยาวิชนได้้มา
ร่วิมเรียนรู้การรำามโนราห์แลัะรำากลัองยาวิ	 เน่�องจุากเป็็นช่วิงที�ผู้ป็กครอง
บัางส่วิน	ได้้มาที�วัิด้นิคมพัุฒนาราม	ผัง	7	เพุ่�อคอยรับัลูัก	หลัาน	ของตนเอง
กลัับับ้ัาน	ทางพุระครูโสภณปั็ญญาสารจึุงใช้โอกาสดั้งกล่ัาวิในการถ่ายทอด้
ธรรมะที�เป็็นป็ระโยชน์ต่อการด้ำาเนินชีวิิตให้กับัเยาวิชนแลัะผู้ป็กครอง

 ผลลัพัธ์ที�เกิดขึ่�น

	 1)	เด็้ก	เยาวิชน	แลัะป็ระชาชนในพุ่�นทิ�อำาเภอมะนัง	จัุงหวัิด้สตูลั
ที�เข้าร่วิมกิจุกรรม	 ได้้รับัหลัักธรรมแลัะหลัักศีลัธรรมในการด้ำารงชีวิิตจุาก
การแสด้งธรรมเทศนา	โด้ย	พุระครูโสภณปั็ญญาสาร	เจุ้าคณะอำาเภอมะนัง	 
แลัะเจุ้าอาวิาสวัิด้นิคมพัุฒนาราม	ผัง	7

	 2)	 เด็้กแลัะเยาวิชนจุากโรงเรียนในพุ่�นที�อำาเภอมะนัง	 สามารถ 
รำามโนราห์แลัะรำากลัองยาวิ	 ที�ถ่อเป็็นวัิฒนธรรมที�มีควิามโด้ด้เด่้นของ 
ภาคใต้ของป็ระเทศไทย	 อีกทั�งยังเกิด้ควิามภาคภูมิใจุแลัะสามารถส่บัทอด้
การอนุรักษ์ศิลัป็วัิฒนธรรมท้องถิ�น
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 ความสอดคล้องกับพัันธกิจัข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบล

	 1)	ด้้านศีลัธรรมแลัะวัิฒนธรรม	การขับัเคล่ั�อนกิจุกรรม	“เปิ็ด้วัิด้เป็็น
ศูนย์กลัางการเรียนรู้ศีลัธรรมแลัะวัิฒนธรรมชุมชน”	เป็็นกิจุกรรมที�มุ่งเน้น
พัุนธกิจุด้้านศีลัธรรมแลัะวัิฒนธรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	
เน่�องจุากเป็็นการสง่เสริมให้เด็้กแลัะเยาวิชนในพุ่�นที�อำาเภอมะนงั	เรียนรู้การ
รำามโนราห์แลัะการรำากลัองยาวิ	ซึึ่�งเป็็นการแสด้งทางวัิฒนธรรมที�สำาคัญของ
ภาคใต้	โด้ยการเชิญวิิทยากรที�เป็็นครูรำามาถ่ายทอด้ป็ระสบัการณ์แลัะวิิชา
ดั้งกล่ัาวิ	 ช่วิยให้เกิด้การถ่ายทอด้	 ส่งต่อทางวัิฒนธรรมที�มีควิามสำาคัญใน
อนาคต	 อีกทั�งยังป็ลูักฝังให้เด็้กแลัะเยาวิชนในชุมชนเกิด้ควิามภาคภูมิใจุ
ในวัิฒนธรรมของท้องถิ�น	 นอกจุากนี�ภายหลัังจุากการอบัรมยังมีการแสด้ง
ธรรมเทศนา	โด้ย	พุระครูโสภณปั็ญญาสาร	เพุ่�อให้เด็้กแลัะเยาวิชนเป็็นผู้มี
หลัักศีลัธรรมในการด้ำารงชีวิิต	 ตลัอด้จุนให้ผู้ป็กครองที�มาคอยรับัลูักหลัาน
ของตนได้้มีโอกาสในการรับัฟัื้งธรรมะด้้วิยเช่นกัน

 เครือข่่ายที�เข้่ามามีส่วนร่วม

	 เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อสำาคัญที�เข้ามามีส่วินในการสนับัสนุน
การด้ำาเนินกิจุกรรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลันิคมพัุฒนา	
ป็ระกอบัด้้วิย	 1)	 คณะสงฆ์์อำาเภอมะนัง	 2)	 โรงเรียนในพุ่�นที�อำาเภอมะนัง
ทั�ง	6	โรงเรียน	แลัะ	3)	วัิฒนธรรมจัุงหวัิด้สตูลั
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 ที�มาข่องการขั่บเคลื�อนกิจักรรม

	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัด้อนทราย	 วัิด้หัวิเตย	 อำาเภอ
ป็ากพุะยูน	จัุงหวัิด้พัุทลุัง	โด้ยการนำาของพุระครูป็ระภัศร์ธรรมวิาที	ได้้เห็น 
ควิามสำาคัญด้้านอาหารเพุ่�อสุขภาพุแลัะอาหารพุ่�นบ้ัานปั็กษ์ใต้	 จึุงได้้นำา
เสนอแนวิคิด้การทำาแกงไตป็ลัาแห้ง	 นำ�าพุริก	 5	 รส	 แลัะผลิัตภัณฑ์ิข้าวิ

5.4.5 โครงการสั่งเสัริมการประกอบสััมมาช่พุ 

ขัองหน่วย อ.ป.ต. ดอนทราย 

(อ.ป.ต. ด้านสััมมาช่พุ)

ดำาเนินการโดย  
หน่วยอีบรมประชิาชินประจำำาตำาบลดอีนที่ราย จำังหวัดพััที่ลุง
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สังข์หยด้	โด้ยมีการรวิมกลุ่ัมแม่บ้ัานบัริเวิณรอบัวัิด้หัวิเตย	จุำานวิน	30	คน	 
จัุด้ทำาแกงไตป็ลัาแห้ง	แลัะนำ�าพุริก	5	รส	ได้้แก่	นำ�าพุริกแมงด้า	นำ�าพุริกตาแด้ง	 
นำ�าพุริกป็ลัาร้าแห้ง	 นำ�าพุริกกุ้งเสียบั	 แลัะนำ�าพุริกนรก	 เป็็นผลัิตภัณฑ์ิเน้น
สุขภาพุ	ไม่ใส่สารกันบูัด้	ใช้กรรมวิิธีด้้วิยการอบัแห้ง	เพุ่�อเก็บัรักษาคุณภาพุ
อาหารได้้นานขึ�น	สามารถเก็บัได้้นานถึง	2	เด่้อน	รสชาติของแกงไตป็ลัาแห้ง
แลัะนำ�าพุริกจุะเน้นรสจัุด้จุ้านแบับัชาวิใต้	 ให้รู้สึกเหม่อนกับัการได้้กลัับัมา
กินข้าวิที�บ้ัาน	 ให้คิด้ถึงบัรรยากาศควิามเป็็นปั็กษ์ใต้	 เม่�อมีแกงไตป็ลัาแลัะ
นำ�าพุริก	สิ�งสำาคัญที�ขาด้ไม่ได้้ก็ค่อข้าวิสวิยร้อน	ๆ

	 ดั้งนั�น	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัด้อนทรายจึุงได้้จัุด้ทำา
ผลิัตภัณฑ์ิข้าวิสังข์หยด้	 ด้้วิยควิามเป็็นพัุทลุังข้าวิที�ขึ�นช่�อที�สุด้แลัะป็ลูัก
ได้้ดี้ที�สุด้	 มีแห่งเดี้ยวิในป็ระเทศไทยก็ค่อข้าวิสังข์หยด้	 เป็็นข้าวิที�มีควิาม
อร่อย	 ให้คุณค่าทางอาหาร	 เหมาะสำาหรับัคนรักสุขภาพุเป็็นอย่างยิ�ง	 
มีวิิตามินบีัรวิมช่วิยป้็องกันแลัะบัรรเทาอาการอ่อนเพุลีัย	 แขน	 ขาไม่มีแรง	
ป็วิด้กล้ัามเน่�อ	 โรคผิวิหนังบัางชนิด้	 แลัะบัำารุงสมองทำาให้เจุริญอาหาร	 
เป็็นที�มาของการทำางานขับัเคล่ั�อนโครงการเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธ
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัด้อนทราย	ที�มุ่งขับัเคล่ั�อนกิจุกรรม 
เกี�ยวิกับัสัมมาชีพุ	เพุ่�อให้ป็ระชาชนมีอาชีพุทำามาหากิน	สามารถทำารายได้้ 
จุุนเจุ่อครอบัครัวิ	 การจุัด้กิจุกรรมครั�งนี�	 หน่วิย	 อ.ป็.ต.	 ด้อนทราย	 
ได้้ขับัเคล่ั�อนโครงการภายใต้กรอบัการทำางานให้ชุมชนเข้มแข็ง	 วัิฒนธรรม
อาหาร	 แลัะการรักสุขภาพุเชิงพุุทธ	 ใช้ภูมิปั็ญญาท้องถิ�นเร่�องอาหาร	 
ทำาอาหารเมนูแกงไตป็ลัาแห้ง	 ผลิัตภัณฑ์ิข้าวิสังข์หยด้	 แลัะนำ�าพุริก	 5	 รส	
ค่อ	 นำ�าพุริกแมงด้า	 นำ�าพุริกตาแด้ง	 นำ�าพุริกกุ้งเสียบั	 นำ�าพุริกป็ลัาร้าแห้ง	 
นำ�าพุริกนรก
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 ขั่�นตอนการดำาเนินกิจักรรม

	 (1)	 ป็ระชุมคณะกรรมการหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั 
ด้อนทราย	แลักเป็ลีั�ยนควิามคิด้เห็น	เสนอแผนการทำางานแบับัรวิมกลุ่ัมกัน
ทำา	เน้นการผลิัตสินค้าที�เป็็นอาหารสำาเร็จุรูป็พุร้อมเสิร์ฟื้	ผู้บัริโภคสามารถ
เปิ็ด้ฝาแล้ัวิรับัป็ระทานได้้เลัย	เน้นเร่�องรักสุขภาพุ	ไม่ใส่สารกันบูัด้	ใช้วัิตถุดิ้บั
ที�หาได้้จุากชุมชน	 ซึึ่�งในที�ป็ระชุมมีมติเป็็นเอกฉันท์ให้มีการรวิมกลุ่ัมกันทำา
สินค้าที�เป็็นอาหารทั�งหมด้	7	ชนิด้	 ได้้แก่	 แกงไตป็ลัาแห้ง	 ผลิัตภัณฑ์ิข้าวิ
สังข์หยด้	นำ�าพุริกแมงด้า	นำ�าพุริกตาแด้ง	นำ�าพุริกป็ลัาร้าแห้ง	นำ�าพุริกกุ้งเสียบั	
แลัะ	นำ�าพุริกนรก	โด้ยให้วัิด้หัวิเตยเป็็นสถานที�จัุด้กิจุกรรมฝึกอบัรม

	 (2)	เสนอของบัป็ระมาณ	หน่วิย	อ.ป็.ต.	ด้อนทราย	ร่วิมกับัสำานักงาน
พุระพุุทธศาสนาจัุงหวัิด้พัุทลุัง	 ได้้เขียนโครงการแลัะนำาเสนอขอทุนจุาก
สำานักงานกองทนุสนับัสนนุการสรา้งเสรมิสุขภาพุ	(สสส.)	โด้ยมีสถาบัันวิิจัุย
พุุทธศาสตร์	มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	เป็็นผู้กำากับัติด้ตาม
ป็ระเมินผลัแลัะพิุจุารณาให้ทุนสนับัสนุนกิจุกรรม	มีการเดิ้นทางมานำาเสนอ
โครงการเพุ่�อขอทุนสนับัสนุนที�มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 
แลัะนำาเสนอควิามก้าวิหน้าการด้ำาเนินกิจุกรรมโครงการ

	 (3)	รวิมกลุ่ัมสตรีแม่บ้ัานแลัะผู้สนใจุ	รวิบัรวิมผู้ที�สนใจุแลัะชักชวิน
แม่บ้ัานที�ว่ิางงานจุากการทำาการเกษตร	ผนวิกกับักลุ่ัมสตรีแม่บ้ัานวัิด้หัวิเตย 
ที�มีควิามรู้เกี�ยวิกับัการทำาอาหาร	 การทำาสินค้าชุมชนหร่อสินค้าโอทอป็ 
ซึึ่�งมีการรวิมกลุ่ัมกันทั�งหมด้	 30	 คน	 โด้ยมีจุุด้มุ่งหมายเพุ่�อผลิัตสินค้าเพุ่�อ
การค้าแลัะการส่งออก	 นอกจุากนั�นก็มีป็ระชาชนที�สนใจุเข้าร่วิมการฝึก
อบัรมอีกมากมาย
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	 (4)	ทำาควิามร่วิมม่อกับัภาคีเคร่อข่าย	มีการติด้ต่อป็ระสานงานกับั
ภาคีเคร่อข่ายทำาควิามตกลังร่วิมม่อกันทำากิจุกรรมเพุ่�อขับัเคลั่�อนโครงการ
ให้บัรรลัุเป้็าหมาย	 ซึึ่�งได้้รับัควิามร่วิมม่อกับัหน่วิยงานต่าง	 ๆ	 เป็็นอย่างดี้	
ซึึ่�งมีการทำาควิามร่วิมม่อกันที�วัิด้หัวิเตย	ตำาบัลัด้อนทราย	อำาเภอป็ากพุะยูน	
จัุงหวัิด้พัุทลุัง	แลัะหลัังจุากจัุด้กิจุกรรมการฝึกอบัรม	ได้้ผลิัตภัณฑ์ิที�ออกแบับั
เรียบัร้อยแล้ัวิ	 ได้้นำาผลิัตภัณฑ์ิต่าง	 ๆ	 ไป็ร่วิมงานในคราวิจัุด้กิจุกรรม
สัมมาชีพุของหน่วิย	อ.ป็.ต.	แพุรกหา	อีกครั�งหนึ�ง	เพุ่�อสร้างเคร่อข่ายแลัะ
ควิามร่วิมม่อกับัหน่วิยงานอ่�น

	 (5)	 จัุด้กิจุกรรมการฝึกอบัรม	 มีการจัุด้ฝึกอบัรมการทำาอาหาร
เมนูต่าง	 ๆ	 ตามที�ได้้เสนอโครงการไว้ิ	 ใช้เวิลัาการฝึกอบัรมทั�งหมด้	 4	 วัิน	
ระหว่ิางวัินที�	21-24	มกราคม	พุ.ศ.	2563	การอบัรมแบ่ังออกเป็็นกลุ่ัม	ๆ 
ตามควิามช่�นชอบัแลัะสนใจุศึกษา	 แต่ลัะกลุ่ัมมีผู้เชี�ยวิชาญคอยให้ควิาม 
ช่วิยเหล่ัอ	แนะนำาวิิธกีารทำา	ขั�นตอนการทำา	แลัะเคล็ัด้ลัับัควิามอร่อยให้ทราบั 
โด้ยอุป็กรณ์เคร่�องครัวิที�ใช้อบัรมทั�งหมด้ได้้รับัการสนับัสนุนจุากวัิด้หัวิเตย	
แลัะกลุ่ัมสตรีแม่บ้ัานวัิด้หัวิเตย	 วัิตถุดิ้บัส่วินใหญ่เน้นการใช้วัิตถุดิ้บัจุาก
ชุมชนให้มากที�สุด้	 ทำาให้การฝึกอบัรมครั�งนี�ลัด้ค่าใช้จุ่ายเกี�ยวิกับัอุป็กรณ์
แลัะวัิตดุ้ดิ้บัได้้เป็็นอย่างดี้

	 (6)	 การเล่ัอกบัรรจุุภัณฑ์ิแลัะโลัโก้ผลิัตภัณฑ์ิ	 เป็็นขั�นตอนใช้
จิุนตนาการแลัะการสังเกตควิามนิยมของผู้บัริโภคในยุคปั็จุจุุบััน	การเล่ัอก
บัรรจุุภัณฑ์ิแลัะการออกแบับัโลัโก้ผลิัตภัณฑ์ิในครั�งนี�ได้้รับัการอนุเคราะห์
จุากพุระครูป็ระภัศร์ธรรมวิาที	 ซึึ่�งเป็็นผู้ออกแบับัโลัโก้ผลิัตภัณฑ์ิทั�งหมด้ที�
ผลิัตขึ�นมาในครั�งนี�ภายใต้เคร่�องหมายการค้าของหน่วิย	อ.ป็.ต.	ด้อนทราย	
แลัะนอกจุากนั�นยังเป็็นผู้คัด้เล่ัอกบัรรจุุภัณฑ์ิเพุ่�อให้ผู้ที�มีส่วินร่วิมได้้มีส่วิน
คัด้เล่ัอก
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	 (7)	ขอใบัอนญุาตหร่อหนงัส่อรับัรองการแจุ้งจัุด้ตั�งสถานที�จุำาหน่าย
อาหารหร่อสถานที�สะสมอาหาร	เป็็นการรว่ิมม่อกันระหวิา่งกลุ่ัมสตรแีม่บ้ัาน
วัิด้หัวิเตย	หน่วิย	อ.ป็.ต.	ด้อนทราย	แลัะสำานักงานพุระพุุทธศาสนาจัุงหวัิด้
พัุทลุัง	ได้้ย่�นขอใบัอนุญาตหร่อหนังส่อรับัรอง	เพุ่�อสร้างควิามน่าเช่�อถ่อของ
การผลิัตอาหาร	 ได้้รับัการรับัรองมีควิามป็ลัอด้ภัย	 เป็็นอาหารที�เน้นการ 
รักสุขภาพุ	ไม่ใส่สารกันบูัด้	 เป็็นต้น	 (สัมภาษณ์	นางนิตย์	ยิ�มศรี	ป็ระธาน
กลุ่ัมอาชีพุบ้ัานด้อน)

	 (8)	 นำาเสนอผลิัตภัณฑ์ิแลัะทำาการตลัาด้	 มีการนำาผลิัตภัณฑ์ิ
สินค้าไป็วิางขายตามงานนิทรรศการต่าง	 ๆ	 งานป็ระจุำาปี็	 งานวัิด้	 ส่งขาย
ตามร้านสะด้วิกซ่ึ่�อในจัุงหวัิด้ต่าง	 ๆ	 แลัะต่างป็ระเทศ	 โด้ยการจัุด้ทำาเพุจุ 
เฟื้สบุ๊ัคเพุ่�อเป็็นช่องทางการขายออนไลัน์	แลัะติด้ต่อโด้ยตรงกับัหน่วิย	อ.ป็.ต.	
ด้อนทราย	โด้ยสินค้ามีหลัากหลัายขนาด้	ทั�งแกงไตป็ลัาแห้ง	แลัะนำ�าพุริก	5	รส	 
มีกระปุ็กขนาด้เล็ัก	กระปุ็กขนาด้กลัาง	แลัะกระปุ็กขนาด้ใหญ่	ผลิัตภัณฑ์ิข้าวิ 
สังข์หยด้	 มี	 2	 แบับัการบัรรจุุภัณฑ์ิ	 ค่อ	บัรรจุุภัณฑ์ิด้้วิยสุญญากาศ	 แลัะ
บัรรจุุภัณฑ์ิธรรมด้า	ซึึ่�งราคาของบัรรจุุภัณฑ์ิด้้วิยสุญญากาศจุะราคาสงูกว่ิา	
มีทั�งขายส่งแลัะขายป็ลีัก	

	 (9)	 ถอด้บัทเรียน	 นำาผลัจุากการด้ำาเนินการขับัเคลั่�อนกิจุกรรม 
การทำา	อาหารเมนูต่าง	ๆ 	ในโครงการครั�งนี�มาถอด้บัทเรียน	เพุ่�อเป็็นแนวิทาง
นำาไป็ป็รับัใช้ในการด้ำาเนินงานครั�งต่อไป็

 ผลลัพัธ์ที�เกิดขึ่�น

	 (1)	ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมได้้รับัองค์ควิามรู้เกี�ยวิกับัทักษะการทำานำ�าพุริก	
แลัะการป็ลักูข้าวิสังข์หยด้	เป็็นการตอ่ยอด้ใหผู้้เข้าร่วิมกจิุกรรมสามารถนำา
มาสร้างรายได้้เสริมภายในครัวิเร่อนได้้
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	(2)	 ควิามรู้แลัะภูมิปั็ญญาในเร่�องของ
การทำานำ�าพุริกแลัะป็ลูักข้าวิสังข์หยด้
ได้้รับัการพัุฒนาแลัะต่อยอด้	ทั�งเร่�อง
ของการหาตลัาด้สำาหรับัการจุำาหน่าย
สินค้า	การพัุฒนาผลิัตภัณฑ์ิให้มีควิาม

น่าสนใจุ	 รวิมถึงการเพิุ�มคุณภาพุของ
สินค้า	 อีกทั�งยังเป็็นการอนุรักษ์ภูมิปั็ญญา

ของท้องถิ�นให้อยู่คู่กับัชุมชนต่อไป็

	 (3)	 เกิด้ภาพุควิามร่วิมม่อระหว่ิางภาคส่วินต่าง	 ๆ	 ไม่ว่ิาจุะเป็็น 
คณะสงฆ์์	หน่วิยงานราชการ	ตลัอด้จุนถึงภาคป็ระชาสังคม	ภาพุควิามร่วิมม่อ 
ดั้งกล่ัาวิมีควิามโด้ด้เด่้นเป็็นอยา่งยิ�งเม่�อพิุจุารณาผ่านการเกิด้เป็็นเคร่อข่าย
แม่บ้ัานภายในชุมชน

 ความสอดคล้องกับพัันธกิจัข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบล

	 (1)	ด้้านสุขภาพุแลัะอนามัย	การด้ำาเนินกิจุกรรมในครั�งนี�ให้ควิาม
สำาคัญกับัเร่�องของควิามมั�นคงทางอาหาร	 โด้ยเห็นว่ิาข้าวิแลัะอาหารเป็็น 
สิ�งจุำาเป็็นสำาหรับัคนทั�วิไป็	เป็็นหนึ�งในปั็จุจัุย	4	ที�คนขาด้ไมไ่ด้้	ในแตล่ัะวัินจุะ
ต้องกินอาหารเพุ่�อบัำารุงร่างกายแลัะให้พุลัะกำาลััง	การมีอาหารที�มีป็ระโยชน์	
มีคุณค่าทางอาหาร	 มีผลัดี้ต่อสุขภาพุ	ย่อมเป็็นสิ�งที�ดี้ที�ทุกคนล้ัวินต้องการ	
โด้ยเฉพุาะในป็ัจุจุุบัันนี�อาหารเพุ่�อสุขภาพุเป็็นสิ�งที�ทุกคนต้องการแลัะ 
เสาะแสวิงหา	 อาหารดี้	 มีคุณป็ระโยชน์	 ให้ทั�งคุณค่าอาหารแลัะรักษาโรค
ต่าง	ๆ	ได้้	ย่อมเป็็นสิ�งถวิิลัหาของคนทั�งหลัาย	การควิบัคุมอาหารแลัะการ
กินได้้	เล่ัอกกินแต่สิ�งที�ดี้มีป็ระโยชน์เป็็นคำาพูุด้ของแพุทย์ที�ให้คำาแนะนำากับั
คนป่็วิย	เพุราะการกินอาหารที�ไม่มีป็ระโยชน์จุะก่อให้เกิด้โรค
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	 (2)	 ด้้านสัมมาชีพุ	 การสนับัสนุนแลัะการสร้างอาชีพุให้เกิด้ขึ�นใน
ชุมชน	เป็็นการตอบัสนองต่อพัุนธกิจุในด้้านสัมมาชีพุ	ที�มิใช่เพีุยงการสร้าง
อาชีพุให้เกิด้ขึ�นกับัคนในชุมชนเพีุยงเท่านั�น	 แต่ยังมีการป็ระยุกต์แนวิคิด้
ทางพุระพุุทธศาสนาในการขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมในครั�งนี�ด้้วิย	 ไม่ว่ิาจุะเป็็น
ควิามซ่ึ่�อสัตยกั์บัอาชีพุ		การผลิัตสินค้าเพุ่�อขายให้แก่ผู้บัริโภค	ผู้ผลิัตจุะต้อง
คำานึงอยูเ่สมอว่ิาลูักค้าค่อผู้มีบุัญคุณ	ผลิัตภัณฑ์ิอาหารที�จัุด้ทำาต้องมีคุณภาพุ	 
มีคุณค่าทางอาหาร	มีคุณป็ระโยชน์	ถูกสุขอนามัย	รวิมไป็ถึงควิามอร่อยจุะต้อง
เหม่อนกับัทำารับัป็ระทานเอง	ไม่มีการผสมสารกนับูัด้	ใช้กรรมวิิธีการถนอม
อาหารแบับัธรรมชาติ	แต่ยงัคงรสชาติแลัะคุณค่าทางสารอาหารไว้ิครบัถ้วิน	
การไม่เอาเป็รียบัผู้บัริโภค	 ราคาแลัะป็ริมาณของสินค้าต้องสอด้คล้ัองแลัะ
สัมพัุนธ์กัน	ราคาไม่แพุงเกินไป็	ผู้บัริโภคสามารถจัุบัต้องได้้	ราคาเหมาะสม 
กับัป็รมิาณ		แลัะการรู้จุกัพุอป็ระมาณ	การรบััคำาสั�งซ่ึ่�อสินค้าจุากลักูค้ามาก
จุนเกินกำาลัังการผลิัตจุะทำาให้ผู้ผลิัตเกิด้ควิามเครียด้	ไม่สามารถผลิัตสินค้า
ได้้ตามกำาหนด้	 มีสินค้าไม่เพีุยงพุอตามที�ลูักค้าต้องการ	 ซึึ่�งอาจุจุะทำาให้ 
ผู้ผลิัตเสียสุขภาพุจิุตซึึ่�งจุะส่งผลัต่อสุขภาพุกายที�ต้องเร่งทำาการผลิัต

	 (3)	 ด้้านสามัคคีธรรม	 เกิด้เป็็นภาพุควิามร่วิมม่อของชุมชน/ผู้นำา
ชุมชน/วัิด้	 เพุ่�อการพัุฒนาชุมชนให้มีควิามเจุริญก้าวิหน้า	 สามารถสร้าง
ควิามเข้มแข็งให้กับัชุมชนอยา่งยั�งยน่	ซึึ่�งวัิด้หัวิเตยเป็็นศูนย์กลัางเช่�อมควิาม
สัมพัุนธ์แลัะการทำากิจุกรรมของคนในชุมชน	 นำาไป็สู่การรวิมกลุ่ัมของสตรี
แม่บ้ัาน	 เป็็นการรวิมกลุ่ัมกันที�มีอยู่เดิ้มแล้ัวิให้ขยายสมาชิกเพิุ�มขึ�น	 เพุ่�อ
สร้างเคร่อข่าย	รวิบัรวิมผลัผลิัตข้าวิสังข์หยด้ของชุมชนแลัะทำาการผลิัตแกง
ไตป็ลัาแห้ง	นำ�าพุริก	5	รส	ซึึ่�งเป็็นกลุ่ัมที�มีควิามพุร้อมเพุรียงกันแลัะมีควิาม
สามัคคี	แลัะการทำางานร่วิมกันของภาคีเคร่อข่าย	ได้้รับัการสนับัสนุนจุาก
หน่วิยงานต่าง	ๆ 	ทั�งภาครัฐ	แลัะส่วินท้องถิ�น	ทำาควิามร่วิมม่อกันจัุด้กิจุกรรม
ผลัักดั้นให้เกิด้ผลิัตภัณฑ์ิของหน่วิย	อ.ป็.ต.	ด้อนทราย	ซึึ่�งได้้รับัการตอบัรับั



398

แลัะชว่ิยเหล่ัอซึึ่�งกันแลัะกนัจุนป็ระสบัควิามสำาเร็จุ	ได้้ผลิัตภัณฑ์ิเพุ่�อสุขภาพุ
แลัะนวัิตกรรมเชิงพุุทธจุากการทำาผลิัตภัณฑ์ิทั�งหมด้

 เครือข่่ายที�เข้่ามามีส่วนร่วม

	 การด้ำาเนินกิจุกรรมในครั�งนี�ได้้นำาไป็สู่การเกิด้ขึ�นของเคร่อข่าย
ควิามร่วิมม่อที�ป็ระกอบัด้้วิย	 คณะสงฆ์์	 หน่วิยงานราชการ	 แลัะภาค 
ป็ระชาสังคมดั้งต่อไป็นี�	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัด้อนทราย	 
คณะสงฆ์์จัุงหวัิด้พัุทลุัง/คณะสงฆ์์อำาเภอป็ากพุะยูน	 สำานักงานพุระพุุทธ
ศาสนาจุงัหวัิด้พัุทลุัง	กลุ่ัมสตรีแม่บ้ัานวัิด้หัวิเตย	แลัะป็ระชาชนในเขตตำาบัลั
ด้อนทราย
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 ที�มาข่องการขั่บเคลื�อนกิจักรรม

	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัแพุรกหา	 วัิด้ควินแพุรกหา	
อำาเภอควินขนุน	 จัุงหวัิด้พัุทลุัง	 ได้้เห็นควิามสำาคัญของการส่บัสานอาชีพุ
ท้องถิ�นที�ส่บัทอด้กนัมาตั�งแต่อดี้ตจุนถึงปั็จุจุุบัันโด้ยเช่�อว่ิาแลัะหากไมมี่การ
ถ่ายทอด้ควิามรู้ให้กับัคนรุ่นใหม่	 ควิามรู้ที�มี	 ทักษะที�มี	 ก็จุะหายสาบัสูญ

5.4.6 โครงการสั่งเสัริมการประกอบสััมมาช่พุ 

ขัองหน่วย อ.ป.ต. แพุรกหา

 (อ.ป.ต. ด้านสััมมาช่พุ)

ดำาเนินการโดย  
หน่วยอีบรมประชิาชินประจำำาตำาบลแพัรกหา จำังหวัดพััที่ลุง
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ไป็กับักาลัเวิลัาแลัะตัวิบุัคคลัที�มีควิามรู้จุากการล้ัมหายตายไป็จุากโลัก 
ใบันี�	อาชีพุที�กล่ัาวิถึงนี�ก็ค่อ	อาชีพุทอผ้า	ซึึ่�งเป็็นอาชีพุที�ขึ�นช่�อแลัะมีช่�อเสียง
ของชาวิแพุรกหา	ผา้ทอม่อจุากกี�กระตุกของชาวิแพุรกหาเป็็นผา้ที�ขึ�นช่�อใน
จัุงหวัิด้พัุทลุัง	แต่ด้้วิยควิามเจุริญแลัะควิามทนัสมัยทางเทคโนโลัย	ีทำาให้คน
รุ่นใหม่ต้องการอาชีพุที�มีควิามรวิด้เร็วิ	มีควิามไวิ	คล่ัองตัวิ	สามารถหารายได้้ 
ง่าย	 ๆ	 ไม่ต้องใช้เวิลัาเยอะ	 แลัะไม่ต้องเหน่�อย	 จึุงทำาให้อาชีพุการทอผ้า
เริ�มขาด้การส่บัสานแลัะรักษาองค์ควิามรู้ที�บัรรพุบุัรุษได้้พุยายามค้นคว้ิา	
ทด้ลัองผิด้ทด้ลัองถูกแลัะคิด้ค้นลัวิด้ลัายต่าง	 ๆ	 มาหลัายชั�วิอายุคนกำาลััง
จุะสูญหายไป็	 ดั้งนั�น	 การพุยายามรักษาภูมิปั็ญญาของบัรรพุบุัรุษโด้ยการ
ถ่ายทอด้องค์ควิามรู้ให้กับัลูักหลัานคนรุ่นใหม่ได้้เรียนรู้เพุ่�อสร้างอาชีพุ	 
ทั�งทำาเป็็นอาชีพุเสริม	หร่อจุะทำาเป็็นอาชีพุหลัักก็ได้้	สามารถสร้างรายได้้ให้
กับัตัวิเองเพุ่�อเลีั�ยงชีพุแลัะเลีั�ยงครอบัครัวิได้้	การทอผ้าเป็็นการสร้างอาชีพุ
ให้กับัป็ระชาชนเป็็นไป็ตามพัุนธกิจุของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
ด้้านสัมมาชีพุ

	 นอกจุากการทอผ้าที�ถ่อเป็็นจุุด้เด้่นของพุ่�นที�ตำาบัลัแพุรกหาแลั้วิ	
ผู้รับัผิด้ชอบัยังมีส่วินในการสนับัสนุนจุนเกิด้เป็็นการพัุฒนาผลิัตภัณฑ์ิที� 
ส่งเสริมสัมมาชีพุให้กับัป็ระชาชนแลัะเยาวิชนที�เข้าร่วิมโครงการ	 2	 อาชีพุ	
ค่อ	การถักหมวิก	แลัะการทำาหน้ากากผ้า	ทั�งสองอาชีพุที�เพิุ�มเข้ามาในการ
จัุด้กิจุกรรมครั�งนี�เป็็นการฝึกอบัรมเพุ่�อสร้างอาชีพุเสริม	 มีช่องทางการทำา
อาชีพุหลัากหลัายมากขึ�น	 แลัะเป็็นการผลิัตสินค้าทด้แทนหร่อสินค้าทาง
เล่ัอกนอกจุากการส่งเสริมด้้านอาชีพุให้กับัชุมชนแล้ัวิ	 ผู้รับัผิด้ชอบัยังเห็น
ว่ิาทางพุ่�นที�มีศักยภาพุที�จุะผลัิตหน้ากากอนามัยเพุ่�อช่วิยเหล่ัอสังคมจุาก
สถานการณ์การแพุร่ระบัาด้ของโรคติด้เช่�อไวิรัสโคโรนา	 2019	 เน่�องด้้วิย
กรณีหน้ากากอนามัยขาด้แคลัน	 ไม่สามารถหาซ่ึ่�อตามร้านขายยาหร่อ
ตามท้องตลัาด้ได้้	 แลัะหน้ากากอนามัยมีราคาแพุง	 การใช้หน้ากากผ้าโด้ย
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ฝีม่อของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัแพุรกหาจึุงเป็็นอีกทางเล่ัอก
หนึ�งที�สามารถจัุบัต้องได้้แลัะราคาไม่แพุง	 แม้ว่ิาจุะใช้ทด้แทนกันไม่ได้้ถึง 
ร้อยเป็อร์เซ็ึ่นต์แต่ก็สามารถทด้แทนกันได้้ในระดั้บัหนึ�ง	ซึึ่�งดี้กว่ิาไม่ป้็องกัน
โรคร้ายที�กำาลัังระบัาด้ไป็ทั�วิโลักในขณะนี�

 ขั่�นตอนการดำาเนินกิจักรรม

	 (1)	 ป็ระชุมคณะกรรมการหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
แพุรกหา	ระด้มควิามคิด้	แนวิทางการพัุฒนาผลิัตภัณฑ์ิ	 เสนออาชีพุที�เป็็น 
ต้นแบับัแลัะรูป็แบับัการฝึกอบัรม	 มีการเสนอกลุ่ัมอาชีพุที�หลัากหลัาย 
ซึึ่�งในที�สุด้ก็ได้้เล่ัอกการพุฒันาการฝึกอบัรม	2	ชนิด้	ได้้แก่	การพัุฒนาต่อยอด้ 
การทอผ้าแพุรกหา	แลัะการถักหมวิก	คณะกรรมการมีมติเห็นชอบัร่วิมกัน
เป็็นเอกฉนัท์	พุร้อมกำาชับัให้เร่งด้ำาเนนิการใหเ้ร็วิที�สุด้เพุ่�อควิามมั�นคง	มั�งคั�ง	
แลัะยั�งย่น	 ตามนโยบัายของรัฐบัาลัยุคปั็จุจุุบััน	 ส่วินการฝึกอบัรมการทำา
หน้ากากผ้า	 เป็็นกิจุกรรมที�จัุด้เพิุ�มเติมขึ�นมาในภายหลััง	 ส่บัเน่�องจุากการ
ขาด้แคลันหน้ากากอนามัยจุากกรณีที�ทั�วิโลักกำาลัังเผชิญกับัปั็ญหาไวิรัส 
โควิิด้	19	(Covid-19)	ระบัาด้หนักไป็ทั�วิโลัก	ทำาให้หน่วิย	อ.ป็.ต.	แพุรกหา	
ขอควิามร่วิมม่อกับัภาคีเคร่อข่ายได้้ด้ำาเนินการจัุด้ฝึกอบัรมการทำาหน้ากาก
ผ้าอย่างเร่งด่้วิน	พุร้อมทำาหน้ากากผ้าถวิายพุระสงฆ์์	แจุกฟื้รีหน่วิยงานแลัะ
องค์กรต่าง	ๆ	จุำานวิน	5,000	ชิ�น

	 (2)	 เสนอของบัป็ระมาณ	 หน่วิย	 อ.ป็.ต.	 แพุรกหา	 ร่วิมกับั
สำานักงานพุระพุุทธศาสนาจุังหวัิด้พัุทลุัง	 นำาเสนอโครงการขอทุนจุาก
สำานักงานกองทนุสนับัสนนุการสรา้งเสรมิสุขภาพุ	(สสส.)	โด้ยมีสถาบัันวิิจัุย 
พุุทธศาสตร์	มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	เป็็นผู้กำากับัติด้ตาม
ป็ระเมินผลัแลัะพิุจุารณาให้ทุนสนับัสนุนกิจุกรรม	มีการเดิ้นทางมานำาเสนอ
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โครงการเพุ่�อขอทุนสนับัสนุนที�มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย 
แลัะนำาเสนอควิามก้าวิหน้าการด้ำาเนินกิจุกรรมโครงการ

	 (3)	 รวิมกลุ่ัมสตรีแม่บ้ัานแลัะผู้สนใจุ	 ทำาควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัการ
รวิมกลุ่ัมของกลุ่ัมสตรีแม่บ้ัานแพุรกหา	 ให้สมาชิกภายในกลุ่ัมไป็ชักชวิน
เพุ่�อนบ้ัานที�สนใจุการป็ระกอบัอาชีพุทอผ้า	 ถักหมวิก	 แลัะทำาหน้ากากผ้า	
มารวิมกลุ่ัมกันให้มีขนาด้ใหญ่ขึ�น	 ป็ระสานงานให้ผู้นำาชุมชนป็ระกาศผ่าน
เคร่�องกระจุายเสียงแลัะกระด้านข่าวิสารของหน่วิยงานต่าง	ๆ 	เชิญชวินผู้ที�
สนใจุเข้าร่วิมอบัรม	นอกจุากนั�นพุระสงฆ์์ภายในวัิด้ก็มีการบัอกกล่ัาวิข่าวิสาร
เกี�ยวิกับัการรวิมกลุ่ัมเพุ่�อการอบัรมอาชีพุให้กับัป็ระชาชนได้้รับัทราบั

	 (4)	 ทำาควิามร่วิมม่อกับัภาคีเคร่อข่าย	 ได้้รับัการตอบัรับัทำาควิาม 
ร่วิมม่อกับัหน่วิยงานต่าง	 ๆ	 ในการขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมของโครงการ 
มีการสัมมนาแลักเป็ลีั�ยนควิามคิด้เห็น	 แนวิทางการทำางานร่วิมกัน	 ชี�แจุง
วัิตถุป็ระสงค์การทำางานการขับัเคล่ั�อนเพุ่�อให้บัรรลุัวัิตถุป็ระสงค์	 ซึึ่�งภาคี
เคร่อข่ายได้้ให้ควิามร่วิมม่อแลัะทำากิจุกรรมร่วิมกัน	 ขับัเคล่ั�อนกิจุกรรม
ของโครงการได้้เป็็นอย่างดี้	ไม่ว่ิาจุะเป็็นการสนับัสนุนงบัป็ระมาณ	อาหาร	

วัิตถุดิ้บั	 วัิสดุ้อุป็กรณ์สำาหรับัการฝึกอบัรม	 แลัะ
สถานที�	ได้้เป็็นอย่างดี้

	 (5)	 จัุด้กิจุกรรมการฝึกอบัรม	
การอบัรมแบั่งออกเป็็น	 3	 ระยะ	
ได้้แก่	ระยะที�	1	เป็็นการฝึกอบัรม
การถักหมวิก	 ใช้เวิลัาในการฝึก
อบัรม	2	วัิน	ระหว่ิางวัินที�	30	-	31	
มกราคม	 พุ.ศ.	 2563	 ระยะที�	 2	

เป็็นการฝึกอบัรมการทอผ้าแพุรกหา	
ใช้เวิลัาในการฝึกอบัรม	10	วัิน	ระหว่ิาง
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วัินที�	 1-10	 กุมภาพัุนธ์	 พุ.ศ.	 2563	 ระยะที�	 3	 เป็็นการฝึกอบัรมการทำา
หน้ากากผ้า	 ใช้เวิลัาในการฝึกอบัรม	 3	 วัิน	 ระหว่ิางวัินที�	 10-12	 มีนาคม	
พุ.ศ.	2563

	 (6)	การเล่ัอกบัรรจุุภัณฑ์ิแลัะโลัโก้ผลิัตภัณฑ์ิ	ได้้รับัควิามอนุเคราะห์
จุากพุระครูวิิสุทธิป็ริยัติคุณ	 เมตตาออกแบับัโลัโก้ผลิัตภัณฑ์ิสินค้าให้
สอด้คล้ัองกับัควิามเป็็นหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 แลัะควิาม
เป็็นวัิฒนธรรมของคนแพุรกหา	 ได้้ป็รึกษาผู้เชี�ยวิชาญด้้านการออกแบับั
ผลิัตภัณฑ์ิชุมชน	ซึึ่�งมีควิามรู้เกี�ยวิกับัผลิัตภัณฑ์ิชุมชนแลัะเป็็นคนแพุรกหา	
ทำาให้การออกแบับับัรรจุุภัณฑ์ิที�ได้้ออกมาเป็็นที�ถูกใจุของกลุ่ัมผู้อบัรมแลัะ
ภาคีเคร่อข่าย

	 (7)	นำาเสนอผลิัตภัณฑ์ิแลัะทำาการตลัาด้	นำาสินค้าไป็จัุด้นิทรรศการ
งานแสด้งสินค้าของจัุงหวัิด้	งานแสด้งสินค้าชุมชนตามหน่วิยงานต่าง	ๆ 	ที�ได้้
จัุด้ขึ�น	ถ่ายรูป็ผลิัตภัณฑ์ิสินค้าลังเสนอขายในเพุจุเฟื้สบุ๊ักของชมุชนแพุรกหา	
ติด้ต่อร้านค้าขายส่งแลัะสินค้าขายป็ลีักของชุมชนเพุ่�อวิางสินค้าให้ผู้บัริโภค
ที�สนใจุได้้เล่ัอกซ่ึ่�อ

	 (8)	 ถอด้บัทเรียน	 นำาผลัจุากการด้ำาเนินการขับัเคลั่�อนกิจุกรรม
การทำาผลิัตภัณฑ์ิสินค้าต่าง	 ๆ	 ในโครงการครั�งนี�มาถอด้บัทเรียน	 เพุ่�อเป็็น
แนวิทางนำาไป็ป็รับัใช้ในการด้ำาเนินงานครั�งต่อไป็

 ผลลัพัธ์ที�เกิดขึ่�น

	 (1)	ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมได้้รับัองคค์วิามรู้เกี�ยวิกับัทักษะการถักหมวิก	
การทำาหน้ากากผ้า	เป็็นการต่อยอด้ให้ผู้เข้าร่วิมกิจุกรรมสามารถนำามาสร้าง
รายได้้เสริมภายในครัวิเร่อนได้้
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	 (2)	 ภูมิปั็ญญาในเร่�องของการถักผ้าท้องถิ�นได้้รับัการพุัฒนาแลัะ
ต่อยอด้	 ทั�งเร่�องของการหาตลัาด้สำาหรับัการจุำาหน่ายสินค้า	 การพุัฒนา
ผลิัตภัณฑ์ิให้มีควิามน่าสนใจุ	 รวิมถึงการเพิุ�มคุณภาพุของสินค้า	 อีกทั�งยัง
เป็็นการอนุรักษ์ภูมิปั็ญญาของท้องถิ�นให้อยู่คู่กับัชุมชนต่อไป็

	 (3)	 เกิด้ภาพุควิามร่วิมม่อระหว่ิางภาคส่วินต่าง	 ๆ	 ไม่ว่ิาจุะเป็็น 
คณะสงฆ์์	 หน่วิยงานราชการ	 ตลัอด้จุนถึงภาคป็ระชาสังคม	 ภาพุควิาม 
ร่วิมม่อดั้งกล่ัาวิมีควิามโด้ด้เด่้นเป็็นอย่างยิ�งเม่�อพิุจุารณาผ่านการเกิด้เป็็น
เคร่อข่ายแม่บ้ัานภายในชุมชน

	 (4)	 หน้ากากผ้าที�เป็็นผลิัตผลัที�ได้้รับัจุากการด้ำาเนินกิจุกรรม	
สามารถถูกนำาไป็ส่งต่อให้กับัชาวิบ้ัานในพุ่�นที�แลัะชาวิบ้ัานในพุ่�นที�ใกล้ัเคียง	
เป็็นจุำานวินกว่ิา	5,000	ชิ�น

 ความสอดคล้องกับพัันธกิจัข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบล

	 (1)	 ด้้านสัมมาชีพุ	 การส่งเสริมการมีอาชีพุเสริมให้กับัป็ระชาชน
แลัะเยาวิชนเป็็นพัุนธกิจุด้้านสัมมาชีพุที�หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
แพุรกหา	 ได้้ตระหนักเห็นควิามสำาคัญจึุงได้้พุยายามพัุฒนาแลัะต่อยอด้ 
ควิามรู้เกี�ยวิกับัอาชีพุต่าง	ๆ	ไว้ิสำาหรับัผู้ที�สนใจุศึกษา	ตลัอด้จุนสามารถนำา
ไป็ทำาเป็็นอาชีพุเพุ่�อสร้างรายได้้เลีั�ยงชีพุหร่อทำาเป็็นธุรกิจุชุมชนขนาด้ย่อม
ก็ได้้	 ผลิัตภัณฑ์ิที�ส่งเสริมสนับัสนุนการอบัรมของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัแพุรกหาครั�งนี�	มีทั�งหมด้	3	ผลิัตภัณฑ์ิ	เป็็นผลิัตภัณฑ์ิเกี�ยวิกับั 
อาภรณ์เพุ่�อสุขภาพุทั�งหมด้	 การส่งเสริมสัมมาชีพุได้้นำาเอาหลัักธรรมทาง
พุระพุุทธศาสนามาใช้	 นั�นก็ค่อ	 “สัมมาอาชีวิะ”	 ค่อ	 การเลีั�ยงชีพุชอบั	 
มุ่งทำาอาชีพุที�สุจุริต	 ไม่เบีัยด้เบีัยนผู้อ่�นแลัะไม่เบีัยด้เบีัยนตนเอง	 เว้ินจุาก
การทำาอาชีพุทุจุริตทั�งป็วิง
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	 (2)	ด้้านศีลัธรรมแลัะวิฒันธรรม	ตำาบัลัแพุรกหามีควิามโด้ด้เด่้นเร่�อง
การถักทอผ้าท้องถิ�น	เป็็นสิ�งที�อยู่คู่กับัพุ่�นที�มาอย่างยาวินาน	การสนับัสนุน
กิจุกรรมในครั�งนี�สามารถช่วิยให้เกิด้การถ่ายทอด้องค์ควิามรู้สู่สังคมใน 
วิงกว้ิาง	จุากในระด้บััท้องถิ�นไป็สู่ในระด้บััจัุงหวัิด้	อีกทั�งยังเป็็นการพัุฒนาให้
ทักษะดั้งกล่ัาวิมีควิามเหมาะสมกับัสภาพุสังคมในปั็จุจุุบัันได้้อย่างเหมาะสม	
เพุ่�อให้ภูมิปั็ญญาในด้้านการถกัทอผา้ท้องถิ�นอยูคู่่กับัพุ่�นที�ต่อไป็อยา่งยั�งยน่

	 (3)	 ด้้านสาธารณสงเคราะห์	 นอกจุากการถักหมวิกแลัะทอผ้าที�
เป็็นการส่งเสริมสัมมาชีพุให้กับัชุมชนดั้งที�กล่ัาวิไว้ิข้างต้น	ในช่วิงสถานการณ์
การแพุร่ระบัาด้ของโรคไวิรัสโคโรนา	 2019	 อ.ป็.ต.แพุรกหา	 ได้้ป็ระยุกต์
ใช้ทักษะการถักทอผ้ามาใช้ในการจัุด้ทำาหน้ากากอนามัย	 สามารถส่งต่อ
หน้ากากอนามัยให้กับัคณะสงฆ์์แลัะชาวิบั้านในพุ่�นที�ได้้นำาไป็ใช้ป็ระโยชน์	
เน่�องจุากในขณะนั�นสภาพุสังคมส่วินใหญ่กำาลัังป็ระสบักับัควิามขาด้แคลัน
ในเร่�องของหน้ากากอนามัย

	 (4)	ด้้านสามัคคีธรรม	การด้ำาเนินกิจุกรรมในครั�งนี�ได้้ช่วิยหนุนเสริม
พุลัังให้เกิด้ขึ�นกับัชุมชน	ผ่านการสร้างให้เกิด้ภาพุของควิามร่วิมม่อระหว่ิาง
ภาคส่วินต่าง	ๆ 	ซึึ่�งเป็็นกลุ่ัมที�มีอยูแ่ต่เดิ้มในพุ่�นที�	อาทิ	กลุ่ัมแม่บ้ัาน	อยา่งไร
ก็ตาม	ป็จัุจัุยในเร่�องงบัป็ระมาณถ่อเป็็นอุป็สรรคของการทำางานในนามของ
กลุ่ัมหร่อองค์กร	การเข้ามาสนับัสนุนกิจุกรรมของโครงการดั้งกล่ัาวิได้้ช่วิยให้
กลุ่ัมต่าง	ๆ 	ภายในพุ่�นที�	สามารถยกระดั้บัการทำางานในป็ระเด็้นที�เกี�ยวิข้อง
กับัตนเองได้้ดี้ยิ�งขึ�น
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 เครือข่่ายที�เข้่ามามีส่วนร่วม

	 การด้ำาเนินกิจุกรรมในครั�งนี�ได้้นำาไป็สู่การเกิด้ขึ�นของเคร่อข่าย
ควิามร่วิมม่อที�ป็ระกอบัด้้วิย	คณะสงฆ์์	หน่วิยงานราชการ	แลัะภาคป็ระชา
สังคมดั้งต่อไป็นี�	 หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัแพุรกหา	 คณะสงฆ์์
อำาเภอควินขนุน	 จัุงหวัิด้พัุทลุัง	 สำานักงานพุระพุุทธศาสนาจัุงหวัิด้พัุทลุัง	 
โรงพุยาบัาลัส่งเสริมสุขภาพุตำาบัลัแพุรกหา	เทศบัาลัตำาบัลัแพุรกหา	โรงเรียน
วัิด้ควินแพุรกหา	 กลุ่ัมสตรีแม่บ้ัานแพุรกหา	 แลัะป็ระชาชนในเขตตำาบัลั
แพุรกหา







สรุป็ อภิป็ร�ยผลและ
ขั้อเสนอแนะก�รวิจัย

6
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	 สำาหรับัการสรุป็	 อภิป็รายผลัแลัะข้อเสนอแนะการวิิจัุยเป็็นการ
สรุป็องค์ควิามรู้ตามวัิตถุป็ระสงค์การวิิจัุย	 รวิมทั�งอภิป็รายแลัะจุัด้ทำา 
ข้อเสนอแนะการวิิจัุย	เพุ่�อเป็็นการรวิบัรวิมแลัะแสด้งใหเ้ห็นสาระสำาคัญของ
ผลัการศึกษา	 ดั้งนั�นจึุงได้้รวิบัรวิมแลัะนำาเสนอให้สามารถเข้าใจุเป้็าหมาย
ของการด้ำาเนินงาน	 รวิมทั�งข้อเสนอแนะที�จุะสามารถต่อยอด้สู่การพัุฒนา
ตามที�การวิิจัุยครั�งนี�ได้้บูัรณาการกระบัวินการวิิจัุยต่างๆ	เป็็นการด้ำาเนนิงาน
ดั้งที�ได้้กล่ัาวิมาในบัทข้างต้น	ซึึ่�งจุะนำาเสนอในส่วินสรุป็ดั้งต่อไป็นี�

	 6.1	สรุป็ผลัการศึกษา

	 6.2	อภิป็รายผลัการศึกษา

	 6.3	ข้อเสนอแนะการวิิจัุย

	 6.4	ข้อจุำากัด้การวิิจัุย
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6.1 สรุปผลัการศัึกษา
	 สำาหรับัการสรุป็ผลัการศึกษาเป็็นการนำาเสนอผลัการศึกษาตาม
วัิตถุป็ระสงค์ของการด้ำาเนินการศึกษาวิิจัุยครั�งนี�	 โด้ยสามารถสรุป็ผลัการ
ศึกษาตามป็ระเด็้นการศึกษาต่อไป็นี�

 6.1.1 การพััฒนาองค์ความร้้และสื�อสร้างเสริมสุข่ภาวะวิถีีพุัทธ
ข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำาตำาบลในสังคมไทย การศึกษาครั�งนี�
ได้้พัุฒนาองค์ควิามรู้แลัะส่�อสร้างเสริมสุขภาวิะวิิถีพุุทธของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัในสังคมไทยที�สำาคัญทั�งสิ�น	3	ผลังาน

	 (1)	 คู่ม่อแลัะแบับัรายงานหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	
(อ.ป็.ต.)	เป็็นองค์ควิามรู้เพุ่�อให้พุระสงฆ์์ที�จุะทำากิจุกรรมภายใต้หน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	สามารถเข้าใจุควิามสำาคัญ	ควิามเป็็นมา	รวิมทั�งการ
สร้างการมส่ีวินรว่ิมในการขบััเคลั่�อนหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัใหมี้
ป็ระสิทธิภาพุในการด้ำาเนินงานพัุฒนาชุมชน	นอกจุากนี�ยงัรวิบัรวิมระเบีัยบั
แลัะแนวิป็ฏิิบััติเกี�ยวิกับัการจัุด้ตั�งหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัตาม
ป็ระกาศของมหาเถรสมาคม	ทา้ยที�สุด้ได้้รวิบัรวิมเคร่อข่ายพุระพุุทธศาสนา
กับัการสร้างสังคมสุขภาวิะ	5	พุ่�นที�ต้นแบับัได้้แก่	ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวิะ
ตามแนวิพุระพุุทธศาสนาจัุงหวัิด้ลัำาพูุน	 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวิะภายใต้หลััก
ภาวินา	4	สำาหรับัพุระสงฆ์์ในจัุงหวัิด้พิุจิุตร	ศูนยก์ารเรียนรู้สุขภาวิะผู้สูงอายุ 
ตามแนวิพุระพุุทธศาสนาวัิด้สันติวิิเวิก	 จัุงหวัิด้สุรินทร์	 ศูนย์การเรียนรู้ 
สุขภาวิะแลัะการพัุฒนาสังคมวัิด้ทองทั�วิ	จัุงหวัิด้จัุนทบุัรี	แลัะศูนย์สุขภาวิะ	
การเรียนรู้แลัะสาธารณสงเคราะห์เพุ่�อสังคมวัิด้นิคมพัุฒนาราม	จัุงหวัิด้สตูลั	

	 (2)	 หนังส่อถอด้บัทเรียน	 “พุุทธนวิวิิถี:	 ระหว่ิางแลัะหลัังโรค 
ติด้เช่�อไวิรัสโคโรนา	 2019”	 เป็็นองค์ควิามรู้ที�ด้ำาเนินการพัุฒนาขึ�นภายใต้
สถานการณ์วิิกฤตสาธารณสุขที�สำาคัญมากระด้ับัโลัก	 การด้ำาเนินกิจุกรรม
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ถอด้บัทเรียนครั�งนี�	พุยายามส่�อสารข้อมูลัสุขภาวิะวิิถีพุุทธอยา่งรวิด้เร็วิไป็ยัง 
เคร่อข่ายพุระพุุทธศาสนาแลัะนกัวิิชาการที�สนใจุป็ระเด็้นสังคมวิิทยาศาสนา	
โด้ยการสังเคราะห์สถานการณ์แลัะแนวิทางการเฝ้าระวัิงโรคติด้เช่�อไวิรัส
โคโรนา	2019	รวิมทั�งการป็รบัับัทบัาทแลัะรปู็แบับัการด้ำาเนนิกิจุกรรมของ
องค์กรพุระพุุทธศาสนาให้สอด้คล้ัองกับัมาตรฐานด้้านสาธารณสุขว่ิาด้้วิย
การป้็องกันหร่อที�อาจุเรียกว่ิา	 “พุุทธนวิวิิถี”	 (Buddhist	 New	Normal)	 
ท้ายที�สุด้หนังส่อองค์ควิามรู้ชุด้นี�ได้้เสนอกระบัวินการพัุฒนาวัิด้ให้เป็็นศูนย์ 
กลัางการเรียนรู้ในยุคควิามป็กติใหม่ที�กำาลัังมีควิามสำาคัญในสังคมไทยมากขึ�น

	 (3)	 ส่�อสร้างเสริมสุขภาวิะตามแนวิพุระพุุทธศาสนา	 มีการพัุฒนา
ส่�อควิามรู้ทั�งที�เป็็นส่�อสิ�งพิุมพ์ุสนับัสนุนการด้ำาเนินงานของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 แลัะส่�อบันเคร่อข่ายออนไลัน์ให้พุระสงฆ์์ที�ป็ฏิิบััติ
งานในหนว่ิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัสามารถเข้ามาเรียนรู้	ส่งคำาขอมา
รับัสิ�งพิุมพ์ุแลัะด้าวิน์โหลัด้ไป็ใช้งานได้้	 นอกจุากนี�ยังมีการสรุป็การด้ำาเนิน
งานของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัต้นแบับัเป็็นสารคดี้ขนาด้สั�น
เพุ่�อถ่ายทอด้รูป็แบับัแลัะกระบัวินการด้ำาเนินงานออกสู่สาธารณชนอีกด้้วิย

 6.1.2 การพััฒนานวัตกรรมสุข่ภาวะวิถีีพุัทธข่องหน่วยอบรม
ประชาชนประจัำาตำาบล	 การด้ำาเนินการศึกษาวิิจัุยครั�งนี�	 ได้้สนับัสนุน 
เคร่อข่ายทางวิิชาการให้ด้ำาเนินการกิจุกรรมการวิิจัุยเพุ่�อเป็็นนวัิตกรรม 
สุขภาวิะวิิถีพุุทธทั�งสิ�น	3	โครงการกล่ัาวิค่อ	(1)	การศึกษาควิามรอบัรู้ด้้าน
สุขภาพุ:	ภาวิะสังคมแลัะคุณภาพุชีวิิตในพุระสงฆ์์	(2)	การศึกษานวัิตกรรม
สุขภาวิะวิิถีพุุทธแลัะพุุทธจิุตวิิทยาบัำาบััด้เพุ่�อลัด้ปั็จุจัุยเสี�ยงภาวิะซึึ่มเศร้า
ของเยาวิชนไทย	 แลัะ	 (3)	 รูป็แบับัแลัะกระบัวินการสร้างระบับัการดู้แลั 
ผู้สงูอายอุยา่งยั�งยน่โด้ยการมีสว่ินร่วิมของภาคีเคร่อข่ายในจัุงหวัิด้เชียงราย	
โด้ยจุากการศึกษาวิิจัุยได้้นำามาสู่การพัุฒนานวัิตกรรมได้้	3	ลัักษณะกล่ัาวิค่อ
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	 (1)	 นวัิตกรรมเชิงเคร่อข่ายสังคมค่อการพัุฒนาให้เกิด้เคร่อข่าย
ควิามร่วิมม่อที�เข้ามาสนับัสนุนการผลัักดั้นป็ระเด็้นสุขภาวิะวิิถีพุุทธใน
พุ่�นที�	 เป็็นการส่งเสริมการมีส่วินร่วิมต่อการพัุฒนาแนวิทางการขับัเคล่ั�อน
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 ให้สามารถออกแบับักิจุกรรมที�เป็็น
ป็ระโยชน์ต่อป็ระชาชนในพุ่�นที�ได้้อย่างสอด้คล้ัองกับัสถานการณ์	 อีกทั�ง
สร้างกระบัวินการพัุฒนากลุ่ัมทางสังคมที�จุะด้ำาเนินกิจุกรรมร่วิมกันไป็อยา่ง
ยั�งย่นมากขึ�น

	 (2)	นวัิตกรรมเคร่�องม่อสุขภาวิะวิิถีพุุทธค่อการพัุฒนาชุด้ควิามรู้ที�
ผ่านการทด้ลัองแลัะทด้สอบัอยา่งเป็็นระบับั	เพุ่�อใช้เป็็นเคร่�องม่อต้นแบับัใน
การวัิด้พุฤติกรรมทางสุขภาพุวิิถีพุุทธ	ทั�งที�เป็็นเคร่�องม่อการวัิด้ควิามรอบัรู้
แลัเคร่�องม่อวัิด้โอกาสการเกิด้โรคซึึ่มเศร้า	ทั�งนี�เคร่�องม่อดั้งกล่ัาวิถ่อเป็็นจุุด้
เริ�มต้นของการพัุฒนาต่อยอด้ให้ได้้มาตรฐานยิ�งขึ�น	

	 (3)	 นวัิตกรรมนโยบัายสุขภาวิะวิิถีพุุทธค่อการเปิ็ด้พุ่�นที�เกี�ยวิกับั
การพัุฒนาองค์ควิามรู้แลัะการส่งเสริมบัทบัาทการขับัเคล่ั�อนสุขภาวิะ 
วิิถีพุุทธในเคร่อข่ายพุระสงฆ์์ที�เข้าร่วิมกิจุกรรมการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการครั�งนี� 
อย่างชัด้เจุน	 จุะเห็นได้้ว่ิาคณะสงฆ์์ที�เข้าร่วิมกิจุกรรมทั�ง	 20	 จัุงหวัิด้	 ได้้มี
แนวิทางการใช้ป็ระโยชน์จุากพุันธกิจุของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัทั�ง	8	ด้้านที�แตกต่างกันไป็ตามอัตลัักษณ์แลัะควิามมุ่งเน้นที�สอด้คล้ัอง
กับับัริบัทในพุ่�นที�ของตนเอง	 ดั้งนั�นผลัการด้ำาเนินงานที�ออกมา	 จึุงนำาไป็
สู่การสามารถต่อยอด้การเรียนรู้เพุ่�อสนองการป็ฏิิรูป็กิจุการคณะสงฆ์์ใน
ระด้บัันโยบัายได้้หลัายส่วิน	อาทิ	การจุดั้ทำาแผนการขบััเคล่ั�อนหนว่ิยอบัรม
ป็ระชาชนกลัาง	(อ.ป็.ก.)	การขับัเคล่ั�อนแผนป็ฏิิบััติการสาธารณสงเคราะห์
ของมหาเถรสมาคม	การพัุฒนาคู่ม่อการขับัเคล่ั�อนโครงการวัิด้	ป็ระชา	รัฐ 
สร้างสุขด้้วิยกิจุกรรม	 5ส	 ของคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูป็การของ 
มหาเถรสมาคม	เป็็นต้น
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 6.1.3 การพััฒนาพัระสงฆ์ข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบลส่้พัระนักเทศน์ส่งเสริมสุข่ภาวะ	 ค่อการจัุด้กิจุกรรมอบัรมเชิง
ป็ฏิิบััติการเพุ่�อการยกระดั้บัการด้ำาเนินงานของพุระสงฆ์์ที�ป็ฏิิบััติหน้าที�
ในหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัที�สำานักงานเจุ้าคณะจัุงหวัิด้ได้้
มอบัหมายให้เข้าร่วิมกระบัวินการอบัรมครั�งนี�	 โด้ยการอบัรมเพุ่�อพัุฒนา 
พุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัสู่พุระนักเทศน์ส่งเสริม 
สุขภาวิะด้ำาเนินการทั�งสิ�นใน	 9	 จัุงหวัิด้แลัะเป็ิด้โอกาสที�คณะสงฆ์์ในพุ่�นที� 
ใกล้ัเคียงสามารถส่งผู้แทนเข้ารับัการอบัรมได้้	จุากการด้ำาเนินการวิิจัุยครั�งนี� 
สามารถพัุฒนาพุระสงฆ์์ได้้ทั�งสิ�น	 1,374	 รูป็	 อีกทั�งนำามาสู่การขับัเคล่ั�อน 
โครงการพัุฒนาภายใต้การด้ำาเนินงานร่วิมกัน	 ระหว่ิางสถาบัันวิิจัุย 
พุุทธศาสตร์	มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	สำานักงานกองทุน
สนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	คณะสงฆ์์ระดั้บัพุ่�นที�	แลัะภาคีเคร่อข่ายใน 
พุ่�นที�	ได้้กว่ิา	20	คณะสงฆ์์	แลัะสามารถพัุฒนาได้้	23	โครงการ	โด้ยครอบัคลุัม 
ทุกมิติ	8	ด้้านของการด้ำาเนินงานหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั

 6.1.4 การสร้างเครือข่่ายความร่วมมือข่องหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กับกลไกการทำางานข่องหน่วยอบรม
ประชาชนประจัำาตำาบล	 ค่อการด้ำาเนินงานที�สามารถผลัักดั้นการพัุฒนา
เคร่อข่ายควิามรว่ิมม่อที�สะท้อนให้เห็นการสนบััสนนุองค์ควิามรู้	นวัิตกรรม	
รวิมทั�งกลัไกการเคลั่�อนงานหลัากมิติให้แก่การป็ฏิิบััติงานของหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 ทั�งนี�ระยะที�ผ่านมาของการด้ำาเนินการวิิจัุยแบับั
บูัรณาการครั�งนี�	ได้้พัุฒนาให้เกิด้เคร่อข่ายที�สำาคัญ	3	มิติกล่ัาวิค่อ

	 (1)	 มิติเคร่อข่ายควิามร่วิมม่อเชิงนโยบัาย	การศึกษาวิิจัุยครั�งนี�ได้้
พัุฒนาควิามร่วิมม่อกับัสำานักงานพุระพุุทธศาสนาแห่งชาติ	 มหาวิิทยาลััย
มหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	 สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพุ	แลัะกรมอนามยั	เพุ่�อพัุฒนาใหก้ารสรา้งหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
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ตำาบัลัมีองค์กรระดั้บันโยบัายให้การสนับัสนุนการพัุฒนาศักยภาพุโครงสรา้ง
องค์กรแลัะพุระสงฆ์์ขึ�นอย่างมีมาตรฐาน	 เม่�อด้ำาเนินการกำาหนด้แนวิทาง
การขับัเคล่ั�อนการวิิจัุยแบับับูัรณาการได้้	 จึุงรายงานให้มหาเถรสมาคม 
รับัทราบัรูป็แบับักิจุกรรมการด้ำาเนินงาน	 รวิมทั�งได้้ผลัักดั้นให้เกิด้การมี
ส่วินร่วิมขององค์กรระดั้บันโยบัายของคณะสงฆ์์ที�สำาคัญอีก	 3	 องค์กรค่อ	
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์	ของมหาเถรสมาคม	คณะกรรมการ
โครงการขับัเคล่ั�อนการสร้างควิามป็รองด้องสมานฉันท์โด้ยใช้หลัักธรรม
ทางพุระพุุทธศาสนา	(หมู่บ้ัานรักษาศีลั	5)	แลัะคณะกรรมการหน่วิยอบัรม
ป็ระชาชนกลัาง	 ให้เข้ามามีบัทบัาทในการเสนอแนะแนวิทางเพุ่�อพัุฒนา
แผนการป็ฏิิบััติการในอนาคตให้สอด้คลั้องกัน	 ซึึ่�งผลัจุากการด้ำาเนินงาน 
ดั้งกล่ัาวิได้้ส่งผลัให้การร่�อฟ้ื้�นบัทบัาทของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลัได้้ส่�อสารไป็อย่างเป็็นรูป็ธรรมในคณะสงฆ์์	 แลัะสำานักงานพุระพุุทธ
ศาสนาแห่งชาติเองก็เห็นป็ระโยชน์ของการจุะสนับัสนุนงบัป็ระมาณที�
ชัด้เจุนแลัะก่อให้เกิด้ผลัในระยะยาวิต่อไป็

	 (2)	 มิติเคร่อข่ายควิามร่วิมม่อเชิงวิิชาการ	 การศึกษาวิิจัุยครั�งนี�
ได้้ก่อให้เกิด้การพัุฒนานวัิตกรรมองค์ควิามรู้สนับัสนุนการด้ำาเนินงาน
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 ที�ได้้นักวิิชาการที�ครอบัคลุัมด้้าน
พุระพุุทธศาสนา	 ด้้านสังคมวิิทยา	 ด้้านจิุตวิิทยา	 แลัะด้้านสาธารณสุข	
จุากหลัากหลัายสถาบัันเข้ามาพัุฒนาให้เกิด้กระบัวินการเรียนรู้แลัะการ 
ขับัเคลั่�อนการพุัฒนาการวิิจัุยที�เป็็นรูป็ธรรม	 โด้ยเคร่อข่ายทางวิิชาการ
ที�สำาคัญป็ระกอบัด้้วิย	 มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	
มหาวิิทยาลััยศรีนครินทรวิิโรฒ	 มหาวิิทยาลััยเชียงใหม่	 แลัะมหาวิิทยาลััย 
มหามกุฏิราชวิิทยาลััย	 เป็็นต้น	 ผลัจุากการพุัฒนาเคร่อข่ายเชิงวิิชาการ 
ได้้ก่อให้เกิด้แนวิทางการขับัเคล่ั�อนการพัุฒนางานวิิจัุยที�บูัรณาการ 
การสร้างสุขภาวิะวิิถีพุุทธ	 ตลัอด้จุนการพัุฒนางานวิิจัุยที�สนองการป็ฏิิรูป็ 
กิจุการคณะสงฆ์์	รวิมทั�งการพัุฒนาสังคมอย่างยั�งย่นต่อไป็
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	 (3)	 มิติเคร่อข่ายควิามร่วิมม่อระด้ับัพุ่�นที�	 การศึกษาวิิจัุยแบับั 
บูัรณาการครั�งนี�	 มีการด้ำาเนินการวิิจัุยเชิงป็ฏิิบััติการ	 ซึึ่�งถ่อเป็็นการ 
ขับัเคล่ั�อนที�สำาคัญแลัะสามารถถอด้กระบัวินการเรียนรู้การป็ฏิิบััติงาน
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัได้้อย่างชัด้เจุน	 จุะเห็นได้้ว่ิาควิาม 
ร่วิมม่อกับัคณะสงฆ์์	 20	 จัุงหวัิด้ที�นำาไป็สู่การสร้างสรรค์โครงการ	 23	
โครงการได้้ผลัักด้ันให้เกิด้เคร่อข่ายการทำางานระดั้บัพุ่�นที�	 ที�มุ่งเน้นการ 
เกาะติด้สถานการณ์ปั็ญหาเร่งด่้วิน	รวิมทั�งสถานการณ์ด้้านสุขภาวิะที�องค์กร
พุระพุุทธศาสนาจุะเข้าไป็ร่วิมสนับัสนุนการด้ำาเนินงานได้้	 ส่งผลัให้เกิด้ 
การต่อยอด้แลัะพุยายามถ่ายทอด้กระบัวินการเรียนรู้เกี�ยวิกับัการพัุฒนา
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัให้ได้้รับัควิามรู้แลัะขยายแนวิทางการ
พัุฒนาต่อไป็

6.2 อภิปรายผลัการศัึกษา
	 สำาหรบััการอภปิ็รายผลัการศกึษาจุะได้้วิิเคราะหข้์อมูลัการศกึษาทั�ง
ในแลัะต่างป็ระเทศ	เพุ่�อเทียบัเคียงกับัผลัการศึกษาว่ิามีลัักษณะที�แตกต่าง
หร่อสอด้คล้ัอง	รวิมทั�งเพุ่�อจุะสามารถเข้าใจุมุมมองที�เป็็นป็ระโยชน์มากขึ�น
ต่อการพิุจุารณาการวิิจัุยตามป็ระเด็้นของการศึกษาครั�งนี�	 โด้ยจุะแบ่ังการ
อภิป็รายผลัการศึกษาออกเป็็นดั้งต่อไป็นี�

 6.2.1 การพััฒนาองค์ความร้้และสื�อสร้างเสริมสุข่ภาวะตาม
แนวพัระพัุทธศาสนาข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำาตำาบล	 กล่ัาวิค่อ
เป็็นการพัุฒนาองค์ควิามรู้แลัะส่�อสารคดี้เพุ่�อการยกระดั้บัควิามเข้าใจุในการ 
ขับัเคล่ั�อนหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัในสังคมไทย	 ซึึ่�งการด้ำาเนิน
งานได้้พัุฒนาคู่ม่อการขับัเคล่ั�อนหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 แลัะ
ส่�อสารคด้ีเพุ่�อเผยแพุร่กับัคณะสงฆ์์ไป็อย่างแพุร่หลัาย	 หากพุิจุารณาจุาก
การด้ำาเนินงานวิิจัุยครั�งนี�จุะเห็นได้้ว่ิาการสร้างชุด้ควิามรู้เพุ่�อสนับัสนุนให้
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เกิด้การด้ำาเนินงานของคณะสงฆ์์	มีส่วินต่อการพัุฒนาศักยภาพุแลัะถ่ายทอด้
องค์ควิามรู้ให้กับัคณะสงฆ์์ได้้ดี้ขึ�น	 โด้ยเฉพุาะในมิติของการขยายการ 
เรียนรู้ในหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัต้นแบับั	 ให้สามารถเป็็น
พุ่�นที�การเรียนรู้แก่คณะสงฆ์์พุ่�นที�อ่�นๆ	หร่อดึ้งดู้ด้ควิามสนใจุของเคร่อข่าย 
หน่วิยงานภาครัฐที�ต้องการเข้ามาบูัรณาการกิจุกรรมการพุัฒนาสังคมแลัะ
สุขภาวิะภายในชุมชนร่วิมกัน	

	 เม่�อพิุจุารณาในมิติของการบัริหารจัุด้การเพุ่�อการยกระดั้บัหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 มีควิามจุำาเป็็นที�จุะต้องยกระดั้บัการด้ำาเนิน
งานให้หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัสามารถทำากิจุกรรมสงเคราะห์
ช่วิยเหล่ัอป็ระชาชน	 รวิมทั�งเป็็นพุ่�นที�กลัางของการป็ระสานงานควิาม
ต้องการของภาครัฐแลัะภาคป็ระชาชนในพุ่�นที�	เพุ่�อให้หน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัมีบัทบัาทในการด้ำาเนินกิจุกรรมช่วิยเหล่ัอสังคมอยู่เสมอ 
(พุระครูอาทรวิชิรกิจุ,	พุระมหาสุนนัท์	สุนนฺโท	แลัะสุรพุลั	สุยะพุรหม,	2563) 
การด้ำาเนินบัทบัาทที�เด่้นชัด้ที�สุด้ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั
ในปั็จุจุุบัันค่อบัทบัาทสาธารณสงเคราะห์	 ซึึ่�งการพัุฒนาองค์ควิามรู้แลัะ
ส่�อสุขภาวิะที�สามารถยกระด้ับัควิามเข้าใจุให้กับัคณะสงฆ์์ที�สนใจุการ
ด้ำาเนินงานหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 ได้้เห็นอย่างชัด้เจุนวิ่าการ
ด้ำาเนินกิจุกรรมสาธารณสงเคราะห์	 ถ่อเป็็นส่วินหนึ�งของบัทบัาทที�เรียกว่ิา
สังคหธุระ	 หากมีเป้็าหมายเพุ่�อช่วิยเหล่ัอสังคมให้มีสันติสุขแลัะคุณภาพุ
ชีวิิตที�ดี้ขึ�นก็สามารถด้ำาเนินการได้้	 (ป็ระทุม	 อังกูรโรหิต,	 2553;	 วุิฒินันท์	 
กันทะเตียน,	 2563;	 พิุนิจุ	 ลัาภธนานนท์,	 สายชลั	 ปั็ญญชิต	 แลัะภูเบัศ	 
วิณิชชานนท์,	2563)	ทั�งนี�บัทบัาทของส่�อสุขภาวิะกับัการส่งเสริมการด้ำาเนิน
งานของคณะสงฆ์์	 ชี�ให้เห็นว่ิาส่�อสุขภาวิะรูป็แบับัใหม่ได้้ช่วิยให้พุระสงฆ์์ 
มีควิามเข้าใจุ	 แลัะสามารถถ่ายทอด้องค์ควิามรู้ออกสู่สังคมได้้มากขึ�น	
นอกจุากนี�การพัุฒนาส่�อองค์ควิามรู้ที�ทันสมัย	 ยังมีส่วินสำาคัญที�ผลัักดั้น
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ให้หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัสามารถขับัเคลั่�อนกิจุกรรมที�เป็็น
ป็ระโยชน์ต่อสังคมได้้ดี้ขึ�นตามไป็ด้้วิย	 (จุงจุิตร	 อังคทะวิานิช	 แลัะอารยา	
แสงเทียน,	2557;	ชลัวิิทย์	เจีุยรจิุตต์,	2563)

 6.2.2 การพััฒนานวัตกรรมสุข่ภาวะวิถีีพุัทธข่องหน่วยอบรม
ประชาชนประจัำาตำาบล กล่ัาวิค่อการสังเคราะห์จุากการสนับัสนุนให้เกิด้
การวิิจัุยแลัะพัุฒนาองค์ควิามรู้	รวิมทั�งการถอด้บัทเรียนจุากการด้ำาเนินงาน
ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	จึุงเห็นได้้ว่ิาการวิิจัุยครั�งนี�สามารถ
พัุฒนาองค์ควิามรู้แลัะถอด้บัทเรียนจุากการด้ำาเนินงานภาคป็ฏิิบััติการของ
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 จุนสามารถสรุป็เป็็นนวัิตกรรมได้้สาม
ลัักษณะป็ระกอบัด้้วิย	 นวัิตกรรมเชิงเคร่อข่ายสังคม	 นวัิตกรรมเคร่�องม่อ 
สุขภาวิะวิิถีพุุทธ	แลัะนวัิตกรรมนโยบัายสุขภาวิะวิิถีพุุทธ	

	 ข้อเสนอเกี�ยวิกับันวิตักรรมทางสงัคมระด้บัันานาชาตพิุยายามเช่�อม
โยงให้เห็นป็ระโยชน์จุากการวิิจัุยแลัะป็ฏิิบััติการ	(Action	and	Research)	
โด้ยเริ�มต้นจุากการฐานการทำางานระดั้บัชุมชน	เพุ่�อให้การออกแบับักิจุกรรม
พัุฒนาชุมชนสร้างควิามร่วิมม่อพุ่�นฐานที�จุะสนับัสนุนให้เกิด้เคร่อข่าย
นวัิตกรรมทางสงัคมที�เป็็นแบับัอยา่งของการทำางานสู่ระด้บััที�ใหญ่ขึ�นต่อไป็ 
นอกจุากนี�การผลัักดั้นให้เกิด้การสร้างนวัิตกรรมทางสังคมที�สามารถมี
ส่วินยกระดั้บัการพัุฒนาอย่างยั�งย่น	 สถาบัันทางสังคมที�ควิรร่วิมม่อกันค่อ	
ภาควิิชาการ	ภาครัฐแลัะภาคอุตสาหกรรม	โด้ยจุะสามารถสร้างป็ระโยชน์
สนับัสนุนให้เกิด้ควิามยั�งย่นในมิติสิ�งแวิด้ล้ัอม	 สังคมแลัะเศรษฐกิจุได้้อย่าง
เห็นผลัชัด้เจุนมากกวิ่าการป็ลั่อยให้แต่ลัะองค์กรพุยายามขับัเคล่ั�อนการ
สร้างกิจุกรรมแบับัโด้ด้เดี้�ยวิ	(Mulgan,	G.,	Tucker,	S.,	Ali,	R.,	&	Sanders,	B, 
2007;	Cesar	Mora	Contreras,	 2015)	สำาหรับัในสังคมไทยการพัุฒนา
นวัิตกรรมกับัพุระพุุทธศาสนา	 จุะถูกนำาเสนอผ่านการผสานองค์ควิามรู้
ทางพุระพุุทธศาสนาป็ระยุกต์กับันวัิตกรรมส่�อสารแลัะเทคโนโลัยีสมัย
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ใหม่	 เพุ่�อป็ระยุกต์กันให้เกิด้เป็็นช่องทางการส่�อสารองค์ควิามรู้ให้กับักลุ่ัม 
เป้็าหมายได้้ดี้ยิ�งขึ�น	 โด้ยจุะเห็นได้้ว่ิาการพุยายามป็ระยุกต์แลัะพัุฒนาให้ 
องค์ควิามรู้สมัยใหม่	เช่น	ป็รัชญาเศรษฐกิจุพุอเพีุยง	หร่อหลัักธรรมที�สะท้อน
การอธิบัายป็ระเด็้นสังคมร่วิมสมัย	 เป็็นต้น	 สามารถถูกจัุบัวิางให้มาอยู่ใน 
เคร่อข่ายการส่�อสารช่องทางใหม่ได้้	 จุะมีส่วินต่อการรับัรู้แลัะการเข้าถึง
กลุ่ัมเป้็าหมายได้้อย่างมีป็ระสิทธิภาพุยิ�งขึ�น	 (ป็าณิสรา	 วัิฒนพุฤกษ์	 แลัะ	
พัุชนี	 เชยจุรรยา,	 2558;	 พีุระพุงษ์	 กลิั�นลัะออ,	 2558)	 ขณะที�มิติของ
นวัิตกรรมทางสังคมวิิถีพุุทธ	 จุะป็รากฏิในรูป็แบับัการพุัฒนาองค์ควิามรู้
แลัะเคร่อข่ายที�ใช้เทคโนโลัยีสมัยใหม่เข้ามาร่วิมเสริมการเรียนรู้ทางสังคม
แลัะพุุทธศาสนาได้้ดี้ยิ�งขึ�น	งานที�เด่้นชัด้ค่อการพัุฒนาเคร่�องต้นแบับัการลัด้
มลัพุิษจุากการเผาศพุที�มีการวัิด้คุณภาพุอากาศที�จุะเป็็นป็ระโยชน์ต่อการ
ลัด้มลัพิุษแลัะอันตรายต่อสุขภาพุ	(โกนิฏิฐ์	ศรีทอง	แลัะคณะ,	2560)	แลัะ
การพุฒันาเคร่�องอุป็กรณต้์นแบับัสำาหรบััการพุลักิคัมภีร์แลัะถ่ายภาพุคมัภีร์
โบัราณ	เพุ่�อใช้ในการป็ริวิรรคแลัะอนุรักษ์ให้คัมภีร์ทางพุระพุุทธศาสนาลัด้
การชำารุด้ได้้ดี้ยิ�งขึ�น	(พุระมหาสทิุตย์	อาภากโร,	2560)	จุะเหน็ได้้ว่ิาลัักษณะ
ของการพัุฒนานวัิตกรรมทางสังคมวิิถีพุุทธ	 มีการด้ำาเนินงานทั�งในรูป็แบับั
ที�เป็็นรูป็ธรรมแลัะนามธรรม	 จึุงจุำาเป็็นต้องมีการศึกษาเพุ่�อพัุฒนารูป็แบับั
แลัะกระบัวินการที�จุะวัิด้ผลัสัมฤทธิ�	 แลัะขยายการเรียนรู้เพุ่�อควิามชัด้เจุน
ในการยกระด้ับัการวิิจัุยแลัะป็ฏิิบััติการที�เกี�ยวิข้องกับันวิัตกรรมสุขภาวิะ
วิิถีพุุทธต่อไป็

 6.2.3 การพััฒนาพัระสงฆ์ข่องหน่วยอบรมประชาชนประจัำา
ตำาบลส่้พัระนักเทศน์ส่งเสริมสุข่ภาวะ	 กล่ัาวิค่อการพุัฒนาศักยภาพุ 
พุระสงฆ์์ที�เป็็นผู้แทนของคณะสงฆ์์แต่ลัะจัุงหวัิด้เข้าร่วิมการอบัรมเชิงป็ฏิิบััติ 
เพุ่�อการพัุฒนาศักยภาพุหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัจุำานวิน	1,374	รูป็	 
ซึึ่�งกระบัวินการพัุฒนาพุระสงฆ์์ที�ได้้รับัมอบัหมายจุากเจุ้าคณะจัุงหวัิด้ให้เข้า
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ร่วิมการอบัรมเชิงป็ฏิิบััติการนั�น	 ได้้มีการส่งเสริมให้พัุฒนาองค์ควิามรู้การ 
ขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมสุขภาวิะในชุมชน	เพุ่�อสนับัสนุนให้พุระสงฆ์์สามารถเรียนรู้ 
หลัักการเทศน์แลัะให้องค์ควิามรู้กับัป็ระชาชนในพุ่�นที�เกี�ยวิกับัการสร้าง
สุขภาวิะวิิถีพุุทธ	รวิมทั�งกิจุกรรมที�เกี�ยวิข้องกับัการพัุฒนาอย่างยั�งย่น	โด้ย
กระบัวินการสำาคัญของการพัุฒนาให้พุระสงฆ์์ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัสามารถเริ�มต้นเป็็นพุระนักเทศน์ส่งเสริมสุขภาวิะได้้นั�น	 
จุะเน้นการถวิายควิามรู้พุ่�นฐานแลัะการให้ร่วิมเสนอแนวิคิด้เกี�ยวิกับัการใช้
องค์ควิามรู้เพุ่�อขับัเคลั่�อนหนว่ิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลักบััการด้ำาเนนิ
กิจุกรรมพัุฒนาสุขภาวิะให้กับัป็ระชาชน

	 การศึกษาที�มุ่งเน้นการส่�อสารแลัะการพุัฒนาการเทศน์อย่างมี
ป็ระสิทธิภาพุ	 แสด้งให้เห็นรายลัะเอียด้ที�ครอบัคลุัมมากขึ�น	 รวิมทั�งยังมี
ควิามแตกตา่งเชิงกระบัวินการแลัะการพุฒันาพุระสงฆ์์ในการส่�อสารธรรมะ
ตามเง่�อนไขของการด้ำาเนินงานอีกด้้วิย	 หากพิุจุารณาจุากกลุ่ัมพุระสงฆ์์ 
ที�ต้องเข้าไป็เกี�ยวิข้องกับัการดู้แลัผู้ป่็วิยไข้	จุะต้องเน้นทั�งการเรียนรู้ภายใน
แลัะการเรียนรู้ภายนอก	 เน่�องจุากการส่�อสารถ่อว่ิามีควิามสำาคัญกับักลุ่ัม 
ผู้เป็าะบัางการจุะเล่ัอกใช้ธรรมะส่�อสาร	 ต้องดู้สถานการณ์ควิามเหมาะสม 
แลัะสุขภาพุจิุตของกลุ่ัมคนที�กำาลัังส่�อสารอยู่ด้้วิย	 (พุระมหาป็ระสิทธิ�	 
ญาณปฺ็ป็ทีโป็,	 2562)	 ขณะที�การส่�อสารธรรมะลัักษณะอ่�นได้้อธิบัายถึง
แนวิทางที�เกิด้ป็ระสิทธิภาพุในการส่�อสารธรรมะไป็ยังป็ระชาชน	 จุากการ
ศึกษาบัทเรียนการเผยแผ่ธรรมะได้้แสด้งให้เห็นว่ิาต้องเข้าใจุกลุ่ัมเป้็าหมาย
ที�กำาลัังจุะส่�อสารด้้วิย	เพุ่�อให้สามรถกำาหนด้กลัยทุธ์แลัะรูป็แบับัของธรรมะ
ที�จุะส่�อสารได้้ตรงกับัเป้็าหมาย	นอกจุากนี�ยงัควิรเปิ็ด้พุ่�นที�เชิงรุกที�จุะเข้าไป็
แลักเป็ลีั�ยนการส่�อสารเทศน์ธรรมะกับัป็ระชาชนอย่างต่อเน่�อง	 (ช่อฟ้ื้า	 
เกตุเร่องโรจุน์	 แลัะอวิยพุร	 พุานิช,	 2554	 ;	 พุระครูสิริสมาจุาร,	 บุัญส่ง	 
สินธ์ุนอก,	เด้ช	นามเกตุ	แลัะพุระสัญชัย	ญาณวีิโร,	2560)
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	 ในมิติของการพัุฒนาให้เกิด้กิจุกรรมพัุฒนาสุขภาวิะนั�นมีควิาม 
จุำาเป็็นต้องเข้าใจุพุ่�นฐานทางควิามคิด้ก่อนว่ิาในมิติทางพุระพุุทธศาสนา 
การพิุจุารณาสุขภาวิะสามารถหมายถึงระบับัการพุัฒนาชีวิิต	 ต้องจัุด้การ 
ป็ริมณฑิลัของชีวิิตที�สำาคัญสามดิ้นแด้นค่อ	 แด้นควิามสัมพัุนธ์กับั 
สิ�งแวิด้ล้ัอม	 แด้นภาวิะจิุตแลัะแด้นแห่งปั็ญญา	 เม่�อสามารถค้นหาปั็จุจัุย 
ที�เก่�อหนุนได้้แลั้วิ	 จุะสามารถบัรรลัุเป้็าหมายของการพุัฒนาชีวิิตได้้ 
(สมเด็้จุพุระพุุทธโฆ์ษาจุารย์	(ป็.อ.	ป็ยุตฺโต),	2563)	ท้ายที�สุด้การจุะสามารถ
เข้าใจุการสร้างกิจุกรรมการพัุฒนาอยา่งยั�งยน่ให้เกิด้ขึ�นได้้จุำาเป็็นต้องเข้าถึง
การพัุฒนาสองส่วินสำาคัญค่อ	การพัุฒนาคนเน่�องจุากคนถ่อเป็็นศูนย์กลัาง
ของการพัุฒนาคน	เพุ่�อให้สามารถมีพุฤติกรรม	จิุตใจุแลัะปั็ญญาที�สามารถ
สร้างสรรค์กิจุกรรมที�เป็็นป็ระโยชน์ได้้	 ขณะที�การพัุฒนาอย่างยั�งย่นจุาก
มุมมองทางพุระพุุทธศาสนานั�น	 ต้องสนใจุควิามสัมพัุนธ์ที�มีคุณค่าต่อการ
พัุฒนาร่วิมกัน	 อีกทั�งสามารถป็รับัป็ระสานบูัรณาการควิามสัมพัุนธ์เชิง 
องค์รวิมของปั็จุจัุยที�เกี�ยวิข้องกับัการพัุฒนา	 (สมเด็้จุพุระพุุทธโฆ์ษาจุารย์	 
(ป็.อ.	ป็ยุตฺโต),	2562;	Kaza,	S.,	2019)

 6.2.4 เครือข่่ายความร่วมมือข่องหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม กับกลไกการทำางานข่องหน่วยอบรมประชาชน
ประจัำาตำาบล	กล่ัาวิค่อการด้ำาเนินงานเพุ่�อพัุฒนาเคร่อข่ายควิามร่วิมม่อของ
การวิิจัุยเร่�อง	 “การเสริมสร้างสุขภาวิะเชิงพุุทธของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลั	 (อ.ป็.ต.)	 ในสังคมไทย”	 ได้้เริ�มต้นนำาเสนอมหาเถรสมาคม
แลัะสำานักงานพุระพุุทธศาสนาแหง่ชาติ	ให้เข้าใจุหลัักการแลัะมีมติรับัทราบั
เกี�ยวิกับัการผลัักด้นัการพุฒันาหนว่ิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัอยา่งเป็็น
ทางการ	ทั�งนี�เม่�อมีการด้ำาเนินงานระดั้บัพุ่�นที�	เคร่อข่ายจุากการศึกษาครั�งนี� 
มีควิามชัด้เจุนในสองระดั้บักล่ัาวิค่อ	 ระดั้บัที�หนึ�งเคร่อข่ายควิามร่วิมม่อ
สนับัสนุนกลัไกการทำางานของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัในพุ่�นที�	
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20	พุ่�นที�	โด้ยการด้ำาเนินงานจุะมุ่งเน้นให้สำานักงานพุระพุุทธศาสนาแหง่ชาติ	
มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	แลัะหน่วิยงานด้้านสาธารณสุข
เข้ามาร่วิมมีบัทบัาทพุัฒนาเป็้าหมายการด้ำาเนินงาน	 เช่น	 การด้ำาเนินงาน 
เพุ่�อลัด้ผลักระทบัจุากป็ญัหาโรคระบัาด้โควิิด้-19	ของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน 
ป็ระจุำาตำาบัลัของคณะสงฆ์์สระบัรีุ	คณะสงฆ์์ระยอง	แลัะคณะสงฆ์์ขอนแกน่ 
เป็็นต้น	นอกจุากนี�เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อในพุ่�นที�ยังได้้ผลัักดั้นให้คณะสงฆ์์ 
สามารถพัุฒนากิจุกรรมการด้ำาเนินงานที�บูัรณาการกิจุกรรมร่วิมกับั 
หน่วิยงานภาครัฐในพุ่�นที�ให้ด้ำาเนินกิจุกรรมกันอย่างยั�งย่น	เช่น	การพัุฒนา
เคร่อข่ายดู้แลัผู้ป่็วิยติด้เตียงของหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัของ
คณะสงฆ์์ขอนแก่น	แลัะคณะสงฆ์์นครราชสีมา	แลัะคณะสงฆ์์ภูเก็ต	 อีกทั�ง
การพัุฒนาป็ระเด็้นสัมมาชีพุเพุ่�อเพิุ�มรายได้้ให้กับัป็ระชาชนในพุ่�นที�ของ
คณะสงฆ์์ลัำาพูุน	แลัะคณะสงฆ์์พัุทลุัง	เป็็นต้น

	 เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อจึุงถ่อว่ิามีควิามสำาคัญต่อการขับัเคล่ั�อน
กิจุกรรมการพัุฒนาอยา่งยิ�ง	การศึกษาที�อธิบัายให้เห็นบัทบัาทของเคร่อข่าย 
กับักิจุกรรมการสร้างสุขภาวิะแลัะสุขภาวิะวิิถีพุุทธ	 ได้้สะท้อนให้เห็นว่ิา 
เคร่อข่ายการด้ำาเนินงานระดั้บัพุ่�นที�ที�สามารถค้นหาฉันทามติร่วิมกับั	
โด้ยอาศัยกลัไกการมีส่วินร่วิมที�เปิ็ด้โอกาสให้เสนอแนวิทางแก้ไขปั็ญหา	
รวิมทั�งขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมได้้ตรงกับัควิามต้องการของป็ระชาชนจุะเกิด้
ป็ระสิทธิภาพุต่อการด้ำาเนินงานได้้ดี้กว่ิาการสั�งการตามสายการบัังคับับััญชา	
(จีุระศักดิ้�	เจุริญพัุนธ์	แลัะสุนทร	เด้ชชัย,	2554;	โกนิฏิฐ์	ศรีทอง,	ชลัวิิทย์	
เจีุยรจิุตต์,	เบัญจุมาศ	สุขสถิตย์	แลัะชัยวัิชร	พุรหมจิุตติพุงศ์,	2563)	ในมิติ
ที�ซัึ่บัซ้ึ่อนตามสภาพุป็ัญหาที�เกิด้ขึ�นในสังคมไทย	 จึุงจุำาเป็็นที�การพุัฒนา 
เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อต้องใส่ใจุกับัการสร้างนวัิตกรรมทางสังคมแลัะ
นวัิตกรรมทางควิามคิด้ที�เอ่�อให้เกิด้การกระจุายทรัพุยากรแลัะอำานาจุ
อยา่งเป็็นธรรมยิ�งขึ�น	ทั�งนี�ก็เพุ่�อให้เคร่อข่ายป็ระชาสงัคมระดั้บัพุ่�นที�มีควิาม 
เข้มแข็งที�จุะผลัักดั้นวิาระท้องถิ�นให้เคล่ั�อนที�ไป็สู่เป้็าหมายได้้อย่างมั�นคง	
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อีกทั�งการที�เสริมพุลัังให้สถาบัันสังคมสามารพัุฒนานโยบัายใหม่	 ๆ	 ที�ก่อ
ให้เกิด้ป็ระโยชน์กับัชุมชนอยา่งยั�งยน่ได้้มากยิ�งขึ�น	(สุริชัย	หวัินแก้วิ,	2561)	

6.3 ข�อเสนิอแนิะการวิิจััย
	 6.3.1	สำานักงานพุระพุุทธศาสนาแหง่ชาติ	คณะกรรมการป็ระสาน
แผนยุทธศาสตร์การป็ฏิิรูป็กิจุการพุระพุุทธศาสนา	 คณะกรรมการหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนกลัาง	 แลัะมหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย	
ควิรร่วิมม่อกันพัุฒนาองค์ควิามรู้แลัะแผนยุทธศาสตร์เพุ่�อการขับัเคลั่�อน
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัเพุ่�อให้การด้ำาเนินกิจุกรรมของหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัมียุทธศาสตร์แลัะแนวิทางการด้ำาเนินงานที�
สอด้คล้ัองกับัการเป็ลีั�ยนแป็ลังทางสงัคม	เศรษฐกจิุแลัะวิฒันธรรมในป็จัุจุุบััน

	 6.3.2	คณะกรรมการหน่วิยอบัรมป็ระชาชนกลัาง	แลัะคณะกรรมการ
หน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลั	 ควิรด้ำาเนินการพัุฒนาฐานข้อมูลัแลัะ
แผนป็ฏิิบััติการขับัเคล่ั�อนหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัระยะสั�น
แลัะระยะกลัาง	เพุ่�อเป็็นแนวิทางการสนับัสนุนการด้ำาเนินงาน	ตัวิชี�วัิด้แลัะ 
เป้็าหมายของการด้ำาเนินงานให้กับัคณะสงฆ์์ในพุ่�นที�

	 6.3.3	สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	ควิรผลัักดั้น 
ให้เกิด้ควิามรว่ิมม่อระหวิา่งผู้รับัทุนที�ด้ำาเนนิกิจุกรรมหนว่ิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัแลัะหน่วิยงานด้้านสาธารณสุข	เพุ่�อให้เกิด้การป็ระสานควิาม
ร่วิมม่อเพุ่�อขับัเคล่ั�อนกิจุกรรมสุขภาวิะในชุมชนได้้อย่างเป็็นรูป็ธรรม

	 6.3.4	 สำานักงานพุระพุุทธศาสนาแห่งชาติ	 คณะกรรมการหน่วิย
อบัรมป็ระชาชนกลัาง	 แลัะคณะกรรมการหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำา
ตำาบัลั	ควิรสนับัสนุนให้มีการศึกษาวิิจัุยเพุ่�อถอด้บัทเรียนองค์ควิามรู้	รวิมทั�ง
แนวิทางการพัุฒนาศักยภาพุหน่วิยอบัรมป็ระชาชนป็ระจุำาตำาบัลัให้สามารถ
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ด้ำาเนินกิจุกรรมได้้อย่างต่อเน่�อง	 แลัะยกระดั้บัให้สอด้คล้ัองกับัแผนการ
ป็ฏิิรูป็กิจุการพุระพุุทธศาสนาอีกด้้วิย

	 6.3.5	มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััยแลัะภาคีเคร่อข่าย 
ทางวิิชาการ	 ควิรจัุด้ทำาข้อเสนอวิิจัุยเพุ่�อขอการสนับัสนุนจุากสำานักงาน
กองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพุ	หร่อสถาบัันวิิจัุยระบับัสาธารณสุข
แห่งชาติ	 ในการศึกษาวิิจัุยเพุ่�อขยายต่อองค์ควิามรู้การจัุด้ทำาเคร่�องม่อ 
การวัิด้ควิามรอบัรู้ทางสุขภาพุของพุระสงฆ์์แลัะการเคร่�องม่อการทำาควิาม
เข้าใจุโรคซึึ่มเศร้าตามแนวิพุระพุุทธศาสนาในขั�นต่อไป็

6.4 ข�อจัำากัดำการวิิจััย
	 6.4.1	 การแพุร่ระบัาด้ของโรคติด้เช่�อไวิรัสโคโรนา	 2019	 ส่งผลั
ให้การด้ำาเนินการวิิจัุยป็ระสบัปั็ญหาการลังพุ่�นที�ติด้ตามภาคสนาม	 อีกทั�ง
การจุำาเป็็นต้องป็รับัรูป็แบับัการด้ำาเนินการวิิจัุยเพุ่�อให้สอด้คล้ัองกับัควิาม
ต้องการของสถานการณ์พุ่�นที�	ส่งผลัให้เกิด้ควิามล่ัาช้าในการบัริหารจัุด้การ
โครงการ	 แลัะจุำาเป็็นต้องยุติหร่อป็รับัรูป็แบับักิจุกรรมบัางกิจุกรรม	 เช่น	
การจัุด้เวิทีส่�อสารสาธารณะ	เป็็นต้น

	 6.4.2	การบัริการจัุด้การข้อมูลัพุ่�นฐานของหน่วิยอบัรมป็ระชาชน
ป็ระจุำาตำาบัลัยังขาด้ควิามทันสมัย	ส่งผลัให้การผลัักดั้นกิจุกรรมการพัุฒนา
จุำาเป็็นต้องเรียนรู้ข้อมูลัพุ่�นฐานในระดั้บัพุ่�นที�ใหม่	 จึุงต้องอาศัยระยะเวิลัา
การด้ำาเนินงานมากขึ�น	
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