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บทคัดย่อ

 การศึกษาเรื่อง “การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา”  
มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพ บทบาท กลไกการเรียนรู้และการท�างาน
พระสงฆ์ และองค์กรทางพระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 2) เพื่อขับเคล่ือนและสนับสนุนการด�าเนินการกิจการคณะสงฆ์ตาม 
นโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในสังคมไทย 3) เพื่อเปิดพื้นที่ทาง
สังคมและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่ 20 จังหวัด และเพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะ และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 4) เพื่อผลักดัน 
และให้ข้อเสนอ เชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
วิธีการศึกษาวิจัยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ท่ีมีการพัฒนาโครงการ 
และกิจกรรมในพื้นที่ 20 จังหวัด ตามประเด็นที่คณะสงฆ์และพื้นที่ก�าหนด จากนั้นให้พระสงฆ์
และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันด�าเนินการตามหลัก List Model ผลการศึกษาพบว่า
 1. การศักยภาพ บทบาท กลไกการเรียนรู้และการท�างานพระสงฆ์และองค์กรทาง
พระพทุธศาสนานัน้ ปัจจบัุนมกีระบวนการท�างานทีห่ลากหลายแต่กระบวนการทีด่�าเนนิการผ่าน
กระบวนการของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ส่งผลต่อการขบัเคลือ่นกจิกรรมการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนาและการเสริมสร้างสุขภาวะในระดับสูงและมีพื้นที่ครอบคลุม 45 จังหวัด 
 2. การขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�าเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบายหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในสังคมไทยนั้น ส่งผลให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
มีประชาชนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการถึง 43 ล้านคน โดยมีการเสริมสร้างการเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้กิจกรรมเชิงพุทธในทุกพื้นที่สังคมไทย 
 3. การเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่ 
20 จังหวัดของพระสงฆ์และองค์กรที่เกี่ยวข้องพบว่า วัด ชุมชน และภาคีเครือข่ายสามารถยก
ระดบัการท�างานเพือ่เสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนาในลกัษณะของ
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อสังคมได้ 
 4. ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน 
และภาคประชาชนในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนานั้น 
มีความสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่ นโยบายและวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินท่ีสามารถน�าไปสู่การสร้าง
พลงัของการจดัการในพืน้ทีแ่ละน�าไปสูก่ารผลกัดนัและให้ข้อเสนอ เชงินโยบายด้านการเสรมิสร้าง 
สขุภาวะ การเรยีนรู ้และการพฒันาอย่างยัง่ยนืบนพืน้ฐานวถิพีทุธและการจัดการเชงิเครอืข่ายได้

ค�าส�าคัญ: การเสริมสร้างสุขภาวะ, การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา, การพัฒนาสังคม 
ตามแนวพระพุทธศาสนา
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Abstract

 The study on “The well-being and learning promotion base on Buddhist” 
contained 4 objectives: 1) For develop potential, role, learning mechanism and  
Buddhist organization’s work by process of Mahachulalongkornrajavidyalaya university; 
2) For driven and support sila 5 village project of Sangha supreme council of Thailand 
as development network cooperation; 3) For develop social space and learning  
base on Buddhist in 20 provinces and analyze relation of Sangha, government sector, 
local government sector, private sector and civil society sector; 
4) For making policy recommendation in well-being and learning promotion  
including sustainable development. This research was action research that  
support development projects for driven Sangha activities in 20 provinces.  
Follow issue that Sangha in each province select and consideration to  
cooperate working base on LIST model.
 The Study result Found that Firstly; in dimension of potential, role,  
learning mechanism and Buddhist organization’s work in present Sangha  
organization has many processes to driven their own mission. However  
the mission that cooperated through Mahachulalongkornrajavidyalaya  
university mission enhance impact to Buddhist learning activities and intensive  
well-being promotion cover more than 45 provinces. Secondly; in dimension of 
driven and support sila 5 village project of Sangha supreme council of Thailand 
as development network cooperation support the activities of support Sila 5  
Village Project accumulate the member around 43 million people. And promoted 
Buddhist learning activities to applied Buddhist principle to society. Thirdly;  
in dimension of develop social space and learning base on Buddhist in 20 provinces 
found temple, community and networks enhance the mission of well-being 
and learning promotion base on Buddhist particularly the application of using  
Buddhist principle to society. Fourthly; the relation between Sangha, government 
sector, local government sector, private sector and civil society sector on mission of 
well-being and learning promotion base on Buddhist found that the succession of 
area, policy and cultural relationship have effect on local management and support 
policy recommendation in well-Being and learning promotion including sustainable 
development base on Buddhist and network management.
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กิตติกรรมประกาศ

 โครงการวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา” 
เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจท่ีพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนการด�าเนินการกิจการคณะสงฆ์  
การพัฒนาศักยภาพ บทบาท กลไกการเรียนรู้และการท�างานพระสงฆ์ องค์กรทางพระพุทธ
ศาสนา การเสรมิสร้างสขุภาวะ การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา และการสนบัสนนุโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งเป็นโครงการในด�าริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราชและคณะสงฆ์ การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่ทาง 
สังคมและการเรียนรู้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาบุคคลและสังคมบนพ้ืนฐานของ 
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอกราบ
ขอบพระคุณในความเมตตาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พระพรหมบัณฑิต  
พระพรหมเสนาบดี และพระมหาเถระทั้งปวงด้วยความเคารพอย่างสูงท่ีได้ให้ค�าแนะน�าและ 
ให้แนวปฏิบัติเพื่อสนองกิจการคณะสงฆ์อันเป็นที่ตั้งของความดีงามและวิถีชีวิตในสังคมไทย  
เพื่อช่วยธ�ารงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและสุขภาวะที่ดีของประชาชนคนไทย
 ขอเจริญพรขอบคณุ นพ.ชาญวทิย์ วสนัต์ธนารัตน์ เป็นอย่างยิง่ท่ีให้แนวคดิและแนวทาง 
ทีจ่ะน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงด้านการจดัการสขุภาวะแบบองค์รวมและการเรยีนรูข้องสงัคมไทย 
ขอขอบคณุคณะนกัวจิยัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย อาท ิรศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี และคณะนักวิจัยทุกท่าน ที่ช่วยกันศึกษาวิจัย 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะสงฆ์และประชาชนทั่วประเทศ แล้วน�ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์  
เพื่อให้เห็นทิศทางการเสริมสร้างสุขภาวะของสังคม
 คุณงามความดีท่ีเกิดจากความมีอุตสาหะวิริยะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ขอน้อมบูชา 
พระมหาเถระ พระสงฆ์ และนกัปราชญ์ ผูม้สีตปัิญญาอนัเฉียบแหลมในการเผยแผ่พระพทุธศาสนา 
รักษาพระธรรมค�าสอนที่มีคุณค่าและมีความหมายประดุจดังประทีปที่ส่องแสงในยามค�่าคืน  
ขอความเป็นไปในโลกจงเป็นประดจุดัง่ค�าปรารภของพระสริมิงัคลาจารย์ทีร่จนาไว้ในนคิมคาถา 
แห่งคัมภีร์จักวาฬทีปนีว่า “…ขอพระสัทธรรมค�าสอนของพระโลกนาถส่องแสงตลอดกาลนาน 
ขอสตัว์ทัง้หลายทัง้สิน้จงเป็น ผูเ้ลือ่มใสในพระศาสนา ขอฝนจงตกต้องตามฤดกูาล หลัง่อทุกธาร 
โดยดี น�าปฐพีไปสู่ความมั่งคั่ง รักษาพืชและสัตว์ที่เกิดบนแผ่นดินทุกเมื่อ ขอพระราชาทั้งหลาย 
จงรักษาประชาชนโดยธรรมทุกเมื่อ ประดุจมารดาบิดารักษาบุตรน้อยท่ีเกิดจากตนเป็นนิตย์
เทอญ...”

       พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) และคณะ
             ธันวาคม 2560
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บทสรุปผู้บริหาร

1. ชื่อโครงการวิจัย

2. หน่วยงานสนับสนุน

3. หน่วยงานศึกษาวิจัย

1. ชื่อโครงการวิจัย

4. วัตถุประสงค์

การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพ บทบาท และกลไกการเรียนรู้และการท�างาน 

พระสงฆ์ องค์กรทางพระพทุธศาสนาโดยผ่านกระบวนการของ มหาวทิยาลยั 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2) เพ่ือขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�าเนินการกิจการคณะสงฆ์ตาม

นโยบายหมูบ้่านรกัษาศลี 5  ในลกัษณะของภาคกีารพฒันาในสงัคมไทย

3) เพือ่เปิดพืน้ทีท่างสงัคมและการเรยีนรูข้องสงัคมตามแนวพระพทุธศาสนา 

ในพืน้ที ่20 จงัหวดัและเพ่ือวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคธรุกิจเอกชน และภาคประชาชน ในการ

เสริมสร้างสุขภาวะ และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 

4) เพื่อผลักดันและให้ข้อเสนอ เชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ  

การเรียนรู้ และการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน

เป้าหมายเชงิคณุภาพ เพือ่ขบัเคล่ือนและสนบัสนนุการด�าเนนิการกจิการ 

คณะสงฆ์ การพฒันาศกัยภาพ บทบาท และกลไกการเรยีนรูแ้ละการท�างาน

พระสงฆ์ องค์กรทางพระพทุธศาสนา การเสรมิสร้างสขุภาวะ และการเรยีนรู้ 

ตามแนวพระพุทธศาสนาและการสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  

ของคณะสงฆ์

เป้าหมายเชิงปริมาณ ด�าเนินการในพื้นที่ 20 จังหวัด ประกอบด้วย 

พะเยา ล�าปาง ล�าพูน น่าน แม่ฮ่องสอน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก 

ก�าแพงเพชร ขอนแก่น อดุรธาน ีร้อยเอด็ สุรนิทร์ บรุรีมัย์ พระนครศรอียธุยา 

กาญจนบุรี สงขลา นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการ

พัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ของวัดจ�านวน 2,000 วัด โดยให้พระสงฆ์และประชาชนจ�านวน 8,400 

รูป/คน เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการที่จัดขึ้นในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้ง 

ส่งเสรมิและพฒันาคณาจารย์ พระสงฆ์ และแกนน�าพระนสิิตมหาวทิยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนกิจการคณะสงฆ์

ตามนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 การเสริมสร้างสุขภาวะและ

การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
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6. วิธีการศึกษาวิจัย

7. สรุปผลการศึกษา

วิธีการศึกษาวิจัยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่มี 

การพัฒนาโครงการและกิจกรรมในพื้นที่ 20 จังหวัดตามประเด็นที่คณะ

สงฆ์และพื้นท่ีก�าหนด จากนั้นให้พระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ร่วม

กันด�าเนินการตามหลัก List Model คือ Learning สร้างการเรียน

ร่วมกันพัฒนากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Innovation)  

เพื่อน�าไปสู่การสร้างความยั่งยืนด้านสุขภาวะและการเรียนรู้เชิงพุทธ 

(Sustainable Action) และการเปลีย่นของบคุคล พระสงฆ์ วดั และชมุชน 

(Transformation) ไปสู่การสุขภาวะและการเรียนรู้เชิงพุทธเหมาะสม

1. การพัฒนาศักยภาพ บทบาท และกลไกการเรียนรู้และการท�างาน

พระสงฆ์ พระนสิติและองค์กรทางพระพทุธศาสนา พบว่า คณะสงฆ์ คณาจารย์ 

และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ใน  

20 จังหวัด จ�านวนพระสงฆ์ 2,832 รูป/คน (คณาจารย์ นักวิจัย มจร 

จ�านวน 645 รูป/คน พระนสิิตจ�านวน 1,187 รปู/คน และพระสงฆ์ในระดบั

จังหวัด 20 จังหวัดละ 50 รูปรวม 1,000 รูป) ได้มีการพัฒนาศักยภาพ 

ด้านสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาโดยผ่านการท�า 

กิจกรรม/โครงการจ�านวน 25 โครงการ และการอบรมเชิงปฏิบัติด้าน 

สขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนาในระดบัจงัหวดั ซึง่พบว่า 

พระสงฆ์ คณาจารย์ พระนสิิตและชุมชนได้มกีารพฒันาศักยภาพใน 3 มติิ  

คอื การด�าเนนิการทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานพทุธธรรม การท�างานในแนวราบและ 

แนวดิง่ การใช้กระบวนการท�างานของมหาวทิยาลยัสงฆ์เป็นพืน้ทีใ่นการ 

ขับเคลื่อนกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะ

2. การขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�าเนินการกิจการคณะสงฆ์ตาม

นโยบายหมูบ้่านรกัษาศลี 5 ในลกัษณะของภาคกีารพฒันาในสงัคมไทย

โครงการนี้ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�าเนินการ

กจิการคณะสงฆ์ตามนโยบายโครงการหมูบ้่านรกัษาศีล 5 ในลักษณะของ

ภาคกีารพฒันาในสงัคมไทย โดยมกีารพฒันาชดุความรู ้กจิกรรม เอกสาร

เผยแผ่ และสนับสนุนกระบวนการของหมู่บ้านในพื้นที่ 20 จังหวัด ซึ่ง 

ส่งผลให้ประชาชน นักเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 

จ�านวน 41,435,024 คน คิดเป็น ร้อยละ 63.04 ของประชากรในสังคม

ไทย โดยมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนใน 2 มิติ ได้แก่ การ

ขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการขับเคล่ือนในเชิงพื้นที่ ได้ผลการเข้าร่วม

ของพระสงฆ์และประชาชนจ�านวน 10,802 รูป/คน
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3. การเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู ้ของสังคมตามแนว 

พระพุทธศาสนาในพื้นที่ 20 จังหวัด โครงการนี้ได้ด�าเนินเสริมสร้าง 

สุขภาวะและการเรียนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยการพัฒนา 

โครงการในพื้นที่ 20 จังหวัด จ�านวน 25 โครงการ โดยมีเป้าหมาย

ส�าคญั คอื การเสรมิสร้างสุขภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนา  

การลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาวะ การสนับสนุนการเรียนรู้เชิงสังคม  

โดยการด�าเนินการเพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ใน 20 จังหวัด  

โดยพัฒนาโครงการจ�านวน 25 โครงการ มีวัด พระสงฆ์และประชาชน 

เข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน 10,802 รปู/คน จ�านวน 1,982 วดั โดยมกีารพฒันา 

ด้านการเรยีนรูเ้ชงิพทุธ สิง่แวดล้อม สุขภาพ คณุภาพชวิีต และการจดัการ 

ตนเองทางสังคมที่ครอบคลุมสุขภาวะด้านกาย จิต ปัญญา และสังคม

4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ในการเสริมสร้าง 

สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา จากการ

ด�าเนินการภายใต้โครงการนี้ สามารถเห็นเครือข่ายการท�างานของ 

คณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน 

ภาคประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน องค์กร

ชุมชน และระดับนโยบาย ร่วมกันท�างานเพื่อเปิดพื้นที่สุขภาวะของ

ชุมชนและพืน้ทีส่าธารณะ ดงันัน้ ความสมัพนัธ์ทีเ่กดิขึน้จงึมกีระบวนการ 

ที่เกี่ยวข้องใน 2 มิติ คือ ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และความสัมพันธ์ 

เชิงประเด็นด้านสุขภาวะเชิงพุทธ

5. การผลกัดนัและให้ข้อเสนอเชงินโยบายด้านการเสรมิสร้างสขุภาวะ

การเรยีนรู ้และการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยมีการผลัก ดนัและให้ข้อเสนอ 

เชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้ และการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาต่อคณะสงฆ์และภาคี 

การพัฒนา จากการด�าเนินการพบว่า โครงการน้ีสามารถสร้างข้อเสนอ

แนะและการผลกัดันในเชงินโยบายให้กับคณะสงฆ์ คอื การสร้างเสริมและ

สนบัสนนุกิจกรรมการรกัษาศลี 5 การเปิดพ้ืนทีส่าธารณะในระดบัจงัหวดั และ

การส่งเสรมิการพฒันาสังคมทีย่ัง่ยนืโดยใช้เกณฑ์ช้ีวดัการรกัษาศีล 5 และ 

เกณฑ์ชี้วัดความสุขทางพระพุทธศาสนาในการขับเคลื่อนการด�าเนิน 

การของคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนา มีการพัฒนาชุดความรู ้เรื่อง  

“ศีล 5 คุณค่าชีวิตและสังคม” แผ่นพับ โปสเตอร์ และเอกสารงานวิจัย 
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ในเชิงพื้นที่ให้กับประชาชนมากกว่า 100,000 ชุด และได้มีการพัฒนา 

ฐานข้อมูลและสื่อสาธารณะในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้

ตามแนวพระพุทธศาสนาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเว็บไชต์  

https://www.buddhistfordev.com/ 

 นอกจากนี้ ยังได้มีการน�าเกณฑ์ชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธ 

ศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการและกิจกรรมของคณะสงฆ ์

และโครงการ โดยใช้หลักเกณฑ์ความสุขทางพระพุทธศาสนาซึ่งมี 

องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ความสุขด้านกายภาพ ความสุขสังคม ความ

ทางสุขจิตใจ และความสุขที่เกิดจากปัญญา ซ่ึงจากการด�าเนินการ 

พบว่า การที่บุคคลและสังคมจะมีการเสริมสร้างความสุขเชิงพุทธให้เกิด

ได้น้ัน จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการรักษาศีล 5 และการบูรณาการ 

หลักพุทธธรรมเข้ามาเป็นส่วนของการปฏิบัติในชีวิตด้วยเสมอ

6. การวิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการ

เรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาด้วย List Model กระบวนการเสริม

สร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาของโครงการทีเ่กดิ

ขึ้น สามารถวิเคราะห์ด้วย List Model (Learning Innovation Sus-

tainable and Transformation) โดยหลักการของ List Model มอง

ว่าการเสรมิสร้างสขุภาวะ การสร้างสรรค์การเรยีนรู ้และการพฒันาสังคม

นัน้เป็นสิง่จ�าเป็นต่อการสร้างนวัตกรรม การพฒันาคุณภาพชีวติและการ

สร้างดลุยภาพของสังคม ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกจิสังคม 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สังคมใดมีการเรียนรู้และการ

สร้างสรรค์นวตักรรม สังคมนัน้สามารถทีจ่ะพฒันากระบวนการปฏบิตันิัน้

ไปสู่ความรู้ ความดีงาม ความสมดุลและความยั่งยืน และก่อให้เกิดการ

เรยีนรู ้การสร้างสรรค์ และการสร้างการเปล่ียนแปลงของบคุคลและสังคม 

โดยตระหนักถึงความยั่งยืน ความสุข และการสร้างประโยชน์ร่วมกัน



(12)

รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

 

 

ญ 

 

ภาวะ การสร้างสรรค์การเรียนรู้ และการพัฒนาสังคมนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการสร้างนวัตกรรม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างดุลยภาพของสังคม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจสังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สังคมใดมีการเรียนรู้และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม สังคมนั้นสามารถที่จะพัฒนากระบวนการปฏิบัตินั้นไปสู่ความรู้ ความดีงาม 
ความสมดุลและความยังยืน และก่อให้เกิดการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ และการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงของบุคคลและสังคมโดยตระหนักถึงความยั่งยืน ความสุข และการสร้างประโยชน์
ร่วมกัน 

 
รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. สรุปผลการศึกษา จากแผนภาพดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง List Model ที่มีความสัมพันธ์กับ

แนวคิดและกระบวนการต่างๆ ได้แก่ Learning มีความสัมพันธ์กับการ
สร้างฉันทะหรือความพอใจ ความปรารถนาและความเพียรในการที่จะ
เรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับการสร้าง Innovation หาก
บุคคลและชุมชนมีการเรียนรู้ มีความปรารถนาและความตั้งใจที่จะ
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จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบ 

จิตวิญญาณ 

7. สรุปผลการศึกษา จากแผนภาพดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง List Model ที่มีความสัมพันธ์ 

กับแนวคิดและกระบวนการต่างๆ ได้แก่ Learning มีความสัมพันธ์กับ

การสร้างฉันทะหรือความพอใจ ความปรารถนาและความเพียรในการ 

ทีจ่ะเรยีนรู ้ความคดิสร้างสรรค์มคีวามสมัพนัธ์กบัการสร้าง Innovation 

หากบุคคลและชุมชนมีการเรียนรู้ มีความปรารถนาและความตั้งใจที่

จะพัฒนาสังคมหรือการเสริมสร้างสุขภาวะแล้วการสร้างสรรค์กิจกรรม

และนวตักรรมย่อมจะเกดิขึน้ตามมา ดงัเช่น วดั พระสงฆ์ ชมุชนและภาคี

ใน 20 จังหวัดมีความปรารถนาที่จะเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้

ตามแนวพระพุทธศาสนาก็ย่อมจะพัฒนากิจกรรมและโครงการเชิงพุทธ 

ในพืน้ทีข่องตนเองด้วยการมจีติสาธารณะ จติอาสาเพือ่การพฒันาสงัคม 

ที่ยั่งยืน ส่วนจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติเพ่ือความยั่งยืน  

(Sustainable Action) หากปราศจากจริยธรรม และความรับผิดชอบ

เพื่อสังคมแล้ว การปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืนของชุมชน วิถีวัฒนธรรม 

สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีย่อมจะไม่เกิดขึ้น ส่วนจิตวิญญาณและ
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8. ข้อเสนอแนะ 1. ระดับนโยบาย
     1) คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมที่ได้ริเริ่มโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล 5 นับว่าเป็นโครงการที่ดีสามารถส่งเสริมให้ประชาชนและหมู่บ้าน
ในพื้นท่ีต่างๆ สนใจหลักการทางพระพุทธศาสนา แต่ควรมีการก�าหนด
แนวปฏิบัติในเชิงคุณภาพเพื่อให้เกิดผลการสร้างสุขภาวะและการเรียน
รูท้ีเ่ป็นรปูธรรม โดยการด�าเนนิการให้หมูบ้่านต้นแบบเป็นแม่ข่ายในการ
สร้างสุขภาวะของจังหวัดต่างๆ 
     2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะหน่วยงาน 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ 45 จังหวัด ควรมี 
หน่วยประสานงานด้านการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว 
พระพุทธศาสนา และร่วมพัฒนาศักยภาพ บทบาท และกลไกการเรียนรู้
ในการท�างานของพระสงฆ์ พระนสิิต และองค์กรทางพระพุทธศาสนาโดย
ผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัยในลักษณะโครงการปฏบิตักิารในพืน้ที่
ในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน
     3) ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ควรเข้ามา
มส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่นและสนบัสนนุการด�าเนนิการกจิการคณะสงฆ์
ตามนโยบายโครงการหมูบ้่านรกัษาศลี 5 ในลกัษณะของภาคกีารพัฒนา
ในสงัคมไทยซึง่จะส่งผลให้ประชาชนทีส่มคัรเข้าร่วมโครงการหมูบ้่านรกัษา
ศีลจ�านวน 41,435,024 คน ได้มีการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ที่ 
ต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการพัฒนาของท้องถิ่นและระดับเครือข่าย
     4) คณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน  
ควรมีการส่งเสริมการเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของสังคมตาม
แนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยยึดประเด็น
การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
     5) คณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน  
ควรมีการจัดท�าหลักสูตรเสริมเสริมจิตอาสาของเยาวชน ประชาชนใน
พืน้ทีเ่พือ่สร้างจติส�านกึและการพฒันากิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชมุชน
และสงัคมในวงกว้าง โดยยดึหลักการสร้างจติสาธารณะบนพืน้ทีส่าธารณะ 
(Public Mind on Public Space)

ความรูจ้รงิเป็นปัจจยัส�าคญัของการเปลีย่นแปลงความคดิและจติใจจาก

ภายในของตนเองสู่สังคม (Transformation) เพื่อสาธารณะ (Public 

Space) ดังนั้น การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธ

ศาสนาจงึเริม่ด้วยจิตสาธารณะเพือ่น�าไปสร้างบนพืน้ทีส่าธารณะด้วยการ

เรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรม การสร้างความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลง

อย่างสร้างสรรค์
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2. ระดับองค์กรพระพุทธศาสนา องค์กรชุมชนในพื้นที่
     1) องค์กรพระพทุธศาสนาและองค์กรชมุชนในพืน้ท่ี ควรมกีารสานต่อ 
ความสมัพนัธ์ระหว่างกนัในการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูข้องสงัคม 
ตามแนวพระพทุธศาสนาทีเ่ป็นองค์รวม โดยด�าเนนิการพฒันาระบบการ
จัดการด้านสุขภาวะของชุมชนในพื้นที่ 
     2) องค์กรพระพุทธศาสนาและองค์กรชุมชนในพื้นที่ ควรส่งเสริมให้ 
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้
ตามแนวพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการหมูบ้่านรกัษาศลี 5  
ที่คณะสงฆ์ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดการพัฒนาในเชิง 
คุณภาพ
     3) องค์กรพระพุทธศาสนาและองค์กรชุมชนในพื้นที่ ควรมีการสร้าง
เครอืข่ายในพืน้ทีเ่พือ่เสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธ
ศาสนา โดยน�าประเด็นการพัฒนาในพื้นที่มาเชื่อมโยงและสร้างพลัง 
เครือข่ายเพ่ือให้เกิดท่ีเป็นรูปธรรม เช่น เครือข่ายงดเหล้า เครือข่าย 
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายการเรียนรู้ เครือข่ายผู้สูงอายุ เป็นต้น
     4) องค์กรพระพทุธศาสนาและองค์กรชมุชนในพืน้ที ่ควรมกีารก�าหนด
ประเดน็จากพืน้ทีแ่ละเครอืข่ายไปสู่การจัดการเชิงในนโยบายของท้องถิน่ 
โดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาโครงการ กิจกรรม และกลไก
ของท้องถิ่นในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
     5) องค์กรพระพุทธศาสนาและองค์กรชุมชนในพื้นที่ ควรส่งเสริม 
การมส่ีวนร่วมในการผลักดนัและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสรมิสร้าง
สขุภาวะการเรยีนรู ้และการพฒันาอย่างยัง่ยนืของสงัคมตามแนวพระพทุธ
ศาสนาต่อคณะสงฆ์และภาคีการพฒันาเพือ่สร้างพืน้ทีส่าธารณะในท้องถิน่

3. ระดับปัจเจกบุคคล
     1) พระสงฆ์ ประชาชน และแกนน�าพระนิสิตของมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัพงึสร้างกระบวนการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วม 
ในพื้นที่ของวัด ชุมชน และเครือข่ายเพื่อ ให้พระสงฆ์ท�างานเพื่อสังคม 
ให้มากขึ้น
     2) พระสงฆ์ ประชาชน และแกนน�าพระนิสิต ควรให้ความสนใจ 
การเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธ โดยเฉพาะด้านการสร้างสุขภาวะทาง
จิตใจและปัญญาบนพื้นฐานพุทธธรรม
     3) พระสงฆ์ ประชาชน และแกนน�าพระนิสิต ควรมีการประยุกต์ใช้ 
หลกัพทุธธรรมในการเสรมิสร้างสุขภาวะและการพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยการ 
ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะสงฆ์และประชาชนในจังหวัด
     4) พระสงฆ์ ประชาชน และแกนน�าพระนิสิต ควรพัฒนากิจกรรม
และนวัตกรรมทางสังคมในรูปแบบใหม่เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและ 
การลดปัจจัยเสี่ยงเชิงสุขภาวะของพระสงฆ์และประชาชนสืบต่อไป
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1แนวคิดพื้นฐานการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

บทที่ 1

บทน�า

1.1 หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาและการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมนั้น เป็นบทบาทและหน้าที่ของ 
องค์กร ภาครัฐ เอกชน และภาคีต่างๆ ในสังคมที่จะสร้างกระบวนการเพื่อให้บุคคลและสังคม
มีสุขภาพที่ดี ดังนั้น บทบาทของฝ่ายต่างๆ จึงมีความส�าคัญต่อการพัฒนาและการเสริมสร้าง
สุขภาวะที่ดีของสังคม ส�าหรับสังคมไทยนั้น บทบาทของพระสงฆ์และองค์กรพระพุทธศาสนา
นับว่า เป็นผู้ที่มีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การเสริมสร้างสุขภาวะ การพัฒนา
จิตใจและสังคม โดยพระสงฆ์น้ันได้ด�าเนินการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เช่น  
การพัฒนาจิตใจและปัญญาด้วยการสอนการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวพระพุทธศาสนา 
การพัฒนาชีวิตและสังคมด้วยการท�างานร่วมกับชุมชน การก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์
การดูแลสวัสดิการสังคม การดูแลผู้ป่วยเอดส์ การส่งเสริมการศึกษา และการเสริมสร้าง 
จรยิธรรมแก่บคุคลในสงัคมให้บคุคลเป็นผูท้ีม่จีติใจและปัญญาในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง 
จากการศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่าย
องค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปี 2555-56 พบว่า พระสงฆ์ในสังคมไทยสามารถประยุกต์
ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาบุคคลและสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายหลัก คือ  
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา การส่งเสริม 
การเรียนรู้และการพัฒนาบุคคลบนพ้ืนฐานของความดีงาม โดยค�านึงถึงความยั่งยืนของ 
บุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการเพื่อคุ้มครองชีวิตที่ดีร่วมกัน นอกจากนี้ยังพบว่า 
การพัฒนาสังคมไทยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระพุทธศาสนาและการจัดการในเชิงบูรณาการ 
โดยการประยกุต์หลกัพทุธธรรมกบัหลกัการสมยัใหม่ เช่น การพฒันาตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ 
พอเพียง การบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น  
มีแนวโน้มที่จะท�าให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ท�าให้เกิดสุขภาวะท่ีดี คือ การพัฒนาด้านกาย จิตใจ ปัญญา สังคม และสามารถน�าไปสู่การ
พฒันาและการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมบนพืน้ฐานของความไม่ประมาท  
และความถูกต้องดีงาม ดังนั้น บทบาทและการท�างานของพระสงฆ์ในสังคมไทยดังกล่าว  
นับได้ว่ามีกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เป็นผู้น�าทางจิตวิญญาณและคอยประสานเชื่อมโยง
ผู้คนในสังคมให้มีความเมตตา ความสามัคคีต่อกันโดยอาศัยพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา  
และวิถีวัฒนธรรมและประเพณีของไทย 



2 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

 จากการศึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย ใน “โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา” 
ภายใต้การสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (พ.ศ.2557-2558) 
ได้แสดงให้เห็นบทบาทการท�างานของพระสงฆ์และภาคีเครือข่ายในสังคมว่า คณะสงฆ์สามารถ
ที่จะพัฒนากิจกรรมและส่งเสริมการน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสู่การประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาสังคม และการสร้างความตระหนักรู ้ถึงประเด็นสุขภาวะแบบองค์รวมและ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ในศาสตร์สมัยใหม่เพื่อสนับสนุน 
กิจการคณะสงฆ์ได้ในหลายมิติ1 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า พระสงฆ์ยังคงเป็นศูนย์กลางของการ
ขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทางสังคมท่ีจะพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับพันธกิจและ
นโยบายของคณะสงฆ์ ดังเช่น โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการเตรียมรับมือ 
ภยัพบิตัใินพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย-พะเยา โครงการธรรมจาริกชาวเขา (ธรรมะห่มดอย) จ.เชยีงใหม่   
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของคณะสงฆ์ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด  
โครงการฟื้นฟู-อนุรักษ์จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนตาม โครงการหมู่บ้าน
คุณธรรมต้นแบบ จ.อุบลราชธานี โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมทูตในการเสริมสร้าง 
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี และ โครงการเยาวชนอาสา
ส่งเสริมธรรมะ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงทิศทางการท�างานของคณะสงฆ์ในปัจจุบันจะพบว่า เครือข่าย
การท�างานของพระสงฆ์มีความต่ืนตัวและเป็นกลไกในการพัฒนาเชิงพุทธ โดยมีพระสงฆ ์
กลุม่ใหม่ทีมี่ลกัษณะการท�างานเพือ่สงัคมเกิดขึน้ เช่น กลุม่พระสงฆ์นกัพฒันาทีมุ่ง่เน้นงานสขุภาพ
และการลดปัจจัยเสี่ยงในสังคม กลุ่มพระสงฆ์นักพัฒนาที่มุ่งเน้นงานด้านอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มพระสงฆ์นักพัฒนาที่มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจพอเพียง
และสจัจะออมทรพัย์ กลุม่พระสงฆ์นกัพัฒนาทีมุ่่งเน้นด้านการศกึษา และกลุม่พระสงฆ์นกัพฒันา
ที่มุ่งเน้นด้านสวัสดิการสังคม เป็นต้น ซึ่งโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว 
พระพุทธศาสนาภายใต้การสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
ที่ได้ด�าเนินการมาระหว่างปี 2557-2558 จึงได้พยายามเชื่อมโยงบทบาทและสนับสนุน 
การขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยอาศัยฐานการท�างาน 2 ส่วน คือ ประการแรก 
ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซ่ึงมีบทบาทในการท�างานที่เชื่อมโยงกับ 
คณะสงฆ์ในระดับพื้นท่ี 45 จังหวัดให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของคณะสงฆ ์
และภาครัฐในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม2 และประการที่สอง คือ การให้ภาคประชาชน 

 1 ดู พระมหาสุทิตย์ อาภากโร. 2557. รายงานการวิจัยการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: 
ส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
 2 การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยก�าหนดไว้ในด้านที่ 4 การศึกษาและ 
การเรียนรู้ การทะนุบ�ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในข้อย่อยที่  4.7 และเจตนารมณ์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ใน
เรื่องการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ที่กล่าวถึงการส่งเสริมการใช้หลักวิชาการเพื่อจัดการความขัดแย้ง



3แนวคิดพื้นฐานการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

มส่ีวนร่วมในการร่วมขับเคลือ่นโครงการหมูบ้่านรกัษาศลี 5 ตามนโยบายของเจ้าพระคณุสมเดจ็ 
พระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่ท่านมีด�าริให้
คณะสงฆ์ทั่วไปประเทศได้ด�าเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูป
และพัฒนาสังคมไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมและการเสริมสร้างสุข
ภาวะที่ยั่งยืนของสังคมไทย3 

 อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และกระแสโลกาภิวัตน์ 
ทีเ่ข้าสูส่งัคมไทยท�าให้มผีลกระทบต่อการกระบวนการท�างานของฝ่ายต่างๆ ร่วมทัง้มผีลต่อการ
ท�างานของพระสงฆ์ ประเพณี ค่านิยม และรูปแบบการด�าเนินชีวิตแบบดั้งเดิม ถูกเปลี่ยนแปลง
และท้าทายด้วยอ�านาจของเทคโนโลยแีละค่านยิมในระดับสากลซ่ึงมผีลทัง้ทางบวกและทางลบ
ต่อสังคมและพระพุทธศาสนา องค์ความรู้และกระบวนการท�างานในมิติทางพระพุทธศาสนา
เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้และการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม จ�าเป็น
ต้องอาศัยความรู้และศาสตร์ต่างๆ เข้ามาบูรณาการเพื่อให้เกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์นั้นๆ 
และสร้างกระบวนการใหม่ท่ีก่อให้เกดิประโยชน์และความสุขแก่สงัคม ในขณะเดยีวกนัพระสงฆ์
ก็จะต้องปรับแนวคิดและบทบาทการท�างานของตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม
ด้วยการบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ และปรับกระบวนการ
ท�างานในลักษณะของพหุภาคีที่อาศัยการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาและการเสรมิสร้างสขุภาวะของสงัคม 
โดยจ�าเป็นต้องมกีารเสรมิสร้างการท�างานในเชงิรกุในลกัษณะของ “การเปิดพืน้ท่ีทางสงัคมและ
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา” กอปรกับผลการวิจัยที่พบว่า คณะสงฆ์ควรมีส่วนร่วม 
ในการเสรมิสร้างจรยิธรรมและการพัฒนาสงัคมในเชงิพืน้ทีแ่ละเครอืข่าย (ระดบัจังหวดั) เพือ่ให้
เกิดผลทีเ่ป็นรูปธรรมอันจะก่อให้เกดิประโยชน์เกือ้กลูต่อบคุคลและสงัคม ฉะนัน้ การเสรมิสร้าง
และพัฒนากระบวนการท�างานของคณะสงฆ์โดยอาศัยหลักพระธรรมวินัยและการบูรณาการ
หลักการทางพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
จงึเป็นสิง่จ�าเป็น เพราะจะน�าไปสูก่ารขบัเคลือ่นพลังทางสังคมและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธ
ศาสนาทีต่ัง้อยู่บนพืน้ฐานของความพอเพยีงและการสร้างสขุภาวะในมติิทีห่ลากหลาย ทัง้น้ี เพือ่
สร้างสรรค์สังคมแห่งการตื่นรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขของบุคคลและสังคม
 ดงันัน้ โครงการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา ท่ีสถาบนัวจัิย 
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน 
การศึกษาของคณะสงฆ์ จึงมุ่งเน้นการด�าเนินการศึกษาวิจัยและสนับสนุนการด�าเนินงาน 
เชิงพืน้ที ่เพ่ือรองรบัการพฒันาบทบาทพระนสิติและบคุลากรของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ 

 3 สายชล ปัญญชิต. 2557. สังฆะพัฒนา: แนวคิด อุดมการณ์และการสร้างเครือข่ายทางสังคม. กรุงเทพฯ: ส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (เอกสารอัดส�าเนา)
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ราชวิทยาลัย ในเกิดการพัฒนาพระสงฆ์รุ ่นใหม่ที่จะเป็นนักพัฒนาของสังคมไทย รวมทั้ง 
การผลักดันและเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายและสนับสนุนภารกิจคณะสงฆ์ท่ีมี 
ความเร่งด่วน เช่น นโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5, การลดปัจจัยเส่ียงเชิงสุขภาวะของพระสงฆ์ 
เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการด�าเนินโครงการผ่านกลไกและเครือข่ายการท�างานของมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้งพระนิสิต วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และห้องเรียน4  
ตลอดจนอาศยัความร่วมมอืของเครอืข่ายพระสงฆ์นกัพฒันาในพ้ืนที ่เพือ่ผลกัดนับทบาทพระสงฆ์ 
สู่การท�างานพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ บทบาท และกลไกการเรียนรู้และการท�างานพระสงฆ์ องค์กร 
ทางพระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 2. เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�าเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบายหมู่บ้าน 
รักษาศีล 5 ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในสังคมไทย
 3. เพื่อเปิดพ้ืนที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่  
20 จังหวัด และเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา 
 4. เพื่อผลักดันและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้ และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาต่อคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนา

1.3 ขอบเขตการด�าเนินการศึกษาวิจัย
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาศักยภาพ บทบาท กลไกการเรียนรู้และการท�างานองค์กรทางพระพุทธศาสนา เพื่อ 
ขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�าเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 
ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในการเปิดพื้นที่ทางสังคม การเสริมสร้างสุขภาวะ และการเรียน
รู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมีขอบเขตการศึกษาวิจัย ดังนี้
 1.3.1 ขอบเขตด้านเนือ้หาและองค์ความรู ้ในการศกึษาวจิยัครัง้นี ้มุง่เน้นศกึษาประเดน็
การเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนาของชมุชน พระสงฆ์ และองค์กร
พระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ ดังนี้

 4 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีหน่วยงานในสังกัดจ�านวน 11 วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์จังหวัด 16 จังหวัด ห้องเรียน 

และหน่วยวิทยาบริการ 23 จังหวัด โรงเรียนเตรียมบาลีศึกษา 2 แห่งและสถาบันสมทบอีก 6 ประเทศ โดยมีจ�านวนนิสิตทั้งสิ้น 23,255 รูป/คน
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  1) ศึกษาและพัฒนาศักยภาพ บทบาท และกลไกการเรียนรู้และการท�างานองค์กร
ทางพระพทุธศาสนาโดยผ่านกระบวนการของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั รวมทัง้ 
การขับเคล่ือนและสนับสนุนการด�าเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5  
ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในสังคมไทย
  2) ศึกษาองค์ความรู้ กระบวนการ และรูปแบบการพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาวะ 
และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายพระสงฆ์กับสุขภาวะและ 
พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม
  3) ศึกษาและส�ารวจฐานข้อมูลประเด็นการด�าเนินงานและสุขภาวะพ้ืนฐานของ 
พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 
  4) ศกึษาและพฒันาพืน้ท่ีและองค์กรทางพระพุทธศาสนาทีเ่ป็นแหล่งแลกเปลีย่นเรยีน
รู้โดยเฉพาะคณะสงฆ์ในระดับจังหวัด และภาคีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โดยมุ่งเน้นการเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา และมุ่ง
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน 
และภาคประชาชน/องค์กรชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนา 
  5) ศึกษาเครือข่ายการท�างานจากการด�าเนินงานระยะที่ผ่านมา เครือข่ายพระสงฆ์ 
นักพัฒนาและเครือข่ายภาควิชาการและสังคม ที่สนับสนุนโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ เพื่อผลักดันและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ 
การเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาต่อคณะสงฆ์และ 
ภาคีการพัฒนา
 1.3.2 ขอบเขตเชิงพื้นที่และกลุ่มประชากรเป้าหมาย
 ในการศึกษาครั้งนี้ก�าหนดขอบเขตเชิงพื้นที่เป้าหมายและประชากร/กลุ ่มตัวอย่าง 
ของการศึกษาวิจัยและการด�าเนินการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ ดังนี้
  1) พื้นที่การท�างานใน 20 จังหวัด ประกอบด้วยพะเยา ล�าปาง ล�าพูน แม่ฮ่องสอน 
น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก ก�าแพงเพชร ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ 
พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สงขลา นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร โดยมุ่ง 
การพัฒนากระบวนการท�างานและสนับสนุนเครือข่ายพระสงฆ์เพ่ือเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้และ 
การบูรณาการท�างานระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับองค์กรคณะสงฆ์ 
องค์กรภาคประชาชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน
  2) มุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายฐานและฐานข้อมูลและภาคีการท�างานระยะเริ่มต้น 
โดยมีวัดจ�านวน 2,000 วัด พระสงฆ์และประชาชนจ�านวน 8,400 รูป/คน เข้าร่วมโครงการ 
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ในฐานะมีส่วนร่วมในการด�าเนินการนับตั้งแต่ในระดับวัดและชุมชน ระดับจังหวัด และนโยบาย 
ของคณะสงฆ์และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  3) การส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ พระสงฆ์ และแกนน�าพระนิสิตมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและส่วนวิทยาเขต จ�านวน 300 รูป เพื่อเป็นผู้ขับเคลื่อนและ 
สนบัสนนุการด�าเนนิการกจิการคณะสงฆ์ตามนโยบายหมูบ้่านรักษาศลี 5 การเสรมิสร้างสขุภาวะ 
และส่งเสริมพระนิสิตอีก 700 รูป เข้าร่วมเรียนรู้เพื่อท�างานกับภาคสังคม
 1.3.3 ขอบเขตด้านโครงการและกิจกรรม โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งน้ี  
ด�าเนินการในลักษณะของโครงการชุดประกอบด้วยโครงการย่อยจ�านวน 12 โครงการ 
ตามประเด็นการวิจัยและพื้นที่ ประกอบด้วย
  1) โครงการเสริมสร ้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนา  
(บริหารกลาง) ท�าหน้าท่ีบริหารโครงการ ติดตามและก�าหนดทิศทางการท�างานเชิงบูรณาการ 
รวมทั้ งด�า เนินการจัดกิจกรรมสื่อสารสาธารณะและพัฒนาระบบฐานข ้อมูล โดย 
พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้จัดการโครงการ
  2) โครงการติดตามและประเมินผลการด�าเนินการภายใน ท�าหน้าติดตามและ
ประเมนิผลการด�าเนนิการภายใน เพ่ือเสนอแนะและร่วมควบคมุยทุธศาสตร์และการด�าเนนิงาน 
ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม  
รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการพเิศษ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เป็นหวัหน้าโครงการ
  3) โครงการพัฒนาตัวชี้วัดศีล 5 และความสุขตามนโยบายของหมู่บ้านศีล 5  
ท�าหน้าที่ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดศีล 5 และความสุขตามนโยบายของหมู่บ้านศีล 5  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานุ มหันธนาดุลย์ อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการ
  4) โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา ภาคเหนอื ท่ี 1 
(จังหวัดน่าน แพร่ และอุตรดิตถ์) โดย รองศาสตราจารย์พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ อาจารย์ประจ�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เป็นหัวหน้าโครงการ
  5) โครงการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนาภาคเหนอื ที ่2 
(จังหวัดพะเยา ล�าพูน ล�าปาง และแม่ฮ่องสอน) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย พลเมืองดี 
อาจารย์ประจ�ามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตพะเยา เป็นหวัหน้าโครงการ
  6) โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือท่ี 1 (จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ ทองปั้น 
อาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นหัวหน้า
โครงการ
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  7) โครงการเสริมสร ้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ี 2 (จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์) โดย อาจารย์ ดร.สุธีกิตต์  
ฝอดสูงเนิน อาจารย์พิเศษวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เป็นหัวหน้าโครงการ
  8) โครงการเสริมสร ้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนา 
ภาคกลางที่ 1 (จังหวัดตาก พิษณุโลก และก�าแพงเพชร) โดย พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ  
รองศาสตราจารย์ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เป็นหัวหน้าโครงการ
  9) โครงการเสริมสร ้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนา 
ภาคกลางที่ 2 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธีร์ ศรีดี  
อาจารย์ประจ�าคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหัวหน้า 
โครงการ
  10) โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนา 
ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา) โดย รองศาสตราจารย์สมบูรณ์ บุญฤทธิ์  
อาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
เป็นหัวหน้าโครงการ
  11) โครงการศึกษา “ภูมิสถาปัตยกรรมของวัดไทย การเรียนรู้และการเสริมสร้าง 
สขุภาวะเชงิพทุธบรูณาการ” โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วฒุนินัท์ กันทะเตียน คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าโครงการ
  12) โครงการ “กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมของเยาวชนและชุมชน 
ตามหลักศีล 5” (กรุงเทพมหานคร) โดย พระมหานันทกรณ์ ปิยภาณี  อาจารย์ประจ�าวิทยาลัย
พุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการ
 โครงการย่อยทั้ง 12 โครงการดังกล่าว ด�าเนินการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและแนวปฏิบัติ 
ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมุ่งเน้นการศึกษา
กระบวนการสร้างสถานที่ทางกายภาพให้เหมาะสมกับเรียนรู้และการมีสุขภาวะท่ีดี ได้แก ่
การศึกษาเก่ียวกับการจัดการพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมของวัดไทยเพื่อการเรียนรู้และ 
การเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธบูรณาการ ในขณะที่เชิงสังคม มุ่งเน้นการการศึกษาหลักศีล 5  
ที่จะน�าไปสู่การเรียนรู้ การเสริมสร้างสุขภาวะของบุคคลและสังคม 
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1.4 เป้าหมายของการด�าเนินโครงการ
 1.4.1 เป้าหมายเชิงนโยบาย
  1) เพื่อพัฒนาบทบาทของคณาจารย์ พระสงฆ์ และพระนิสิตของมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการสนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการปกครอง 
ศาสนศึกษา การเผยแผ่ สาธารณูปการ ศึกษาสงเคราะห์ และสาธารณะสงเคราะห์
  2) การผลักดันและเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุนภารกิจ
คณะสงฆ์เร่งด่วน เช่น นโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5, ประเด็นการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงสุขภาวะ 
ของพระสงฆ์ เป็นต้น 
  3) เสริมสร้าง สนับสนุน และประสานร่วมกับองค์กรทางพระพุทธศาสนากับการ 
ด�าเนนินโยบายภาครฐั เช่น โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศกัยภาพในการเตรียมรับมอืภยัพิบติั 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย-พะเยา โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ 
คณะสงฆ์ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมทูตในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ของสังคมของคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี และ โครงการเยาวชนอาสาส่งเสริม
ธรรมะ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น
 1.4.2 เป้าหมายเชิงองค์ความรู้วิชาการและสื่อสารสังคม
  1) สร้างความตื่นตัวในองค์ความรู้สมัยใหม่เชิงพุทธ เพ่ือน�าไปสู่การส่งเสริมการ 
ขยายบทเรียนโดยเฉพาะในคณาจารย์ พระสงฆ์ พระนิสิต เครือข่ายชมรมของพระนิสิต และ
ประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องจ�านวน 8,400 รูป/คน
  2) ด�าเนินการจัดท�า พัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลพระสงฆ์ พระนิสิตและ 
องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ในประเด็นการด�าเนินงานและสุขภาวะพื้นฐานของพระสงฆ์
  3) การเผยแผ่ความรูท้างพระพุทธศาสนา ทัง้การสมัมนาและการประชมุเชงิปฏิบตักิาร 
ในระดับกลุ่มย่อย/ภูมิภาค/ประเทศ ในประเด็นพระสงฆ์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.5 นิยามศัพท์ของการศึกษา
 องค์กรทางพระพุทธศาสนา หมายถึง องค์กรพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องที่ท�าหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนา นับตั้งแต่มหาเถรสมาคม ส�านักงานเจ้าคณะภาค ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัด
จนถงึระดบัวดั ท้ังนีร้วมถึงภาคประชาสงัคมและภาครฐัทีท่�างานสนบัสนุนกจิการพระพทุธศาสนา
 สถาบันการศึกษาคณะสงฆ์ หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานที่ท�าหน้าจัดการศึกษา
ให้พระสงฆ์และสามเณรตั้งแต่โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ
ศาสนา ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ โรงเรียนเตรียมบาลีศึกษา มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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 เครือข่ายพระสงฆ์กับสุขภาวะ หมายถึง กลุ่มพระสงฆ์ที่มุ่งเน้นการด�าเนินงานด้าน 
การลดปจัจัยเสี่ยงเชงิสุขภาพแก่ชมุชนและพระสงฆ์ โดยรูปแบบและขอบเขตการท�างานพฒันา 
มีความหลากหลายตั้งแต่ระดับท้องถ่ินถึงระดับประเทศ ซึ่งในงานชิ้นนี้จะให้ความสนใจกับ 
การศึกษาและพัฒนากลุ่มและเครือข่ายพระสงฆ์ด้านสุขภาพ ท้ังท่ีรวมตัวท�างานเชิงประเด็น 
และรวมตัวท�างานในระดับพื้นที่ชุมชน จนถึงภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
 เครอืข่ายพระสงฆ์กบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื หมายถึง กลุ่มพระสงฆ์ทีด่�าเนนิงานพัฒนา
สังคมในมิติต่างๆ เช่น สุขภาพ เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยรูปแบบและขอบเขตการท�างานพัฒนามีความหลากหลายตั้งแต่
ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ ซ่ึงในงานชิ้นนี้จะให้ความสนใจกับการศึกษาและพัฒนากลุ่ม
และเครอืข่ายพระสงฆ์นกัพัฒนา ท้ังท่ีรวมตวัท�างานเชงิประเด็นและรวมตัวท�างานในระดับพืน้ท่ี
ชุมชน จนถึงภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ หมายถึง การด�าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนเพื่อให้เกิดสุขภาวะท่ีดี คือ การพัฒนาด้านกาย จิตใจ ปัญญา สังคม และ 
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และภาคีเครือข่าย
 การบูรณาการ หมายถึง การประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักพุทธธรรมกับแนวคิดและ 
หลักการศาสตร์สมัยใหม่และภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อสร้างชุดความรู้ในเชิงบูรณาการที่สามารถ
ไปอธิบายปรากฏการณ์และการน�าไปใช้ในการพัฒนาบุคคล สังคม และการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ของสังคมไทย
 การพัฒนารูปแบบและสมรรถนะของพระสงฆ์ หมายถึง กระบวนการด�าเนินการ 
เพื่อเสริมสร้างการท�างานของพระสงฆ์ให้มีรูปแบบ ข้ันตอน และกระบวนการท�างานท่ีชัดเจน 
เหมาะสมกับสภาพสังคม และมีขีดความสามารถในการที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเป็นแกนน�า 
ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย

1.6 ขั้นตอนและกระบวนการด�าเนินการ
 1) ระยะที่ 1 พัฒนาคณาจารย์ พระสงฆ์ และแกนน�าพระนิสิตของมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มีความสนใจการด�าเนินการชมรมพระสงฆ์กับสุขภาวะและ 
พระสงฆ์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการอบรมและลงพื้นที่แลกเปล่ียนเรียนรู้กับคณะสงฆ์ 
ในจังหวัด อีกท้ังด�าเนินโครงการพัฒนารายจังหวัด โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายและ
สนับสนุนภารกิจคณะสงฆ์เร่งด่วน เช่น นโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5, ประเด็นการลดปัจจัยเสี่ยง
เชิงสุขภาวะของพระสงฆ์ เป็นต้น
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 2) ระยะที่ 2 พัฒนาชุดความรู้เกี่ยวกับศีล 5 เกณฑ์ชี้วัดการรักษาศีล 5 แผ่นพับ โปสเตอร์ 
และชุดกิจกรรมว่าด้วยการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อน�า
ไปพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และกระบวนการท�างานของพระสงฆ์และแกนน�าพระนิสิตในพื้นท่ี 
ก่อนที่จะพัฒนาโครงการเสริมสร้างสุขภาวะใน 20 จังหวัด
 3) ระยะที่ 3 การศึกษาพื้นที่และพัฒนาโครงการและกิจกรรม โดยมุ่งเน้นการศึกษา
พื้นที่รายจังหวัดท้ัง 20 จังหวัด เพื่อท�าความเข้าใจบริบททางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม  
ที่จะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายพระสงฆ์กับสุขภาวะและพระสงฆ์กับ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถขับเคลื่อนการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเน้น 
การสร้างตัวช้ีวัดเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนโยบายหมู่บ้านรักษา 
ศีล 5, สุขภาวะพระสงฆ์ รวมท้ังพัฒนารูปแบบการสนับสนุนองค์กรพระพุทธศาสนาโดย 
องค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน
 4) ระยะท่ี 4 การด�าเนินการเชิงพื้นท่ีและสื่อสารสาธารณะ มุ่งเน้นการบูรณาการและ
สรปุผลการด�าเนนิโครงการพัฒนารายจงัหวดั ตลอดจนผลการศกึษารายประเด็น เพือ่เป็นข้อมลู
ในการจัดกิจกรรมสื่อสารสาธารณะและถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ให้กับเครือข่ายพระสงฆ์กบัสขุภาวะและพระสงฆ์กบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยมกีารด�าเนนิการ 
จัดท�า พัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลประเด็นการด�าเนินงานและสุขภาวะพื้นฐานของ 
พระสงฆ์นักพัฒนาและพระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตาม 
แนวพระพุทธศาสนา
 โดยมีการสัมมนา อบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งระดับกลุ่มย่อย/ภูมิภาค/ประเทศ 
ในประเด็นพระสงฆ์กับสุขภาวะและพระสงฆ์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมท้ังด�าเนิน 
ความร่วมมอืและประสานพนัธกจิกบัส�านกัสนบัสนนุสขุภาวะองค์กร ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพและภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม 
การลดปัจจัยเสี่ยงเชิงสุขภาวะของพระสงฆ์ ตลอดจนกิจกรรมพิเศษอื่นๆ 
 5) ระยะที่ 5 วิเคราะห์ผลการศึกษา ประเมินและทบทวนการด�าเนินงาน จัดท�าข้อเสนอ
เชิงนโยบายและระบบฐานข้อมูล  มุ่งเน้นการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นการด�าเนินงาน 
ทั้งเชิงยุทธศาสตร์และการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาข้อมูลในการจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย  
รวมทัง้ส่งเสรมิการขับเคลือ่นชมรมของพระนสิติ เครอืข่ายพระสงฆ์กบัสขุภาวะและพระสงฆ์กบั 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยม ี
พระสงฆ์และองค์กรทางพระพุทธศาสนาเป็นความร่วมมือที่ส�าคัญดังกล่าวด้วย
 6) ระยะที่ 6 สรุปวิเคราะห์และพัฒนาชุดข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อผลักดันให้องค์กร 
ทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถเป็น 
ส่วนหนึ่งของกลไกการด�าเนินการการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในสังคมไทย
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กรอบแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ 

ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยใช้กิจการคณะสงฆ์ และหลัก KAP
7 

 

กรอบแนวคิดและแนวทำงกำรขับเคลื่อนโครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะและกำรเรียนรู้ตำมแนวพระพุทธศำสนำ โดยใช้กิจกำรคณะสงฆ์ และหลัก KAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรพัฒนำเสริมสร้ำง
สมรรถนะ นิสิต/พระสงฆ ์ 
ด้วยฐำนควำมรูเ้ชิงพุทธ
บูรณำกำร / วิทยำกำร

สมัยใหม ่/ มุมมองต่อโลก 
/ แนวปฏบิัติเชิงพุทธ 

ขับเคลื่อนด้วยฐำนคิด 
K – Knowledge 
ฐำนควำมรู้เชิงพุทธ 
A – Attitude 
ทั ศ น ะ เ ชิ ง พุ ท ธ เ พื่ อ
ประโยชน์และควำมสุข 
P – Practice แนวปฏิบัติ
ตำม ศีล สมำธิ ปัญญำ 

กจิการคณะสงฆ์ 
การปกครอง 

การศาสนศึกษา 

การศึกษา
สงเคราะห์ 
การเผยแผ่
พระพุทธ 

ศาสนา 

การสาธารณูปการ 
การสาธารณ 
สงเคราะห์ 

การสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

การสร้าง 
สังคม 

ด้วยศีล 5 

กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข / สัปปำยะ 

พุทธศาสนา 

ภาครัฐ 

เอกชน 

ภาคีการพฒันา 

สังคมสุขภาวะ 
กาย 

จิต 

สังคม 
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 1.7 วิธีการด�าเนินการศึกษาวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดวิธีด�าเนินการวิจัย ดังนี้
 1.7.1 รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิจัยในเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้วิธีวิทยาวิจัยการแบบผสมผสาน ดังนี้
  1) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ท�าการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูล จากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องพระไตรปิฎก หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการ
ประชุม ภาพถ่าย เอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา  
รูปแบบ ความสัมพันธ์ กระบวนการสร้าง การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว 
พระพุทธศาสนา ดังนี้
   (1) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหนังสือ รายงานการวิจัย และเอกสารอื่นๆ โดยอาศัยแนวคิดการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาแนวคิดเกี่ยวกับศีล 5 หลักสัปปายะ 7 หลักการบริหารกิจการ 
คณะสงฆ์ 6 ประการ และหลักภาวนา 4 เป็นต้น เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 
   (2) ท�าการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้
ตามแนวพระพทุธศาสนา ทัง้ในระดบันโยบาย ประชาชน องค์กร/สถาบนัการศกึษา ทางพระพทุธ
ศาสนาในสังคมไทย
   (3) ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในมิติต่างๆ 
   (4) สรุปผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา รูปแบบ
การประยุกต์ใช้การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
  2) การศึกษาในภาคสนามเชิงคุณภาพและปฏิบัติ (Field Study/ Qualitative  
Research /Action Research) เพือ่เสรมิสร้างสขุภาวะและการเรียนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนา
ทัง้ในระดบันโยบาย องค์กร และระดบัชมุชนในพืน้ที ่20 จงัหวดั ทีเ่ป็นกรณศีกึษา โดยมขีัน้ตอน
การศึกษาค้นคว้า ดังนี้
   (1) ท�าการศึกษาและคัดเลือกองค์กรพระพุทธศาสนา ชุมชน องค์กร จ�านวน 
20 จังหวัดละๆ 3 องค์กร ได้แก่ องค์กรคณะสงฆ์ในระดับจังหวัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย และองค์กร/ชุมชนในพื้นที่ โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
ตามความส�าคญัของเรือ่ง คอื เป็นองค์กรท่ีมบีทบาทและความสมัพนัธ์ในการเสรมิสร้างสขุภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
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   (2) ด�าเนินการศึกษาเชิงปฏิบัติในพื้นที่ 20 จังหวัด ประกอบด้วย พะเยา 
ล�าปาง ล�าพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก ก�าแพงเพชร ขอนแก่น 
อุดรธานี ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สงขลา นครศรีธรรมราช  
และกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งการพัฒนากระบวนการท�างานและสนับสนุนเครือข่ายพระสงฆ์
เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้และการบูรณาการการท�างานระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยและองค์กรคณะสงฆ์ องค์กรภาคประชาชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และ
ภาคธุรกิจเอกชน
   (3) การพัฒนาเครือข่ายฐานข้อมูลและภาคีการท�างานระยะเร่ิมต้น โดยมีวัด
จ�านวน 2,000 วัด พระสงฆ์และประชาชน 8,400 รูป/คน เข้าร่วมโครงการในฐานะมีส่วนร่วม
ในการด�าเนินการ นับตั้งแต่ในระดับนโยบาย องค์กรในระดับจังหวัด วัดและชุมชน
   (4) การส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ พระสงฆ์ แกนน�าพระนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและส่วนวิทยาเขต จ�านวน 300 รูป เพื่อเป็นผู้ขับเคลื่อนและ
สนบัสนนุการด�าเนนิการกจิการคณะสงฆ์ตามนโยบายหมูบ้่านรักษาศลี 5 การเสรมิสร้างสขุภาวะ 
และส่งเสริมพระนิสิตอีก 700 รูป เข้าร่วมเรียนรู้เพื่อท�างานกับภาคสังคม
     (5) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ
คณะสงฆ์ ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว องค์กรละ 3-5 ราย
     (6) ด�าเนินการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด รูปแบบ การจัดการ และกระบวนการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนา 
ในลกัษณะของการวเิคราะห์เชงิลกึ โดยเน้นกระบวนการมส่ีวนร่วมของผู้ทีเ่ก่ียวข้องในการด�าเนนิ
การศึกษาวิจัย
    (7) สรุปและน�าเสนอผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและ
ภาคสนาม โดยน�ามาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ส�าคัญ คือแนวคิด หลักการ ความเป็นมา รูปแบบ 
กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา และการพัฒนา 
ความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ ทั้งนี้ เน้นการน�าผลการศึกษาวิจัยมาเผยแพร่ให้คณะสงฆ์ ผู้บริหาร 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของในระดับประเทศได้รับทราบ
   (8) วิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านกระบวนการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา รวมถึงการสร้างเกณฑ์การปฏิบัติ 
(Benchmark) ท่ีสามารถน�าไปสูก่ารเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรียนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา
ในระดับต่างๆ ได้ 
   (9) สรุปผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ
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 1.7.2 ประชากร/กลุม่ตวัอย่างและผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั (Key Informant) เป็นการศกึษา 
วิจัยในเชิงลึกมุ่งเน้นการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับผู้บริหาร 
ระดบัสงูตวัแทนคณะสงฆ์ในระดับจงัหวดั ตวัแทนประชาชน/ชมุชน ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัมหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และองค์กรที่ท�างานด้านกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและ 
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อให้เห็นแนวคิด หลักการ รูปแบบ และกระบวนการ 
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา จ�านวน 20 จังหวัด ดังนี้
  1) ตัวแทนคณะสงฆ์ พระนิสิต วัด ชุมชน ภาคีการท�างานด้านการเสริมสร้าง 
สุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา จ�านวน 2,000 วัด พระสงฆ์และประชาชน
จ�านวน 8,400 รูป/คน ที่เข้าร่วมโครงการในฐานะมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ นับตั้งแต่ 
ในระดับนโยบาย องค์กรในระดับจังหวัด วัดและชุมชน
  2) การส่งเสรมิและพฒันาแกนน�าพระนสิติมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
จ�านวน 300 รปู เพือ่เป็นผูข้บัเคลือ่นและสนบัสนนุการด�าเนนิการกจิการคณะสงฆ์ตามนโยบาย
หมู่บ้านรักษาศีล 5 การเสริมสร้างสุขภาวะ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 6 ประการ และส่งเสริม
พระนิสิตอีก 700 รูป เข้าร่วมเรียนรู้เพื่อท�างานกับภาคสังคมในการเสริมสร้างสุขภาวะและ 
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
 รวมประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในลักษณะของการปฏิบัติงานพ้ืนท่ีร่วมกัน
ทั้งสิ้น จ�านวน 10,802 ราย และผู้ที่ร่วมเรียนรู้อีกจ�านวน 2,000 ราย
 1.7.3 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษา เครือ่งมอืท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูครัง้นี ้ประกอบ
ด้วย การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การปฏิบัติการในพื้นที่ การจัดเวที
ประชุมในระดับชาติ โดยมีเครื่องมือที่ส�าคัญ ได้แก่ 
  1) การสมัภาษณ์ คณะผูว้จิยัใช้การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In–depth Interviews)  ส�าหรับ
พระเถระผู้ใหญ่ นักวิชาการ ผู้บริหาร ผู้น�าชุมชน และผู้เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาวะ 
และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
  2) การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ร่วมกับคณะสงฆ์ ผู้น�าชุมชน ตัวแทน
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   3) การปฏิบัติการในพื้นท่ี 20 จังหวัด ในลักษณะของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 
  4) การสังเกต ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝ่ายต่างๆ ที่จะท�า 
ควบคู่กับการสัมภาษณ์พระสงฆ์ และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพื่อให้สามารถมองเห็นถึง
กระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้และการเสริมสร้างสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา 
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 1.7.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล/การด�าเนินการตามโครงการ ผู ้วิจัยได้ใช้วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล/การด�าเนินการที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข ้อมูลและแนวปฏิบัติตาม 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/การด�าเนินการ ดังนี้ 
  1) พัฒนาพระสงฆ์ คณาจารย์ แกนน�าพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยและส่วนวิทยาเขตเพื่อสร้างบุคลากรและส่งเสริมการจัดการความรู้ให้อยู่ในระบบ
การศึกษาของสถาบันการศึกษาคณะสงฆ์ 
  2) การบริหารจัดการ เผยแผ่และพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือการสนับสนุนการท�างาน 
ให้กับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาทั้ง 20 จังหวัด
  3) การด�าเนินโครงการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายพระสงฆ์กับสุขภาวะ หรือพระสงฆ์ 
หรือการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 20 จังหวัด
  4) การด�าเนินการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลประเด็นการด�าเนินงานและ 
สุขภาวะพื้นฐานของพระสงฆ์นักพัฒนาและพระสงฆ์ท่ีเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
  5) การสัมมนา อบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งระดับกลุ ่มย่อย/ภูมิภาค/ 
ประเทศ ในประเด็นพระสงฆ์กับสุขภาวะและพระสงฆ์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  6) ด�าเนินความร่วมมือและประสานพันธกิจกับส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุน 
การด�าเนินโครงการ/กิจกรรมการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงสุขภาวะของพระสงฆ์ ตลอดจนกิจกรรม
พิเศษอื่นๆ 
  7) พัฒนาชุดข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือผลักดันให้องค์กรทางพระพุทธศาสนา  
โดยเฉพาะให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลไก 
การด�าเนินการการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในสังคมไทย
 1.7.5. การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
และข้อมูลเชิงประจักษ์ จากการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย การปฏิบัติการในพื้นท่ี  
เป็นกระบวนศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการ (Qualitative/action Research)  
โดยผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการสรุปตามสาระส�าคัญด้าน
เนื้อหาที่ก�าหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็นหัวข้อดังนี้
  1) วิเคราะห์แนวคิด รูปแบบ และแนวปฏิบัติ เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและ 
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา รวมทั้งการปฏิบัติการในระดับต่างๆ ของพระสงฆ์ ชุมชน 
และประชาชนตามหลักพระพุทธศาสนา 
  2) การน�าเสนอรูปแบบและวิธีการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว 
พระพุทธศาสนาโดยมีพระสงฆ์ มหาวิทยาลัยสงฆ์ เป็นแกนน�าในการด�าเนินการ
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  3) น�าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มาท�าการวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลพื้นฐานกับ
ระดบัการปฏิบัตทิีม่ต่ีอการโครงการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนา
  4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้ว  
เพือ่ให้เหน็ชดุความรู ้กระบวนการ และแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนา เพื่อน�าไปประยุกต์ในระดับนโยบาย องค์กร ชุมชน และปัจเจกบุคคล 

 1.7.6 การน�าเสนอผลการศึกษาวิจัย การน�าเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการพรรณนา
ความ (Descriptive Presentation) ประกอบภาพถ่ายและการพรรณนาความประกอบการ
บรรยายเหตกุารณ์ท่ีเกีย่วข้องกบัการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนา 
เพ่ือให้เห็นศักยภาพของพระสงฆ์ในการพัฒนาสุขภาวะทางสังคม กระบวนการขับเคล่ือน 
และสนับสนุนการด�าเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในลักษณะของ 
ภาคีการพัฒนาในสังคมไทย และเพื่อเปิดพื้นท่ีทางสังคมและการเรียนรู้ของสังคมตามแนว
พระพทุธศาสนาในพืน้ที ่20 จังหวดั โดยมุง่เน้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของคณะสงฆ์ ภาครฐั 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคธรุกจิเอกชน และภาคประชาชน/องค์กรชมุชน ในการเสรมิสร้าง 
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เพื่อผลักดันและให้ข้อเสนอ 
เชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคม 
ตามแนวพระพุทธศาสนาต่อคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนาในสังคมไทย

1.8 ผลที่ได้รับจากการศึกษา/ด�าเนินการตามโครงการ
 1. ได้มีการพัฒนาศักยภาพ บทบาท และกลไกการเรียนรู้และการท�างานพระสงฆ์  
พระนสิติ และองค์กรทางพระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ 
ราชวิทยาลัยท่ีมีการท�างานใน 45 จังหวัด จ�านวนพระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมจ�านวน 
10,802 รูป/คน
 2. ได้มีส ่วนร่วมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�าเนินการกิจการคณะสงฆ ์
ตามนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในสังคมไทย ซ่ึงส่งผลให ้
ประชาชนสมคัรเข้าร่วมโครงการหมูบ้่านรกัษาศลีจ�านวน 41,435,024 คน คดิเป็น ร้อยละ 63.04 
ของประชากรในสังคมไทย
 3. ได้มีการเปิดพืน้ทีท่างสงัคมและการเรยีนรูข้องสงัคมตามแนวพระพทุธศาสนา ในพืน้ที่ 
20 จังหวัดจ�านวนโครงการย่อยในพื้นที่จ�านวน 25 โครงการ 
 4. ได้มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาที่เป็นองค์รวม 
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 5. ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ 
การเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาต่อคณะสงฆ์และ 
ภาคีการพัฒนาในมิติของการพัฒนากาย จิต ปัญญา สังคม และการเรียนรู้เชิงพุทธในมิติของ 
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม
 6. ได้มีการพัฒนาชุดความรู้เรื่อง “ศีล 5 คุณค่าชีวิตและสังคม” แผ่นพับ โปสเตอร์ และ
เอกสารงานวิจัยในเชิงพื้นที่ให้กับประชาชนมากกว่า 100,000 ชุด เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้าน 
การจัดการสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
 7. ได้มกีารพฒันาฐานข้อมลูและสือ่สาธารณะในการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเว็บไชต์ https://www.buddhistfordev.com/
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บทที่ 2

แนวคิดพื้นฐานการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ 

ตามแนวพระพุทธศาสนา
 
 ในบทนี้จักกล่าวถึงแนวคิด หลักการว่าด้วยการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ 
ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยผ่านกระบวนการท�างานของคณะสงฆ์ ชุมชน และมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ดังนี้
 2.1 แนวคิดเรื่องศีล 5 ในพระพุทธศาสนา
 2.2 แนวคิดสุขภาวะองค์รวม
 2.3 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
 2.4 แนวคิดการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

2.1 แนวคิดเรื่องศีล 5 ในพระพุทธศาสนา  
 หลักพระธรรมและพระวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงและบัญญัติไว้แล้ว เพ่ือทรง
ประสงค์ให้เป็นตัวแทนของพระองค์ในทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญส่งผลให้เกิด
ความด�ารงคงมั่นอยู่ได้อย่างยั่งยืนของพระพุทธศาสนา และให้เกิดความสันติสุขของมวลมนุษย์
ในสังคมโดยรวม เมื่อกล่าวถึงพระวินัยในส่วนแห่งศีล โดยเฉพาะศีล 5 จัดเป็นข้อปฏิบัติสากล
ของมวลมนุษย์ หากมนุษย์สามารถอยู่คนเดียวตามล�าพังในโลกน้ีได้ ศีลก็ไม่มีความจ�าเป็น  
แต่มนษุย์จ�าต้องอยูร่่วมกนัเป็นหมูค่ณะและหรอืทีเ่รยีกว่าสงัคม ศลีจงึมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ยวด
และมีความจ�าเป็นส�าหรับมนุษย์ทุกคน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข รวมถึงความปลอดภัย
ทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน และหากเราพิจารณาถึง “หลักการอยู่ร่วมกัน”1  เพื่อจะให้สังคมเกิด
ความสงบสุข มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการจัดการและคุ้มครองชีวิตที่ดีร่วมกัน ปราศจาก 
การท�าลาย ท�าร้าย ลกัขโมย ฆ่าข่มขนื ไม่มกีารหลอกลวง จริงจงั จรงิใจต่อกนัและไม่มยีาเสพตดิ 
มาท�าร้ายตัวเราและลูกหลาน อาชญากรรมในสังคมมีน้อย เป็นสังคมท่ีไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
เป็นความยั่งยืนแห่งความสุขในสังคม (Stability of Happiness in Society) และเป็นสังคม 
ที่เกื้อหนุนต่อ “การพัฒนาชีวิตที่งอกงาม”2  

 1 พระสุธีรัตนบัณฑิต. ศีล 5 คุณค่าชีวิตและสังคม. กรุงเทพมหานคร : โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา, 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560) หน้า 1-2.
 2 วงศกร เพ่ิมผล, “ศีล 5: มิติอารยธรรมสากล”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555), หน้า 22.
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 “อะไร” คือ สิ่งที่จะท�าให้สังคมแบบนี้เกิดขึ้นได้ ? กฎหมาย ศีลธรรม กติกาของสังคม 
หรือการอยู ่ในกรอบความเช่ือทางศาสนา ปราชญเมธี พระพุทธเจ้า ศาสดาของศาสนา 
และลัทธิต่างๆ ต่างขบคิดถึง “ความเป็นจริง” ของมนุษย์และสิ่งต่างๆ ว่า ธรรมชาติของมนุษย์
นั้นมีพื้นฐานของ “ความเห็นแก่ตัว” และก็มองว่า “มนุษย์มีจิตส�านึกแห่งความดีงาม” ในตัว
เองด้วย ถ้าวันใด มนุษย์มีความเห็นแก่ตัวอาศัยความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นพ้ืนฐาน 
วันนั้น มนุษย์ก็สามารถที่จะกระท�าการใดๆ ที่เป็นฝ่ายอกุศลได้ เช่น ประหัต ประหาร ท�าลาย 
ท�าร้าย ลักขโมย ฆ่าข่มขืน หลอกลวง หรือก่ออาชญากรรมได้ทุกอย่าง แต่ถ้าวันใด มนุษย์มี
จิตส�านึกแห่งความดีงาม อาศัยความเมตตา กรุณา และใช้สติปัญญาเป็นก�าลังแห่งตน วันนั้น 
มนุษย์สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามทั้งต่อตนเอง เพื่อนมนุษย์ สรรพสัตว์ และสรรพสิ่งได้อย่าง 
น่าสรรเสริญ ความรัก ความสามัคคี ความเกื้อกูลต่อกัน ย่อมจะเกิดขึ้น เป็นสังคมแห่งความสุข
และความเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิติที่ดีร่วมกัน 

ความหมายของศีล
 จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับความหมายของศีลในทางพระพุทธศาสนา สามารถ
ประมวลมาน�าเสนอได้ ดังต่อไปนี้
 ศีลตามความหมายที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ว่าโดยความหมายแล้ว มีหลายนัย 
ในประเด็นต่างๆ ดังพระบาลีเป็นต้นว่า “กึ สีลนฺติ เจตนา สีลํ เจตสิกํ สีลํ สํวโร สีลํ อวีติกฺกโม 
สีลํ” แปลความว่า อะไรเป็นศีล คือ เจตนาเป็นศีล เจตสิกเป็นศีล ความส�ารวมเป็นศีล ความ
ไม่ล่วงเป็นศีล3  หรือบางแห่งว่า “ปญฺจ สีลานิ ปาณาติปาตสฺส ปหานํ สีลํ เวรมณี สีลํ เจตนา 
สีลํ สํวโร สีลํ อวีติกฺกโม สีลํ” แปลความว่า ศีล 5 ประการ คือ การละปาณาติบาต เป็นศีล  
เวรมณีการงดเว้นเป็นศีล เจตนาเป็นศีล สังวรเป็นศีล การไม่ล่วงเป็นศีล4 ในขุททกนิกาย  
ปฏิสัมภิทามรรคได้แสดงถึงเรื่องศีลว่าเป็นข้อปฏิบัติส�าหรับฝ่ายคฤหัสถ์หรือคนท่ัวไป โดยเน้น 
ให้ส�ารวมระวังและไม่ให้ก้าวล่วงละเมิดในทางกายกรรม 3 วจีกรรม 4 และมโนกรรม 3 
ดังพระพุทธพจน์ว่า “ศีลเป็นท่ีประชุมแห่งสังวร เป็นท่ีประชุมแห่งการไม่ก้าวล่วง เป็นที่
ประชุมแห่งเจตนา อันเกิดในความเป็นอย่างนั้น ชื่อว่าศีล เพราะอรรถว่าสํารวมและไม่ก้าวล่วง 
ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปิสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ  
อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฐิ...”5 ก็หมายความว่า ศีล นั่นหมายถึงวินัย การให้ส�ารวมระวัง 
และเว้นระงับจากจากอกุศลกรรมบถ 10 นั่นเอง ดังค�าบาลีที่ว่า “ตตฺถ อคาริกวินโย นาม  
ทสอกุสลกมฺมปถวิรมณํ” แปลความว่า ในพากย์ ที่ชื่อว่าอคาริกวินัย คือ การงดเว้นจากอกุศล
กรรมบถ 10 6 

 3 ขุ.ป. (บาลี) 31/89/64., ขุ.ป. (ไทย ฉบับหลวง) 31/89/34.
 4 ขุ.ป. (บาลี) 31/90/66., ขุ.ป. (ไทย ฉบับหลวง) 31/90/35.
 5 ขุ.ป. (บาลี) 31/89/64-65., ขุ.ป. (ไทย ฉบับหลวง) 31/89/34. 
 6 ขุ.ขุ.อ. (บาลี) 25/5/117.
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 ในฝ่ายบรรพชิตก็มีพระพุทธพจน์แสดงเรื่องศีลว่าเป็นสิกขาบทในไตรสิกขา ดังนี้ว่า  
“ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีลสํารวมด้วยความสํารวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระ 
และโคจร เห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย  
ศีลขันธ์น้อย ศีลขันธ์ใหญ่ ศีลเป็นที่ต้ัง เป็นเบื้องต้น เป็นเครื่องประพฤติ เป็นความสํารวม  
เป็นความระวัง เป็นบาท เป็นประธานแห่งความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกว่า  
อธิศีลสิกขา”7 หรือในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จุฬนิเทส มีว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี ้ 
เป็นผู้มีศีลสํารวมในปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม้มี
ประมาณน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ศีลขันธ์แม้เล็ก ศีลขันธ์แม้ใหญ่ ศีลเป็น 
ทีพ่ึง่ เป็นเครือ่งกัน้ เป็นความสํารวม เป็นความระวงั เป็นประมขุ เป็นประทานแห่งความถงึพร้อม
แห่งกุศลธรรมทั้งหลาย นี้ชื่อว่า อธิศีลสิกขา”8  ทั้งนี้ ในกูฎทันตสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ก็มี
ข้อความท่ีแสดงเกีย่วกบัศลีไว้เช่นกนัว่า เป็นสกิขาบท โดยพระพทุธองค์ทรงประสงค์ให้สมาทาน
สิกขาบท 5 ข้อ เป็นข้อประพฤติปฏิบัติส�าหรับการควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อย ดังมีพระพุทธ
พจน์ว่า “การที่บุคคลเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบททั้งหลาย คือ งดเว้นจากปาณาติบาต  
งดเว้นจากอทนินาทาน งดเว้นจากกาเมสมุจิฉาจาร งดเว้นจากมสุาวาท งดเว้นจากการดืม่น้ําเมา 
คอืสรุาและเมรยัอันเป็นฐานแห่งความประมาท ดกูรพราหมณ์ นีแ้หละเป็นยญั ซึง่ใช้ทรพัย์น้อยกว่า 
มีการตระเตรียมน้อยกว่า และมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญสมบัติ ทั้ง 3 ประการ 
ซึ่งมีบริวาร 16 นี้ กว่านิตยทานอันเป็นอนุกูลยัญ กว่าวิหารทาน และกว่าสรณคมน์นี้”9 
 พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ได้ให้ความหมายว่า ศีล คือ ความประพฤติ
ดีทางกายและวาจา การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ข้อปฏิบัติส�าหรับควบคุมกายและวาจา 
ให้ตั้งอยู่ในความดีงาม การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ปกติมารยาทที่สะอาดปราศจากโทษ 
ข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว ข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้ดียิ่งข้ึน ความสุจริต 
ทางกาย วาจา และอาชีพ มักใช้เป็นค�าเรียกอย่างง่ายส�าหรับค�าว่า อธิศีลสิกขา10 ศีลในทาง 
พระพุทธศาสนา ว่าโดยความหมายตามปทานุกรมและพจนานุกรม ก็หมายถึง ข้อบัญญัติ 
ทางพระพทุธศาสนา เป็นธรรมชาตทิีค่นดคีวรทรงไว้ให้มคีวามเป็นสภาวะทีป่กต ิเป็นวตัรอนัดงีาม  
ความส�ารวมระวังท�าให้รักษากายวาจาให้เรียบร้อย กล่าวคือเป็นข้อปฏิบัติส�าหรับการควบคุม 
กายวาจาให้ตั้งม่ันอยู่ในความถูกต้องดีงาม หรือเป็นข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้เกิด 
ความประพฤติดี รวมถึงการประกอบอาชีพที่สุจริต

 7 ขุ.ม. (บาลี) 29/46/45., ขุ.ม. (ไทย ฉบับหลวง) 29/46/36.
 8 ขุ.จู. (บาลี) 30/92/24., ขุ.จู. (ไทย ฉบับหลวง) 30/92/20.
 9 ที.สี. (บาลี) 9/234/187-188., ที.สี. (ไทย ฉบับหลวง) 9/234/166.
 10 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 11,(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2546), หน้า 245.
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 ในขณะท่ีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ก็ได้ทรงขยายความไว ้
อีกว่า ศีล หรือสีละ คือ ปรกติ หมายเอาใจท่ีสงบเป็นปกติ ไม่คิดจะประพฤติล่วงตามนั้นๆ  
เพราะฉะนั้น การตั้งใจรักษาอาการมิให้ประพฤติชั่ว เป็นอาการของศีล ต้ังใจรักษาไป 
จนจิตใจเป็นปกติ ไม่คิดล่วงตัวศีล11 หมายความว่า ศีล ก็คือเจตนางดเว้นความชั่วทางกาย  
วาจา รวมถึงทางใจด้วย เจตนางดเว้นทุจรติทางกาย วาจา ท่านเรยีกว่า เจตนาศลี การงดเว้นจาก 
มโนทุจริต 3 เรียกว่า เจตสิกศีล คือศีลที่เกี่ยวกับใจโดยตรง แม้ไม่ท�าด้วยกาย วาจา ก็ท�าให้ 
ศีลทางใจขาดได้12 ก็เพราะศีลเป็นตัวเจตสิกนั่นเอง ได้แก่ กุศลธรรม คือ ความไม่โลภ  
ความไม่พยาบาท และความเห็นชอบ ของบุคคลผู้งดเว้นจากบาปธรรม มีปาณาติบาต เป็นต้น13  

ดังนั้น ศีล จึงมีความหมายรวมถึงจิตที่เป็นปกติ จะไม่ถูกโลภะ โทสะ โมหะครอบง�าและ 
ชักพาไปท�าความช่ัวหรือท�าความผิดได้ เมื่อจิตเป็นปกติ จะท�าอะไรทางกาย ก็ย่อมจะไม่ท�า
ด้วยกายทุจริต เมื่อจะพูดอะไรทางวาจา ก็ไม่พูดด้วยวจีทุจริต เม่ือจะคิดเรื่องราวอะไรทางใจ 
หรือทางมนะ ก็ไม่ติดเป็นมโนทุจริต เพราะฉะนั้น ใจจึงเป็นศีล ท�าทางกาย กายก็เป็นศีล  
ท�าทางวาจา วาจาก็เป็นศีล ท�าทางมนะหรือทางใจ มนะก็เป็นศีล คนที่รักษาศีลกันโดยมาก  
รักษากันทางกาย ทางวาจา ไม่ถึงทางใจ และถึงอย่างนั้นก็ยังดีกว่าที่ไม่มีเสียเลย เพราะกายกับ
วาจาจะไม่ได้ท�าการทุจริตต่างๆ อย่างที่ว่ารักษาศีลๆ ก็คือ ตั้งใจรักษาปกติของตน14 

 นกัปราชญ์ด้านจติวญิญาณในพระพทุธศาสนาอย่าง ท่านพุทธทาสภกิขุ กไ็ด้ให้ค�านยิาม
ศีลไว้ในมิติความเป็นปกติทางกาย วาจา และครอบคลุมถึงใจด้วยว่า ศีล ก็คือความเป็นปกติ
หรอืปกตภิาวะตามธรรมดา หมายความว่า ท�าทกุอย่างอยูต่ามหน้าทีท่ีค่วรจะท�า แต่อยูใ่นภาวะ
ปกติ คือไม่เดือดร้อน ไม่กระวนกระวาย ไม่ระส�่าระสาย ไม่มีความสกปรกความเศร้าหมองใดๆ  
เกิดขึ้น ว่าโดยเนื้อความ ศีล ก็หมายถึงระเบียบที่ได้บัญญัติขึ้นไว้ส�าหรับประพฤติปฏิบัติกัน  
เพ่ือให้เกิดภาวะปกติข้ึนมาท่ีกายท่ีวาจา15 โดยให้เหตุผลว่า การปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการ
เป็นอยู่ทางภายนอกนั้น จะต้องอาศัยศีลเป็นเครื่องมือพัฒนาที่กายที่วาจา เพื่อให้เป็นกายวาจา 
ที่น่าดู เมื่อศีลเป็นพื้นฐานแล้ว จิตจึงเป็นสมาธิได้ง่าย ถ้ามีศีลดี สมาธิก็มีได้ง่าย16  ดังนั้น ศีลจึง
น่าจะมคีวามหมายสมัพนัธ์เช่ือมโยงถงึด้านจติใจด้วย สอดคล้องกบัทศันะของพระราชสมีาภรณ์ 
ที่ได้กล่าวไว้ว่า ศีล หมายถึง ปกติ คือ รักษากายและวาจาให้เป็นปกติ ไม่ให้พิกลพิการวิปริต 
ผิดปกติของมนุษย์ ทั้งนี้ ศีล แปลว่า เย็น คือ เย็นใจส่งผลให้รักษากายวาจาให้เย็นไปด้วย 
และศีล ก็แปลว่า หนัก คือ ท�าให้ใจหนักแน่นเหมือนดังศิลาแท่งทึบ ไม่ไหวติงเพราะแรงลม

 11 สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช, พระโอวาทธรรมบรรยาย เล่ม 1, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2522), หน้า 34. 
 12 วศิน อินทสระ, พุทธจริยาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ทองกราว, 2541), หน้า 14.
 13 กองพุทธศาสนศึกษา ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือศีล 5, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557), หน้า 1.
 14 ปิ่น มุทุกันต์, พุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535), หน้า 185.
 15 พุทธทาสภิกขุ, ทาน ศีล ภาวนา, (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์สุขภาพใจ, 2539), หน้า 56-57.
 16 พุทธทาสภิกขุ, บรมธรรม, (กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์พระนคร, 2515), หน้า 5-6.
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ที่พัดมาจากทิศานุทิศ ฉันใด จิตใจของผู้มีศีล ก็หนักแน่นไม่หวั่นไหวในเพราะอิฏฐารมณ์และ 
อนิฏฐารมณ์ที่มากระทบ17 

 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์โดดเด่น 
ทางพระพุทธศาสนาในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงให้ค�านิยามศีลไว้ในมิติของสังวร 
และเจตนาว่า ศีล หมายถึง การส�ารวมกาย วาจาให้เรียบร้อย18 อีกอย่างหนึ่ง พระองค์ทรง 
หมายถงึ เจตนาอันคิดจะระวังรักษาความประพฤติกาย วาจาให้เรียบร้อยดีงามปราศจากโทษ19 

กล่าวคือความส�ารวมระวังไม่ล่วงละเมิด จัดเป็นการรักษากาย และวาจาให้เรียบร้อย20   

ให้เป็นปกติตรงกันข้ามกับความไม่เรียบร้อยอันเป็นการผิดปกติ ซึ่งก็หมายเอาการงดเว้น 
จากการท�าความชั่วต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับความหมายในคัมภีร์วิสุทธิมรรคที่วสิน อินทสระ  
ได้แสดงทัศนะสนับสนุนความหมายของศีลไว้ว่า เป็นเจตนาที่จะงดเว้นจากความชั่วหรือทุจริต 
ส่วนท่านพระพุทธโฆษาจารย์ ได้น�าเอาค�าของพระสารีบุตรท่ีกล่าวไว้ในปฏิสัมภิทามรรค  
คือ เจตนา เจตสิก ความระวัง และการไม่ล่วงละเมิดข้อห้าม แล้วมาอธิบายต่ออีกว่า ศีล ก็คือ 
การงดเว้นจากกายทุจริต 3 วจีทุจริต 4 ชื่อว่า เจตนาศีล การงดเว้นจากมโนทุจริต 3 ชื่อว่า  
เจตสิกศีล ความระวัง หรือสังวร ชื่อว่า สังวรศีล ท่านแบ่งเป็น 4 ได้แก่
 (1) ปาฏิโมกข์สังวร หมายถึง การส�ารวมระวังในสิกขาบทตามภูมิชั้นของตน  
  เช่น ศีล 5 เป็นศีลปาฏิโมกข์ของอุบาสก อุบาสิกา เป็นต้น
 (2) สติสังวร ระวังกีดกันด้วยสติ
 (3) ขันติสังวร คือระวังกีดกันด้วยบาปด้วยญาณ คือความรู้เท่าทัน 
 (4) วิริยะสังวร ระวังด้วยกีดกันบาปด้วยความเพียรพยายาม 

 ศีล หมายถึง ความประพฤติดีทางกายและวาจา การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย 
ข้อปฏิบัติเพ่ือควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม การรักษาปกติตามระเบียบวินัย  
มารยาทท่ีปราศจากโทษ ข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้ดียิ่งขึ้น ความสุจริตทางกายวาจา
และอาชีพ21  

 ศีล หมายถึง ความสะอาดท่ีทวาร คือกายวาจา เป็นเครื่องหมายหรือธงชัยของศีล  
เช่นเดียวกับควันข้ึนจากท่ีใด เป็นเครื่องหมายให้รู ้ได้ว ่า มีไฟหรือความร้อนอยู ่ที่นั่น22   

ซึ่งหมายความว่า ความรู้สึกที่ท�าลายการทุศีลเสียได้ และความสามารถหมดจดจากโทษ 
เป็นรสของศีล เช่นเดยีวกบัควนัขึน้จากทีใ่ด เป็นเครือ่งหมายให้รูไ้ด้ว่า มไีฟหรอืความร้อนอยูที่น่ัน้

 17 พระราชสีมาภรณ์, พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 1-10.
 18 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์, นวโกวาท, พิมพ์ครั้งที่ 78, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2538), หน้า 1.
 19 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส, สารานกุรมทางพระพทุธศาสนา, พมิพ์คร้ังที ่2,  (กรุงเทพมหานคร:  มหามกฏุราชวทิยาลยั, 
2539), หน้า 437. 
 20 คูณ โทขันธ์, พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2545), หน้า 166. 
 21 สุวัฒน์ จันทรจ�านง, แก่นพุทธธรรม ฉบับอังกฤษ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, 2547), หน้า 209. 
 22 พระพุทธทาส อินทปัญโญ, ตามรอยพระอรหันต์, (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์ดวงตะวัน, 2553), หน้า 202.
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 ศีล หมายถึง การรักษากาย วาจาให้เรียบร้อย และยังหมายถึงข้อปฏิบัติส�าหรับ
ควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ปกติมารยาท 
ทีส่ะอาดปราศจากโทษ ข้อปฏบิตัใินการเว้นจากความชัว่ ข้อปฏบิตัใินการฝึกกายวาจาให้ดียิง่ขึน้  
ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ23

 ความหมายของศีล 5 ในทัศนะของนักวิชาการพระพุทธศาสนา มีความหมาย 
ที่ครอบคลุมถึงการแสดงออกท้ังทางกาย วาจา และใจด้วย ดังนี้ว่า ศีล หมายถึง การมีปกติ 
ในการกระท�าทางกายที่สุจริต การพูดทางวาจาที่สุจริต รวมถึงความรู้สึกนึกคิดทางใจที่สุจริต  
ซึง่ก็หมายถงึว่า ศลีเป็นข้อปฏบัิตเิพือ่ควบคุมรกัษากริยิาทางกาย วาจาให้เรยีบร้อย ไม่ก่อให้เกดิ 
ความเดือดร้อนทั้งต่อตนเองและคนอื่น ซึ่งเป็นการฝึกอบรมและพัฒนาทางกาย วาจาให้สงบ
เรียบร้อย รวมถึงสามารถส่งผลให้เกิดความสงบทางจิตใจได้ด้วย นับว่าเป็นจริยศาสตร์เบื้องต้น 
คือข้อปฏิบตัพิืน้ฐานส�าหรบัควบคมุกายวาจาให้ตัง้อยูใ่นความดงีามอย่างปกต ิทัง้เป็นภาวะทีจ่ติ
เป็นปกติไม่ถูกกิเลสทั้งหลาย มีโลภะ เป็นต้น ครอบง�าและชักพาให้กระท�าความชั่วต่างๆ

ศีล 5 คืออะไร
 ศีล 5 เป็นบทบัญญัติพื้นฐานของพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความดีงาม 
ต่อบุคคลและสังคม โดยมีนัยต่างๆ ดังนี้ 
 1) ศีล 5 คือ “บทบัญญัติพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม” การล่วงละเมิดศีล  
ก็คือ การละเมิดต่อหลักการอยู่ร่วมกันของสังคม เพราะเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
ให้เดือดร้อน การอยู่ร่วมกันในสังคมจึงต้องมีหลักการพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน
 2) ศีล 5 คือ “หลักประกันของชีวิต” ผู้ท่ีรักษาศีลย่อมมีหลักประกันความมั่นคง 
ของชีวิต เมื่อเราไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน ไม่มีการเบียดเบียน ไม่ฆ่า ไม่ท�าร้าย 
ไม่ลักขโมย ย่อมจะได้ชื่อว่า รักษาชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัว ความมีสัจจะ มิตรภาพ และ 
สติปัญญาของตนเอง
 3) ศีล 5 คือ “หลักมนุษยธรรม” บุคคลผู้ที่รักษาศีล 5  ย่อมจะท�าให้มีความเป็นมนุษย์
ใน ตนเองสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่นในการประกอบกิจกรรมการงานของตนเอง
 4) ศีล 5 คือ “จิตส�านึกแห่งความดีงาม” เนื่องจากศีลมาจาก “เจตนา” ความตั้งใจ 
ที่จะงดเว้นจากการประพฤติที่ไม่ดีงามทั้งหลาย เช่น กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต และ
เป็นเจตนาแห่ง ความส�ารวมระวังเพื่อปิดกั้นหนทางความชั่วร้ายที่เกิดจากการเบียดเบียน 
ซึ่งกันและกัน
 5) ศีล 5 คือ “ความรักในตนเองและเพื่อนมนุษย์” ศีล 5 นั้น เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์
และมวลมนุษย์ช่วยกันบัญญัติขึ้นมา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข จากสามัญส�านึกท่ีรู้ว่า  

 23 อ้างแล้ว, คู่มือศีล 5, หน้า 1.
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เมื่อเรามีความรักตนเอง ต้องการความสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คนอื่นก็ย่อมมี
ความรู้สึกเช่นเดียวกับเรา ด้วยเหตุนี้ ศีล 5 จึงเป็นความรักในตนเองและเพื่อนมนุษย์
 6) ศีล 5 คือ “การสร้างสันติภาพสากล” ความไม่สงบสุขในโลกส่วนใหญ่เกิดจาก 
การละเมิดในกฎเกณฑ์ของมนุษย์ท่ีพยายามประหัตประหาร ท�าร้ายซ่ึงกันและกัน ผนวกกับ
ความสงบสุขในใจของบุคคลไม่มี สันติภาพจึงเกิดขึ้นได้ยาก หากสังคมใดมีศีล มีเหตุมีผล รู้จัก
ยับยั้งชั่งใจ สันติภาพในใจของบุคคลและของโลกย่อมจะเกิดขึ้น 
 7) ศีล 5 คือ “เครื่องบ่งชี้ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์” มนุษย์ที่ยังเบียดเบียน ท�าร้าย 
ล่วงละเมิดซึ่งกันและกัน จะมีศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ที่ไหน คนที่มีศีล มีปกติแห่งการ 
ประพฤติดีปฏิบัติชอบแห่งตนในแนวทางที่เหมาะสมจึงมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่แท้ได้
 8) ศลี 5 คอื “คณุธรรมพืน้ฐานของสงัคม” เพราะเป็นเคร่ืองช่วยควบคมุกาย และวาจา
ของมนษุย์ให้เรยีบร้อย เพือ่ให้มนษุย์อยูร่่วมกนัในสงัคมอย่างสงบสขุ  หากมผีูใ้ดล่วงละมดิศลีข้อใด 
ข้อหนึ่ง แล้ว ก็จะแสดงพฤติกรรมหรือการกระท�าที่ผิดปกติของมนุษย์โดยทั่วไปออกมา ซึ่งจะ 
ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายเกิดความเดือดร้อนทั้งต่อตนเอง หมู่คณะ และสังคมส่วนรวม

ศีล 5 ในกรอบของสิกขาบท (ที่บุคคลพึงรักษา)
 ศีลในฐานะที่เป็นพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันของบุคคลและสังคม มีหลายข้อที่บุคคล 
จะพึงรักษาซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนาเรียกว่า “สิกขาบท” มี 5 ข้อ ประกอบด้วย
 1) ศีลข้อท่ีหน่ึง การมีเจตนางดเว้น จากการไม่ท�าลายชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย มีความ
ประพฤติหรือมีการด�าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นและสรรพสัตว์ทางด้านชีวิต
ร่างกาย ไม่ฆ่าท�าลายชวีติหรอืว่าจ้างผูอ้ืน่กระท�า และไม่เล้ียงชพีด้วยอาชพีท่ีรุนแรงต่อสรรพสัตว์
และเพื่อนมนุษย์ การมีศีลข้อนี้ถือว่าเป็นการประกันชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นการฝึกฝนความมีเมตตา
กรุณาให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง (ปาณาติปาตา เวรมณี)
 2) ศีลข้อที่สอง การมีเจตนางดเว้น จากการไม่ถือเอาของที่เขามิได้ให้ ไม่ลักขโมย 
มีความประพฤติหรือมีการด�าเนินชีวิตท่ีปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นทางด้านทรัพย์สินและ
กรรมสทิธิต่์างๆ ทีบ่คุคลอืน่ถอืครองอยู ่หลกีเลีย่งจากการกระท�าตนให้ร�า่รวยมัง่คัง่ขึน้บนความ
ทกุข์ยากของชวิีตบนโลกโดยมเีจตนาไม่บรสิทุธิ ์การมีศลีในข้อนีถ้อืว่าเป็นการประกนัทรพัย์สนิ  
เป็นพัฒนาความซื่อสัตย์ สุจริตข้ึนในตนเองและสร้างประโยชน์สุขของตนและสังคม บนความ
เคารพในสิทธิของกันและกัน (อทินนาทานา เวรมณี)
 3) ศีลข้อที่สาม การมีเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกามารมณ์ 
ไม่ล่วงละเมิด ข่มขืน ขืนใจบุคคลที่ไม่ยินยอมพร้อมใจและบุคคลผู้ที่พ่อ-แม่หรือญาติผู้ใหญ่ 
ยังให้การคุ้มครอง (ผู้เยาว์) มีความประพฤติหรือมีการด�าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียน 
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ผู้อื่นทางด้านคู่ครองบุคคลที่รักหวงแหน ไม่ผิดประเพณี ไม่นอกใจคู่ครองของตน การมีศีลข้อนี้
ถือว่าเป็นการประกันครอบครัว (กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี)
 4) ศีลข้อท่ีสี่ มีความตั้งใจงดเว้นจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง ยุแยง ส่อเสียด 
ในทางเสียหาย มีความประพฤติหรือการด�าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจา 
ที่ไม่เป็นจริง ไม่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ตัดผลประโยชน์หรือแกล้งท�าลาย การมี
ศีลข้อนี้ถือว่าเป็นการประกันเครดิตทางสังคม (มุสาวาทา เวรมณี)
 5) ศีลข้อที่ห้า มีเจตนางดเว้น จากการเสพสิ่งของมึนเมา คือ สุรา ยาเสพติด อันเป็น 
ที่ตั้งแห่งความประมาท มีความประพฤติหรือการด�าเนินชีวิตที่ปราศจากความประมาท 
พลั้งพลาดมัวเมาเนื่องจากการใช้สิ่งเสพติดที่ท�าให้เสียสติปัญญา การมีศีลข้อนี้ถือว่าเป็นการ
ประกันสติปัญญาแห่งตน (สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี)

อานิสงส์และประโยชน์ของการรักษาศีล 5
 นักวิชาการทางพระพทุธศาสนาหลายท่าน ได้กล่าวถงึอานสิงส์ของศลี 5 ไว้ โดยจ�าแนก
ให้เห็นรายละเอียดต่างๆ เพ่ือง่ายต่อการท�าความเข้าใจ ซ่ึงคณะผู้วิจัยได้ประมวลมาพอเป็น 
สังเขป ดังต่อไปนี้
 สมเดจ็พระญาณสงัวรสมเดจ็ พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปรนิายก ได้ตรสัถงึเรือ่งอานสิงส์
ของศีล 5 ไว้ว่า
 “ผูท้ีร่กัษาศลีข้อที ่1 เมือ่เกดิเป็นมนษุย์กจ็ะท�าให้มพีลานามยัแขง็แรงปราศจากโรคภยั 
อายยุนืยาวไม่มศีตัรเูบียดเบียนให้ต้องบาดเจบ็ไม่มีอุบติัเหตุต่างๆ ทีจ่ะท�าให้บาดเจบ็หรือส้ินอาย ุ
เสียก่อน
 ผู้ที่รักษาศีลข้อท่ี 2 เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ย่อมท�าให้เกิดในตระกูลที่ร�่ารวยการท�ามา 
หาเลี้ยงชีพมักจะประสบช่องทางที่ดีมั่งมีทรัพย์สมบัติไม่วิบัติหายนะไปด้วยกันต่างๆ เช่น  
อัคคีภัย วาตภัย โจรภัย ฯลฯ
 ผู ้ที่รักษาศีลข้อที่ 3 เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็จะประสบโชคดีในความรักมักได้พบรัก 
ที่แท้จริงจัง จริงใจไม่อกหัก มีบุตรธิดาก็ว่านอนสอนง่าย ไม่ดื้อด้านไม่ถูกผู้อื่นหลอกหลวง 
ฉุดคร่าอนาจารไปท�าให้เสียหายบุตรธิดาย่อมเป็นอภิชาตบุตรซึ่งจะน�าชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูล
 ผู้ที่รักษาศีลข้อที่ 4 เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ จะท�าให้เป็นผู้ที่มีสุ่มเสียงไพเราะ พูดจามีน�้า
มีนวล ชวนฟังมีเหตุผลชนิดที่เป็น พุทธวาจา มีโวหารปฏิภาณ ไหวพริบในการเจรจา จะเจรจา
ความสิ่งใดก็มีผู้เชื่อฟัง และเชื่อถือสามารถว่ากล่าว สั่งสอนบุตรธิดา และศิษย์ให้อยู่ในโอวาท 
ที่ดีได้
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 ผูท้ีร่กัษาศลีข้อที ่5 เมือ่เกดิมาเป็นมนษุย์เป็นผูท่ี้มสีมองประสาทปัญญาความคดิแจ่มใส
จะศึกษาเล่าเรียนสิ่งใดก็แตกฉานและทรงจ�าได้ง่าย ไม่หลงลืมฟั่นเฟือน เลอะเลือน ไม่เสียสติ 
วิกลจริต ไม่เป็นโรคสมองโรคประสาท ไม่ปัญญาทราม ปัญญาอ่อนหรือปัญญานิ่ม”24 

 พระพทุธโฆษาจารย์ ได้พรรณนาอานสิงส์ของศลี 5 ไว้ในคมัภร์ีวสุิทธมิรรค ซึง่เป็นคมัภร์ี
ที่ส�าคัญทางพระพุทธศาสนา ไว้ดังนี้
 (1) ศีลเป็นที่พึ่งของกุลบุตรในศาสนา หากขาดแล้วกุลบุตรก็จะขาดที่พึ่ง
 (2) ศีลย่อมช�าระมลทินของสัตว์โลกได้ 
 (3) ศีลมีความเย็น ระงับความเร่าร้อนของสัตว์โลก ซึ่งลมเจือฝนหรือแก่นจันทร์แดง 
  สร้อยคอมุกดา แก้วมณี ก็ระงับไม่ได้
 (4) กลิ่นของศีล ฟุ้งขจรไปได้ทั่วสารทิศทั้งทวนลมตามลมไม่มีกลิ่นใดเสมอ
 (5) เป็นบันไดขึ้นสู่สวรรค์ หรือเป็นประตูเข้าไปสู่พระนครคือพระนิพพาน
 (6) เป็นเครื่องประดับที่สวยงามของนักพรต แม้พระราชาผู้ประดับตกแต่งด้วยมุกดา 
  และแก้วมณีก็ไม่งามเท่า
 (7) ศีลย่อมก�าจัดภัยต่างๆ เช่น การต�าหนิติเตียนตนเองได้ เป็นต้น
 (8) ศีลท�าใช้มีชื่อเสียง และท�าความร่าเริงบันเทิงใจให้กับผู้มีศีลได้ทุกเวลา25 

 อนึ่ง พระพุทธโฆษาจารย์ได้พรรณนาอานิสงส์ของศีลไว้ว่า ภิกษุผู้มีศีลสมบูรณ์ ย่อมได้
รับอานิสงส์ ดังต่อไปนี้
 (1) ศีลของภิกษุใดหมดมลทินดีแล้ว การทรงบาตรและจีวรของท่านรูป ย่อมเป็น 
  กิริยา ที่น่าเลื่อมใส บรรพชาของท่านก็มีผล
 (2) หทัยของภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ ย่อมไม่หยั่งลงสู่ภัยมีการต�าหนิติเตียนตนเองเป็นต้น  
  ดุจพระอาทิตย์ไม่ลงสู่ความมืดฉะนั้น
 (3) ภิกษุเมื่องดงามในป่าคือ พระศาสนา ก็ย่อมเป็นคนงามด้วยความถึงพร้อมแห่งศีล  
  ดุจพระจันทร์เมื่องามในท้องฟ้า ก็ย่อมงามเพราะความพร้อมของรัศมีฉะนั้น
 (4) กลิ่นกายของภิกษุผู้มีศีล ท�าความชื่นบานแก่พวกเทวดาได้ กลิ่นศีลครอบง�ากลิ่น 
  ของคันธชาติทุกชนิด ฟุ้งขจรไปได้ตลอดสิบทิศอย่างไม่ติดขัด
 (5) เครื่องสักการะที่คนน�ามาถวายแม้จ�านวนน้อย ย่อมมีผลมาก ฉะนั้นท่านผู้บริสุทธิ์ 
  จึงเป็นดุจภาชนะรองรับเครื่องสักการบูชา

 24 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, วิธีสร้างบุญบารมี, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์นพรัตน์, 2548), หน้า 19-22. 
 25 พระพุทธโฆสเถระ, วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส ปฐโม ภาโค, หน้า 11-12. 
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 (6) อาสวะหรือเครื่องมัวหมองต่างๆ ที่มีในชาติปัจจุบัน ย่อมไม่มาเบียดเบียนท่านผู้มี 
  ศีลท่านยังขุดรากเหง้าความทุกข์ในสัมปรายภพได้อีกด้วย
 (7) ท่านผูม้ศีลีย่อมได้ประสบสมบตัขิองมนษุย์ สมบติัของเทวดาทีต่นปรารถนาได้ไม่ยาก 
 (8) ใจของท่านผู้มีศีลสมบูรณ์ ย่อมแล่นไปสู่พระนิพพานที่สงบสุขสุดยอด26

 พระพุทธโฆษาจารย์ ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของศีลไว้ในสีลานุสสติว่า “ก็แล ภิกษุ 
ผู้ประกอบเนืองๆ ซึ่งสีลานุสสติ (ย่อมได้รับอานิสงส์) ดังนี้” 
 (1) เป็นคนมีความเคารพในสิกขา
 (2) เป็นคนมีความประพฤติเหมาะสม
 (3) เป็นคนไม่ประมาทในการปฏิสันถาร
 (4) เป็นคนมากไปด้วยปีติ และปราโมช
 (5) เป็นคนปราศจากภัย มีการติเตียนตนเอง เป็นต้น
 (6) มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายมาตรว่าเล็กน้อย
 (7) ได้รับความไพบูลย์แห่งคุณ มีศรัทธา เป็นต้น
 (8) เมื่อยังไม่ได้บรรลุคุณอันยิ่งขึ้นไป ย่อมมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า27 

 หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งเป็นพระสงฆ์ผู้แตกฉานในการปฏิบัติกรรมฐาน ได้กล่าวถึง 
อานิสงส์ของศีลไว้ 5 ประการ คือ
 (1) ท�าให้อายุยืนปราศจากโรคภัยเบียดเบียน 
 (2) ทรัพย์สมบัติท่ีอยู ่ในความปกครอง มีความปลอดภัยจากโจรผู้ร ้าย มาราว ี
  เบียดเบียน ท�าลาย
  (3) ระหว่างลูกหลานสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่มีผู้คอยล่วงล�้ากล�้ากราย 
  ต่างครองคู่กันอยู่ด้วยความเป็นสุข
 (4) พูดอะไรมีผู้เคารพเชื่อถือค�าพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะด้วยสัตย์ ด้วยศีล 
  (5) เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาดไม่หลงลืมสติ28 

 ส ่วนนักปราชญ์ผู ้ เป ็นพุทธศาสนิกชนท่ีมีความรู ้ทางพระพุทธศาสนา เช ่น  
พันเอกปิ่น มุทุกันต์ ได้แสดงอานิสงส์แห่งการรักษาศีล 5 คือ ผลดีที่ผู้รักษาศีล 5 จะพึงได้รับ 
อย่างแน่นอนปรากฏตามค�าบาลีที่พระผู้ให้ศีลจะกล่าวทุกครั้งเมื่อให้ศีลจบลง ดังนี้ 

 26 เรื่องเดียวกัน, หน้า 72.
 27 เรื่องเดียวกัน, หน้า 285.
 28 อาภากร ปัญโญ, “ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการรักษาศีลห้าของเยาวชนเทศบาลต�าบลวังดิน จังหวัดล�าพูน”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, 2557), หน้า 26.
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 “สีเลน สุคตึ ยนฺติ สีเลน โภคสมฺปทา  สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ”29  ถอดความได้ว่า 
  (1) สุคตึ ยนฺติ  ท�าให้เข้าถึงคติที่ดี ไม่ตกไม่สู่ที่ชั่ว 
  (2) โภคสมฺปทา  ท�าให้ได้โภคสมบัติ ไม่ตกไปสู่ความวิบัติ 
  (3) นิพฺพุตึ ยนฺติ  ท�าให้ถึงความดับทุกข์

 ส่วนสชุพี ปุญญานภุาพ นกัปราชญ์ผูเ้ชีย่วชาญทางพระพทุธศาสนา ได้กล่าวถึงอานสิงส์
ของศีลที่เกิดขึ้นในมิติสังคมสงฆ์ที่มีศีลเสมอกันตามหลักสาราณียธรรม โดยจะมีการปฏิบัติ 
เสมอกัน ทางกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อย่างมีเมตตาต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลังว่า  
“แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงปวารณาให้ภิกษุทั้งหลายทักท้วงการกระทําทางกายและวาจา 
กับพระองค์ได้” ศีลเป็นศูนย์รวมก�าลังอย่างเลิศ ศีลเป็นเสบียงทางอย่างสูงสุด ศีลเป็นผู้น�า 
ทางอย่างประเสริฐ
 นอกจากนี้ ยังมีการรักษา บ�าบัด และป้องกันโรคร้ายหรืออันตรายท่ีจะเกิดกับชีวิต  
“ศีลเปรียบด้วยยาดับพิษไข้ เปรียบด้วยยาระงับโรค เปรียบด้วยน้ําที่เย็นใส เปรียบด้วย 
แก้วมณี เปรียบด้วยเรือ เปรียบด้วยเกวียน เปรียบด้วยลม เปรียบด้วยฝนห่าใหญ่ เปรียบด้วย
อาจารย์ เปรียบด้วยผู้ชี้ทาง”30 ศีลเป็นเครื่องประดับตกแต่งร่างกาย วาจา ใจ ท�าให้ผู้มีศีลเกิด 
ความงดงาม มีเสน่ห์ ท�าให้คนระดับเดียวกันเกิดความรักใคร่และนับถือ ผู้ใหญ่มีความเมตตา
สงสาร ผู้น้อยกว่าเกิดความเคารพรักศรัทธา มี 3 ลักษณะ31 ได้แก่
 (1) เป็นสะพานอันมีศักดิ์ใหญ่ หมายถึง แนวทางด�าเนินชีวิตอันดีงาม เพื่อให้ข้ามพ้น 
  จากอกุศลธรรมทั้งปวง32  
 (2) เป็นกลิ่นไม่มีกลิ่นอื่นยิ่งกว่า หมายถึง ความดีงามท่ีล่องลอยขจรขจายไปท่ัว 
  ทุกสารทิศ เป็นที่ยกย่องศรัทธาและเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป
 (3) ศีลเป็นเครื่องส�าอางอันประเสริฐ หมายถึง สิ่งที่น�ามาประดับตกแต่งร่างกายและ 
  จิตใจให้สวยงาม

 อานสิงส์ของศีล มลีกัษณะพเิศษอกีอย่างหนึง่ คอื เป็นเครือ่งมอืในการสร้างความสมาน
สามัคคีของหมู่คณะหรือสังคม ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “สีลสามัญญตา” หมายถึง การที่ 
คนในสังคมมีระเบียบปฏิบัติที่เสมอเหมือนกัน น�ามาซ่ึงความสุจริตต่อกัน “เป็นหลักปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดความผาสุกและสงบสุขเนื่องด้วยสังคมเป็นส่วนใหญ่”33 

 29 ปิ่น มุทุกันต์, แนวสอนธรรมะตามหลักสูตรนักธรรมตรี, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539), หน้า 427.
 30 พ.พันธุเสนา และธวัช เฟื่องประภัสสร์, คลังปริยัติ, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2552), หน้า 328.
 31 เรื่องเดียวกัน, หน้า 90.
 32 สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระพุทธศาสนากับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย,(กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552), หน้า 30. 
 33 พุทธทาสภิกขุ, คู่มือมนุษย์ ฉบับปฏิบัติธรรม, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, 2549), หน้า 76.
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 ดังน้ัน ศีลจึงมีอานิสงส์ที่พิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ เป็นคุณสมบัติของผู้น�า ท�าให้เกิด 
ความมั่นใจและองอาจ เป็นสิ่งป้องกันตัว ไม่ให้บาปอกุศลกรรมทั้งหลายสามารถท�าลายได้ คือ
 (1) สีล� พล� อปฺปฏิม� เป็นก�าลังไม่มีที่เปรียบ
 (2) สีล�  อาวุธมตฺต� ศีลเป็นอาวุธอันคม
 (3) สีล� อาภรณ� เสฏฺฐ� ศีลเป็นอาภรณ์อย่างประเสริฐ
 (4) สีล� กวจมพฺภุต� ศีลเป็นเกราะอย่างน่าอัศจรรย์34 

 เมื่อกล่าวถึงอานิสงส์ จะเห็นได้ว่า ศีลถือเป็นไตรสิกขาข้อแรกที่พระพุทธศาสนา
แนะน�าให้ประพฤติปฏิบัติ ทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม การด�าเนินชีวิตภายใต้กรอบแห่ง 
ศีล 5 ถือเป็นศีลขั้นมูลฐานที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ เพ่ือใช้เป็นบันไดท่ีจะน�าไปสู่การสร้าง 
คุณค่าทางจิตวิญญาณในระดับสงูต่อไป พระพทุธศาสนาโดยเฉพาะเถรวาทถือว่าหากปราศจาก
การรักษาศีลแล้ว “การท�าสมาธิในระดับสัมมาสติและสัมมาสมาธิจะไม่สามารถบรรลุได้เลย 
เพราะศีลและสมาธิคือทางน�าไปสู่ปัญญา เมื่อไม่สามารถมีสัมมาสมาธิก็ย่อมไม่บรรลุปัญญา  
อันรู้แจ้งในสภาวธรรมสูงสุดได้อย่างสมบูรณ์”35 

 โดยสรุปการรักษาศีล 5  ตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่า เป็นวิธีการท�าบุญอย่างหนึ่ง 
เพราะทุกครั้งที่บุคคลมีความตั้งใจงดเว้นจากความชั่ว ตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน 
ย่อมจะเกิดจิตส�านึกแห่งความดีงาม เกิดความเมตตาขึ้นมาในใจ เป็นการช�าระจิตใจของตนเอง
ให้สะอาดบริสุทธิ์ การรักษาศีลจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจให้บริสุทธิ์ดีงามยิ่งขึ้น  
ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงอานิสงส์ของการรักษาศีลไว้ 5 ประการ คือ
 1. ย่อมได้โภคทรพัย์สมบัตมิากมาย ผูท้ีร่กัษาศลีย่อมได้โภคทรพัย์ท่ีมาจากการประพฤติ
ปฏบิตัอินัดงีามของตนเอง เช่น บดิา-มารดาย่อมมอบทรัพย์สมบติัให้ องค์กร หน่วยงานย่อมมอบ
หมายการงานที่เหมาะสมให้ด�าเนินการเพราะเชื่อมั่นในความสุจริต โปร่งใส ที่ส�าคัญผู้ที่มีศีล 
ย่อมรักษาทรัพย์สมบัติของตนเองได้อย่างดีเพราะมีก�าลังแห่งสติปัญญาของตนเอง
 2. ช่ือเสยีงอนัดงีามย่อมขจรขจายไป บคุคลผู้ทีม่ศีลี มคีวามประพฤตทิีดี่งาม คนท้ังหลาย
จงึชืน่ชมยนิดเีป็นทีร่กัทีพ่อใจของบคุคลรอบข้าง บคุคลเหล่านัน้ย่อมกล่าวถงึสิง่ดงีาม คณุธรรม 
และความประทับใจที่ได้รับ ความดีนี้เองย่อมเป็นที่แพร่หลายออกไป 
 3. มีความองอาจเมื่อไปสู่ท่ามกลางผู้คน ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ มีความภาคภูมิใจ 
ในความดีงามของตน มีใจเป็นปกติ ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครรู้กรรมชั่วของตน ดังนั้น 
จึงองอาจในทามกลางผู้คนที่ทุจริต
 4. ไม่เป็นผู้หลงสติในขณะเสียชีวิต คนมีศีลย่อมมีสติสมบูรณ์อันเนื่องมาจากการได้ 
ฝึกสติอยู่เสมอๆ เพราะเมื่อจะกระท�าสิ่งใดก็ตามต้องคอยระมัดระวังไม่ให้ผิดศีล เมื่อถึงคราว

 34 อ้างแล้ว, คลังปริยัติ, หน้า 174.  
 35 อ้างแล้ว, แก่นพุทธธรรม ฉบับอังกฤษ-ไทย, หน้า 209.
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หมดอายุขัย ย่อมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ เพราะรู้และได้เห็นการกระท�าอันดีงามจากการ 
รักษาศีลของตนเอง 
 5. หลังจากเสียชีวิต ย่อมเข้าถึงสุคติ เพราะได้มีความประพฤติดีงาม มีกรรมดี ท�าให้ 
จิตผ่องใส ย่อมไปสู่โลกหน้าในภพภูมิอันเป็นสุข คือ สุคติภูมิ 
 อานิสงส์ของศีล 5 คือ การรักษาชีวิตให้ยืนยาว รักษาทรัพย์สมบัติให้มั่นคง รักษา 
ครอบครัวให้อบอุ่น รักษาสัจจะและมิตรภาพให้ยั่งยืน รักษาสติปัญญาของตนเองให้สมบูรณ์  
และเป็นเครือ่งป้องกนัตนเองจากความทุกข์เข้าถงึความสขุได้มากยิง่ขึน้ ดังน้ัน ศลีจงึมปีระโยชน์
และอานิสงส์แก่ผู้ที่รักษาศีลตลอดกาลนาน

แนวทางการรักษาศีล 5 
 ในทางพระพทุธศาสนากล่าวถึงวธิกีารรกัษาศลี 5 ว่า สามารถปฏิบตัไิด้ในชวีติประจ�าวนั 
ด้วยมีความเชื่อว่า มนุษย์เรามี “เจตจ�านง” ในการด�าเนินชีวิต โดยปกติเราก็มี การคิด การพูด 
การท�า ซึ่งมาจากเจตนาภายในของเราอยู่แล้ว ดังนั้น การมีความต้ังใจว่า จะไม่เบียดเบียน 
ตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนทั้งทางกาย วาจา และสติปัญญา ก็ถือว่า เป็นการรักษาศีลแล้ว 
 ดังนั้น การรักษาศีล 5 ก็คือการมีเจตนาหรือความตั้งใจที่จะไม่ประพฤติในทางเสียหาย
ต่อชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัวหรือบุคคลที่อ่อนแอ ตั้งใจในการรักษาค�าพูด มีสัจจะ และลดเว้น 
กับสิ่งของมึนเมา ยาเสพติด ที่ท�าให้สูญเสียก�าลังแห่งสติปัญญาของตน ในทางพระพุทธศาสนา 
กล่าวถงึการรกัษาศลีว่า จะต้องประกอบเจตนาทีแ่รงกล้า เพือ่งดเว้นจากการกระท�าผดิในสกิขาบท 
ทั้ง 5 ข้อ โดยใช้หลัก “วิรัติ” หรือหลักการเว้นจากการท�าชั่ว การทุจริต 3 ประการ คือ 
 1) สมาทานวิรัติ คือ การงดเว้นด้วยการตั้งใจที่จะรักษาศีลในข้อนั้นๆ ตั้งใจสมาทาน
เพื่อจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ การประหัตประหาร ท�าร้าย ลักขโมย ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้ที่ 
อ่อนแอ ไม่ยินยอม ตั้งใจที่จะรักษาค�าพูด การละเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นเหตุที่ตั้งของ 
ความประมาท
 2) สัมปัตตวิรัติ คือ การงดเว้นการกระท�าความชั่วในสถานการณ์ซึ่งหน้า เมื่อมีความ 
ตั้งใจที่จะงดเว้นรักษาศีลแล้ว แต่เมื่อบุคคลเราพบเจอกับสิ่งยั่วยุ หรือประสบกับสิ่งซึ่งหน้าที ่
จะก่อให้เกิดการล่วงละเมิดศีล 5 แล้ว ก็ยังมีความตั้งใจมั่นที่จะไม่กระท�าให้เกิดความเสียหาย 
ต่อชีวิต ทรัพย์สิน นั้นๆ ถือว่าเป็นรักษาศีลที่มั่นคงยิ่งขึ้น มีจิตใจที่มั่นคงในการรักษาศีล
 3) สมจุเฉทวริตั ิคอื การละเว้นการล่วงละเมดิในศีล 5 อย่างเด็ดขาด งดเว้นจากความชัว่ 
ทั้งปวงได้ ไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าและลับหลัง มีจิตใจเมตตา มีสติปัญญาในการด�าเนินชีวิตอย่าง 
สม�่าเสมอ จนถึงขั้นสามารถขจัดกิเลสท่ีเป็นเหตุแห่งความชั่วนั้นๆ ได้ ไม่มีความคิดที่จะ 
ประกอบกรรมชัว่หรอืการละเมดิศลีต่างๆ ได้เลย การรกัษาศลี 5 ใน 3 ระดบัดงักล่าว ย่อมน�าพา 
บุคคลไปสู่การสร้างความดีงามยิ่งขึ้น ดังภาพแสดงขั้นตอนการรักษาศีล 5 ตามหลักวิรัติ 3 ดังนี้ 
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ศีล 5 และเบญจธรรม 5 : คุณค่าของชีวิตและสังคม
    มนษุย์ทกุเชือ้ชาต ิศาสนา หรอืต่างผวิพรรณ วรรณะล้วนชืน่ชอบความสงบสขุ สนัตภิาพ 
และการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล แต่ด้วยเหตุที่ยังมีคนบางคน บางกลุ่ม บางพวกไม่เข้าใจถึง 
ความรัก ความเมตตา และไม่สามารถควบคุมกิเลส ตัณหาภายในใจของตนเองได้ดีพอ จึงก่อ
ความขัดแย้ง เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ความสงบสุขและสันติภาพจึงเกิดข้ึนได้ยาก ผล
ที่เกิดขึ้น คือ ความสูญเสียในชีวิต ทรัพย์สิน ความขัดแย้ง สูญเสียคนรัก ครอบครัว มิตรภาพ  
เสยีแม้กระทัง้ความสขุภายในใจของตนเอง ไม่ว่าโลกจะเกดิสงครามหลายคร้ัง เกดิความขดัแย้ง 
ทัง้ในระดบับคุคลไปจนถงึความขดัแย้งระดบันานาชาต ิทุกอย่างจบลงด้วยการสร้างความเข้าใจ
ทีม่าจากความปรารถนาดขีองกลุม่คนท่ีต้องการยตุคิวามขดัแย้ง ไม่อยากให้มีการประหัตประหาร 
ท�าลาย ท�าร้ายซึ่งกันและกัน 
 ดังนั้น สิ่งท่ีท�าให้บุคคลและโลกเกิดสันติภาพได้ ก็คือ ความปรารถนาดีที่มาจาก
ภายในใจ จากความรัก ความเมตตา และการตั้งอยู่ใน “ศีล” หรือข้อปฏิบัติที่มนุษย์จะพึงมี 
ต่อกัน ไม่ว่าศีลธรรมทางศาสนาหรือจริยธรรมที่เป็นข้อตกลง-กติกาของสังคม เช่น การเคารพ
ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอื่น ไม่เบียดเบียน ดูถูก ให้ร้ายซ่ึงกันและกัน ฉะนั้น “ศีล”  
จึงเป็นเสมือนกติกาของชีวิตและสังคมที่จะท�าให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เมื่อบุคคลด�าเนินการ
ตามหลักศีล 5 และเจริญในหลัก “เบญจธรรม” คือ คุณธรรม 5 ประการคู่กับศีล ย่อมจะสร้าง
สังคมให้เกิดสันติภาพขึ้นมาได้

ขั้นตอนการรักษาศีล 5 ตามหลักวิรัติ 3
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 ดังนั้น การรักษาศีล 5 ก็คือการมีเจตนาหรือความตั้งใจที่จะไม่ประพฤติในทางเสียหายต่อ
ชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัวหรือบุคคลที่อ่อนแอ ตั้งใจในการรักษาค าพูด มีสัจจะ  และลดเว้นกับสิ่งของ
มึนเมา ยาเสพติด ที่ท าให้สูญเสียก าลังแห่งสติปัญญาของตน ในทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงการรักษา
ศีลว่า จะต้องประกอบเจตนาที่แรงกล้า เพ่ืองดเว้นจากการกระท าผิดในสิกขาบททั้ง 5 ข้อ โดยใช้หลัก 
“วิรัติ” หรือหลักการเว้นจากการท าชั่ว การทุจริต 3 ประการ คือ  
 1) สมาทานวิรัติ คือ การงดเว้นด้วยการตั้งใจที่จะรักษาศีลในข้อนั้นๆ ตั้งใจสมาทานเพ่ือ
จะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ การประหัตประหาร ท าร้าย ลักขโมย ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้ที่อ่อนแอ ไม่
ยินยอม ตั้งใจที่จะรักษาค าพูด การละเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นเหตุที่ตั้งของความประมาท 
 2) สัมปัตตวิรัติ คือ การงดเว้นการกระท าความชั่วในสถานการณ์ซึ่งหน้า เมื่อมีความตั้งใจ
ที่จะงดเว้นรักษาศีลแล้ว แต่เมื่อบุคคลเราพบเจอกับสิ่งยั่วยุ หรือประสบกับสิ่งซึ่งหน้าที่จะก่อให้เกิด
การล่วงละเมิดศีล 5 แล้ว ก็ยังมีความตั้งใจมั่นที่จะไม่กระท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน 
นั้นๆ ถือว่าเป็นรักษาศีลที่มั่นคงยิ่งข้ึน มีจิตใจที่ม่ันคงในการรักษาศีล 
 3) สมุจเฉทวิรัติ คือ การละเว้นการล่วงละเมิดในศีล 5 อย่างเด็ดขาด งดเว้นจากความชั่ว
ทั้งปวงได้ ไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าและลับหลัง มีจิตใจเมตตา มีสติปัญญาในการด าเนินชีวิตอย่างสม่ าเสมอ  
จนถึงขั้นสามารถขจัดกิเลสที่เป็นเหตุแห่งความชั่วนั้นๆ ได้  ไม่มีความคิดที่จะประกอบกรรมชั่วหรือ
การละเมิดศีลต่างๆ ได้เลย การรักษาศีล 5 ใน 3 ระดับดังกล่าว ย่อมน าพาบุคคลไปสู่การสร้างความดี
งามยิ่งข้ึน ดังภาพแสดงขั้นตอนการรักษาศีล 5 ตามหลักวิรัติ 3 ดังนี้  

 
ขั้นตอนการรักษาศีล 5 ตามหลักวิรัติ 3 

         (ข้ันที่ 3 สมุจเฉทวิรัติ) 
  
 
                (ข้ันที่ 2 สัมปัตตวิรัติ) 
 
           (ข้ันที่ 1 สมาทานวิรัติ) 
 
 
 
 
 
 

มีความเจตนาตัง้ใจว่าจะรักษาศลี ละ
เว้นความไม่ดงีามต่อชีวติและสังคม 

มีเจตนาแน่วแน่ ปรารถนาดีให้
ความเจริญต่อชีวิตและสังคม 

ละเว้นการท าชั่ว สร้างความดีตอ่
ชีวิตและสังคมอย่างสม่ าเสมอ 

ผลลัพธ์ : เพื่อสามารถด ารงชวีิต
ท่ามกลางสังคมที่มีกฎเกณฑ์  
อยู่ในโลกที่ดีร่วมกับสงัคมได ้

ผลลัพธ์ :  มีความสุขจากการได้
ท าความดี มีความเก้ือกูลต่อ
สังคม มีจิตส านึกแห่งความดีงาม 

 

ผลลัพธ์ : มีก าลังแห่งสตปิัญญา 
สามารถพัฒนาตนและสังคมไดด้ี 

และสามารถน าตนเองเข้าถึง 
ความดีงามของ 
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 เบญจธรรม 5 ประการ คือ 
 1) เมตตากรุณา ได้แก่ ความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นให้มีความสุข ความเจริญ 
และต้องการจะช่วยเหลือ ดูแล แบ่งปันผู้อื่นให้พ้นจากปัญหาในชีวิต
 2) สัมมาอาชีวะ ได้แก่ การประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่ประพฤติตนเองให้ทางเสียหาย 
ก่อการทุจริต คอร์รัปชันที่เกิดจากการท�างานของตนเอง มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
ในอาชีพและการท�างานของตนเอง
 3) กามสังวร ได้แก่ ความส�ารวมระวัง รู้จักยับยั้ง สามารถควบคุมตนในทางกามารมณ์ 
ไม่เบียดเบียนผู้ที่อ่อนแอ รับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองท�าลงไปจากพฤติกรรมทางเพศนั้น
         4) สัจจะ ได้แก่ การมีความจริงใจ มีความซื่อตรงต่อตนเองและต่อบุคคลอื่น เป็นการ 
สร้างสัจจะและมิตรภาพด้วยการคิด พูด ท�าที่มาจากความรู้สึกภายใน
 5) สติสัมปชัญญะ ได้แก่ ความระลึกได้ รู้สึกตัวอยู่เสมอ เป็นการฝึกตนให้เป็นคน 
รู้จักยั้งคิด ยั้งท�า ไตร่ตรองถึงสิ่งต่างๆ ว่า สิ่งใดควรท�า และไม่ควรท�า ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต
 เมื่อบุคคลได้กระท�าสิ่งที่เก้ือกูลด้วยศีลและเบญจธรรมดังกล่าว สันติภาพจากใจและ 
สันติภาพของสังคมย่อมเกิดข้ึน ดังนั้น ศีลจึงเป็นคุณค่าของชีวิตและสังคมที่จะก่อให้เกิด 
ความสงบสุข มีการจัดการและคุ้มครองชีวิตที่ดีร่วมกัน

ศีล 5 กับสุขภาวะทางสังคม
 ถึงแม้ว่า “ความสุขกับความทุกข์” จะเป็นของคู่กันที่สามารถเกิดขึ้นได้กับมนุษย ์
ตลอดเวลา แต่มนษุย์กป็รารถนาความสขุมากกว่า ความทกุข์ เพราะน�ามาซึง่ความสขุ ความสบาย 
ความโปร่งโล่งภายในจิตใจของตนเองอันเป็นไปตามอารมณ์ท่ีชอบปรารถนาของตนเอง 
จากการศึกษาตามแนวคิดและหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาพบว่า ความสุขของบุคคลและ
สังคมนั้น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิต การพัฒนาด้านจิตใจและปัญญา 
 “ศีล” ก็เป็นอีกหลักการหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับความสุข ความเจริญในชีวิตของ 
บุคคลและสังคม หากบุคคลมีศีลเป็นพื้นฐานการประกอบกิจการต่างๆ ในชีวิตย่อมรุ่งเรือง 
เพราะไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามของสังคม ปราศจากการเบียดเบียนตนเองและ 
ผูอ้ืน่ให้เดอืดร้อน ไม่มกีารท�าลาย ท�าร้าย ข่มเหงซึง่กนัและกนั การท�างานทีท่�าย่อมได้รับการยอมรับ 
เป็นที่ไว้วางใจต่อสังคม แต่หากมีการละเมิดศีล มีการเบียดเบียนผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงาน 
การค้ามนุษย์ การหลอกลวง ทุจริต คอรัปชั่น เป็นต้น การงานที่ท�านั้น ย่อมไม่เป็นที่ยอมรับ 
ในสังคมของผู้ที่มีศีลหรือประเทศที่มีมาตรฐานในการด�ารงชีวิตที่มองเห็นคุณค่าของบุคคล 
และสังคมแห่งความดีงาม ดังนั้น ศีล จึงเป็นการสร้างความสุขให้บุคคลและสังคมได้ดีกว่า
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 ปัจจุบันหลายประเทศมีการพัฒนาประเทศในเส้นทางของการเสริมสร้างสุขภาวะ 
ทางสังคมใน 4 ด้าน คือ การพัฒนาด้านกายภาพ ด้านสังคม (ศีล) ด้านจิตใจ และด้านปัญญา 
เพ่ือให้ผู ้คนในสังคมได้มีสุขภาวะท่ีดีท้ังทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม สังคมท่ีดีงาม มีจิตใจ 
ทีเ่ข้มแขง็ มคีวามเป็นอสิรภาพทางความคดิและการกระท�า มปัีญญาท่ีรู้เท่าทันกบับริบทของโลก 
สังคมและรู ้จักตนเอง โดยมีความพยายามก�าหนดเกณฑ์ชี้วัดสุขภาวะทางสังคมขึ้นมาว่า  
หากประเทศไหน สังคมไหน ชุมชนไหน มีการพัฒนาใน 4 ด้านดังกล่าว สังคมนั้น ประเทศนั้น 
ถือว่า มีการพัฒนาในทิศทางที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน เอื้อเฟื้อต่อการพัฒนาชีวิต 
และสังคมให้มีความสุข ความเจริญ โดยมิได้มองถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่มอง 
ถึงการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม มองถึงความสุข การพัฒนาจิตใจและปัญญาเป็นส�าคัญ
 เกณฑ์ดชันชีีว้ดัความสขุและการพฒันาสขุภาวะทางสงัคม 4 ประการนัน้ หากพจิารณา 
จากหลักการทางพระพุทธศาสนาแล้วจะพบว่า มีส่วนที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้
 1) ดชันสุีขภาวะทางกาย เช่น การมสีขุภาพดี มกีารแสวงหาทรพัย์ทีถ่กูต้อง ไม่เบยีดเบยีน 
ผู้อื่นให้เดือดร้อน ใช้จ่ายทรัพย์เพื่อความรู้และการพัฒนาสติปัญญา การรู้จักการบริโภคท่ี 
เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นต้น 
 2) ดชันสีขุภาวะทางสงัคม เช่น การมปีลอดภยัในการด�าเนนิชวีติ การอยูใ่นสังคมทีไ่ม่มี
การเบียดเบียนท�าร้ายซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สังคมมีความเป็นธรรม เสมอภาค 
ยุติธรรม ให้เกียรติและไม่เอาเปรียบผู้อื่น เป็นต้น
 3) ดัชนีสุขภาวะทางจิตใจ เช่น การมีความดีงามภายในจิตใจ มีความเมตตา กรุณา 
ความขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ ผ่องใส สดชื่น เบิกบาน เป็นสุข ไม่ขุ่นมัวด้วยอารมณ์ต่างๆ 
ที่มากระทบที่จะมีกระทบต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน รวมทั้งการมีสภาวะแห่งจิตใจที่มี 
ความส�าราญ แช่มชื่น ไม่ขุ่นมัวด้วยอ�านาจของความโลภ ความโกรธ ความหลง อันเป็นเหตุ
แห่งความเศร้าหมองหรือความทุกข์
 4) ดัชนีสุขภาวะทางปัญญา เช่น การมีสติปัญญา มีความรู้ มีความเห็น มีความเข้าใจ
ชีวติและโลกอย่างถกูต้องตามความเป็นจรงิ สามารถอยูก่บัความเป็นจรงิของโลกและชวีติได้อย่าง 
ปกติสุข มองเห็นและเข้าใจกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง มีเหตุผล สามารถพิจารณา
เห็นปัจจัยต่างๆ อันเป็นสาเหตุของความสุขและความทุกข์ในชีวิตได้ 
 การที่จะเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมทั้ง 4 ประการให้เกิดขึ้นได้นั้น “ศีล” คือ  
หลักการและเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญต่อการให้เกิดสุขาภาวะทางสังคมดังกล่าว หลายประเทศ
จึงให้ความส�าคัญกับศีลธรรมและกติกาของสังคมเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนและให้ศีล 
เป็นพื้นฐานของการพัฒนา 
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ศีล 5 กับการด�าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน
 ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน นับว่าเป็นความยากล�าบากต่อการรักษาคุณธรรม จริยธรรม 
หรือการรักษาศีลเพื่อให้สังคมเกิดสันติสุข คดีอาชญากรรมก็ยังเกิดขึ้นในทุกๆ วัน และม ี
ความรุนแรงมากข้ึน ในหลายประเทศถึงแม้ว่าจะมิได้บอกว่าประเทศเหล่านั้นรักษาศีล 5  
เช่นเดยีวกบัสงัคมไทย แต่ก็พบว่าปัญหาอาชญากรรมในประเทศเช่น ญีปุ่่น ยโุรป หรอืบางประเทศ 
ก็มีจ�านวนน้อย เมื่อเทียบกับจ�านวนประชากร ค�าถามก็คือว่า อะไร ที่ท�าให้ประเทศเหล่านั้นมี
อาชญากรรมไม่มากนัก คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
 ดังนั้น หากพิจารณาถึงหลักการดังกล่าวก็จะพบว่า “จิตส�านึกแห่งความดีงาม” และ
เจตจ�านงแห่งการละเว้นความชั่วท่ีจะไม่เบียดเบียนตนเองและสังคมให้เดือดร้อนนั่นแหละ  
คือ ปัจจัยหลักของการสร้างสังคมให้น่าอยู่ การมีศีล 5 เป็นพื้นฐานของการด�ารงชีวิตเท่านั้น  
จึงจะท�าให้บุคคลและสังคมได้รับความสุข หากแต่เรามองข้ามการละเมิดศีลเล็กน้อย  
ไม่มีเจตนาและความมุ่งมั่นท่ีจะเอาชนะความไม่ดีงามทั้งปวง สังคมไทยก็ยังคงพบกับปัญหา 
ทางสังคม อาชญากรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด วิธีการง่ายๆ ในการรักษาศีล 5 คือ
 1) พึงสละ “ความเห็นแก่ตัว” ออกจากตนเองอย่างจริง 
 2) มีความตั้งใจ มุ่งมั่น เพื่อรักษาศีล 5 
 3) รับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองท�าลงไปทั้งต่อหน้าและลับหลัง
 4) เจริญในหลักภาวนา 4 คือ การพัฒนากายภาพให้เรียบร้อย (กายภาวนา) รักษา
สังคม (สีลภาวนา) ดูแลจิตใจ (จิตภาวนา) และแสวงหาความรู้ พัฒนาปัญญาอย่างต่อเนื่อง  
(ปัญญาภาวนา)
 ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามของชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัวที่อบอุ่น สัจจะ 
และมติรทีย่ัง่ยนื และสตปัิญญาของตนเอง การละเมดิศลี 5 คอื ความพยายามทีจ่ะเข้าข้างตนเอง 
เพื่อเบียดเบียนผู้อื่น เป็นความเห็นแก่ตัวท่ีมาจากการไม่สามารถควบคุมความอยากหรือกิเลส 
ตัณหาที่มาจากภายในของตัวเราเอง  
 การใช้หลักเบญจธรรม คือ ความมีเมตตากรุณา การตั้งใจประกอบอาชีพที่สุจริต  
การให้เกียรติยกย่องความเป็นมนุษย์และสตรีเพศ การรักษาสัจจะและมิตรภาพ รวมท้ังการม ี
สตปัิญญาเพือ่รกัษาตนจะท�าให้สังคมน่าอยู ่กเ็ท่ากบัว่า เป็นการรักษาศลี 5 ได้แล้วในสังคมปัจจุบนั  

 อานิสงส์ของศีลในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะศีล 5 ซ่ึงถือเป็นหลักการขั้นพื้นฐาน 
ของมนุษย์ที่อาศัยอยู ่รวมกันเป็นกลุ ่ม เป็นสังคม ศีลจึงเป็นเสมือนจารีตที่ต ้องปฏิบัต ิ
เพราะสังคมโดยรวมให้การยอมรับว่าศีลน้ัน เป็นหนทางน�าไปสู ่ความสงบสุขของสังคม  
ในขณะที่สังคมปัจจุบันเรียกหาสันติภาพ ศีลจึงเป็นค�าตอบของการสร้างสันติภาพ หากแต ่
สันติภาพที่จะเกิดขึ้นนั้น ใช่จะเกิดขึ้นเพียงเพราะคนในสังคมบอกว่าตนเองมีศีลประจ�าใจ  
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แต่เกิดขึ้นเพราะทุกคนในสังคมให้สัจจะกับตนเองแล้วปฏิบัติตามศีลแต่ละข้ออย่างเคร่งครัด 
อานิสงส์ของการปฏิบัติตามศีลก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงระดับ 
สังคม ประเทศชาติและระดับโลก แต่หากบุคคลใด สังคมใด ขาดการปฏิบัติตามศีล ยังคง 
ด�าเนินชีวิตโดยไม่สนใจถึงส่วนรวม ก็ย่องท่ีจะเกิดปัญหา เกิดโทษขึ้นได้ สิ่งนี่เอง เราเรียกว่า 
โทษของการละเมิดศีล ดังนั้น จะเห็นได้ว่า เบญจศีล ถือว่าเป็นข้อห้ามส�าหรับผู้ปฏิบัติศีล 
จะบริสุทธิ์อยู่ได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติตามหลักเบญจกัลยาณธรรม ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็นของคู่กัน 
ทั้งนี้ เบญจกัลยาณธรรม ก็เป็นหลักคอยประคับประคอง คอยกระตุ้นเตือนจิตใจผู้ปฏิบัติ 
เป็นส�าคัญ เป็นธรรมที่ต้องอาศัยกันและกัน ต้องเป็นไปร่วมกัน เพราะศีลธรรมเป็นของคู่กัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลจะถือศีลอยู่ได้ก็ต้องอาศัยเบญจกัลยาณธรรม อาทิเช่น ความมีเมตตา 
กรุณา และมีหิริโอตตัปปะ อยู่ในจิตใจเป็นเบื้องต้น และในทางตรงกันข้าม บุคคลจะมีธรรม 
อันงามน้ีได้ ก็ต้องอาศัยเบญจศีลเช่นกัน จึงจะสามารถรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์ไว้ได้การอยู ่
ร่วมกันในสังคมก็ต้องอาศัยเบญจศีล และเบญจกัลยาณธรรมนี้เป็นพื้นฐานก่อน สังคมจึงจะอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

2.2 แนวคิดสุขภาวะองค์รวม
 เน่ืองจากแนวคิดสุขภาพองค์รวมและการจัดการสุขภาวะของสังคมไทยมีกระบวน 
การที่เติบโตหรือเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในระดับนโยบาย กฎหมาย และวิธีการท�างานในระดับ
ชุมชน กอปรกับแนวคิดและกระบวนทัศน์ในการดูแลรักษาสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไป 
จากระบบการจัดการเพื่อสุขภาพทางกายเป็นหลักได้พัฒนาไปสู่การมองเร่ืองของสุขภาพ 
ในมิติต่างๆ อย่างรอบด้านท้ังด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาชุมชนเพื่อน�าไปสู่สุขภาวะที่ดีของชุมชน รวมทั้งในอนาคตสังคมไทยจะเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุ หากไม่มีระบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม จะท�าให้กระบวนการพัฒนาชุมชนและ 
สงัคมไทยมคีวามยากล�าบากยิง่ขึน้ ดังนัน้ ในบทน้ีจะกล่าวถงึแนวคดิ หลกัการ และการใคร่ครวญ
ย้อนรอยถึงการจัดการด้านสุขภาพและสาธารณสุขที่ผ่านมา เพื่อจักได้แนวทางการประยุกต์ใช้
กับกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในมิติของการเรียนรู้และการจัดการสุขภาพที่ดีต่อไป 

แนวคิดการแพทย์กระแสหลัก
 การแพทย์กระแสหลกั (Mainstream medicine) ทีม่กัเรียกกนัว่า การแพทย์สมยัใหม่ 
หรือการแพทย์แผนปัจจุบัน (Conventional medicine) หรือการแพทย์แบบวิทยาศาสตร์  
(Scientific medicine) นัน้ได้รบัการยอมรับในฐานะกระบวนการหลักในการดูแล รกัษาสขุภาพ
ของผู้คนในสังคม ผลส�าเร็จของการแพทย์แผนปัจจุบันนั้นนับว่า เป็นประโยชน์ต่อการรักษา 
สุขภาพและการดูแลชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก จากการรายงานขององค์การอนามัยโลก36 พบว่า 
 36 World Health Organization, World Health Statistics 2007, (NLM classifi cation: WA 900.1) p. 10.-23
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ทารกที่เกิดมามีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นกว่าในอดีต การแพทย์สมัยใหม่สามารถลดอัตรา 
การตายของทารกและเด็กอายุต�่ากว่าห้าปี (Under-five mortality rates) จากในปี  
ค.ศ. 1960 มีอัตราการตายของทารกและเด็กอายุต�า่กว่าห้าปี ประมาณ 360 คนต่อจ�านวน 
ประชากร 1,000 คน และค่อยๆ ลดลง จนในปี ค.ศ. 2005 อัตราการตายของทารกและเด็ก
อายุต�่ากว่าห้าปี มีประมาณ 120 คนต่อจ�านวนประชากร 1,000 คน และมีแนวโน้มที่จะลดลง 
ไปโดยล�าดับ ประการต่อมา มนุษย์ในสังคมปัจจุบันมีอายุยืนยาวมากขึ้น โดยมีค่าอายุขัย 
เฉลี่ย (Life expectancy at birth) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากในปี ค.ศ. 1995 ค่าอายุขัยเฉลี่ย
ของมนุษย์อยู่ที่ 48 ปี พอถึงปี ค.ศ. 2005 อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 64 ปี ส�าหรับเพศชาย และ 68 ปี  
ส�าหรบัเพศหญงิ (ส่วนประเทศไทยอายเุฉล่ียในปี ค.ศ. 2005 เพศชาย 67 ปี และเพศหญงิ 73 ปี)  
ซึง่เพิม่ขึน้อย่างมากจากอดตี นอกจากนี ้ยงัพบเหน็ความส�าเร็จของวงการแพทย์และสาธารณสุข
ในมิติต่างๆ ในการคิดค้นวิธีการในการรักษาพยาบาล การจัดการด้านสุขภาพ และการค้นพบ 
ยาใหม่ๆ ที่ใช้ในการรักษาโรคหรือความเจ็บป่วย เช่น ความส�าเร็จในการโคลนนิ่ง (Cloning)  
การรักษาโรคด้วยสเตมเซลล์ (Stem cell) เป็นต้น จนท�าให้เข้าใจว่า แนวคิดและกระบวนทาง 
การแพทย์และการสาธารณสุขสมัยใหม่สามารถท�าให้มนุษย์มีสุขภาพที่ดีข้ึน สามารถเอาชนะ 
โรคและธรรมชาตไิด้ จนท�าให้หลายฝ่ายเกดิมีทฏิฐว่ิา การแพทย์และสาธารณสขุเหล่านีเ้ป็นทีพ่ึง่ 
อันปลอดภัยต่อชีวิต ท�าให้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ปราศจากความเจ็บไข้ได้ป่วยอันทุกข์
ทรมาน และสามารถมชีวีติท่ียัง่ยนืยาวนาน ห่างไกลจากความเจบ็ป่วยหรอืแม้กระทัง่ความตายได้ 
มากขึ้น ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ระบบการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัย จนท�าให้
ผู้คนบางส่วนไว้ใจ เช่ือมั่น และได้ฝากชีวิตท้ังหมดไว้ภายใต้ระบบการแพทย์และสาธารณสุข
สมัยใหม่
 ดังน้ัน เมื่อมนุษย์เจ็บป่วยด้วยอาการต่างๆ ระบบการแพทย์ก็ด�าเนินการรักษา ดูแล 
สขุภาพด้วยวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ และเน้นการรกัษาโรคทางกายมากกว่าการรกัษาโรคทางใจ 
ดังเช่น เมื่อมีการป่วยอาการทางจิตไม่ว่าจะเป็นอาการหดหู ซึมเศร้า กระวนกระวายเป็นต้น 
แพทย์ก็จะก็วินิจฉัยด้วยค่าต่างๆ ของสารเคมีและสารสื่อกระแสระบบประสาทในสมอง 
หากพบว่า มีสารเคมีในสมองที่ผิดปกติไป ก็แก้ไขด้วยการใช้ยาซึ่งก็คือสารเคมีต่างๆ เพื่อน�า 
เข้าไปทดแทนสารเคมีในสมองที่ผิดปกติ หรือใช้ยาหรือสารเคมีเพ่ือเข้าไปยับยั้งการท�างาน 
ของสารสื่อกระแสประสาทท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าผิดปกตินั้นๆ ซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงการควบคุม 
อาการของความผิดปกติทางกาย แต่มิได้เป็นการแก้ไข บ�าบัดรักษาความผิดปกติในทางจิต
โดยตรง เป็นการปฏิบัตกิารรกัษาทางจติเวชแบบมาตรฐานทีเ่ป็นไปตามกระแสการรักษาสขุภาพ
แบบวิทยาศาสตร์ เมื่อแพทย์มองสิ่งต่างๆ รวมทั้งผู้ป่วยในลักษณะประจักษ์ ย่อมเป็นระบบที่ให้
ความสนใจในการแก้ปัญหาทางกายภาพเป็นหลัก ด้วยเพราะสามารถวัดผลได้ในเชิงประจักษ์ 
ท�าให้ขาดความสนใจต่อผู้ป่วยในฐานะมนุษย์ที่มีจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก และขาดศิลปะ 
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แห่งการเยยีวยาทีค่วบคูก่บัการรกัษา มกีารจดัระบบระเบียบต่างๆ เพือ่ความสะดวกในการรกัษา
ของแพทย์ แต่กลบัส่งผลกระทบต่อความรูสึ้กของผูป่้วยและญาติ เช่น การจ�ากดัเวลาเยีย่มผูป่้วย
ของญาติและผู้ใกล้ชิด เป็นต้น การขาดศิลปะแห่งการเยียวยานี้เองอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้
เกิดการฟ้องร้องต่อแพทย์กับผู้ป่วยและญาติ ที่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน37 

 แนวคิดการแพทย์แบบวิทยาศาสตร์นั้น มีลักษณะและทัศนะแบบลดทอนและ 
แยกส่วน มองส่ิงต่างๆ ลงลึกในรายละเอียด จนขาดการมองบริบทของส่ิงแวดล้อมต่างๆ  
ขาดความเป็นองค์รวม ท�าให้ระบบไม่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพซึ่งซับซ้อน มีความ 
เกี่ยวข้องกับมิติอื่นๆ เช่น มิติทางสังคม ปัจจุบันมีลักษณะสังคมแบบบริโภคท่ีเห็นชัดคือ  
โรคอ้วน (Obesity) หรือ โรคโภชนาการเกิน (Over Nutrition) เกิดจากการบริโภคเกินพอดี  
โรคอ้วนก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันท�าให้เกิดโรคอื่นๆ ตาม เช่น หัวใจ ความดัน เบาหวาน เป็นต้น  
หรือการบริโภคสุราและการสูบบุหรี่ ซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาอีกมาก 
ปัญหาความเครียดจากการใช้ชีวิตปัจจุบัน ซึ่งส่งผลถึงการท�างานของร่างกาย เกิดโรคต่างๆ 
หรือถึงขั้นฆ่าตัวตาย หรือ โรคอันเกี่ยวเนื่องกับขาดการเรียนรู้ ขาดความเข้าใจในการรักษา 
สุขภาพทั้งหมดนี้ เป็นภาพท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การแพทย์ซ่ึงมองมนุษย์เป็นจักรกลที่ 
ซับซ้อนหรือทางกายภาพเพียงอย่างเดียวไม่สมารถแก้ปัญหาสุขภาพได้ทั้งหมด เพราะเป็น 
การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น เมื่อการแพทย์มีทัศนะแบบแยกส่วน จึงท�าให้เกิดผู้เชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้าน (Specialization) เกิดระบบการแพทย์ที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญต่างๆ
 จากเดิมในยุคเริ่มแรกมีเพียงแพทย์ ต่อมาภายหลังเกิดการแบ่งแยกเป็นวิชาชีพ 
ต่างๆ มากมาย ทั้ง เวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การพยาบาล การแพทย์แผนไทย  
การแพทย์ทางเลือก หรือแม้แต่แพทย์เองก็มีระบบความเชี่ยวชาญเฉพาะขึ้น เกิดศัลยแพทย์ 
แตกย่อยเป็นศัลยแพทย์สมอง เป็นต้น ระบบความช�านาญพิเศษนี้เอง เมื่อมองผู้ป่วยย่อมมอง
เป็นชิ้นส่วนย่อยๆ แยกชีวิตเป็นเสี่ยงๆ ไม่ได้มองบุคคลในลักษณะองค์รวม เมื่อท�าการรักษา 
ก็ท�าการรักษาอวัยวะเฉพาะส่วน แม้แต่อวัยวะชิ้นเดียวกันนี้เองก็มีการแบ่งรูปแบบการรักษา 
เป็นด้วยยา (อายุรแพทย์) ด้วยการผ่าตัด (ศัลยแพทย์) เป็นต้น การรักษาที่มุ่งไปที่อวัยวะตาม 
ความเชี่ยวชาญของตนนี้เอง ท�าให้ระบบการแพทย์หรือแพทย์เองลืมไปว่า ก�าลังรักษาคนอยู่  
จนเกิดค�าพูดที่ว่า “เอาแต่แก้ไข้ ไม่ได้รักษาคน” ระบบความเชี่ยวชาญนี้เองท�าให้ขาดการมอง 
ถึงบริบทที่เกี่ยวข้องการรักษาจึงขาดตอนเป็นส่วนๆ ไม่เป็นไปโดยตลอดทั้งขบวนการเกิดมิติ 
การรักษาท่ีคับแคบท้ังสัมพันธ์ไปถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาที่มากขึ้น และที่ส�าคัญที่สุดแล้ว 
คือ ไม่สามารถมองเห็นคนไข้เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกเป็นพื้นฐานของชีวิต

 37 ภินันท์ สิงห์กฤตยา, “ศึกษาการประยุกต์ใช้กระบวนทัศน์และกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระพุทธศาสนา” วิทยานิพนธ์ 
พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, 2553).



39แนวคิดพื้นฐานการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

แนวคิดการแพทย์กระแสหลักสู่แนวคิดสุขภาพองค์รวม
 ท่ามกลางกระบวนทัศน์แบบวิทยาศาสตร์ที่แพร่ขยายครอบคลุมไปทั่วโลก ก็ได้เกิด 
แนวคิดใหม่ที่มีทัศนะต่อสรรพส่ิงอย่างกว้างขวางหลากหลายแทนที่ทัศนะเดิม โดยมองว่า 
สรรพสิ่งมีสายใยแห่งความสัมพันธ์ การเกื้อกูล ความเป็นเหตุปัจจัยแก่กันและกันของ 
สรรพสิ่งแทนที่การมองตนเองแยกส่วนจากส่ิงแวดล้อม จนเกิดความปรารถนาแห่งการ 
เอาชนะที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว ตีบตัน และไร้ทางออก มีความพยายามในการเปลี่ยนแปลง 
แนวคิดท่ียึดโยงกับกระบวนทัศน์แบบวิทยาศาสตร์เชิงจักรกล สู่กระบวนทัศน์แบบองค์รวม 
ที่มองสรรพสิ่งเป็นเครือข่าย ต่างพึงพิงอิงกัน (Interdependent) โดยมองว่าสรรพสิ่งในตัวเรา 
และสิ่งรอบข้างนั้น เป็นส่วนหน่ึงขององค์ประกอบต่างๆ ที่มาบรรจบกันแล้วก่อรูปและสร้าง 
กระบวนการจนเป็นข ่ายใยชีวิต (web of life) ท่ีปรากฏอัตลักษณ์หรือภาพแห่ง 
ความเคลือ่นไหวทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัสิง่ต่างๆ โดยทีเ่ราอาจลืมนกึถงึความเป็นจริงแห่งข่ายใยชวีติ 
ในมิติแห่งความสัมพันธ์อันนั้น สรรพสิ่งในตัวเราและสิ่งต่างๆ ในโลกและสากลจักรวาลนั้น 
เกิดขึ้นด้วยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่มีสิ่งใดจะเกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว ทุกส่ิงมีที่มา 
มีที่ไป มีเหตุ มีปัจจัย เมื่อเหตุและปัจจัยเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างเก้ือกูล ย่อมเป็นปัจจัยที่ก่อให้ 
เกิดสิ่งใหม่ และสิ่งใหม่ก็สร้างเส้นทางการเชื่อมโยงกับส่ิงเก่าและสรรพส่ิงอย่างไม่มีที่ส้ินสุด 
ทุกอย่างเป็นกระบวนการที่โยงใย สลับซับซ้อน เป็นเครือข่าย (network) ที่เชื่อมโยงจาก 
สิ่งเล็ก ๆ และภายในสิ่งเล็กๆ ก็มีการเกาะเกี่ยวกันอย่างน่าอัศจรรย์38 ทั้งนี้ เพื่อการจัดการ 
ที่เป็นระบบ ถึงแม้ว่าจะมีความไร้ระเบียบอยู่แต่ก็สามารถจัดการตามเหตุผล และปัจจัย 
ของสิ่งเหล่าน้ัน แนวคิดนี้มีอิทธิพลต่อการจัดการดูแลสุขภาพด้วย กลายเป็นการจัดการ 
สุขภาวะภายใต้แนวคิดแบบองค์รวม ซึ่งมีความหมายที่กว้างกว่าการมีสุขภาพชีวิตที่ดี 
หรือ ความปราศจากโรค แต่หมายถึงองค์รวมของชีวิตทั้งหมดที่เป็นปกติสุขหรือสมบูรณ์ 
เช่นเดียวกับท่ีองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก�าหนดนิยามของสุขภาพไว้ว่า ภาวะแห่ง
ความสมบูรณ์พร้อมของร่างกาย จิตใจ และสังคม ดังนั้น สุขภาพจึงมิได้หมายความเฉพาะ 
เพียงแต่การไม่เป็นโรคหรือทุพลภาพเท่านั้น แต่เป็นการจัดการเพ่ือความสมดุลของชีวิต 
และการใช้ชีวิตที่เหมาะสม 
 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) ได้นิยาม 
ความหมายของค�าว่า สุขภาพ หรือ สุขภาวะ (Well being) ไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2491 ว่า  
สุขภาพ คือ “ภาวะแห่งความสมบูรณ์พร้อมของร่างกาย จิตใจ และสังคม และมิได ้
หมายความเฉพาะเพยีงแต่การไม่เป็นโรคหรอืทพุลภาพเท่านัน้” (Ottawa Charter for Health 
Promotion. WHO, Geneva, 1986. อ้างใน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541, หน้า 2.)  

 38 พระมหาสุทิตย์  อาภากโร, เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชน
เป็นสุข (สรส.), 2548).
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และ “ปัจจุบันสุขภาพในมิติทางจิตวิญญาณหรือ สุขภาวะทางจิตวิญญาณได้ถูกยอมรับ 
เพิ่มเติมเข้าไป” (World Health Organization, 1998), p.1.) โดย “สุขภาวะทางกาย  
หมายถึง การปราศจากโรคหรือทุพพลภาพ สุขภาวะทางใจ หมายถึง การมีความสบายใจ  
มีความร่าเริงแจ่มใส ไม่เครียด หรือทุกข์ร้อนใจ สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การปลอดพ้น 
จากความบบีคัน้ทางสงัคม เช่น ความไม่เป็นธรรมทางสงัคม การกดขีขู่ดรดี การดถูกูเหยยีดหยาม  
หรือความรุนแรงอื่นๆ และ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ยังเป็นมิติที่ยากที่จะให้ค�าจ�ากัดความ 
ที่แน่ชัดลงไป” และ สุขภาพ (Health) คือ ขอบข่ายความสามารถอย่างต่อเนื่องท้ังทาง 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมของคนๆ หนึ่งที่จะรับมือกับสภาพแวดล้อม สุขภาพดีนั้น
ยากที่จะให้ค�าจ�ากัดความยิ่งกว่าสุขภาพไม่ดีซ่ึงสามารถบอกได้จากการปรากฏโรคต่างๆ  
เพราะค�าว่าสุขภาพดีไม่ใช่เพียงแต่การไม่มีโรค แต่ต้องส่ือถึงแนวคิดในเชิงบวกมากกว่านั้น 
ระหว่างความมีสุขภาพดีกับความมีโรคภัยก็ยังมีความปลีกย่อยแตกต่างกันไปอีก เช่น บางคน 
อาจมีสุขภาพร่างกายดีแต่เป็นหวัดหรือป่วยทางจิต บางคนอาจดูเหมือนสุขภาพดีแต่ม ี
ภาวะร้ายแรง เช่น มะเร็งซ่อนอยู่ซึ่งการตรวจร่างกายหรือทดสอบวินิจฉัยเท่านั้นจะบอกได้  
หรืออาจตรวจไม่พบเลยไม่ว่าจะด้วยวิธีใด
 ค�าว่า องค์รวม หมายถึง ทั้งหมด (all) ตลอดทั้งหมด (entire) รวมทั้งหมด (total)  
เป็นแนวคิดที่ว่าคุณสมบัติท้ังหมดที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดระบบหนึ่งทั้งทางชีววิทยา สังคม  
เศรษฐกิจ จิตใจ ภาษา และอื่นๆ ซ่ึงไม่สามารถก�าหนดหรืออธิบายได้ โดยอาศัยผลรวม 
ของส่วนประกอบต่างๆ ของสรรพสิ่งเข้าด้วยกัน โดยจะเป็นระบบทั้งหมด (whole) ที่เป็น
ตัวก�าหนดแนวทางความส�าคัญให้แต่ละส่วนได้แสดงคุณสมบัติออกไป ซ่ึงหลักการทั่วไปของ 
ความเป็นองค์รวม เป็นแนวคิดท่ีสรุปรวบยอดมาจากหลักอภิปรัชญา (Metaphysics)  
ของอริสโตเติล (Aristotle) ที่ว่า “ทั้งหมดเป็นมากกว่าผลรวมของส่วนต่างๆ ของมันเอง” 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Holism) แนวคิดองค์รวม คือ ทัศนะที่ถือว่าการจะ
อธิบายหรือเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องถึงภาพรวมของสิ่งนั้นไว้ก่อนโดยแสดงให้เห็นถึง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งนั้นกับสิ่งที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นหนึ่งเดียว39 

 ความเป็นองค์รวมหมายถึง ความเป็นหนึ่งอันเกิดจากความเชื่อมโยงอย่างสอดคล้อง 
ขององค์ประกอบต่าง ๆ สิ่งที่ตามมาก็คือคุณภาพใหม่ที่พิเศษไปจากคุณภาพขององค์ประกอบ 
ย่อย ๆ ทั้งหลาย ตัวอย่างท่ีช่วยให้เห็นคุณสมบัติดังกล่าวชัดเจน ได้แก่ ออกซิเจนและ
ไฮโดรเจน ต่างเอื้อต่อการเกิดไฟ แต่เมื่อมารวมกันเป็นน�้า ก็ได้คุณภาพใหม่ท่ีสามารถดับ
ไฟได้ หรือแสงเจ็ดสีเมื่อมารวมกันจะได้แสงสีขาว ซึ่งเป็นสีที่พิเศษไปจากสีทั้งเจ็ด40  ส่วน
สุขภาพองค์รวม หมายถึงสุขภาพท่ีครอบคลุมทุกมิติของชีวิต เป็นสุขภาวะโดยรวมอันเกิด

 39 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร: นานมี. บุคส พับลิเคชั่นส, 2546), หน้า 43.
 40 พระไพศาล  วิสาโล , “สุขภาพองค์รวม”, <www.visalo.org>, 13 มิถุนยน 2560. 
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จากสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม ซึ่งต่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดยากที่จะแยก 
ออกจากกันเป็นส่วน ๆ หรืออย่างโดด ๆ ได้ ค�าว่าองค์รวม ได้ถูกน�ามาใช้อย่างกว้างขวางหลาก
หลายสาขาวิชา41 ได้กล่าวแสดงทัศนะองค์รวมไว้ว่า หมายถึงทัศนะที่ถือว่า ความเป็นจริง 
ของสิ่งใด ย่อมเป็นคุณสมบัติส�าคัญเฉพาะตน ซ่ึงไม่สามารถเข้าใจได้โดยการแยกสิ่งนั้น 
ออกเป็นส่วนย่อยๆ แล้วศึกษาคุณสมบัติของส่วนย่อยนั้นๆ แม้จะเอาคุณสมบัติของส่วน 
ย่อยๆ มารวมกันก็ไม่สามารถเทียบความหมาย หรือความส�าคัญกับคุณสมบัติขององค์รวม 
เดิมได้ และเมื่อมองเข้าสู่ระบบสุขภาพในความหมายท่ีเป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปหมายความถึง 
สภาพร่างกายที่อยู ่ในระดับที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือเป็นสภาพของการมีชีวิตที่ดี42    

หรอื “ภาวะทีป่ราศจากโรคภยัไข้เจบ็” ในความหมายทีก่ว้างกว่านัน้ คอื “(1) สภาพทางร่างกาย 
หรือจิตใจของคน และ (2) สภาพของการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจนั้น ก็คือ 
สุขภาพตามที่บุคคลโดยทั่วไปเข้าใจร่วมกัน คือ การมีร่างการแข็งแรง ปราศจากโรค หรือท่ี 
เข้าใจกันในมิตทิีก่ว้างกว่านัน้ คือ การมทีัง้ร่างกายและจติใจทีแ่ขง็แรง ปราศจากโรค ซ่ึงนบัได้ว่า 
ยังไม่สมบูรณ์ โดยนัยแล้ว ความเป็นองค์รวม คือ ชีวิตของมนุษย์ท้ังหมดท่ีเป็นปกติสุขและ 
มีความสมบูรณ์ 
 พระไพศาล วิสาโล มองว่า แนวคิดเรื่องสุขภาพองค์รวม มาจากความคิดพื้นฐานที่ว่า 
มนษุย์แต่ละคนน้ันประกอบด้วยกายและใจ ขณะเดียวกนักม็อิาจแยกตัวอยูโ่ดด ๆ  ได้  หากยังต้อง 
มีความสัมพันธ์กับผู้คน เริ่มจากพ่อแม่ ญาติพี่น้องไปจนถึงผู้คนในสังคม  ด้วยเหตุนี้ กายและใจ 
จะต้องสัมพันธ์กันด้วยดี ควบคู่ไปกับความสัมพันธ์ทางสังคม ถึงจะท�าให้ชีวิตมีความเจริญ 
งอกงามหรือมสีขุภาพทีด่ไีด้ โดยมไิด้มองว่า สขุภาพ หมายถงึ ความปลอดโรค (disease) เท่านัน้ 
เพราะแม้จะปลอดโรคหรือปัจจัยทางกายภาพที่เป็นตัวก่อโรค (pathogen) เช่น เชื้อโรค  
สารพิษ  ก็ใช่ว่าบุคคลจะมีสุขภาพหรือสุขภาวะที่ดีได้ มีผู้ป่วยไม่น้อยที่รู้สึกอ่อนเพลีย เวียนหัว 
ทั้ง ๆ ที่อวัยวะทุกอย่างเป็นปกติ บางคนหูหนวก ตาบอด หรือเป็นอัมพาต โดยไม่พบรอยโรค 
หรือความผิดปกติของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อสาวหาสาเหตุกลับพบว่าต้นตออยู่ที่จิตใจ เช่น 
ความเครียด ภาวะกดดันในจิตไร้ส�านึก ซึ่งอาจสืบเนื่องจากปัญหาความสัมพันธ์กับผู้ใกล้ชิด 
แนวคิดแบบสุขภาพองค์รวมมองว่า โรคนั้นมิได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งโดด ๆ แม้กระทั่ง 
โรคติดเช้ือ ก็มีสาเหตุมาจากปัจจัยอื่นนอกจากตัวเชื้อโรคเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งสุขภาพองค ์
รวมมีทัศนะว่า โรคแต่ละโรคนั้นเกิดจากหลายสาเหตุ มีหลายองค์ประกอบเข้ามาเก่ียวข้อง 
และองค์ประกอบเหล่านั้นมิได้มีแค่องค์ประกอบทางกายภาพ (เช่น เชื้อโรค สารพิษ) เท่านั้น 
หากมักมีองค์ประกอบทางด้านจิตใจและความสัมพันธ์ทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ 
ดังเช่น ความเครียดมักจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคมความเจ็บป่วยของผู้ท่ีไปหาหมอ 

 41 Capra , Fritjof, The Web of Life, (London : Flamingo , 1997).
 42 Cambridge University, Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 2003), (NLM classification: WA 900.1), p. 580.
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ร้อยละ 60-90 เป็นเรื่องกาย-ใจ และเกี่ยวข้องกับความเครียด แม้กระทั่งโรคติดเชื้อ 
ทัศนะแบบองค์รวมก็เห็นว่ามิได้เกิดจากเชื้อโรคหรือจุลชีพอย่างเดียว หากยังเกี่ยวข้องกับ 
ระบบภูมคุ้มกันในร่างกาย หากระบบภูมิคุ้มกันเป็นปกติหรือท�างานได้ดีเชื้อโรคก็ไม่สามารถ 
ท�าให้เกิดความเจ็บป่วยได้ ดังเห็นได้ว่าคนปกตินั้น มีเชื้อโรคหลายอย่างอยู ่ในร่างกาย 
แต่ก็ไม่เจ็บป่วย ทั้งนี้เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันสามารถควบคุมเชื้อโรคนั้นไม่ให้ออกฤทธิ์ได้
 สุขภาพของบุคคลแม้กระทั่งในทางกายนั้น ผูกพันแนบแน่นกับสุขภาวะทางใจและ 
ทางสังคม จิตใจที่แช่มชื่น เป็นสุข ไม่เครียด ความสัมพันธ์ที่ราบรื่น ไม่ร้าวฉาน เป็นปัจจัยส�าคัญ 
ต่อสุขภาพของบุคคล หากมีปัญหาทางจิตใจและความสัมพันธ์ทางสังคมแล้ว บุคคลก็สามารถ 
ล้มป่วยได้ โดยท่ีการล้มป่วย (illness) น้ันอาจไม่เกี่ยวข้องกับโรค (disease) เลย ด้วยเหตุนี ้
การปลอดโรคจึงไม่ใช่หลักประกันแห่งสุขภาพอย่างแท้จริง เพราะถึงแม้ไม่เป็นโรคแต่ก็อาจ 
ล้มป่วยได้ด้วยสาเหตุทางจิตใจและความสัมพันธ์ทางสังคม ทัศนะที่ว่า สุขภาพ หมายถึง 
การปลอดโรค จึงไม่ครอบคลุมเพียงพอ นอกจากจะเน้นเฉพาะมิติทางกายภาพแล้ว ยังเป็น 
การมองสุขภาพในเชิงลบ เพราะสุขภาพท่ีแท้จริงเกิดจากสภาวะที่เป็นบวกทั้งในทางกาย  
ใจ และสังคม คือร่างกายแข็งแรง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายท�างานได้ดี ใจเป็นสุขแช่มชื่น รู้จัก 
มองในแง่บวก ส่วนความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็เป็นไปอย่างราบร่ืน กลมเกลียวกัน กระบวนทัศน ์
ต่อการมองชีวิตและสุขภาพในแนวสุขภาพแบบองค์รวมนั้นมองสุขภาพว่าเป็นเรื่องที่เก่ียวข้อง 
กับทั้งชีวิตเป็นมากกว่าการเน้นแค่ความเจ็บป่วยหรือการจัดการส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
โดยจะพิจารณาท่ี “ตัวคนท้ังคน” ความเกี่ยวเนื่องของร่างกาย จิตใจ วิญญาณ รวมถึงปัจจัย 
ทางสังคม สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนๆ นั้น ดังนั้น หลักการพ้ืนฐานของสุขภาพ 
องค์รวมจะต้องมีการด�าเนินการที่สอดคล้องกันในทุกมิติ 
 จากนิยามสุขภาพขององค์การอนามัยโลกจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนถึงแนวคิด  
และกระบวนทัศน์สุขภาพที่มีมิติที่กว้างขวางมากข้ึน ส�าหรับสุขภาพในมิติทางจิตวิญญาณ 
ทีถ่กูน�ามาเพิม่เตมิในภายหลงันัน้ แสดงถงึมมุมองท่ีกว้างขวางและการให้ความส�าคญักบัสุขภาพ
ในมิติที่ลึกซึ้ง ละเอียดอ่อน เป็นการพัฒนามิติของสุขภาพที่ความหมายมากขึ้นกว่าการม ี
ร่างกายที่แข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง ไม่มีความทุกข์ร้อนใจ สังคมที่มีความปลอดภัยและเหมาะสม 
แก่การสร้างความสุขให้แก่ชีวิต ถึงแม้ว่ามนุษย์จะไม่สามารถให้ค�านิยามหรือแสดงให้เกิดความ 
เข้าใจในมิติทางจิตวิญญาณได้อย่างสมบูรณ์ แต่ก็นับได้ว่าเป็นความก้าวหน้าทางกระบวนทัศน ์
ที่มนุษย์พยายามก้าวผ่านเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่จับต้องได้ วัดได้ คาดการณ์ได้ อันเป็น 
กระบวนทัศน์แบบวิทยาศาสตร์ สู่มิติด้านจิตใจส่วนลึก อารมณ์ ความรู้สึก มโนธรรม หรือ  
ความศรัทธาที่มักมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอันเป็นนามธรรมยิ่งขึ้น
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การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
 จากที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า สุขภาพมีความเกี่ยวข้องใน 4 มิติ คือ สุขภาพทางกาย สุขภาพ
ทางจิต สุขภาพทางสังคม/สิ่งแวดล้อม และสุขภาพทางปัญญา/จิตวิญญาณ ซึ่งแต่ละมิติ 
ของสุขภาพล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างเป็นองค์รวมและสมดุลหากสามารถหลอมรวม 
เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันได้ ดังนั้น นิยามของสุขภาพจึงสามารถสรุปได้ใน  
2 นิยาม คือ นิยามในทางบวก (Positive) หมายถึง ความสุข ความสบายของชีวิต และนิยาม
ในทางลบ (Negative) หมายถึง ชีวิตที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือความไม่มีโรคภัยเบียดเบียน  
ซึ่งการเสริมสร้างสุขภาพภายในกรอบคิดด้านการแพทย์และการสาธารณสุขนั้นได้จ�าแนก 
กระบวนงานด้านสุขภาพออกเป็น 4 ประเภท คือ 
 1) การส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion) 
 2) การป้องกันโรค (Disease control and prevention) 
 3) การวินิจฉัยและรักษาพยาบาล (Prompt diagnosis and treatment) และ 
 4) การฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation medicine) 

 กระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาพของการแพทย์ 
กระแสหลกั ทีก่�าหนดโดยองค์การอนามยัโลก (WHO) ว่าประกอบด้วย 5 ด้าน คอื  (1) การส่งเสรมิ 
สขุภาพ (Promotive medicine) (2) การป้องกันโรค (Preventive medicine) (3) การรกัษาโรค 
(Curative medicine) (4) การจ�ากัดหรือป้องกันความพิการ (Disability limitation) และ  
(5) การฟื้นฟูสมรรถภาพของคนไข้ (Rehabilitation medicine) กระบวนงานด้านสุขภาพทั้ง 
4 กระบวนงาน หรือแนวคิดการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของการแพทย์กระแสหลัก 4 ด้านนี้ 
สามารถสรุปเป็นหลักการสร้างเสริมสุขภาพได้ 2 ด้านใหญ่ๆ คือ43 

 1) หลักการดูแลสุขภาพในยามปกติเมื่อยังไม่เกิดการเจ็บป่วย ซ่ึงเป็นการเสริมสร้าง
สุขภาพ หรือการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดโรค มีวิธีการที่หลากหลาย เช่น การออกก�าลัง
กายเป็นประจ�าสม�่าเสมอ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีความครบถ้วน  
มีความหลากหลาย มีความเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และมีความพอเพียง 
ไม่มากเกินไปจนก่อให้เกิดโรค การให้วัคซีนเพื่อป้องกันการเกิดโรค และความเจ็บป่วยต่างๆ  
การลด ละ เลิก บุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การหลีกเลี่ยงการบริโภคสิ่งที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ เป็นต้น ตลอดรวมไปถึงการตรวจร่างกายอย่างสม�่าเสมอเพื่อค้นหาการเจ็บป่วย
ที่จะเกิดข้ึนระยะต้นๆ เป็นการป้องการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นไม่ให้รุนแรงมากขึ้นอันจะน�าไปสู่ 
การเจ็บป่วยเรื้อรัง

 43 สภากาชาดไทย, “การสร้างเสริมสุขภาพ”,http://www.redcross.or.th/aboutus/repair.php4, 13 มิถุนายน 2560.
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 2) หลกัการรกัษาโรคเมือ่เกดิการเจบ็ป่วย หรือ การรักษาพยาบาลฟ้ืนฟูสุขภาพให้กลับ
มาเป็นปกต ิมลีกัษณะเด่นทีมุ่ง่เน้นการค้นหาโรค ซ่ึงเป็นอาการหรือความผิดปกติของอวยัวะใด
อวัยวะหนึ่งในร่างกาย เป็นระบบการท�างานทางชีวกลไกท่ีผิดปกติท่ีต้องตรวจวัดทางคลินิกได้ 
การแพทย์กระแสหลักจึงถือเรื่องโรคเป็นหลัก หรือทฤษฎีโรค จะกระท�ารักษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
สาขาต่างๆ ท่ีมีความช�านาญเฉพาะโรคหรือที่มีความช�านาญแบ่งแยกตามระบบของร่างกาย  
การรักษาจะมุ่งเน้นไปในการใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการรักษาบางคร้ังดูเหมือน 
เป็นกระบวนการที่ใช้แทรกแซงจากภายนอก 
 กองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (2550) ได้ก�าหนดแนวทางการ 
เสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม ดังนี้
 1)  สขุภาพองค์รวมให้คณุค่าของค�าว่า “สขุภาพ” ว่าหมายถงึ การปรับ แก้ไข และพฒันา 
ให้เกิดการมีสุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงแค่การไม่เจ็บป่วย
 2) สุขภาวะของเราจะเป็นแบบเดียวกับที่วิถีชีวิตของเราเป็น การเลือกบริโภคสิ่งใด 
เข้าสู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจจะมีส่วนก�าหนดสุขภาวะกายและใจของบุคคลคนนั้น
 3) การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุด หลักการของสุขภาพองค์รวม 
จะเน้นการพัฒนาระดับการมีสุขภาพดีให้สูงขึ้นเรื่อยๆ จนให้ดีเยี่ยมถึงที่สุด โดยให้ทบทวน 
พฤติกรรมในแต่ละวันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
 4) สุขภาพองค์รวมเน้นการให้คุณค่าต่อวิถีการด�ารงชีวิต ให้ความส�าคัญกับกระบวน 
การทางการศึกษา และสร้างความรับผิดชอบให้แต่ละบุคคลได้พยายามดูแลตนเองให้มี 
สุขภาวะที่สมดุลและสมบูรณ์
 5) เม่ือมีสภาวะความเจ็บป่วย การแพทย์องค์รวม (Holistic Medicine) จะให้ 
หลักการแบบองค์รวมในการแลกเปลี่ยนเร่ืองการรักษาและการดูแลสุขภาพกับคนไข้ โดย 
การเยียวยาแบบธรรมชาติ (Natural Healing System) และพิจารณาปัจจัยทั่วทั้งตัวคน 
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
 ถึงแม้ว่าแนวคิดสุขภาพในปัจจุบันจะปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู ่แนวคิดสุขภาพ 
องค์รวมซึง่ประกอบด้วย 4 มติ ิคอื มติทิางกาย จิตใจ สังคม และปัญญาตามทีก่ล่าวแล้ว การรักษา 
และการเสริมสร้างสุขภาพทั้ง 4 มิตินั้น จะต้องสอดผสาน สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน
อย่างเป็นองค์รวม ถึงแม้ว่าปัจจุบันภายใต้กรอบแนวคิดทางการแพทย์กระแสหลักยังคง
มุ่งเน้นสุขภาพในมิติทางกาย มีกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพโดยการส่งเสริมให้ร่างกาย 
มีสภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค การดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหาร การ
ออกก�าลังกาย การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคเป็นหลัก และเมื่อร่างกายเจ็บป่วยขึ้นแล้วก็มี 
กระบวนการวินิจฉัยและรักษาพยาบาล เพื่อให้ร่างกายฟื ้นคืนสภาพจากความเจ็บป่วย  
ป้องกันไม่ให้เกิดความพิการข้ึนกับร่างกาย และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยให้คืนดีดังเดิม ในขณะท่ี 
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มิติด้านจิตใจกลับถูกมองไปในลักษณะการท�างานในเชิงชีวเคมี โดยเน้นการศึกษาระบบท�างาน
อันสลับซับซ้อนของกลไกทางเคมีและชีววิทยาเป็นหลัก ดังนั้น การดูแลรักษาจิตใจ 
ก็กลายเป็นการให้การรักษาด้วยสารเคมีเพื่อมุ่งปรับปรุงการท�างานสารเคมีในสมองเท่านั้น
 ส่วนมิติทางสังคมและทางปัญญา ถึงแม้จะมีการกล่าวไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพ 
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 แล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติเท่าท่ีควร มีการ
ละเลยในการดูแลสุขภาพด้านสังคมและปัญญา ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงแนวคิดเก่ียวกับสุขภาพ 
ที่ขยายมิติของการมองที่ขวางออกไปและมีการส่งเสริมในบางพ้ืนท่ีและประเด็นสุขภาพ 
เท่านั้น เนื่องกระบวนการเสริมสร้างด้านสังคมและปัญญานั้นจะต้องใช้กระบวนการและ 
ขั้นที่หลากหลายและมีความเก่ียวข้องกับภาคีต่างๆ ตั้งในระดับชุมชนไปจนถึงระดับนโยบาย 
ดังนั้น จ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลา การให้ความรู้และกระบวนการที่เหมาะสม ซึ่งในอนาคตจ�าเป็น
ต้องมีกระบวนการพัฒนาสังคมและปัญญาร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในมิติของการพัฒนาชุมชน
และสังคมต่อไป

แนวคิดสุขภาพองค์รวมกับการพัฒนาชุมชนและเครือข่ายสุขภาพ
 แนวคิดสุขภาพองค์รวมมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนและสังคมในมิติต่างๆ  
อย่างมากมายและมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายและสมัชชาสุขภาพในสังคมไทยทั้งใน 
ด้านนโยบาย และกระบวนการพัฒนาในระดับบุคคล ชุมชน และเครือข่าย ดังนี้
 1. ในระดับบุคคล ตามหลักของการพัฒนาชุมชนที่มีเป้าหมายว่า จะต้องพัฒนาบุคคล 
ให้เป็นผู ้ที่รู ้ เท ่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน มีสติปัญญา สามารถพึ่งพาเองทั้ง 
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสุขภาพทางกายที่สมบูรณ์  
มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง สามารถมองปัญหาและระบบการพัฒนาต่างๆ อย่างเป็นองค์รวมและยั่งยืน  
ดังนั้น จึงมีความสอดคล้องกับการพัฒนาสุขภาพตามแนวคิดสุขภาพองค์รวม คือ การพัฒนา
บุคคลใน 4 มิติ ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา โดยสามารถด�าเนินการได้ ดังนี้ 44 

  1) การเสริมสร้างสุขภาพทางกาย ในการพัฒนาบุคคลเพ่ือให้มีสุขภาพทางกาย
ที่ดี ควรด�าเนินการดูแลร่างกายภายใต้หลักการพื้นฐานที่จะป้องกันไม่ให้โรคหรือทุกขเวทนา 
เกิดขึ้น และบรรเทารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดข้ึนแล้วให้ลดลง ด้วยการรับประทานอาหารให ้
ครบถ้วน เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย มีการใช้สอยปัจจัย 4 อย่างเหมาะสม  
การออกก�าลังสม�่าเสมอ มีการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง และเมื่อร่างกาย 
เกิดเจ็บป่วยไม่สบายขึ้นก็ให้ท�าการรักษา โดยใช้ภูมิปัญญาและกระบวนการของการแพทย์ 
เข้ามาดูแล เช่น  การใช้สมุนไพรในการรักษาโรค ใช้วิธีการธรรมชาติบ�าบัด และใช้กระบวนการ
ของชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลในลักษณะของการปรึกษาหา หรือใช้จิตวิทยาทางสังคมในการ
เฝ้าระวัง ป้องกันโรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น

 44 ปาริชาติ วลัยเสถียร, กระบวนการและเทคนิคการท�างานของนักพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544).
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  2) การเสริมสร้างสุขภาพทางจิตซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของชีวิตมนุษย ์
จะต้องให้ความส�าคัญกับจิตใจของตนเอง ให้จิตใจมีความเข้มแข็ง ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด 
และมีความพร้อมในการพัฒนาและยกระดับจิตใจด้านคุณธรรมให้เพิ่มพูนขึ้น พัฒนาจิตใจ
ให้เจริญงอกงามด้วยสติปัญญา โดยมีเป้าหมายสุดท้าย คือ ความไม่เจ็บป่วยทางจิตใจอย่าง
สิ้นเชิง บรรลุสุขภาพอันสมบูรณ์ หรือมีความอิสระแห่งจิตท่ีไม่เป็นทาสของกิเลส ความโลภ  
ความโกรธ ความหลง และความครอบง�าด้านอวชิชา มจีติทีป่ลอดโปร่ง เหมาะสมกบัการท�างาน
ในทุกสภาวะ ส�าหรับความใสใจต่อสุขภาพใจน้ี สามารถปรับสภาพจิตใจของบุคคลให้เรียนรู้  
มีการพัฒนาจิตใจของตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าใจถึงสภาพการณ์ที่เป็นจริงในสังคม 
ในขณะเดียวกันก็ใช้กระบวนการทางสังคมเพื่อเป็นการเยียวยาและเสริมสร้างพลังทางจิตใจ 
ของบุคคล เช่น การใช้มิตรภาพ การเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันละกันก็จะท�าให้บุคคลมีจิตใจที่เข้มแข็ง
  3) การเสริมสร้างสุขภาพทางสังคม โดยปกติผู้คนในสังคมจะยอมรับพฤติกรรม
ของบุคคลที่แสดงออกต่อโลกและชีวิตโดยการไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น  
มีจรยิธรรมขัน้พืน้ฐานในการประกอบกจิกรรมหรอืการท�าหน้าทีข่องตนเอง เป็นผูไ้ม่เบยีดเบยีน
บุคคลอ่ืน หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เป็นบุคคลท่ีสามารถด�ารงตนอยู่ด้วยดีในสังคม และสามารถ 
เป็นแบบอย่างเพื่อชักน�าสังคมสู่ความอยู่เย็น เป็นสุขร่วมกัน สภาพแวดล้อมทางสังคมล้วนม ี
ความส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่ต้องอยู่ภายในสังคมนั้นๆ เมื่อสภาพแวดล้อมเป็นสังคม
ที่ดีและเกื้อกูลต่อการพัฒนาบุคคล ทั้งในด้านกายและจิตใจ บุคคลก็จะพัฒนาสังคมให้เกิด
การจัดการและคุ้มครองชีวิตท่ีดีร่วมกัน ตามหลักการพัฒนาชุมชนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมเป็นที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของบุคคลในการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอนจะท�าให้สังคมมีความน่าอยู่ มีการสร้างสรรค์กิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และบุคคล และเมื่อเป็นเช่นนั้น ก็จะเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ
ทางสังคมในทุกมิติร่วมกัน
  4) การเสริมสร้างสุขภาพทางปัญญา เนื่องจากปัญญาของบุคคลและสังคม 
มีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต เมื่อบุคคลมีสติปัญญาที่สมบูรณ์ ย่อมจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพที่ดี  
ดงันัน้ การพฒันาสขุภาพทางปัญญาจะต้องพฒันาอยูเ่สมอด้วยการอ่าน การฟัง คดิ การแลกเปลีย่น 
เรียนรู ้ และปฏิบัติด้านจิตใจที่มาจากหลักการทางศาสนาซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิด 
ความรู้แจ้งโลกและสรรพสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง การเสริมสร้างทางด้านปัญญา จะต้อง
มาจากการสร้างความรู้ในมิติท่ีหลากหลาย เมื่อบุคคลมีความรู้ และมีสติปัญญาในการจัดการ 
กับสิ่งต่างๆ อย่างเหมาะสม ก็จะกลายเป็นปัญญาของบุคคลที่จะน�าพาบุคคลไปสู่ความงอกงาม
ของการใช้ชีวิต ในขณะเดียวกันก็จะต้องร่วมกันสร้างภูมิปัญญาของสังคมด้วยการแบ่งปัน 
ความรู้แก่สังคม
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 พระไพศาล วิสาโล กล่าวว่า ในการบ�าบัดโรคทางใจหรือโรคทางวิญญาณ การท�า
สมาธิเพื่อให้จิตสงบ ผ่อนคลาย สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าจะให้ได้ผลอย่างแท้จริง 
และยั่งยืน ต้องอาศัยการเปลี่ยนทัศนคติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือสอดคล้อง 
กับความเป็นจริงซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่าปัญญา ปัญญามีหลายระดับเริ่มจากการเห็นว่า 
ความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาของชีวิต ความเข้าใจดังกล่าวช่วยให้ยอมรับความเจ็บป่วยได้  
โดยใจไม่ทุกข์ทรมานไปกับอาการดังกล่าวมากนักหรือการเห็นว่าโรคใดๆ ก็ตามไม่น่ากลัว 
เท่ากับความกลัวต่อโรค ความส�าเร็จของชีวจิตส่วนหน่ึงอยู่ที่การท�าให้ผู้ป่วยเห็นว่ามะเร็ง 
ไม่ใช่โรคร้ายท่ีน่าสะพรึงกลัว แม้จะเป็นมะเร็งหรือมีเซลมะเร็งอยู่ในร่างกาย เราก็สามารถม ี
ความสุขได้ และอาจสุขยิ่งกว่าตอนก่อนป่วยด้วยซ�้า ส่วนปัญญาในขั้นท่ีสูงขึ้นไปกว่านั้น คือ  
การเหน็ว่าไม่มอีะไรทีจ่ะยดึมาเป็นตวัตนได้  แม้แต่ร่างกายกไ็ม่ใช่ของเราจริง ๆ   ปัญญาดังกล่าว 
ช่วยให้ปล่อยวางในร่างกาย และไม่ยึดเอาทุกขเวทนาทางกายมาเป็นของตน ดังนั้น แม้จะ 
ป่วยกาย แต่ก็ไม่ป่วยใจ ปัญญาที่ละวางความยึดติดในตัวตนนี้ ช่วยให้สามารถด�าเนินชีวิต 
อย่างมีความสุข และโปร่งเบา ปลอดพ้นจากความเครียด ความโกรธ ความริษยา ความแข่งดี 
ความถือตัว เป็นต้น45 ปัญญาท่ีพัฒนาเต็มขั้นย่อมท�าให้เป็นอิสระจากโรคทางใจได้อย่าง 
สิ้นเชิง สุขภาวะหรือสุขภาพที่เกิดจากปัญญาดังกล่าว อาจเรียกว่าสุขภาวะทางปัญญาได ้
โดยสรุปการรักษาสุขภาพแบบองค์รวมมี 4 ด้าน คือ
 1) ด้านกาย ได้แก่ การฟื้นฟูและรักษาร่างกายทั้งระบบ โดยอาศัยยา กระบวนการ 
บ�าบัดทางกาย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาทิ การกิน การนอน การพักผ่อน  
การออกก�าลังกาย และการท�างาน
 2) ด้านจิต ได้แก่ การผ่อนคลายจิต ท�าให้เกิดความสงบ แช่มชื่น ผ่องใส มีเมตตา และ
ก�าลังใจ ไม่ท้อแท้สิ้นหวัง
 3) ด้านปัญญา ได้แก่ การเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับโรคและชีวิต เพื่อละวางความติดยึด 
และเป็นอิสระจากความผันผวนปรวนแปรของชีวิต
 4) ด้านสังคม ได้แก่ การมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นกับผู้อื่น  มีครอบครัว ญาติมิตร หรือ
ชุมชนที่พร้อมเป็นก�าลังใจให้ความช่วยเหลือ  มีความเอื้ออาทรต่อกัน

 กองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข46 ระบุถึงเทคนิควิธีการพ้ืนฐาน 
ในการเยียวยาสุขภาพแบบองค์รวมว่า น่าจะประกอบด้วยวิธีการที่ส�าคัญ ดังนี้

 45 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์,”พหุลักษณ์ทางการแพทย์: มุมมองมานุษยวิทยากับความหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพ”, ใน พหุลักษณ์ 
ทางการแพทย์กับวัฒนธรรมสุขภาพ, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2548), หน้า 50.
 46 กองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, ต�าราวิชาการสุคนธบ�าบัด, (นนทบุรี: กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข, 2550) 
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 1) อาหารและโภชนาการ
 2) การผ่อนคลายความเครียด
 3) การเยียวยาทางจิตใจและการท�าสมาธิ
 4) การหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพ
 5) การพักผ่อนที่เพียงพอ
 6) การออกก�าลังกายที่เหมาะสมกับวัย เพศ และสภาพร่างกาย
 7) การแบ่งปันความรัก และสร้างสัมพันธภาพระหว่างคนรอบข้าง รวมทั้งตนเอง
 8) การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
 9) การสร้างสัมพันธภาพทางจิตวิญญาณและการเยียวยา
 10) การพัฒนาปัญญา

 ส่วนภินันท์ สิงห์กฤตยา47 ได้กล่าวถึงการเสริมสร้างสุขภาพองค์รวมเชิงพุทธว่า  
บุคคลจะต้องด�าเนินการดูแล รักษาสุขภาพในมิติทางกายและจิตใจ ดังนี้ 
 1) สุขภาพดีเกิดจากความเข้าใจในธรรมชาติของโลก (ไตรลักษณ์) 
 2) สุขภาพดีบนความพอเพียง (สันโดษ) 
 3) สุขภาพทางร่างกายดีสร้างได้ด้วยการรับประทานอาหาร และการออกก�าลังกาย 
 4) สุขภาพดีเกิดด้วยสติ 
 5) สุขภาพดีมีศีลธรรมเป็นพื้นฐาน 
 6) สุขภาพดีเกิดจากต้นแบบที่ดี (กัลยาณมิตร) 
 เม่ือมีการด�าเนินการรักษาสุขภาพดังกล่าวแล้ว ผลที่เกิดขึ้น คือ บุคคลเป็นผู้ที่มี
สขุภาพทัง้ทางกายและทางจิตใจทีด่ ีมคีวามสขุ เป็นผูต้ั้งตนอยูใ่นบญุกศุล เป็นผูป้ฏบิติัตามหลกั 
ไตรสิกขาเป็นผู้ด�าเนินชีวิตมุ่งสู่ความเจริญทั้งทางสังคมและปัญญา

 2. ในระดับชุมชน การรักษาสุขภาวะของชุมชน เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ 
คนในชุมชนที่สร้างสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อเป้าหมายของการพัฒนา
ชุมชน คือ ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในชุมชน มีการพึ่งพาตนเองได้ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม  
การจัดการทรัพยากรชุมชน และวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม มีการด�าเนินการเพื่อการจัดการ 
และคุ้มครองชีวิตที่ดีร่วมกัน ให้ชุมชนและสังคมมีความเสมอภาค มีความยุติธรรมต่อกันและมี
ความสนัตสิขุเนือ่งจากมนษุย์แต่ละคนมีอย่างน้อย 2 สถานะ  สถานะแรกคอืการเป็นปัจเจกบคุคล   
สถานะที่สองคือการเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมไม่เฉพาะสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  

  47 อ้างแล้ว, ศึกษาการประยุกต์ใช้กระบวนทัศน์และกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระพุทธศาสนา.
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หากยังรวมถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม เริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน ไปจนถึงประเทศ  
และโลก ในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคล สุขภาพของแต่ละคนย่อมขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและ 
การด�าเนินชีวิตของตนเอง แต่ในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม สุขภาพของแต่ละคน
ย่อมต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมด้วย สภาพแวดล้อมที่เกื้อกูล เช่น มีน�้าสะอาด อากาศบริสุทธิ์  
สังคมมีความเอื้อเฟื้อ  มีหลักประกันทางสุขภาพและสวัสดิการ ย่อมช่วยให้สุขภาพของบุคคล
เป็นไปด้วยดี แต่ถ้าสภาพแวดล้อมเป็นพิษ สังคมเสื่อมโทรม สุขภาพของบุคคลย่อมยากจะ 
เป็นปกติได้48  
 ดังนั้น จึงไม่อาจมองสุขภาพของปัจเจกบุคคลแบบโดดเด่ียวได้ หากจะต้องมองอย่าง 
เช่ือมโยงกับสขุภาพหรอืสุขภาวะของสภาพแวดล้อมทัง้ทางธรรมชาตแิละทางสงัคม  ในปัจจบุนั 
อาณาบริเวณของสังคมกว้างขวางจนครอบคลุมไปถึงเร่ืองสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  
กล่าวอีกอย่างหนึ่ง สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไปแล้ว ฉะนั้น  
จึงสามารถสรุปได้ว่า สขุภาพของบุคคลแยกไม่ออกจากสขุภาพของสงัคม โดยสขุภาพของสงัคม
มี 3 ด้าน ได้แก่
 1) ด้านกายภาพ ได้แก่ การมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สะอาด ไม่มีมลพิษ 
ทางอากาศ น�า้ และในอาหาร ปราศจากภยัคกุคามทางธรรมชาต ิมทีรพัยากรธรรมชาตพิอเพยีง
แก่การด�าเนินชีวิตด้วยดี ประชาชนมีอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย สุขภาพอนามัย พลังงาน 
ตลอดจนรายได้ที่เอื้อให้ด�ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข  
 2) ด้านจิตใจ ผูค้นมคีณุธรรม ซือ่สตัย์สุจริต มคีวามเมตตาต่อกนั มจิีตใจแช่มชืน่ ผ่องใส  
มีศรัทธาในศาสนา มีความนิยมชมช่ืนในศิลปะวัฒนธรรม มีส�านึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
และมีค่านิยมที่ดีงาม มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตและโลก มีความสามารถในการ 
แก้ปัญหาชีวิตจิตใจ สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่ตนเอง สังคม และโลกได้
 3) ด้านสังคม ประชาชนมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ เคารพใน
สิทธิของกันและกัน ปราศจากอาชญากรรม ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความกลมเกลียวกัน 
ผู้คนมีส่วนร่วมอย่างพร้อมเพรียงในการสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม

 สภาพดังกล่าวจะเกิดข้ึนได้ นอกจากจะต้องอาศัยจิตส�านึกและความร่วมมือของ
ประชาชนแล้ว ปัจจัยที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ ระบบและกลไกต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็น
โครงสร้างของสงัคม ได้แก่ระบบเศรษฐกิจ การเมือง การศกึษา สาธารณสุข วฒันธรรม และศาสนา 
ระบบและกลไกเหล่านี้ ควรมีลักษณะ ดังนี้

 48 พระไพศาล วิสาโล. “หลายมิติของสุขภาพ”, <http://www.visalo.org/article/healthlaiMiti.htm>, 13 มิถุนายน 2560.
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 1) ระบบเศรษฐกจิ มีประสทิธภิาพในการเสรมิสร้างความเป็นอยูแ่ก่ประชาชน โดยไม่เน้น 
สร้างความเจริญเติบโตทางวัตถุหรือรายได้ จนท�าลายสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ 
ในสังคม ขณะเดียวกันก็มีความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ไม่ขยายช่องว่างระหว่างคนรวย 
กับคนจนให้กว้างขวางมากขึ้น
 2) ระบบการเมือง มีความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ  
มีการกระจายอ�านาจอย่างท่ัวถึง สนับสนุนการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง คุ ้มครองสิทธิและ 
สวัสดิภาพของประชาชนอย่างเสมอหน้า ไม่ถูกครอบง�าโดยอ�านาจทุนหรือผู้มีอิทธิพล
 3) ระบบการศึกษาและสื่อสารมวลชน ส่งเสริมความใฝ่รู้ยิ่งกว่าใฝ่เสพ พัฒนาปัญญา
ควบคู่กับคุณธรรม เอื้อให้ผู้คนมีความรู้และทักษะในการพึ่งตน สามารถแก้ปัญหาของตนเอง
และของชุมชนได้ สนับสนุนให้ศักยภาพของแต่ละคนได้รับการพัฒนาเพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและสังคมอย่างเต็มท่ี ไม่ผลิตคนให้เป็นเพียงแค่แรงงานในทางเศรษฐกิจ หรือเป็น 
แค่ผู้บริโภคเท่านั้น
 4) ระบบบริการสาธารณสุข สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และให้บริการสุขภาพ
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เน้นรกัษาโรค หรอืรวมศนูย์บริการไว้ทีส่ถาบนัแพทย์  หากมุ่งป้องกนัโรค
โดยส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
 5) สถาบันศาสนา เอ้ือให้ผู้คนเข้าถึงความสงบภายใน มีสภาวะจิตที่ดีงาม เปี่ยมด้วย
คุณธรรม มีปัญญารู้เท่าทันชีวิตและโลก สามารถลดละความหลงใหลติดยึดในวัตถุ ใฝ่ชีวิต 
ที่เรียบง่าย  สันโดษ และเสียสละต่อส่วนรวม
 ระบบและโครงสร้างทางสังคมเหล่านี้ หากท�างานด้วยดี ย่อมท�าให้ชุมชน สังคม 
ทั้งประเทศมีความมั่นคงเข้มแข็ง ก่อให้เกิดสุขภาวะอย่างทั่วถึงทั้งในทางกายภาพ จิตใจ และ
สังคม  แต่หากระบบเหล่านี้พิกลพิการหรือไร้ประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน   
เม่ือความเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับคนไม่กี่คน เราอาจกล่าวว่านั่นเป็นความรับผิดชอบของตัวเขาเอง  
แต่เม่ือความเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับคนนับหมื่นนับแสน นั่นไม่ใช่เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลเท่านั้น 
หากเป็นปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบในสังคม กล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นภาพสะท้อน
ของสังคมที่อ่อนแอและไร้สุขภาวะ ดังนั้น สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน มีพ้ืนฐานจากการ 
ที่แต่ละปัจเจกในสังคมมีสัมมาทิฎฐิ (เห็นชอบ) คือ มีความรู้ มีความเข้าใจต่อสิ่งทั้งหลายถูกต้อง 
ตรงตามความจริง ย่อมน�าไปสู่สัมมาสังกัปปะ (ด�าริชอบ) ซึ่งจะน�าไปสู่การปฏิบัติการตน 
ในด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง ดีงาม มีเห็นแก่ตัวลดลง มีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น

 3. ระดับเครือข่าย การพัฒนาชุมชนมีความเกี่ยวข้องกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา 
ในทุกระดับ เนื่องจากความเป็นภาคีเครือข่ายจะน�าไปสู่กระบวนการตัดสินใจในทางเลือก 
และโอกาสที่เพิ่มขึ้น การเข้าร่วมและพัฒนาเป็นเครือข่ายในประเด็นต่างๆ เช่น เครือข่าย 
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สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร-ป่าชุมชน เครือข่ายชุมชนปลอดยาเสพติด เครือข่ายสัจจะ 
สะสมทรัพย์-ออมทรัพย์ เครือข่ายประมงพื้นบ้าน เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เครือข่ายสุขภาพ 
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทั้งในระดับชุมชนและ
นโยบาย ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อการจัดการด้านสุขภาวะของชุมชน จึงจ�าเป็น 
จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะเครือข่าย 
สมัชชาสุขภาพที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่ก�าหนดทิศทางให้มี 
สมัชชาสุขภาพในสังคมไทย เพื่อด�าเนินกิจกรรมและประสานงานในด้านต่างๆ49 ดังนี้
 1) เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม  
โดยสมัชชาสุขภาพจะท�าการเปิดพื้นที่สาธารณะทางสังคมอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ทุกฝ่าย 
ทีเ่กีย่วข้อง ได้มาพบปะ พดูคยุแลกเปลีย่นประสบการณ์และค้นหาทางออกด้านสขุภาวะร่วมกัน 
และให้ความส�าคัญต่อข้อเสนอเชิงนโยบายของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 2) เพื่อเป ็นกลไกในการผลักดันนโยบายสาธารณะ คุณค่าของกระบวนการ 
สมชัชาสขุภาพทีส่�าคญัและแตกต่างจากการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ทัว่ๆ ไป คอื การมบีทบาท 
ในการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ให้เกิดทางเลือกเชิงนโยบายที่เอื้อหรือ 
สนับสนุนการสร้างสุขภาวะของประชาชน 
 3) เพื่อเป็นกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โดยสนับสนุนให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ อาศัยขบวนการประชาสังคมมาขับเคลื่อน 
เพื่อประสานงานกับทุกภาคด้วยท่าทีและบรรยากาศแบบพันธมิตรเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง 
เครือข่ายมุ่งให้มีลักษณะเป็นแบบพหุภาคี 
 การขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพของสังคมไทยที่ผ่านมาได้อาศัย 
สมัชชาสุขภาพ เป็นกลไกและเครื่องมือหลักในการเชื่อมร้อยความเคลื่อนไหวนับตั้งแต ่
การยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 การผลักดันกฎหมายและการปรับเปล่ียน 
กระบวนทัศน์ด้านสุขภาพ การสื่อสารสาธารณะ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
ภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมก�าหนดนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพของประชาชนในสังคม 
ทั้งนี้ เพื่อน�าไปสู่สมัชชาสุขภาพที่พึงประสงค์ คือ การมีภาคเครือข่ายในการจัดการสุขภาวะ
ของสังคมไทยที่มีความยั่งยืนและมาจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทย เพื่อ 
สุขภาวะที่ดีของคนไทย
 แนวคิดสุขภาพองค์รวมดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สังคมเป็นอย่างยิ่งในฐานะแนวคิด กระบวนการ กลไก และกิจกรรมของการจัดการสุขภาวะ 
ของชุมชน เป็นท้ังเป้าหมายและวิธีการท่ีจะท�าให้การพัฒนาชุมชนด้านสุขภาพของบุคคล
และชุมชนใน 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม และปัญญา มีความสมบูรณ์ การน�าแนวคิดสุขภาพ 

 49 ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, “เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ” ,<http://www.samatcha.org/ha-introduction>, 13 มิถุนายน 

2560.
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องค์รวมมาบูรณาการกับการพัฒนาชุมชนจะท�าให้ชุมชนมีกระบวนการจัดการสุขภาพ 
ทีค่รอบคลมุ เป็นการก้าวย่างท่ีมคีวามหมายและมคีวามส�าคญัต่อการดแูลสขุภาพของประชาชน 
ในอนาคตสังคมไทยจะเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุ หากระบบการจัดสวัสดิการสังคมของภาครัฐ 
ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ หรือมีการดูแลรักษาสุขภาพเพียงด้านใดด้านหนึ่งแล้ว จะท�าให้การ
พัฒนาสังคมไทยโดยเฉพาะสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสประสบกับปัญหามากขึ้น  
ดังนั้น การให้ความส�าคัญกับแนวคิดและกระบวนการสุขภาพองค์รวมจะช่วยให้ลดภาวะ 
ไร้สุขภาวะของสังคมได้ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม

2.3 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) หลังจากที่ประเทศ 
แถบซีกโลกตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและอเมริกาได้เป็นผู ้น�าและต้นแบบในการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม คือเปลี่ยนวิถีการผลิตเพื่อยังชีพและค้าขายภายในประเทศเป็นหลักมาสู่การผลิต 
เชิงอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตแบบเดียวกันในปริมาณมากซ่ึงท�าให้มีต้นทุนต�่าเพ่ือการ 
แข่งขันทางการค้าและมุ่งจ�าหน่ายระหว่างประเทศกันมากขึ้นนับแต่นั้นช่วงระยะ 1 ศตวรรษ 
ที่ผ่านมาท�าให้เกิดการใช้วัตถุดิบ การสั่งสมพฤติกรรมการบริโภค และการใช้ฐานทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ไม่คุ้มค่าและมุ่งสนองตอบความสะดวกสบายมากกว่าความจ�าเป็น 
พื้นฐาน ท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละประเทศร่อยหรอลงอย่างมาก เช่น ทรัพยากร
พลังงาน ทรัพยากรป่า ทรัพยากรแร่ และทรัพยากรน�้า เป็นต้น นอกจากนี้ ของเสียที่ปล่อย
ออกจากการกระบวนการผลิตและการบริโภคสินค้าของพลได้ก่อให้เกิดมลพิษ การปนเปื้อน 
และสร้างผลกระทบท้ังแก่มนุษย์ ทรัพยากรน�้า อากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ50  
ดังนั้น ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว จึงเริ่มรวมตัวกันสร้างกรอบแนวทางการพัฒนาใหม่โดยเกิด 
การพัฒนาความคิดแบบที่เรียกว่า “การเปลี่ยนย้ายกระบวนทัศน์” (paradigm shift) ขึ้น 
ส่งผลให้เกิด “กรอบแนวคิดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน” นับแต่ปี 2515 เป็นต้นมาจากการที่
แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืนได้เร่ิมเข้ามีบทบาทในกระแสการพัฒนาของสังคมโลกนับต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2515 โดยเริ่มตั้งแต่องค์การสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่ง
แวดล้อมของมนุษย์ (Human Environment) ณ กรุงสตอคโฮล์ม ประเทศสวีเดน ซึ่งเรียก
ร้องให้ชาวโลกค�านึงถึงผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยจนเกินขีดจ�ากัด ผลจาก
การประชุมดังกล่าว ท�าให้ท่ัวโลกหันมาให้ความสนใจเร่ืองส่ิงแวดล้อมกันอย่างกว้างขวาง 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 สหประชาชาติได้จัดตั้งสมัชชาของโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา (World Commissionon Environment and Development) หรือเป็นที่รู้จักกันดี 

 50 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย”, รายงาน
การวิจัย ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547), หน้า 2-8.  



53แนวคิดพื้นฐานการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

ในช่ือ “Brundland Commission” เพื่อท�าการศึกษาเรื่องการสร้างความสมดุลระหว่าง 
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาซึ่งได้เผยแพร่เอกสารชื่อ “Our Common Future” ที่ได้เรียกร้อง 
ให้ชาวโลกเปลี่ยนแปลงวิถีการด�าเนินชีวิตท่ีฟุ่มเฟือยและเปลี่ยนวิถีทางการพัฒนาประเทศ 
เสียใหม่ ในลักษณะท่ีปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและให้สอดคล้องกับข้อจ�ากัดของธรรมชาติ 
มากยิ่งขึ้น รวมท้ังได้เสนอว่ามนุษยชาติสามารถที่จะท�าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นมาได้ 
ต่อมาสหประชาชาติได้จัดการประชุมสุดยอดระดับโลกอีก 2-3 ครั้ง คือ “การประชุมสุดยอด
ระดับโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา” (UN Conference on Environment and 
Development : UNCED) ณ กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. 2535 โดยมีเอก
สารส�าคัญคือ “แผนปฏิบัติการ 21” ซึ่งเป็นเหมือนแผนแม่บทของโลกให้ประเทศภาคีสมาชิก
ที่เข้าร่วมประชุมได้น�าไปเป็นกรอบทิศทางพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ความยั่งยืน อีก 5 ปีถัดมา 
สหประชาชาติก็ได้เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
(World Summit on Sustainable Development: WSSD) ณ กรุงโจฮันเนสเบอร์ก 
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 180 ประเทศ 
รวมทั้งประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญใน “กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน” อย่างต่อเนื่องและร่วมกัน 
ลงนามรับมาเป็น “พันธกรณี” ร่วมกันท่ีจะพัฒนาประเทศและสังคมโลกให้น่าอยู่และยั่งยืน  
โดยมุ่งพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
 จากรายงานของบรันดท์แลนก็เรียกร้องในสิ่งเหล่านี้ นั่นคือ การพัฒนาที่ตระหนัก 
หรือค�านึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และการคิดถึงคนรุ่นหลังด้วย จึงได้รับการตอบรับและต้อนรับ
อย่างอบอุ่นจากวงการต่างๆ ซึ่งนอกจากนี้ การพัฒนาท่ียั่งยืน ยังถูกมองว่า เป็นสิ่งที่ดีเป็น 
สิ่งที่น่าปรารถนา และด้วยความที่ยังคลุมเครือ ก็เป็นการเปิดพื้นที่/ ที่ว่างให้กับบรรดา 
ผู้ที่เกี่ยวข้องเลือกตีความ/ให้ความหมายต่อสิ่งที่เรียกว่า “การพัฒนาแบบยั่งยืน” ในแบบฉบับ
ที่ตัวเองต้องการได้ ไม่แตกต่างจากมโนทัศน์อื่นๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็น “ความยุติธรรม” หรือ 
“ประชาธิปไตย” เป็นต้น เพราะคงไม่มีใครกล้าประกาศว่าไม่เห็นด้วย ไม่ชอบความยุติธรรม ไม่
ชอบการปกครองแบบประชาธิปไตย หรือแม้แต่ไม่ชอบการพัฒนาแบบยั่งยืน เพียงแต่จะมีราย
ละเอียดของเรื่องเหล่านี้แตกต่างกันไปเท่านั้น ฉะนั้น สิ่งที่รายงานของบรันดท์แลนกระท�าก็คือ 
เปิดพืน้ทีช่นิดใหม่ขึน้ในสงัคม เพือ่ให้บุคคล สถาบนั หน่วยงาน องค์การแขนงต่างๆ เลอืกประกาศ
จุดยืนทางศีลธรรมของตนเองผ่านวาทกรรมที่เรียกว่า “การพัฒนาแบบยั่งยืน”51  
 ความโดดเด่นของวาทกรรมการพัฒนาแบบยั่งยืนอยู่ที่สามารถท�าให้สิ่งที่ขัดแย้งกัน 
สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะไปด้วยกันไม่ได้ในอดีต นั่นคือ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic 
growth) กับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (environmental protection) สามารถ 
อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ และอย่างราบรื่นโดยไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระบบที่ด�ารงอยู่ 

 51 ชัยวัฒน์ เจริญสินโอฬาร, Development Discourse วาทกรรมการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์วิภาษ, 2549), หน้า 43-55.   
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกตลาดและระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลก กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความโดดเด่น 
ของวาทกรรมการพฒันาแบบยัง่ยนื อยูท่ีส่ามารถสลายความเชือ่ ความหวาดวติกในยคุทศวรรษ 
1970s และ 1980s ที่มองว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมแบบท่ีด�ารงอยู ่ 
จะน�าไปสู่การท�าลายล้างโลกในที่สุด สิ่งที่การพัฒนาแบบยั่งยืนน�าเสนออย่างส�าคัญ คือ 
การรับผิดชอบต่อผู ้อื่น และในฐานะที่การพัฒนาแบบยั่งยืนเป็นรากฐานของจริยธรรม 
ในปัจจุบัน ความน่าสนใจของการพัฒนาแบบยั่งยืนเกี่ยวกับการประสานระหว่างความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของวาทกรรมการพัฒนาแบบยั่งยืน ดูยังเป็น 
ข้อเสนอที่น่าสนใจอย่างมากด้วย เน่ืองจากเป็นทางเลือกที่สาม ระหว่างข้อเสนอที่ดูมีลักษณะ 
สดุขัว้ 2 แบบ คือแบบของนกันเิวศวทิยาอย่างลกึทีเ่รยีกร้องให้ปฏเิสธสิง่ทีเ่รียกว่า “การพฒันา” 
อย่างสิ้นเชิง กับแบบท่ีชูการพัฒนาอย่างไม่ตั้งค�าถามและไม่ค�านึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเลย 
ดังกรณีของทฤษฎีการให้ทันสมัยอย่างตะวันตกในอดีต 
 โดยสรปุการพฒันาอย่างยัง่ยนืในบรบิทโลกคอืการพัฒนาท่ีมุ่งสู่ดุลยภาพของมติิ 3 ด้าน 
คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยให้ตอบสนองต่อความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน 
และไม่ท�าให้คนรุ่นอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดความสามารถที่จะสนองความต้องการ 
ของตนเองความหมายของค�าว่า “ยั่งยืน” การใช้ค�า sustainable และ sustainability มีนิยาม 
อยู่ 3 แนวใหญ่ด้วยกัน คือ 
 1) แนวสังคม หมายถึงเรื่องเก่ียวกับการสนองความต้องการพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องได้รับอาหาร น�้า ท่ีอยู่อาศัย และการบ�าบัดรักษายามเจ็บป่วย ในขณะ 
เดียวกันก็หมายถึงการสนองความต้องการระดับสูงด้วย เชน่ ความม่ันคง เสรีภาพ การศึกษา 
การมีงานท�า ความยั่งยืนทางสังคมอาจจะเน้นเรื่องการส่งเสริมความสุขสมบูรณ์ของมวลชน 
ส่วนใหญ่ เป้าหมายส�าคัญที่สุดของแนวนี้คือ การรักษาคุณภาพชีวิตให้มีระดับสูงอย่างยาวนาน 
 2) แนวนิเวศ จุดเน้นอยู่ที่กระบวนการทางชีววิทยาของธรรมชาติ โดยเน้นเรื่อง 
ความยั่งยืนของการท�างานและประสิทธิภาพของระบบนิเวศ เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน 
ทางนิเวศในระยะยาวจ�าเป็นจะต้องมีการคุ้มครองทรัพยากรทางพันธุกรรมและการอนุรักษ์ 
ความหลากหลายทางธรรมชาติ ในความหมายนี้ การจัดการและการรักษาระบบนิเวศรวมทั้ง 
การสนับสนุนให้ชีวิตทั้งหลายอยู่รอดคือเป้าหมายส�าคัญที่สุด
 3) แนวเศรษฐกิจ จะเน้นแต่เรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ถ้ากล่าวถึง “ความยั่งยืน” 
จะหมายถึง เศรษฐกิจขยายตัวอย่างยั่งยืนยาวนาน ในอัตราที่สูง แต่นักเศรษฐศาสตร์สีเขียว  
มีแนวคิดอีกแบบคือ กล่าวว่า เศรษฐกิจที่ยั่งยืน หมายถึง เศรษฐกิจที่ค�านึงถึงระบบนิเวศและ
โลกธรรมชาติ การให้คุณค่าทางชีวิตจิตใจมากกว่าค�านึงถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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 พระธรรมปิฎก52  ได้เขียนไว้ในหนังสือ “การพัฒนาที่ยังยืน” ระบุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ว่าคือ ระบบการพฒันาทีเ่ป็นองค์รวม คอื การด�ารงอยูด้่วยดขีองมนุษย์ หมายถงึ มนษุย์อยูอ่ย่าง
มอิีสรภาพและสนัติสขุในโลกทีเ่กือ้กลู การพัฒนาอย่างยัง่ยนืต้องอาศยัความเป็นไปอย่างประสาน
และเกื้อกูลกันของระบบความสัมพันธ์แห่งองค์ประกอบทั้ง 4 ประการคือ มนุษย์ สังคม 
เทคโนโลยี และธรรมชาติแวดล้อม โดยเสนอแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนา 
แบบองค์รวม โดยบูรณาการอย่างสมดุล จะต้องเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ ซ่ึงเป็นไป
ตามระบบความสัมพันธ์ของเหตุและปัจจัยทั้งหลาย มีอิสรภาพที่จะเกื้อกูลต่อกันด้วยระบบ 
ความสัมพันธ์แห่งองค์ประกอบพื้นฐานและรวมกับความซับซ้อนที่มนุษย์สร้างขึ้น อันได้แก่ 
เทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบส�าคัญของการพัฒนาดังนี้
 1) มนุษย์ในฐานะบุคคล ในฐานะชีวิตทั้งกายและใจ
 2) สังคม
 3) ธรรมชาติ
 4) เทคโนโลยี

 องค์ประกอบทัง้ 4 จะเป็นปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อกนัทัง้ระบบ แต่มนษุย์เป็นตวักระท�า 
เพราะมีเจตจ�านง ในขณะที่องค์ประกอบอื่นไม่มี และการที่มนุษย์แปลกแยกจากธรรมชาติ
ย่อมหมายถึงว่ามนุษย์แปลกแยกจากชีวิตมนุษย์เองด้วย การแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการ
ง่ายๆ ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่จะท�าให้โลกมนุษย์กับโลกธรรมชาติประสานประโยชน์กันได ้
โดยมนษุย์อยูใ่นโลกธรรมชาตอิย่างกลมกลนื เกือ้กลู ความส�าเร็จนีจ้งึจะเป็นชยัชนะอย่างแท้จรงิ 
ของมนุษย์ และเพื่อให้เป็นองค์ประกอบท่ีดีที่จะน�าไปสู่ระบบใหญ่ทั้งหมด53  ในการพัฒนา 
จึงถือเอาการพัฒนามนุษย์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเป็นปัจจัยที่กระท�าดังกล่าวมาแล้ว 
กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนแยกได้เป็น 2 ส่วนดังนี้ 

 1. ระบบการพัฒนาคน โดยพัฒนาที่ตัวคนเป็นปัจจัยที่กระท�าให้เป็นศูนย์กลาง 
ของการพัฒนาด้วยการพัฒนาตัวคนเต็มท้ังระบบ คือ ครบทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา  
โดยทั้ง 3 ด้านมีความสัมพันธ์อิงอาศัยกันการพัฒนาคนจะต้องท�าทั้งหมดจึงจะเป็นการ 
พัฒนาคนเต็มคน
 1) พฤติกรรม พฤติกรรมีที่ดีเป็นช่องทางให้จิตใจพัฒนาและช่วยให้ปัญญางอกงาม  
โดยให้ความพิเศษกับพฤติกรรมเคยชินที่ดีและเกื้อกูลซึ่งจะต้องฝึกแต่เด็ก

 52 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์โกมลคีมทอง, 2543), หน้า 47-50.
 53 ถิรชัย อาป้อง, “แนวคิดทฤษฎีการพัฒนา”,  <http://chornorpor.blogspot.com/2011/09/blog-post_26.html>, 27 สิงหาคม 2556, 
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 2) จิตใจ จิตใจท่ีมีเจตจ�านงที่เป็นตัวชี้น�าก�าหนดพฤติกรรมและสภาพจิตที่พอใจ 
มีความสุข ก็ท�าให้พฤติกรรมมีความมั่นคง ปัญญาจะท�างานได้ผลและพัฒนาไปได้ ต้องอาศัย
สภาพจิตใจที่เหมาะ
 3) ปัญญา ปัญญาเป็นตัวแก้ปัญหา เป็นตัวจัดปรับทุกข์อย่างทั้งพฤติกรรมและจิตใจ 
ให้ลงตัวพอดี และเป็นตัวน�าไปสู่จุดหมายแห่งความมีอิสรภาพและสันติสุข จะต้องพัฒนา 
ควบคู่ประสานกันไป และอิงอาศัยการพัฒนาทั้งพฤติกรรมและจิตใจ ใช้ปัญญาบนความไม่
ประมาท

 2. ระบบการพัฒนาที่ ย่ังยืน โดยคนที่พัฒนาเต็มระบบเป็นตัวกลางหรือเป็น
แกนกลาง ด้วยการเป็นปัจจัยตัวกระท�าที่ไปประสานปรับเปลี่ยนบูรณาการระบบสัมพันธ ์
องค์รวมใหญ่สู่การพัฒนาท่ียั่งยืนและการพัฒนาที่ยั่งยืน จะเกิดขึ้นเมื่อระบบความสัมพันธ ์
ขององค์ประกอบทั้ง 4 ด�าเนินไปด้วยดี โดยทุกส่วนเป็นปัจจัยส่งผลในทางเกื้อกูลกัน และ 
ในระบบน้ีมนุษย์ในฐานะปัจจัยตัวการที่มีความส�าคัญท่ีสุด ท่ีจะให้ภาวะท่ีพึงประสงค์นี ้
เกิดขึ้นหรือไม่โดยจะกล่าวถึงข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและการปฏิบัติต่อองค์ประกอบทั้ง 4  
เฉพาะที่เป็นแนวทางพื้นฐานบางประการ
 1) มนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์ เป็นหลักที่ควรให้ความส�าคัญท่ีสูงสุด โดยมุ่งให้ 
การศึกษา จัดสรรปัจจัยเกื้อหนุนอื่นๆเพื่อให้มนุษย์แต่ละชีวิตเจริญงอกงาม เข้าถึงความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ อันจะเป็นปัจจัยไปกระท�าต่อระบบสัมพันธ์องค์รวมใหญ่บรรลุจุดหมาย 
แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนและมนุษย์ในฐานทรัพยากรมนุษย์ คือทุนหรือปัจจัยในการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม พึงมีการพัฒนาให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ มีสุขภาพดี ขยัน อดทน  
รับผิดชอบ มีความรู้ ฯลฯ พร้อมที่จะเป็นก�าลังในการพัฒนาที่ยั่งยืน
 2) สังคมระบบต่างๆทางสังคมเป็นการจัดการรูปแบบในระดับสังคม ต่างสังคม  
ประเทศชาติท่ีเปิดถึงท่ัวกัน จะต้องวางมาตรการร่วมกัน ปกป้องมิให้มีการกดข่ี บีบบังคับ  
เอารัดเอาเปรียบกัน ไม่ว่าน้อยใหญ่ สังคมควรมีมาตรการพิทักษ์ ป้องกันมิให้คนเบียดเบียน
ท�าลายธรรมชาติแวดล้อม
 3) ธรรมชาติ การมีทัศนคติที่ดีของมนุษย์ต่อธรรมชาติไม่ควรหยุดมองแค่เลิก 
มองตนเองแยกต่างหากจากธรรมชาติ แล้วมองตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ แต่ควรจะ 
ก้าวต่อไปถึงขั้นแสดงศักยภาพของมนุษย์ในการจัดวางสมมติต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อ 
ใช้อ้างสิทธิต่างๆ กลับมาอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล ไปเบียดเบียน ท�าร้าย เอาเปรียบ  
ยอมเสียสละให้มาก แล้วท�าความดีชดใช้หรือจะถือว่ากอบโกยจากเขามามากพอแล้ว จะคืน 
ให้แก่ธรรมชาติบ้างก็ได้
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 4) เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกื้อกูลไม่ท�าลายธรรมชาติ เทคโนโลย ี
ที่ประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
ผลการผลิตสูงโดยมีของเสียน้อย ก�าจัดน�้าเสีย ก�าจัดขยะ เอาของเสียมาเวียนใช้ใหม่ ตลอดจน 
การวางมาตรการบังคับควบคุม มนุษย์เองจะต้องไม่ประมาทกับการใช้เทคโนโลยี เพราะ
เทคโนโลยเีป็นเครือ่งสนองกเิลศของมนษุย์ จะต้องใช้อย่างมสีติ มิใช่ว่าเทคโนโลยเีจริญก้าวหน้า 
แต่มนุษย์กลับเสื่อมลง จะต้องเสพที่คุณค่าแท้มิใช้เสพเพราะตัณหา ข้อปฏิบัติต่อองค์ประกอบ 
แต่ละอย่างพอเป็นแนวทางแล้วขั้นที่จะบูรณาการทั้ง 4 องค์ประกอบเข้าด้วยกันเป็นระบบ 
สัมพันธ์อันเดียว โดยเอาระบบพัฒนาตัวคนมาเป็นองค์แกนกลาง ที่จะท�าหน้าท่ีเป็นปัจจัย 
ตัวกระท�าให้ส�าเร็จเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 โดยสรุป การพัฒนาอย่างย่ังยืน มีหลักการท่ีลักษณะส�าคัญ คือ เป็นการพัฒนา 
ที่ด�าเนินไป โดยค�านึงถึงขีดจ�ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนองความ 
ต้องการในปัจจุบันโดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการในอนาคต เป็นการพัฒนาท่ีค�านึงถึง 
ความเป็น “องค์รวม” คือมองว่าการจะท�าสิ่งใดต้องค�านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งอื่นๆ  
ดังนั้น การพัฒนาแนวนี้จึงยึดหลักความรอบคอบ และค่อยเป็นค่อยไป การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนไม่ได้ระบุว่าต้องปฏิเสธ “ระบบเทคโนโลยี” เพียงแต่ต้องค�านึงว่าเทคโนโลยีที่น�ามาใช้  
เป็นไปในทางสร้างสรรหรือ ท�าลายท้ายที่สุด ผลของการด�าเนินการพัฒนาตามแนวคิดใดก็ตาม 
จะตกแก่ตวัมนษุย์เองเสมอ เช่น หากพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกจิและการใช้เทคโนโลยคีวบคมุ
และบงการธรรมชาติมากเกินไป สังคมมนุษย์ก็อาจถึงกาลอวสานรวดเร็วขึ้น หรือหากยึดถือ 
การพัฒนาตามแนวทางความยั่งยืนท่ีตระหนักว่าสรรพส่ิงเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อกัน 
อย่างซับซ้อนและหลากหลาย สังคมโลกก็จะด�าเนินไปด้วยกันระหว่างสรรพสิ่งและตัวมนุษย์ 
ได้อย่างยั่งยืนยาวนาน เป็นต้น54 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)
 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs)  
ที่ 189 ประเทศท่ัวโลกรวมท้ังไทย ได้ตกลงร่วมกันให้เป็นวาระการพัฒนาของโลก ตั้งแต ่
ปี พ.ศ. 2543 อันประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 8 ข้อ ได้แก่ 
 (1) ขจัดความยากจนและความหิวโหย 
 (2) ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
 (3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี 
 (4) ลดอัตราการตายของเด็ก 
 (5) พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์ 

 54 อ้างแล้ว , โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย, หน้า 4 
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 (6) ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคส�าคัญอื่น ๆ 
 (7) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 (8) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก ซึ่งถูกใช้ในช่วง 15 ป ี
มาน้ี ก�าลังจะสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 2015 UN จึงได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพื่อก�าหนดวาระ 
การพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน์ 
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยประเด็นส�าคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015  
คือ การจัดท�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)  
โดยเป็นการด�าเนินการต่อเนื่องจากแถลงการแห่งสหัสหวรรษ (Millennium Declaration)  
เพื่อประเมินเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals:  
MDGs) และกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ พัฒนาประเทศเพ่ือขจัดความยากจน ความหิวโหย  
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดูแลสิ่งแวดล้อม  
และพร้อมรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ อีกทัง้เพิม่เนือ้หาการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ให้ครอบคลมุ 
โดยยึดถือหลักส�าคัญว่า “No one left behind”55 

 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ริเริ่ม
จากการประชุม Rio+20 โดยปรากฎอยู่ในผลการประชุมที่มีชื่อว่า “The Future We Want” 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อเนื่องจาก MDGs ซึ่งจะสิ้นสุดในปี ค.ศ. 2015 ในการนี้มีการจัดตั้ง Open 
Working Group on Sustainable Development Goals: OWG) เพื่อด�าเนินการจัดท�า
เป้าหมาย (Goals) และเป้าประสงค์ (Targets) ขึ้น OWG ประกอบไปด้วยประเทศต่างๆ 70 
ประเทศ แบ่งเป็น 30 กลุ่มประเทศ โดยประเทศไทยจัดอยู่กับ ราชอาณาจักรภูฏาน และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม OWG มีหน้าท่ีในการจัดท�าข้อเสนอ Goals และ Targets 
โดยได้รับข้อมูลสนับสนุนการท�างานจากระบบสนับสนุนทางเทคนิคของสหประชาชาติ  
(UN System Technical Support Team: TST) โดยข้อเสนอ Goals และ Targets เสร็จสิ้น 
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2014 เสนอในการ ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 68 
(68th United Nations General Assembly: UNGA) กระบวนการจัดท�าตัวชี้วัดเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal Indicators: SDGs indicators)  
เริ่มด�าเนินการภายหลังจากได้ข้อเสนอ Goals และ Targets โดย คณะกรรมาธิการด้านสถิติ 
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Statistical Commission: UNSC) ได้รวบรวมตัวชี้วัด 
ที่ได้รับการเสนอจากหน่วยงานเฉพาะด้าน และหน่วยงานสหประชาติอ่ืนๆ จัดท�าเป็นรายการ 
ตัวชี้วัดขั้นต้นที่ถูกน�าเสนอ (List of proposed preliminary indicators) พร้อมเอกสาร 
ความเป็นมาของตัวชี้วัด (Background of List of proposed preliminary indicators)

 55 พระมหาสทุติย์ อาภากโร, เอกสารประกอบการสมัมนา กระบวนการขบัเคลือ่นเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของภาคประชาสงัคม” สถาบนัวิจัย
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬ่าลงกรณราชวิทยาลัย, 2559.
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 ในปีนี้สหประชาชาติจะประกาศเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable  
Development Goals (SDGs) โดยเปลี่ยนจากกรอบคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนแบบ 3 เสาหลัก 
(Pillars) มาสู่กรอบคิดใหม่ท่ีมองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) เศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อลดข้อจ�ากัดของการส่งเสริมการพัฒนาในแบบแยกส่วน
ที่ได้รับอิทธิพลจากกรอบความคิดแบบเสาหลัก56  

หลักการส�าคัญของ SDGs
 ทีป่ระชมุสมชัชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ (UN General Assembly) ณ กรุงนวิยอร์ก 
ได้มีการรับรอง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ” (The Global Goals for 
Sustainable Development) ประกอบด้วย 
          เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่
          เป้าหมายท่ี 2 ขจดัความหวิโหย บรรลเุป้าความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการทีด่ขีึน้ 
และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
           เป้าหมายที่ 3 ท�าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการด�ารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่
ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ57  

 56 Thaicsr, “ก้าวสู่ยุค SDGs “,<http://www.thaicsr.com/2015/01/sdgs.html>, 13 มิถุนายน 2560.
 57มูลนิธิมั่นพัฒนา. “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ”, <http://www.tsdf.or.th/th/seminar-event/10268 >, 
13 มิถุนายน 2560.
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           เป้าหมายที่ 4 ท�าให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
           เป้าหมายท่ี 5 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและ 
เด็กหญิงทุกคน
 เป้าหมายที ่6 ท�าให้แน่ใจว่าเรือ่งน�า้และการสขุาภบิาลได้รับการจัดการอย่างยัง่ยนื และ
มีสภาพพร้อมใช้ส�าหรับทุกคน
           เป้าหมายที่ 7 ท�าให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัยยั่งยืน เช่ือถือได ้
ตามก�าลังซื้อของตน
           เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนและท่ัวถึงให้เป็นไป 
อย่างยัง่ยนื ส่งเสรมิศกัยภาพการมงีานท�าและการจ้างงานเต็มที ่และงานทีม่คีณุค่าส�าหรับทกุคน
           เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการ 
ปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
           เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล�้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
           เป้าหมายที ่11 ท�าให้เมอืงและการตัง้ถิน่ฐานของมนษุย์มคีวามปลอดภยัทัว่ถึง พร้อมรบั 
การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
       เป้าหมายที่ 12 ท�าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
 เป้าหมายที่ 13 ด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น
 เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล
ส�าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
           เป้าหมายท่ี 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบ 
นิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟู
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
          เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม  
มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ
          เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลัง 
แห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 58 สหประชาชาติในไทย, “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”,< http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/> , 5 กุมภาพันธ์ 2559.

   เป้าหมายทั้ง 17 ข้ออาศัยกรอบแนวคิดที่มองการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านมิติที่เชื่อมโยง 
กันของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่มาจากการรวบรวมความเห็นและข้อเสนอจาก 
ประชาชนจากทุกประเทศทัว่โลก ทีจ่ะใช้เป็นเป้าหมายเพือ่การพฒันาร่วมกันในอกี 15 ปีข้างหน้า
จนถึงปี 2573 เพื่อทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development 
Goals) ซ่ึงเป็นครั้งแรกท่ีมีเป้าหมายร่วมในการมุ่งขจัดความยากจนของประชากรโลกทั้งสิ้น  
836 ล้านคนทั่วโลกให้หมดสิ้นไปภายในปี 2573
     ด้วยเหตุนี้ องค์การสหประชาชาติจึงเน้นย�้าความส�าคัญของเป้าหมายข้อ 17 ที่เน้น 
การสร้างภาคีความร่วมมือเพื่อผลักดันให้ถึงเป้าหมาย (Partnerships for Goals) ซึ่งส่งเสริม 
การท�างานร่วมกันจากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติเพ่ือสนับสนุนการ 
ระดมเงินทุน เทคโนโลยี การยกระดับศักยภาพของส่วนราชการและองค์กรสาธารณประโยชน์ 
และความรับผิดชอบต่อเป้าหมายร่วมกัน
 โดยป ี  2558 สหประชาชาติ  ได ้ประกาศใช ้ เป ้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน  
(Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals; MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558 โดยจะเป็น 
ข้อผูกพันส�าหรับชาติสมาชิกท่ีได้ให้การรับรอง (193 ประเทศ) ในการประชุมสมัชชาใหญ ่
แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly – UNGA) ประกอบด้วย  
17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) 58  
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 1. ขจัดความยากจน ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานที่ ในทั่วโลก ผู้คน
มากกว่า 800 ล้านคน ยังคงอยู่ได้ด้วยเงินน้อยกว่า 1.25 ดอลลาห์ต่อวัน หลายคนยังขาด 
การเข้าถึงอาหาร น�้าดื่มที่สะอาดและสุขอนามัยที่เพียงพอ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
อย่างรวดเร็วในประเทศ เช่น จีนและอินเดีย ได้ช่วยยกระดับประชากรออกจากความยากจน 
แต่ความเติบโตในเร่ืองดังกล่าวก็ยังไม่มีความสม�่าเสมอเท่าใดนัก ประชากรผู้หญิงมีสัดส่วน 
ที่อยู่ในความยากจนมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากการเข้าถึงที่ไม่เท่ากันในเรื่องค่าแรงงาน การศึกษา
และทรัพย์สิน
 SDGs มีเป้าหมายท่ีจะขจัดความยากจนในทุกรูปแบบให้แล้วเสร็จภายในปี 2573  
ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีอาศัยอยู่ในสถานการณ์ที่มี 
ความเสี่ยงในการเข้าถึงทรัพยากรและการบริการข้ันพื้นฐาน รวมถึงช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับ 
ผลกระทบจากความขัดแย้งและภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
 2. ขจัดความหิวโหย การขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริม
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและผลผลิตทางการเกษตร
ที่เพ่ิมขึ้นในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา ท�าให้ได้เห็นสัดส่วนของประชากรที่ขาดแคลนอาหาร 
ลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง ประเทศก�าลังพัฒนาจ�านวนมากที่เคยได้รับความทุกข์จากความอดอยาก
และความหิวโหย ซึ่งในขณะนี้ ประเทศเหล่านั้นสามารถให้ความช่วยเหลือทางโภชนาการ 
แก่ผู้ด้อยโอกาสได้เป็นจ�านวนมาก มีความคืบหน้าอย่างมากในเร่ืองการก�าจัดความหิว โดยใน 
ภาคกลางและเอเชียตะวันออก ละตินอเมริกา และประเทศกลุ่มแคริบเบียน
 เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื (SDGs) มุง่มัน่ทีจ่ะขจัดความหวิโหยและความอดอยาก
ทุกรูปแบบ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2573 เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผู้ด้อย
โอกาสจ�านวนมาก ได้รับการเข้าถึงอาหารที่เพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการตลอดทั้งปี เป้า
หมายนี้ยังเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และ
ก�าลังการผลิตของเกษตรกรรมขนาดเล็ก ท่ีช่วยให้เข้าถึงแหล่งที่ดินท�ากิน เทคโนโลยีและการ
ตลาดอย่างเท่าเทียม นอกจากน้ีความร่วมมือระหว่างประเทศก็เป็นส่ิงส�าคัญที่สร้างความเชื่อ
มั่นในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จะสามารถ
ยุติความอดอยากและความหิวโหยได้ภายในปี 2573 โดยด�าเนินการร่วมกับเป้าหมายอื่นๆ ที่
ก�าหนดไว้
 3. มสีขุภาพและความเป็นอยูท่ีด่ ีรบัรองการมสุีขภาพและความเป็นอยูท่ีดี่ของทกุคน 
ในทุกช่วงอายุตั้งแต่การสร้างเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ซ่ึงประสบผลส�าเร็จอย่างมี 
คุณค่าในหน้าประวัติศาสตร์ จากการลดการเสียชีวิตของเด็ก การปรับปรุงสุขภาพของมารดา 
และการต่อสู้กับเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ มาลาเรียและโรคอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2533 สามารถป้องกัน 
การเสียชีวิตของเด็กท่ัวโลก โดยลดลงกว่า 50 % และการเสียชีวิตของมารดาก็สามารถ 
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ลดลงได้ 45% ในทัว่โลก ภาวะการตดิเชือ้เอชไอวแีละเอดส์ทีเ่กดิขึ้นใหม่ สามารถลดลงได ้30% 
ในระหว่างปี 2543 ถึงปี 2556 และมากกว่า 6,200,000 ชีวิตได้รับป้องกันจากโรคมาลาเรีย
 การเสียชีวิตเหล่าน้ีสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการป้องกันและการรักษา การศึกษา  
แคมเปญการสร้างภูมิคุ้มกันของโรคและการดูแลสุขภาพเพศและระบบสืบพันธุ์ เป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความมุ่งมั่นที่จะยุติการระบาดของโรคเอดส์ วัณโรคมาลาเรียและ 
โรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี 2573 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
และจดัให้มกีารเข้าถึงยาและวคัซนีอย่างปลอดภยัและมปีระสทิธิภาพส�าหรบัทกุคน การสนบัสนนุ 
การวิจัยและพัฒนาวัคซีนก็เป็นส่วนส�าคัญของกระบวนการน้ีเช่นเดียวกับการเข้าถึงยา 
ในราคาที่เหมาะสม
 4. การศึกษาที่เท่าเทียม โดยการรับรองการศึกษาท่ีเท่าเทียมและท่ัวถึง ส่งเสริม 
การเรยีนรูต้ลอดชวีติแก่ทกุคนตัง้แต่ปี 2543 มคีวามคบืหน้าเป็นอย่างมากในการบรรลุเป้าหมาย
เรื่องของผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษา อัตราการลงทะเบียนเรียนรวมในประเทศ 
ก�าลังพัฒนาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 91 ในปี 2558 และจ�านวนของเด็กท่ัวโลกท่ีไม่ได้รับการศึกษา 
ลดลงได้เกือบคร่ึงหนึ่ง นอกจากนี้ อัตราผู้ที่มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ยังเพ่ิมขึ้น 
เป็นอย่างมาก และเด็กผู้หญิงได้ไปโรงเรียนมากขึ้นกว่าเดิม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความส�าเร็จ 
อันยอดเยี่ยม
 การประสบความส�าเร็จครอบคลุมถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงตอกย�้าความเชื่อ 
ที่พิสูจน์แล้วว่าการศึกษาเป็นหนึ่งในแรงขับเคล่ือนท่ีมีประสิทธิภาพส�าหรับการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน เป้าหมายนี้ท�าให้แน่ใจว่าเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายทุกคนจะได้รับส�าเร็จศึกษาฟรี 
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการฝึกอบรม 
อาชีพในราคาท่ีเหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน และขจัดความไม่เสมอภาคทางเพศและ 
ความเหลื่อมล�้า ด้วยความมุ่งหมายที่จะประสบผลส�าเร็จในการเข้าถึงหลักสากลเพื่อการศึกษา
ที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ
 5. ความเท่าเทียมทางเพศบรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรี 
และเด็กผู้หญิง ในปี 2543 UNDP ร่วมกับ พันธมิตรของ UN และประชาคมโลกให้ความเสมอ
ภาคทางเพศเป็นศนูย์กลางในการท�างาน มีผู้หญงิจ�านวนมากขึ้นที่ได้เรียนในโรงเรียน เมื่อเทียบ
กับ 15 ปีที่ผ่านมา และในภูมิภาคส่วนใหญ่ ก็มีความเท่าเทียมกันทางเพศในการศึกษาระดับ 
ประถมศึกษา ในขณะน้ี ผู้หญิงสามารถท�างานนอกบ้านและได้รับค่าแรงจากงาน ที่ไม่ใช่ 
ท�าการเกษตรได้ถึง 41% เมื่อเทียบปี 2533 ซึ่งมีเพียง 35%
 SDGs มีจุดหมายท่ีจะสร้างความส�าเร็จเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการยุติการเลือก 
ปฏิบัติต่อผู ้หญิงและเด็กผู ้หญิงในทุกที่ แต่ในบางภูมิภาคยังคงมีความไม่เท่าเทียมกัน 
ในเบื้องต้นส�าหรับการเข้าถึงค่าจ้าง และยังคงมีช่องว่างท่ีมีนัยส�าคัญระหว่างชายและหญิง 
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ในตลาดแรงงาน ความรุนแรงทางเพศและการละเมิดทางเพศ การใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย  
และการแบ่งแยกชนชั้นของประชาชนยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่ในเรื่องนี้
 6. การจัดการน�้าและสุขาภิบาล รับรองการมีน�้าใช้ การจัดการน�้าและสุขาภิบาล 
ที่ยั่งยืนปัญหาการขาดแคลนน�้าส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ัวโลกมากกว่า 40 % และคาดว่า 
จะมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกท่ีเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ แม้ว่า 
ประชาชน 2,100 ล้านคน ได้รับการเข้าถึงการสุขาภิบาลน�้าท่ีดีข้ึนต้ังแต่ปี 2533 แต่การ 
ขาดแคลนอุปกรณ์ส�าหรับน�้าดื่มที่ปลอดภัยยังคงเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อทุกทวีป 
ภายในปี 2573 การท�าให้มนี�า้ดืม่ท่ีปลอดภยัและราคาเหมาะสม จ�าเป็นต้องมกีารลงทนุโครงสร้าง 
พื้นฐานที่เหมาะสม โดยจัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสุขอนามัยและส่งเสริมสุขอนามัย 
ในทกุระดบั ปกป้องและฟ้ืนฟรูะบบนเิวศน์ท่ีเกีย่วข้องกบัน�า้ เช่น ป่าไม้ ภเูขาและแม่น�า้ พืน้ทีชุ่ม่น�า้ 
เป็นสิง่จ�าเป็นทีต้่องดแูล การทีจ่ะลดการขาดแคลนน�า้ นอกจากนี ้ความร่วมมอืระหว่างประเทศ  
ยังเป็นสิ่งจ�าเป็นท่ีจะส่งเสริมให้มีการใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนเทคโนโลย ี
การบ�าบัดน�้าในประเทศที่ก�าลังพัฒนา
 7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ 
ยั่งยืนทันสมัย ระหว่างปี 2533 ถึงปี 2553 จ�านวนประชากรมีการเข้าถึงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1,700 
ล้านคนทั่วโลกและยังคงเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดังนั้นจึงมีการเรียกร้องถึงพลังงานราคาถูก  
เศรษฐกิจทั่วโลกพึ่งพาเช้ือเพลิงฟอสซิลและการเพิ่มขึ้นของการปล่อยกาซเรือนกระจก 
ซึ่งน่ันคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงต่อระบบภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลถึง 
ทุกทวีปทั่วโลก
 ภายในปี 2573 มีเป้าหมายที่จะท�าให้เกิดการผลิตไฟฟ้าที่ เหมาะสมในทุกที่  
ซึ่งหมายถึงการลงทุนในแหล่งพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและ 
พลังงานความร้อน การน�ามาตรฐานการประหยัดค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในอาคาร 
และอุตสาหกรรมส�าหรับความหลากหลายของเทคโนโลยียังสามารถลดการใช้ไฟฟ้า 
ทั่วโลกได้ 14% ซึ่งหมายถึงการลดการใช้งานโรงไฟฟ้าขนาดกลาง ประมาณ 1,300 แห่ง  
การขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มีแหล่งที่มาของพลังงานสะอาด 
ในประเทศที่ก�าลังพัฒนา เป็นเป้าหมายส�าคัญที่ทั้งการขยายโครงสร้างและการพัฒนา 
เทคโนโลยีสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้
 8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า โดยใน 25 ปีที่ผ่านมา จ�านวน
คนงานที่ประสบปัญหาความยากจนได้ลดลงอย่างมาก แม้จะมีผลกระทบท่ียาวนานของ
วิกฤตเศรษฐกิจจากปี 2551/2552 ในประเทศที่ก�าลังพัฒนา ชนชั้นกลางถือเป็น 34% ของ 
การจ้างงานทั้งหมด โดยตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าจากปี 2534 ถึง 2558 เป้าหมาย 
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดย 
บรรลเุป้าหมายการผลิตในระดับทีส่งูข้ึนและผลติผ่านนวตักรรมทางเทคโนโลย ีสนบัสนุนนโยบาย
ทีส่่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการและการสร้างงานซึง่เป็นกญุแจส�าคญัในเรือ่งนี ้เช่นเดียวกับมาตรการ
ที่มีประสิทธิภาพที่จะก�าจัดการบังคับใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ ด้วยเป้าหมาย ภายใน 
ปี 2573 เพื่อให้เกิดการจ้างงานเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ และการท�างานท่ีเหมาะสม
ส�าหรับผู้หญิงและผู้ชายทุกคน
 9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุน
นวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นกุญแจส�าคัญในการหาทางแก้ปัญหาอย่างย่ังยืน 
ให้กับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดให้มีชิ้นงานใหม่และส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ียั่งยืนและการลงทุนในการวิจัย 
ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เหล่าน้ีเป็นวิธีที่ส�าคัญที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืน การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนา 17 ข้อ 
ในวาระการจัดท�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วิธีการแบบบูรณาการเป็นสิ่งส�าคัญ 
ที่จะท�าให้เกิดความคืบหน้าไปยังเป้าหมายอื่นๆ
 10. ลดความเหลื่อมล�้า ความไม่เท่าเทียมของรายได้มีอัตราเพิ่มขึ้น 10% ของ 
คนร�่ารวยที่สุด มีรายได้เป็น 40% ของรายได้รวมท่ัวโลก ผู้ท่ียากจนท่ีสุด 10% ท�าได้รายได ้
เพียง 2 – 7% ของรายได้รวมทั่วโลก ในประเทศก�าลังพัฒนา ความไม่เท่าเทียมเพิ่มขึ้น 11 %  
ตามการเจริญเติบโตของประชากร ความไม่เท่าเทียมด้านรายได้เป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องการ 
การแก้ไข ซึ่งปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบของตลาด 
การเงนิและสถาบนัด้านการเงนิ การส่งเสรมิการช่วยเหลือด้านการพัฒนาและการลงทุนโดยตรง
จากต่างชาตไิปยงัภมูภิาคทีม่คีวามจ�าเป็นมากท่ีสุด การอ�านวยความสะดวกในการอพยพย้ายถ่ิน 
ที่ปลอดภัยและการเคลื่อนย้ายของผู้คนก็เป็นสิ่งส�าคัญในการแก้ไขปัญหาการแบ่งเขตแดน
 11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างย่ังยืน ท�าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย ์
มคีวามปลอดภัย ท่ัวถึง พร้อมรบัการเปลีย่นแปลงและพฒันาอย่างยัง่ยนื การเตบิโตอย่างรวดเรว็
ของเมืองในประเทศที่ก�าลังพัฒนา ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นในการย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง 
ซึ่งน�าไปสู่ความเจริญในเมืองขนาดใหญ่ ในปี 2553 มี 10 เมืองใหญ่ที่มีพลเมืองจ�านวน 10 ล้าน
คนหรือมากกว่านั้น ในปี 2557 มีเมืองขนาดใหญ่ถึง 28 เมือง ผู้อยู่อาศัยรวม 453,000,000 คน
 12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน รับรองแผนการบริโภคและการผลิต 
ที่ยั่งยืน การที่จะบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องลดรอยเท้า
ทางนิเวศลงอย่างเร่งด่วน โดยการเปลี่ยนแปลงการผลิตและการบริโภคสินค้าและทรัพยากร 
การเกษตรกรรมเป็นผู้ใช้น�้ารายใหญ่ที่สุดในโลก และในขณะนี้มีการจัดการน�้าให้ถึง 70%  
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ของผู้ใช้น�้าทั้งหมด การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและ 
วิธีการก�าจัดขยะที่เป็นพิษและมลพิษเป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้บรรลุเป้าหมายนี้ การส่งเสริม
ให้มีการรีไซเคิลและลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม ธุรกิจและผู้บริโภคเป็นสิ่งส�าคัญเท่าเทียม 
กับการสนับสนุนประเทศก�าลังพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่แผนการบริโภคที่ยั่งยืนภายในปี 2573
 13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด�าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ การปล่อยกาซเรือนกระจกยังคงเพิ่มขึ้น 
จากปี 2533 มากกว่า 50% นอกจากนี้ ภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
อันยาวนานกับระบบสภาพภูมิอากาศ ซึ่งผลลัพธ์ท่ีตามมาอาจไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 
ถ้าหากไม่เริ่มด�าเนินการในตอนนี้ การสร้างความเข้มแข็ง ความยืดหยุ่นและความสามารถ 
ในการปรับตัวของภูมิภาคท่ีมีความเสี่ยง เช่น ประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล และประเทศ 
ที่ เป ็นเกาะ จ�าเป็นต้องร ่วมมือกันเพื่อพยายามสร้างความตระหนักรู ้และบูรณาการ
มาตรการเข้าไปในนโยบายและกลยุทธ์ระดับชาติ ซ่ึงยังคงมีความเป็นไปได้ด้วยเจตจ�านง 
ทางการเมืองและความหลากหลายของมาตรการทางเทคโนโลยีที่สามารถจ�ากัดการเพิ่มข้ึน 
ของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกได้ถึงสององศาเซลเซียสซ่ึงจ�ากัดได้มากกว่าก่อนยุคอุตสาหกรรม  
สิ่งนี้จ�าเป็นต้องด�าเนินการร่วมกันอย่างเร่งด่วน
 14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล อนุรักษ์และใช ้
ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งในปัจจุบันนี้ 30% ของปลาทะเลของโลกได้ถูกใช้ไปเกินขนาด  
ซึ่งต�่ากว่าระดับที่สามารถผลิตผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้ได้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
สร้างกรอบการท�างานเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนและปกป้องระบบนิเวศทางชายฝั่งและ 
ทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก ตลอดจนจัดการปัญหาผลกระทบของการเป็นกรด 
ของมหาสมุทร เสริมสร้างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนของทรัพยากรทะเล 
ผ่านกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นกับมหาสมุทร
 15. การใช้ประโยชน์จากระบบนเิวศทางบก ปกป้อง ฟ้ืนฟ ูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากระบบนิเวศทางบกอย่างย่ังยืน ความเสื่อมโทรมในปัจจุบันของที่ดินแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้น 
มาก่อน และการสูญเสียที่ดินท�ากิน 30 – 35 ครั้ง ภัยแล้งและการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 
ก็ยังคงเพิ่มขึ้นในแต่ละปี รวมจ�านวนการสูญเสียถึง 12 ล้านเฮกเตอร์ และส่งผลกระทบต่อ 
ชุมชนที่ยากจนทั่วโลก จาก 8,300 สายพันธุ์สัตว์ที่เป็นที่รู้จัก มีจ�านวน 8% ที่ก�าลังจะสูญพันธุ์
และอีก 22% มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะ
อนุรักษ์และฟื้นฟูประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก อาทิ ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน�้า พื้นที่กึ่งแห้งแล้ง  
และภูเขา ภายในปี 2563 การส่งเสริมการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและแก้ไขการตัดไม้ท�าลายป่า
ก็เป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ควรต้องด�าเนิน
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การอย่างเร่งด่วนเพื่อท่ีจะลดการสูญเสียถ่ินที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกัน
 16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก  
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สันติภาพ ความมั่นคง สิทธิมนุษยชนและการปกครองที่ม ี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมเป็นการรวมกันที่ส�าคัญเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ในโลกที่ถูกแบ่งแยกมากขึ้น บางภูมิภาคได้รับสิทธิ์ในความสงบ การรักษาความปลอดภัย  
ความเจริญ อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ในขณะท่ีภูมิภาคอื่นตกอยู่ในวงจรของความขัดแย้ง 
และความรุนแรงท่ีดูเหมือนว่าจะไม่มีวันสิ้นสุด ซ่ึงสิ่งเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้และควร 
จะต้องได้รับการแก้ไข
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะลดความรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อม
ท�างานร่วมกับรัฐบาลและชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความไม่มั่นคง 
อย่างยั่งยืน การส่งเสริมการปกครองด้วยกฎหมายและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เป็นกุญแจ
ส�าคญัในกระบวนการนีเ้ช่นเดยีวกับการลดอาวธุผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประเทศ
ก�าลังพัฒนาในสถาบันการปกครองทั่วโลก
 17. ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความ 
ร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน โลกยุคปัจจุบันมีการเชื่อมต่อกันมากขึ้นกว่าเดิม  
การพฒันาในการเข้าถงึเทคโนโลยแีละความรูเ้ป็นส่ิงส�าคญัในการแบ่งปันความคดิและสนบัสนนุ 
นวัตกรรม การประสานงานด้านนโยบายจะช่วยให้ประเทศก�าลังพัฒนาสามารถจัดการหนี้ได้  
เช่นเดียวกับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาเป็นส่ิงส�าคัญเพ่ือให้ประสบผลในการเติบโต
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายนี้มุ่งมั่นที่จะเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้ว 
กับประเทศก�าลังพัฒนา (North-South) และความร่วมมือระหว่างประเทศก�าลังพัฒนา  
(South-South) โดยการสนบัสนนุแผนระดบัชาตเิพือ่การบรรลเุป้าหมาย ส่งเสรมิการค้าระหว่าง
ประเทศและช่วยเหลือประเทศก�าลังพัฒนาเพิ่มอัตราการส่งออก ซึ่งนี่คือส่วนประกอบทั้งหมด 
ที่จะช่วยให้ประสบผลส�าเร็จในหลักเกณฑ์สากลและระบบการค้าที่เสมอภาค ซึ่งเป็นสิ่งที ่
ยุติธรรม เปิดกว้างและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

2.4 แนวคิดการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
 การจัดการโครงสร้างการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดจากความต้องการ 
ของรัฐบาลในสมัยน้ันซึ่งมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีที่มุ่งปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การปกครองคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการปกครองประเทศ โดยมองเห็นว่าการแยก
อ�านาจบัญชาการคณะสงฆ์ออกเป็น 3 ทางคือ สังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธร  
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ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2484 เป็นระบบที่มีต่อประสิทธิภาพในการด�าเนินกิจการ
คณะสงฆ์ให้ต้องประสบอุปสรรคและล่าช้าด้วยเหตุผลดังกล่าวมา คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติ 
แต่งตัง้คณะกรรมการยกร่างพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ฉบบัใหม่ รฐับาลจงึได้ตราพระราชบัญญตัิ
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 (และต่อมามีการแก้ไข พ.ศ.2535) สาระส�าคัญของการบริหารกิจการ 
คณะสงฆ์ที่เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติมาตรา 15 ที่ก�าหนดไว้
 มหาเถรสมาคมมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม 
 2) ปกครองและก�าหนดการบรรพชาสามเณร 
 3) ควบคมุและส่งเสรมิการศาสนศกึษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณปูการ  
และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ 
 4) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือ กฎหมายอื่น 
 เพือ่การน้ีให้มหาเถรสมาคมมอี�านาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออก ข้อบงัคบั วางระเบยีบ 
ออกค�าสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้ง กับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคับ
ได้ และจะมอบให้พระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 19  
เป็นผู้ใช้อ�านาจหน้าท่ีตามวรรคหนึ่งก็ได้ เพื่อรักษาหลักพระธรรมวินัยและเพื่อความเรียบร้อย
ดีงามของคณะสงฆ์ มหาเถรสมาคมจะตรากฎมหาเถรสมาคม เพื่อก�าหนดโทษหรือวิธีลงโทษ
ทางการปกครอง ส�าหรับพระภิกษุและสามเณรท่ีประพฤติให้เกิดความเสียหายแก่พระศาสนา
และการปกครองของคณะสงฆ์ก็ได้ จากบทบัญญัติดังกล่าว จึงกลายที่มาของการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ ซึ่งถือว่าเป็นภาระหน้าท่ีโดยตรงของพระสังฆาธิการที่จะต้องปฏิบัติเพื่อกิจการ 
พระศาสนา 6 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้านการปกครอง 
 2. ด้านการศาสนศึกษา 
 3. ด้านการเผยแผ่ 
 4. ด้านการสาธารณูปการ 
 5. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
 6. ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ 

 ปัจจุบัน คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เสนอให้มีการ 
ปรับปรุงกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ประการ และเพิ่มเติมในส่วนของการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็น 
ศูนย์การศึกษาพระพทุธศาสนาโลก รวมเป็น 7 ด้าน ซึง่แนวทางการปฏริปูกจิการพระพทุธศาสนา
ในแต่ละด้านจะมีประเด็นแนวคิดและการจัดการในมิติต่างๆ ดังนี้
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 59 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จ�ากัด, 2539), หน้า 3-5
 60 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, 2554),หน้า 1.

 1. การปกครอง มหีลกัการส�าคญั คอื การควบคมุและส่งเสรมิการ รกัษาความเรยีบร้อย 
ดีงามในการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการ เป็นการปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณรในเขต 
การปกครองของตน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยและตาม 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เป็นการบริหารเพื่อการควบคุมดูแลรักษา การควบคุมและส่งเสริม 
การรักษาความเรียบร้อยดีงามเป็นงานเกี่ยวกับการปกครองพระภิกษุ สามเณร ตลอดจน 
คฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเรียบร้อยดีงาม เป็นการบริหารหมู่คณะ 
คือ การปกครองดูแล ตลอดทั้งแนะน�าสั่งสอน อบรม พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ ที่มีที่อยู่
หรือพ�านักอยู่ในวัด ให้ประพฤติอยู่ในพระธรรมวินัย ตามกฎหมายของบ้านเมือง กฎข้อบังคับ 
ระเบียบ ค�าสั่งและการประกาศของมหาเถรสมาคม
 ส่วนพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า การปกครองตามความหมายใน 
พระพุทธศาสนาเป็นการปกครองเพื่อการศึกษา การปกครองและความสงบเรียบร้อยที่จะ 
เกิดจากการปกครองมิใช่เป็นจุดหมายในตัว แต่เป็นเพียงปัจจัยคือสภาพเอ้ือเพ่ือให้แต่ละ
บุคคลบรรลุตามจุดหมายแห่งการศึกษาหรือเพื่อเป็นหลักประกันของการศึกษาจึงถือเป็นคติ 
ได้ว่าการปกครองที่มีขึ้นเป็นเรื่องของการศึกษาและเพื่อการศึกษาท้ังสิ้น ถ้าไม่ปกครอง 
ด้วยการศึกษา ก็ต้องปกครองด้วยอ�านาจ เมื่อปกครองด้วยอ�านาจก็เกิดความรู้สึกในเชิง
ปรปักษ์ และเป็นไปในทางที่จะท�าให้เกิดขัดแย้ง การปกครองแบบใช้อ�านาจจึงก่อให้เกิดปัญหา  
เม่ือมีความความขัดแย้งในจิตใจ ท�าให้ยิ่งต้องเพิ่มการใช้อ�านาจ ใช้อาญา และจะเน้นการ 
ลงโทษมากยิ่งขึ้นตามล�าดับ ไม่ใช่การปกครองแบบพยายามสร้างคนดี แต่เป็นการปกครอง 
แบบพยายามก�าจัดคนเลวนั่นเอง59 

 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต) กล่าวถึง รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์  
ของพระพุทธเจ้าว่า การสั่งแต่ละครั้งของพระพุทธเจ้าเป็นที่ยอมรับได้ง่าย เพราะไม่ทรงใช ้
วิธีเผด็จการ แต่ทรงใช้วิธีการแบบธรรมาธิปไตย ดังที่พระพุทธเจ้าทรงจ�าแนก แรงจูงใจ 
ในการท�าความดี ซึ่งเรียกว่า อธิปไตย 3 ประการ ดังนี้ 
 1) อัตตาธิปไตย การท�าความดีเพราะยึดผลประโยชน์หรือความพอใจของตนเป็นที่ตั้ง 
 2) โลกาธิปไตย การท�าความดีเพราะต้องการให้ ชาวโลกยกย่อง นั่นคือ ยึดทัศนะ 
หรือคะแนนนิยมจากคนอื่นเป็นที่ตั้ง 
 3) ธรรมาธิปไตย การท�าความดีเพื่อความดี ท�าหน้าท่ีเพื่อหน้าท่ี นั่นคือ ยึดธรรม 
คอืหน้าทีส่�าคญั แม้พระพทุธเจ้าทรง ประกาศว่า พระองค์ทรงเป็นธรรมราชา แต่กไ็ม่ทรงใช้อ�านาจ 
เบ็ดเสร็จโดยล�าพังพระองค์เองตามแบบราชาธิปไตย ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงกระจาย 
อ�านาจในการบริหารให้กับคณะสงฆ์ ท้ังน้ี เพราะแรงจูงใจในการบริหารของพระพุทธเจ้า 
ผู ้หมดกิเลสแล้วย่อมไม่ใช่เพื่อความยิ่งใหญ่ส่วนพระองค์60 โดยสรุปงานปกครองเป็นงาน 
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ที่ลึกซึ้งกว้างขวางยิ่งใหญ่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่างานทั้งหลายและเป็นงานที่ท�าไม่เสร็จ ต้องคอย 
ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงให้เหมาะสมแก่สภาพการณ์ปัจจบุนัอยูต่ลอดเวลา ถ้างานปกครองด�าเนนิไป
อย่างใด งานอืน่ๆ กจ็ะด�าเนินไปอย่างน้ัน ถ้างานปกครองด�าเนนิไปไม่ได้ งานบรหิารลกัษณะอืน่ๆ 
กด็�าเนนิไปไม่ได้เช่นกนั ทัง้นีบ้ทบาทของพระสงัฆาธกิารในด้านการปกครองยงัได้มกีารต้ังความ 
คาดหวังถึงการแสดงบทบาทที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการเพ่ือเป็นการฟื้นฟูและพัฒนา 
จิตใจและพัฒนาตนให้ถึงพร้อมในการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง 
โดยมีแนวทางการปฏิรูปและการปฏิบัติการ ดังนี้
  (1) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ เช่น การเสนอบรรจุ
ค�าว่า “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติ” ไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือการตรากฎหมายอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้อง คุ้มครองพระพุทธศาสนา
  (2) การเพิ่มอ�านาจ บทบาทและหน้าที่ของพระสังฆาธิการในการปฏิบัติงาน 
  (3) กระจายอ�านาจทางการปกครองคณะสงฆ์ 
  (4) การจัดตั้งสภาสงฆ์ในแต่ละระดับชั้น 
  (5) ก�าหนดกระบวนการยุติธรรมสงฆ์ที่ชอบด้วยพระธรรมวินัยและกฎหมาย
บ้านเมือง 
  (6) ก�าหนดให้มสี�านกังานเจ้าคณะแต่ละระดับช้ันท�างานต่อเนือ่งโดยมเีจ้าหน้าที่
สนับสนุน และให้ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขยายอัตราก�าลังพนักงานราชการ 
  (7) การจัดตั้งองค์กรหรือสถาบันพัฒนาพระสังฆาธิการ เป็นต้น 
 โดยการพัฒนางานภายใต้ระบบและกลไกที่มีอยู่ เช่น ให้พระสังฆาธิการในแต่ละ 
ระดับชั้นบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์อย่างจริงจัง ก�าหนดให้วัด 
หรือการปกครองคณะสงฆ์ในแต่ละระดบัชัน้จัดท�ายทุธศาสตร์ในการปฏิบตัิงานเปน็แผนปฏิบตัิ
การประจ�าปีและแผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี โดยให้สอดคล้องกับกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน และ
มีการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ ก�าหนดระบบการคัดกรองผู้บรรพชาและอุปสมบทและ 
จัดท�าฐานข้อมลูสารสนเทศเพือ่งานปกครองคณะสงฆ์ ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้คณะสงฆ์ท�างาน 
เชื่อมโยงกับเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เน้นการบริหารจัดการด้านการเงินและ
บญัชทีีเ่หมาะสม สนับสนุนให้มกีารจดัตัง้ธนาคารพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิโดยได้รบัการสนบัสนนุ
จากภาครัฐ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดท�ารายงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชีอย่าง 
เป็นระบบ พัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายและ
การจัดการทรัพย์สินของสถาบันทางพระพุทธศาสนา
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 61 พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), เอกสารประกอบค�าบรรยายเรื่อง การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2540), หน้า 41.

 2. การศาสนศึกษา หมายถึง การจัดการการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยตามหลัก
พระพุทธศาสนาของบรรพชิตและคฤหัสถ์ เป็นกิจการของคณะสงฆ์ประการหน่ึงที่ส�าคัญยิ่ง 
ในการที่จะสร้างการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาให้เกิดข้ึนกับพระสงฆ์และบุคคลท่ัวไป โดยม ี
แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศาสนศึกษา ดังนี้ 
  1) พัฒนาการบริหารจัดการในการศึกษาบาลี นักธรรม ธรรมศึกษา โรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ มหาวิทยาลัยสงฆ์ และการศึกษาตามอัธยาศัยและการบูรณาการ
กันอย่างเป็นระบบ 
  2) เสนอให้ตราพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม เพื่อเป็นกลไก 
ในการบริหารจัดการ และพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนา 
  3) จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัด 
เพื่อบูรณาการการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป 
  4) พฒันาหลกัสตูรกระบวนการเรยีนการสอน การวัดและประเมนิผลการศกึษา
ด้านพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านพระพุทธศาสนา ให้มีความมั่นคงและ
ก้าวหน้าในอาชีพ เช่น ก�าหนดระบบเทียบมาตรฐานคุณวุฒิ อัตราเงินเดือน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ เป็นต้น 
  6) ก�าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนา 
ศาสนทายาท 
 ปัจจุบันการศาสนศึกษา มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลี แผนกธรรม 
พระปริยัติสามัญ และการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีส�าคัญยิ่งของ 
คณะสงฆ์ ด้วยเหตุผล 3 ประการ คอื พระสงฆ์ ควรศกึษาหลกัธรรมให้ถ่องแท้ทัง้ปรยิตัแิละปฏบิติั  
เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจท้ัง 6 ด้านของคณะสงฆ์ พระสงฆ์ ควรพัฒนาตนให้รอบรู้ 
ทัง้ทางโลกและทางธรรม เพ่ือรูเ้ท่าทนัต่อความ เปลีย่นแปลงของสงัคม อนัจะส่งผลต่อศกัยภาพ
ในการอบรมพัฒนาจิต การเผยแผ่ศาสนธรรม แก่ศาสนิกชน เช่น ด้านการบริหาร ด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบของสงฆ์ เป็นต้น ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ ควรปรับประยุกต์ให้เหมาะกับ 
ยุคสมัย แต่คงไว้ซึ่งหลักศาสนธรรม61

 สรปุได้ว่าการศาสนศกึษาเป็นงานสนับสนนุกจิกรรมการเรยีนการสอน พระพทุธศาสนา
แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ใน 2 แผนก คือ แผนกบาลี และแผนกธรรม ซึ่งการให้การศึกษาแก ่
ศาสนบุคคลที่จะช่วยสืบทอดหลักธรรมค�าสอนในทางพระพุทธศาสนาต่อไป โดยจากที่กล่าวมา
เห็นได้ว่า เป็นภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้น โดยเฉพาะ 
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เจ้าอาวาสซึ่งเป็นเจ้าส�านักเรียนโดยต�าแหน่ง รวมถึงครูอาจารย์และผู้บริหารการศาสนศึกษา 
ที่จะต้องช่วยกันบริหารจัดการให้การศาสนศึกษาด�าเนินไปได้ด้วยดีเพราะศาสนศึกษานี ้
ส�าคัญเป็นอันดับต้นของการพัฒนาคนและพระพุทธศาสนา

 3. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีความเป็นมาอย่างยาวนาน นับแต่ 
องค์สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า ทรงประทานการอุปสมบทแก่พระอัญญาโกณฑัญญะ 
ถือว่าเป็นการสืบศาสนทายาทเป็นครั้งแรกและทรงประกาศความจริงแห่งชีวิตด้วยการแสดง 
พระธรรมจักกัปปวัตนสูตร เป็นปฐมฤกษ์แห่งการประกาศพระพุทธศาสนา ณ ป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน หลังจากนั้นทรงส่ง พระสาวกไปประกาศพระสัทธรรมด้วยพระพุทธด�ารัส ว่า  
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากเพ่ือ 
อนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่พวกทวยเทพและมนุษย์ อย่าไป โดยทาง
เดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และความงามใน
ที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมท้ังอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน” นับตั้งแต่ 
บัดน้ันเป็นต้นมาการประกาศพระพุทธศาสนาได้เริ่มแผ่ขยายไปทั่วชมพูทวีปซึ่งท�าให้พระพุทธ
ศาสนาเจริญมั่นคงอย่างรวดเร็ว ดังน้ัน การเผยแผ่พุทธศาสนา จึงเป็นหน้าที่หรือบทบาทที่ 
พระสงฆ์หรือพระสังฆาธิการจักต้องกระท�าโดยการจัดการเทศนา อบรม ส่ังสอนประชาชน 
ให้เกิดศรทัธาเลือ่มใสในพระพทุธศาสนาและตัง้อยูใ่นสัมมาปฏบิติัเป็นพลเมอืงดีของประเทศชาติ  
โดยแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ มีดังนี้
 1) ก�าหนดเป้าหมายและจัดท�ายุทธศาสตร์การเผยแผ่และประชาสัมพันธ์กิจการ 
พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ 
 2) เสนอให้มีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยมีการจัดตั้ง 
แม่กองงานด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 3) เสนอให้มีการตั้งหรือพัฒนาสถาบันเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ 
และเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 4) จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความรู้ ทักษะ 
ด้านภาษาเพ่ือการสื่อสาร การใช้สื่อ เช่น พระนักเผยแผ่ พระสอนศีลธรรม พระธรรมทูต 
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ พระวิปัสสนาจารย์ 
 5) จัดท�ามาตรฐานบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่กิจการพระพุทธศาสนา 
 6) เสนอให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ พัฒนางานและส่วนงานเพื่อการดูแลตรวจสอบ
มาตรฐานของบุคลากรด้านการเผยแผ่ 
 7) รณรงค์จัดกิจกรรม สนับสนุน สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
ข่าวสาร กิจการงานพระพุทธศาสนาและศาสนสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง 
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 62 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ), การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และ 
การพระศาสนา. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา,2540), หน้า 13 -145. 

 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ) ได้กล่าวว่า การก�าหนดหน้าที่ หรือ
บทบาทที่วัดต่างๆ เจ้าคณะต�าบล คณะสงฆ์อ�าเภอ และคณะสงฆ์จังหวัด เก่ียวกับการเผยแผ่  
ไว้ดังนี้ 1) หาอุบายวิธีให้โอวาทค�าสอนหรือข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ 2) แนะน�าสั่งสอน 
อบรม ประชาชนให้เข้าใจในศาสนพิธีและการปฏิบัติ 3) เทศนาสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ 
ในศีลธรรมและให้ได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับพระศาสนาโดยถูกต้อง62  

 4. การสาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ส�าหรับ 
สาธารณูปการท่ีจัดเป็นระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ มีกระบวนการที่หมายถึง การก่อสร้าง
และการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและศาสนสถาน และกิจการอันเก่ียวกับวัด คือ การสร้าง 
การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้าง 
เป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ�าพรรษาและการยกวัดราษฏร์ข้ึนเป็นพระอารามหลวง การจัดงานวัด  
การศาสนสมบัติของวัด เป็นต้นส�าหรับแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้าน 
การสาธารณูปการ ประกอบด้วย
 1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
 2) พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารการจดัการศาสนสมบติัของวดั เสนอให้รฐับาล
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการก่อสร้าง การปฏิสังขรณ์ การพัฒนา 
 3) ท�านุบ�ารุงศาสนสถาน ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์พุทธศิลปกรรม โบราณสถาน 
โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา 
 4) พัฒนาวัดและศาสนสถานให้เป็นสถานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์
และ พุทธศาสนิกชน 
 5) พัฒนาพระสังฆาธิการให้มีความรู้และความสามารถในด้านการสาธารณูปการ 
 6) เร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบจัดท�าเอกสารสิทธิ์ของวัดให้เป็นระบบ 
 งานสาธารณูปการ เป็นหน้าท่ีของพระสงฆ์จะต้องด�าเนินการใน 3 ลักษณะ คือ  
การกระท�าด้วยแรงความคิด แรงงานและทุนทรัพย์รวมถึงการควบคุม การกระท�าด้วยเอกสาร
รายงาน การกระท�าโดยการจัดประโยชน์ การควบคุมและส่งเสริม การสาธารณูปการ เป็น
งานที่ละเอียดอ่อน เป็นงานหลักของการคณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง คือ เจ้าอาวาส  
ซึง่เป็นพระสงัฆาธกิารระดบัวดั รวมท้ังเจ้าคณะทกุส่วนทกุชัน้ งานสาธารณปูการเป็นงานส�าคญั  
โดยเฉพาะเป็นงานละเอียดอ่อน เป็นงานประดับท้องถิ่นและการพระศาสนา เป็นงานที่ให ้
ความส�าคัญแก่พระสังฆาธิการและเห็นผลงานของพระสังฆาธิการได้เร็วกว่างานอ่ืนๆ แต่ก็ 
เป็นเหตกุ่อปัญหา เช่น บางแห่งเกดิความขดัแย้งระหว่างวัดกบัชาวบ้านเพราะการสาธารณปูการ
เป็นเหตุ
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 5. ด้านการศกึษาสงเคราะห์ หมายถึง การจดัการศกึษาเพือ่ช่วยเหลอืเกือ้กลูการศกึษา
อื่นนอกจากการศาสนศึกษา เป็นการพัฒนาสถาบันการศึกษาหรือบุคคลผู้ก�าลังศึกษาเล่าเรียน 
ให้ได้เรียนรู้ตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังการให้ทุนอุดหนุนเพ่ือการจัดการ 
ศึกษาที่อยู่ในระบบ เป็นการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียม โดยคณะสงฆ์ได้ก�าหนดการศึกษาสงเคราะห์เป็นกิจการอันหนึ่งของคณะสงฆ์ 
การศึกษาสงเคราะห์ที่พระสงฆ์ ด�าเนินการในลักษณะนี้ เป็นการจัดการศึกษาที่สงเคราะห์ เช่น 
 1) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน  
ตามพระราชประสงค์ มีความมุ่งหมายให้วัดและพระภิกษุในพระศาสนาได้จัดการศึกษา 
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของชาติและ 
พระภิกษุสามเณร ส่วนหนึ่งเป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใกล้วัดและได้ศึกษาหลักธรรม 
ทางศาสนา 
 2) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีความมุ่งหมายให้วัดและพระสงฆ์ให้  
การศกึษาอบรมปลกูฝังศีลธรรม วฒันธรรมและประเพณอีนัดีงามแก่เด็กและเยาวชนเป็นโอกาส 
ให้พระสงฆ์ได้ใช้วิชาการศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ ด้วยหลักธรรมของ
พระศาสนา 
 3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด มีความมุ่งหมายให้วัดได้ช่วยอบรมบ่มนิสัยเด็ก  
ก่อนวัยเรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรมแต่ยังเด็ก ทั้งเป็นการให้โอกาสวัดและพระสงฆ ์
ได้ร่วมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติตั้งแต่วัยเด็ก 
 ส�าหรับแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาสงเคราะห์ ได้แก่
 1) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนธรรมศึกษาและหลักสูตรพระสอนศีลธรรม 
ในโรงเรียน 
 2) เสนอให้รัฐบาลสนับสนนุงบประมาณและบุคลากรแก่โรงเรียนการกุศลของวัด 
 3) จัดตั้งและบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห์เพื่อให้การสนับสนุน 
พระภิกษุสามเณรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 4) พัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาเครือข่ายการท�างานร่วมกันกับหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อปต.) 
เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการท�างานให้เป็นเอกภาพ 
 6) พฒันาจดัตัง้ส่งเสรมิพระพทุธศาสนาและการเรยีนการสอนธรรมศกึษาในสถานศกึษา
อย่างเป็นระบบ 
 7) พฒันาระบบกองทนุเพือ่การศกึษาของคณะสงฆ์ให้เกือ้กูลต่อการศกึษาของเยาวชน
ในสังคมไทย
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 6. ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ หมายถงึ การด�าเนนิกจิการต่างๆ ของวดัและพระสงฆ์ 
เพ่ือให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงาน ชุมชนและบุคคล เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือ 
การอุดหนุนจุนเจือสถานท่ีซึ่งเป็นสาธารณสมบัติหรือประชาชนทั่วไป เป็นกระบวนการสร้าง
เครือข่ายการท�างานเพื่อสังคมของพระสงฆ์และนักพัฒนา ผู้ปกครอง ผู้น�าชุมชน รวมทั้งหน่วย
งานภาครฐั ประชาสงัคมท่ีจะเข้ามาพฒันาสงัคมให้เกดิความสงบร่มเยน็ ซึง่กิจกรรมการสาธารณ
สงเคราะห์ส�าคัญที่พระสงฆ์ในสังคมไทยได้ด�าเนินการหรือมีเป้าหมายหลักเพื่อการเผยแผ่
พระพทุธศาสนา การพฒันาสงัคม การอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม การจัดสวสัดิการ
ชุมชน การสงเคราะห์ชุมชนและการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา-วัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนี้
 1) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยวิถีแห่งการปฏิบัติในเชิงการพัฒนาสังคม
 2) การน�าหลกัพทุธธรรมมาประยุกต์ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
 3) การพัฒนาและฟื้นฟูชนบท เพื่อให้ชุมชน/สังคมมีความเข้มแข็ง–ยั่งยืน
 4) การจัดสวัสดิการชุมชน เช่น การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อสงเคราะห์ชุมชน/สังคม
 5) การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและปฏิรูปคณะสงฆ์ โดยการแสดงถึงความประหยัดเป็น
แบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองและสังคม
 6) การส่งเสริมด้านจิตวิญญาณและการภาวนาต่อสาธารณชน
 7) การจัดการศึกษาทางเลือกและการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
 8) การดูแลผู้ป่วยเอดส์
 9) การสือ่สาร การเผยแผ่ศาสนธรรม และการประยกุต์พธิกีรรมให้สอดคล้องกบัยคุสมยั 
 10) การจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิตและการความเป็นอยู่
 11) การส่งเสริมสันติภาพและสันติวิธี 
 12) การป้องกัน แก้ไข เยียวยาปัญหายาเสพติด
 13) การส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน
 14) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม
 15) การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาสนา
 16) การสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ฯลฯ 
 โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับการพัฒนาชีวิต 
และสังคม เพื่อให้บุคคลพึ่งพาตนเองได้ มีการยึดมั่นในความดี มีการช่วยเหลือแบ่งปัน สร้าง
ความผกูพนัด้วยกิจกรรมการพฒันา มกีารสือ่สารเพ่ือให้คนเข้าถงึสจัธรรมด้วยวถีิการปฏบิติัจาก
การด�าเนินชีวิตและการพัฒนาสังคม โดยค�านึงถึงความยั่งยืนของบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม



 ส�าหรับแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณสงเคราะห์ ได้แก่
 1) สร้างระบบและกลไกเพือ่ก�ากบั ดูแล และบรหิารภารกจิด้านการสาธารณสงเคราะห์
ให้เป็นรูปธรรม โดยสามารถวัดประเมินผลได้ 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนพระสงฆ์นักพัฒนาให้ท�างานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพส�าหรับชุมชน 
 4) จัดตั้งกองทุนเพื่อการสาธารณสงเคราะห์ 
 5) จัดให้มีสถาบันทางการเงินเพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสงเคราะห์
 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปพระพุทธศาสนาและการบริหารกิจการคณะสงฆ์ดังกล่าว 
จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้เชิงพุทธ และมีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการ 
พระพุทธศาสนา และที่ส�าคัญ คือ การสร้างประโยชน์และความสุขแก่ประชาชน โดยมีพระสงฆ์ 
มีส่วนร่วมในการด�าเนินการเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้น่าอยู่สืบต่อไป
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บทที่ 3

สถานการณ์พระพุทธศาสนา

และพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์และชุมชนในสังคมไทย

 ส�าหรับบทนี้จะกล่าวถึงสถานการณ์พระพุทธศาสนาและพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์
และชุมชนในสังคมไทย ที่จ�าเป็นต้องมีการวิเคราะห์เพื่อน�าไปสู่การเสริมสร้างสุขภาวะและการ
พฒันาสงัคมในมติขิองพระพทุธศาสนาทีส่อดคล้องกบับรบิททางสงัคม โดยมปีระเดน็การศกึษา 
ดังต่อไปนี้
 3.1 ข้อมูลส�าคัญทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
  - ข้อมูลส�าคัญของพระสงฆ์และองค์กรพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
  - ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทย
 3.2 ผลงานเด่นของพระสงฆ์และองค์กรพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
  - โครงการเสรมิสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
   (หมู่บ้านรักษาศีล 5)
  - โครงการสวดมนต์ข้ามปี
  - การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
  - โครงการวัดบันดาลใจและวัดสร้างสุข
  - โรงเรียนผู้สูงอายุในวัด
  - มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการพัฒนาในระดับชาติและนานาชาติ
 3.3 พฤติกรรมสุขภาพพระสงฆ์และชุมชน
.   - โรคอ้วนของพระสงฆ์
  - ปัญหาการจัดการด้านสุขภาวะของวัดและชุมชนในสังคมไทย

 ผลการศึกษาบทน้ี คณะผู้วิจัยได้ท�าการรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสาร การลงศึกษา 
พื้นที่ในระดับจังหวัดจ�านวน 20 จังหวัด ประกอบด้วยพะเยา ล�าปาง ล�าพูน แม่ฮ่องสอน น่าน 
แพร่ อตุรดติถ์ ตาก พษิณโุลก ก�าแพงเพชร ขอนแก่น อุดรธาน ีร้อยเอด็ สรุนิทร์ บรุรัีมย์ กาญจนบรุ ี
พระนครศรอียธุยา สงขลา นครศรธีรรมราช และกรงุเทพมหานคร โดยมุง่ค้นหาปัญหา อปุสรรค 
และกระบวนการท�างานของเครอืข่ายพระสงฆ์ โดยมีมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
เป็นฐานหลัก รวมกับองค์กรภาคประชาชน องค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ 
เอกชน เพื่อร่วมเป็นผู้ขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�าเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบาย 
โครงการหมูบ้่านรกัษาศลี 5 การเสรมิสร้างสขุภาวะ และการส่งเสริมพระนสิิตของมหาวทิยาลัย 



78 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมเรียนรู้เพื่อท�างานกับภาคประชาสังคม โดยมีผลการศึกษา 
ดังนี้

3.1 ข้อมูลส�าคัญทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
 สังคมไทยเป็นสังคมที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จะเห็นได้ว่าคนไทย 
ร้อยละ 93 นับถือพระพุทธศาสนาและมีวิถีวัฒนธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาในมิติต่างๆ  
ทั้งในเชิงวิชาการ พิธีกรรมและแนวปฏิบัติ การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม การเรียนรู ้  
การท�าบญุ และการมปีระเพณทีีเ่กีย่วข้อง  ตลอดจนวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา เช่น วนัมาฆบชูา  
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ออกพรรษา งานบุญกฐิน เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ 
ได้กลายเป็นเอกลกัษณ์และวัฒนธรรมประเพณทีีส่�าคญัของสงัคมไทย อย่างไรกต็าม สถานการณ์
ทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยยังมีข้อมูลส�าคัญและปัญหาอุปสรรคบางประการท่ียัง 
ไม่น�าไปสู่การเสริมสร้างสุขภาวะในมิติต่างๆ ดังนี้ 

 3.1.1 ข้อมูลสถิติพระสงฆ์-สามเณรและวัดในสังคมไทย
 พระภิกษุ 289,334 รูป
  มหานิกาย 255,585 รูป
  ธรรมยุต 33,749 รูป
 สามเณร 58,476 รูป
  มหานิกาย 51,768 รูป
  ธรรมยุต 6,708 รูป
  

ข้อมูลจ�านวนพระภิกษุ สามเณร จ�าแนกตามนิกาย ประจ�าปี พ.ศ. 2559

ส�านักงานพระพุทธศาสนา

ที่ จังหวัด

จ�านวนพระภิกษุ สามเณร จ�านวนพระภิกษุ สามเณร รวม

จ�านวน

พระภิกษุ

รวม

จ�านวน

สามเณร

มหานิกาย ธรรมยุต

พระภิกษุ สามเณร รวม พระภิกษุ สามเณร รวม

1 กรุงเทพ

มหานคร

12,373 2,637 15,010 1,612 812 2,424 13,985 3,449

2 กระบี่ 550 90 640 12 2 14 562 92

3 กาญจนบุรี 4,961 695 5,656 154 62 216 5,115 757

4 กาฬสินธุ์ 1,890 1,350 3,240 1,577 412 1,989 3,467 1,762

5 ก�าแพงเพชร 4,481 282 4,763 290 89 379 4,771 371
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ข้อมูลจ�านวนพระภิกษุ สามเณร จ�าแนกตามนิกาย ประจ�าปี พ.ศ. 2559

ส�านักงานพระพุทธศาสนา

ที่ จังหวัด

จ�านวนพระภิกษุ สามเณร จ�านวนพระภิกษุ สามเณร รวม

จ�านวน

พระภิกษุ

รวม

จ�านวน

สามเณร

มหานิกาย ธรรมยุต

พระภิกษุ สามเณร รวม พระภิกษุ สามเณร รวม

6 ขอนแก่น 8,047 2,721 10,768 2,022 229 2,251 10,069 2,950

7 จันทบุรี 2,010 89 2,129 347 5 352 2,387 94

8 ฉะเชิงเทรา 3,408 600 4,008 160 4 164 3,568 604

9 ชลบุรี 4,794 510 5,304 400 23 423 5,194 533

10 ชัยนาท 1,820 67 1,887 152 7 159 1,972 74

11 ชัยภูมิ 5,615 798 6,413 781 70 851 6,396 868

12 ชุมพร 1,432 201 1,633 290 13 303 1,722 214

13 เชียงราย 3566 2715 6281 721 29 750 4287 2744

14 เชียงใหม่ 4,988 5,340 10,328 1,072 420 1,492 6,060 5,760

15 ตราด 697 87 784 65 3 68 762 90

16 ตรัง 932 181 1,114 - - - 932 182

17 ตาก 1,454 690 2,144 30 3 33 1,484 693

18 นครนายก 1,565 179 1,744 131 15 146 1,696 194

19 นครปฐม 3,638 301 3,939 308 104 412 3,946 405

20 นครพนม 2,363 619 2,982 675 315 990 3,038 934

21 นครราชสีมา 14,813 1,304 16,117 1,675 201 1,876 16,488 1,505

22 นครศรี-

ธรรมราช

2,782 643 3,425 525 135 660 3,307 778

23 นครสวรรค์ 6,269 1,126 7,395 146 32 178 6,415 1,158

24 นนทบุรี 3,342 347 3,689 160 21 181 3,502 368

25 นราธิวาส 368 3 371 17 7 24 385 10

26 น่าน 1,009 1,302 2,311 32 - 32 1,041 1,302

27 บึงกาฬ 2,073 330 2,403 686 42 728 2,759 372

28 บุรีรัมย์ 8,089 781 8,870 626 44 670 8,715 825

29 ปทุมธานี 3,996 758 4,754 204 70 274 4,200 828

31 ปราจีนบุรี 3,521 329 3,850 243 41 284 3,764 370
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ข้อมูลจ�านวนพระภิกษุ สามเณร จ�าแนกตามนิกาย ประจ�าปี พ.ศ. 2559

ส�านักงานพระพุทธศาสนา

ที่ จังหวัด

จ�านวนพระภิกษุ สามเณร จ�านวนพระภิกษุ สามเณร รวม

จ�านวน

พระภิกษุ

รวม

จ�านวน

สามเณร

มหานิกาย ธรรมยุต

พระภิกษุ สามเณร รวม พระภิกษุ สามเณร รวม

32 ปัตตานี 282 20 302 14 6 20 296 26

33 พระนครศรี

อยุธยา

4,998 255 5,253 204 536 740 5,202 791

34 พะเยา 1,245 1,148 2,393 123 1 124 1,368 1,149

35 พิจิตร 3,702 277 3,979 - - - 3,702 277

36 พิษณุโลก 4,688 642 5,330 228 - 228 4,916 642

37 เพชรบูรณ์ 4,502 559 5,061 524 35 559 5,026 594

38 เพชรบุรี 2,549 237 2,786 217 39 256 2,766 276

39 แพร่ 1,307 853 2,160 57 25 82 1,364 878

40 พังงา 707 12 719 163 8 171 870 20

41 พัทลุง 1,704 78 1,782 70 4 74 1,774 82

42 ภูเก็ต 569 26 595 108 3 111 677 29

43 มุกดาหาร 1,289 222 1,511 586 26 612 1,875 248

44 มหาสารคาม 4,133 598 4,731 456 32 488 4,589 630

45 แม่ฮ่องสอน 665 372 1,037 94 2 96 759 374

46 ยะลา 236 23 259 31 2 33 267 25

47 ยโสธร 1,741 255 1,996 676 62 738 2,417 317

48 ร้อยเอ็ด 6,756 711 7,467 466 312 778 7,222 1,023

49 ระนอง 530 69 599 37 2 39 567 71

50 ระยอง 2,467 256 2,723 498 155 653 2,965 411

51 ราชบุรี 4,488 317 4,805 264 20 284 4,752 337

52 ลพบุรี 4,266 219 4,485 370 17 387 4,636 236

53 ล�าปาง 2,283 1,586 3,869 247 19 266 2,530 1,605

54 ล�าพูน 1,541 1,510 3,051 27 2 29 1,568 1,512

55 เลย 2,799 1,388 4,187 1,395 328 1,723 4,194 1,716

56 ศรีสะเกษ 9,173 1,352 10,525 823 210 1,033 9,996 1,562
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ข้อมูลจ�านวนพระภิกษุ สามเณร จ�าแนกตามนิกาย ประจ�าปี พ.ศ. 2559

ส�านักงานพระพุทธศาสนา

ที่ จังหวัด

จ�านวนพระภิกษุ สามเณร จ�านวนพระภิกษุ สามเณร รวม

จ�านวน

พระภิกษุ

รวม

จ�านวน

สามเณร

มหานิกาย ธรรมยุต

พระภิกษุ สามเณร รวม พระภิกษุ สามเณร รวม

57 สกลนคร 3,516 827 4,343 2,271 179 2,450 5,787 1,006

58 สงขลา 2,372 481 2,853 360 108 - 2,732 589

59 สตูล 362 43 405 29 10 39 391 53

60 สมุทรสาคร 3,582 186 3,768 1,230 25 155 3,712 211

61 สมุทร

สงคราม

1,432 97 1,529 42 11 53 1,474 108

62 สมุทร

ปราการ

3,617 281 3,898 381 12 393 3,998 293

63 สระแก้ว 2,510 60 2,570 43 - 43 2,553 60

64 สระบุรี 3,735 199 3,934 178 15 193 3,913 214

65 สิงห์บุรี 1,332 281 1,613 84 295 379 1,416 576

66 สุโขทัย 2,104 331 2,435 59 10 69 2,163 341

67 สุพรรณบุรี 5,777 406 6,183 107 25 132 5,884 431

68 สุราษฎร์ธานี 2,636 293 2,929 104 16 120 2,740 309

69 สุรินทร์ 8,291 814 9,105 787 59 846 9,078 873

70 หนองคาย 2,625 1,037 3,662 565 77 642 3,190 1,114

71 หนองบัวล�าภู 2,689 625 3,314 985 112 1,097 3,674 737

72 อ่างทอง 1,582 246 1,828 43 - 43 1,625 246

73 อุบลราชธานี 6,756 1,995 8,751 1,034 169 1203 7,790 2,164

74 อุทัยธานี 1,403 97 1,500 55 - 55 1,458 97

75 อุดรธานี 7,816 2,700 10,516 3,250 345 3,595 11,066 3,045

76 อุตรดิตถ์ 2,138 157 2,295 76 3 79 2,214 160

77 อ�านาจเจริญ 1,118 395 1,513 265 123 388 1,383 518

ยอดรวมทั้ง

ประเทศ

255,585 51,768 307,353 33,749 6,708 39,989 289,334 58,476

ที่มา : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัด, ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
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ข้อมูลจ�านวนวัดในสังคมไทย

วัดในประเทศ

สังกัดคณะสงฆ์ พระอารามหลวง วัดราษฎร์ วัดมีพระสงฆ์

มหานิกาย 247 วัด 36,188 วัด 36,435 วัด

ธรรมยุต 63 วัด 3,350 วัด 3,413 วัด

จีนนิกาย - 15 วัด 15 วัด

อนัมนิกาย - 20 วัด 20 วัด

รวม 310 วัด 39,573 วัด 39,883 วัด

วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 23,484 วัด1 

วัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 16,399 วัด
วัดร้าง (ในอดีตและยังไม่พระจ�าพรรษา)   6,033 วัด

ข้อมูลส�าคัญของการปกครองคณะสงฆ์ไทย

การปกครองคณะสงฆ์

กรรมการ 

มหาเถรสมาคม

มหานิกาย ธรรมยุต รวม

สมเด็จพระสังฆราช 1 1 รูป

สมเด็จพระราชาคณะ 4 รูป 4 รูป 8 รูป

พระราชาคณะ 6 รูป 6 รูป 12 รูป

รวม 21 รูป

 1 ที่มา : กลุ่มศาสนสถานและควบคุมทะเบียนวัด กองพุทธศาสนสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2559) และข้อมูลวัดร้างจากกลุ่มทะเบียนและ

สัญญา ส�านักงานศาสนสมบัติ  (วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
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ส�านักงานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์

ส�านักงาน มหานิกาย ธรรมยุต รวม

เจ้าคณะใหญ่ 4 แห่ง 1 แห่ง 5 แห่ง

เจ้าคณะภาค 18 แห่ง 8 แห่ง 26 แห่ง

เจ้าคณะจังหวัด 77 แห่ง 59 แห่ง 136 แห่ง

เจ้าคณะอ�าเภอ 890 แห่ง 288 แห่ง 1,178  แห่ง

เจ้าคณะต�าบล 6,279 แห่ง 711 แห่ง 6,990 แห่ง

รวม 7,268 แห่ง 1,0767 แห่ง 8,335 แห่ง

ส�านักงานเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย  1 แห่ง
ส�านักงานเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย  1 แห่ง

ต�าแหน่งเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์

ส�านักงาน มหานิกาย ธรรมยุต รวม

เจ้าคณะใหญ่ 4 รูป 1 รูป 5 รูป

เจ้าคณะภาค 18 รูป 8 รูป 26 รูป

เจ้าคณะจังหวัด 77 รูป 59 รูป 136 รูป

เจ้าคณะอ�าเภอ 890 รูป 288 รูป 1,178 รูป

เจ้าคณะต�าบล 6,279 รูป 711 รูป 6,990 รูป

เจ้าอาวาส 28,382 รูป 2,766 รูป 31,148 รูป

รวม 35,650 รูป 3,833 รูป 39,483 รูป

 
 จ�านวนวัดและพระภิกษุสงฆ์ สามเณรดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า สังคมไทยมีวัด
และพระภิกษุสงฆ์จ�านวนมากโดยเฉลี่ย 1 ต�าบล มีประมาณ 5 วัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน 
ในด้านการศึกษา สุขภาวะ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะการศึกษา 
และการเรียนรู้นั้นมีโรงเรียนที่ใช้ค�าน�าหน้าว่า “โรงเรียนวัด” จ�านวน 21,125 โรงเรียน  
หากพิจารณาจากในอดีต วัดท�าหน้าที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการด้านสุขภาวะ และ 
การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยใช้วัฒนธรรม ประเพณีและหลักพุทธธรรม เป็นจุดเชื่อม 
ต่อระหว่างพระสงฆ์ ชุมชน และภาครัฐ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่มีดุลยภาพ และความยั่งยืน 
ของสังคม ซึ่งแสดงให้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัด บ้าน โรงเรียน ที่มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
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แต่เนื่องจากในสังคมปัจจุบันต่างจากสังคมโบราณโดยสิ้นเชิง สังคมโบราณเป็นสังคมแบบง่ายๆ 
ตรงไปตรงมา แต่สังคมปัจจุบันเชื่อมโยงกันยาวไกลหลายมิติ เป็นระบบที่ซับซ้อน (Complex 
System) ด้วยเทคโนโลยต่ีางๆ ยากต่อการเข้าใจและเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงรวดเรว็ เกดิสภาวะ 
โกลาหล (Chaos) เป็นประจ�า ท�าให้สงัคมเสยีสมดุล การเสยีสมดุล คือ ขาดความเป็นปรกติ หรอื
ขาดสขุภาวะ มคีวามขดัแย้งรนุแรงมากขึน้ ยากต่อการเข้าใจและการแก้ไข เกดิเป็นสภาวะวกิฤต 
เรื้อรังความซับซ้อนและความยากของสภาวะวิกฤตการณ์ปัจจุบันท�าให้สถาบันทางสังคม 
ต่างๆ ที่เคยมีมาดูจะไร้ศักยภาพไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการเมือง การปกครอง ศาล สถาบัน
ทางการศึกษา กองทัพ หรือสถาบันทางศาสนา2  ดังนั้น การเข้าใจถึงสังคมและค้นหาแนวทาง
การจัดการใหม่เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม จึงเป็นส่ิงที่จ�าเป็น รวมทั้งอาจจะต้องมีการ
จัดการใหม่เพื่อสร้างสังคมใหม่ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
 

 3.1.2 ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทย
 ส�าหรับส่วนนี้จะพิจารณาถึงปัญหา อุปสรรคของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมและ 
การเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม โดยกล่าวถึง ปัญหา อุปสรรค และกระบวนการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เกื้อกูลส่งเสริมต่อการพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ ดังนี้ 
 การที่สังคมไทยมีความสัมพันธ์และระบบวัฒนธรรมท่ีซับซ้อนมากขึ้น การอาศัย 
พระพุทธศาสนาเข้ามาช่วยบูรณาการความสัมพันธ์ทางสังคม จึงต้องอาศัยพระสงฆ์นักวิชาการ
และพระสงฆ์นักพัฒนาท่ีมีความรู้เพราะอยู่ในฐานะท่ีจะเข้าใจความซับซ้อนมากกว่าพระสงฆ์ 
ในอีกหลายกลุ่ม ดังนั้น การพัฒนาระบบบริหารคณะสงฆ์และสังคมที่เป็นทางการก็เหมือน
ระบบราชการท่ีรวมศูนย์อ�านาจการปกครองและเน้นท่ีการบังคับบัญชาเป็นแนวดิ่งลงไปจาก 
พระมหาเถระผู้ใหญ่ ระบบนี้มีประโยชน์ในการสร้างความเป็นปึกแผ่น แต่ไม่สามารถเผชิญ 
ความซับซ้อนและยากของสังคมสมัยใหม่ จึงจ�าเป็นต้องมีกระบวนการท�างานในแนวราบ 
ทีเ่ป็นกลไกทางปัญญาและสงัคม โดยทีก่ลไกทัง้สองนัน้ไม่เป็นปฏปัิกษ์ แต่ประสานกระบวนการ
ท�างานระหว่างกันและกัน3

 ในสังคมไทย พระพุทธศาสนาต่างไปจากครั้งพุทธกาลกลายเป็นสถาบันมีกฎหมาย
รองรับ มีการบริหารแบบระบบราชการ มีวัดวาอารามเป็นที่พักอาศัย หลายแหล่งมีสถานท่ี 
ที่กว้างขวางและมีอาณาเขตมาก แต่กล่าวถึงปัญญาและอิสรภาพคงไม่สามารถเปรียบเทียบกับ
สมัยพุทธกาล ไม่ว่าศาสนาใดๆ เมื่อมีความเป็นสถาบันแล้วก็จะไปยุ่งกับเรื่องอ�านาจ เงิน และ 
พิธีการ ดังเช่น ศาสนาคริสต์ในสมัยอดีตที่นครรัฐวาติกัน ด้วยความเป็นสถาบันที่เข้าไปยุ่งเกี่ยว 
กับอ�านาจ เงิน และพิธีการมากๆ จะสวนทางกับการมีปัญญาและสัมพันธภาพกับสังคม 

 2 ประเวศ วะสี. พระพุทธศาสนาทุนอันยิ่งใหญ่เพื่อพัฒนาประเทศไทย. อ้างแล้ว หน้า 15
 3 ประเวศ วะสี. พระพุทธศาสนาทุนอันยิ่งใหญ่เพื่อพัฒนาประเทศไทย. อ้างแล้ว หน้า 15
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ตามความเป็นจริงที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง โลกสมัยใหม่ก็มีปัญหาใหม่ๆ และประสบสภาวะ
วิกฤต จึงเกิดค�าถามขึ้นว่าสถาบันทางพระพุทธศาสนาจะเข้าใจและมีค�าตอบให้โลกสมัยใหม่ 
เพื่อการพัฒนาสังคมได้อย่างไร โดยเฉพาะการพัฒนาสังคมในมิติของการพัฒนาท่ีมีพระสงฆ์ 
เป็นแกนน�ากับการพัฒนาที่อิงอาศัยหลักการทางพระพุทธศาสนาเพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาสังคม
ที่เป็นเชิงแนวคิดและกระบวนการ ในที่นี้จะกล่าวถึงปัญหา อุปสรรคของการพัฒนาสังคม 
ใน 2 มิติ คือ 
 1) การพัฒนาสังคมที่มีพระสงฆ์และองค์กรพระพุทธศาสนาเป็นผู้น�า และ 
 2) การพัฒนาสังคมที่อิงอาศัยหลักการทางพระพุทธศาสนาและกระบวนการพัฒนา
ประเทศเพื่อน�าไปสู่การพัฒนา ดังนี้

ปัญหา อุปสรรคการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์และองค์กรพระพุทธศาสนา
 จากการศึกษาของคณะผู้วิจัย ในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและการสร้างเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย”4 พบว่า ปัญหาอุปสรรค
ในการบริหารจัดการและการพัฒนาสังคมของคณะสงฆ์ในสังคมไทย มีประเด็นปัญหาหลาย 
ประการทั้งปัญหาส่วนบุคคลของพระสงฆ์ ปัญหาจากองค์กรและระบบการท�างาน ปัญหาจาก
ภายนอกองค์กรหรือบริบททางสังคม เช่นเดียวกับการต้ังค�าถามว่า พระพุทธศาสนาเสื่อมจาก
อินเดียได้อย่างไร ค�าตอบที่ได้ก็จะพบว่า มีปัจจัยหลายประการ เช่น ความตกต�่าทางภูมิปัญญา 
ของพระสงฆ์ท�าให้คณะสงฆ์อ่อนแอเสื่อมโทรมลง พระสงฆ์นั้นแต่เดิมปฏิบัติตนตามพระธรรม 
วนิยั ท�าให้ประชาชนเลือ่มใส ช่วยกนัท�านบุ�ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง แต่ต่อมาพระสงฆ์ 
บางกลุ่มในรุ่นหลังๆ หลงมัวเมาในลาภสักการะ ลืมหน้าท่ีท่ีแท้จริงเป็นเหตุให้ประชาชน 
เส่ือมศรัทธา ประการต่อมาการถูกศาสนาอื่น เช่น ศาสนาฮินดูต่อต้านบีบค้ันเปลี่ยนแปลง 
หลักค�าสอน รวมทั้งชนชาติอื่นที่นับถือศาสนาอ่ืนเข้ามารุกราน ท�าลายจนท�าให้ศาสนาเสื่อม 
ลงไป กล่าวคือ เป็นความอ่อนแอภายในและภายนอก ดังน้ัน ในกระบวนการพัฒนาสังคม
ก็คล้ายคลึงกัน คือ เกิดปัญหาในการบริหารจัดการภายในของคณะสงฆ์ และปัญหาจาก
กระบวนการ กลไกการท�างานกับภายนอกหรือบริบททางสังคมที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนี้
 1) ปัญหาส่วนบุคคลของพระสงฆ์ เช่น การขาดการศึกษาเล่าเรียนตามพระธรรมวินัย 
การมีทิฏฐิในทางที่ผิดจากพระธรรมวินัย มุ่งหวังลาภสักการะจนเกินไป ขาดการประยุกต ์
ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาบุคคลและสังคม 
 2) พระสงฆ์ขาดทักษะการส่ือสาร การเทศน์ และการส่ือธรรมะร่วมสมัยท่ีสอดคล้อง 
กับสภาพการณ์ในสังคม ขาดวิสัยทัศน์ในการท�างานการพัฒนาสังคมเชิงรุก มีการล่วงละเมิด 

 4 พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ, การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2556 อ้างแล้ว หน้า 198-205.
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พระธรรมวนิยัของพระภกิษบุางรปู มกีารตคีวามหลักการและแนวปฏบิติัในทางพระพุทธศาสนา 
ที่แตกต่างกัน จนท�าให้มีการเลือกฝักฝ่าย แตกแยก และท�าให้เกิดความไม่เข้าใจต่อกัน เป็นต้น
 3) ปัญหาจากองค์กรและระบบการท�างานเพื่อการพัฒนาสังคม เช่น ขาดการก�าหนด 
เป้าหมายในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาและการพฒันาสงัคมทีชั่ดเจน ขาดการประสานคณะสงฆ์ 
ในระดับต่างๆ เข้าด้วยกัน ขาดภาคีเครือข่ายและแนวร่วมในการพัฒนาเชิงจิตใจและปัญญา 
 และขาดการวางแผนที่เป็นระบบ 
 4) พระสงฆ์ขาดการน�าภูมิปัญญาสากล ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับความสนใจของชาวพุทธ ที่ส�าคัญ คือ การขาดการสร้างพื้นที่ 
ทางสงัคมและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนาให้กบัประชาชน มกีระบวนการท่ีไม่สอดคล้อง 
กับความต้องการของประชาชน
 5) การขาดภาวะผู้น�าของพระสงฆ์ผู้ใหญ่ เช่น การขาดวิสัยทัศน์ การเอาใจใส่ในธุระ  
ขาดหลักมนุษยสัมพันธ์ที่จะเกื้อกูลต่อสังคมในวงกว้าง
 6) ปัญหาจากบริบททางสังคม เช่น ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านงบประมาณ  
ขาดระบบการจัดการที่จะด�าเนินการเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขร่วมกัน รวมทั้งเยาวชน
คนรุ่นใหม่ไม่สนใจและให้ความส�าคัญกับการพัฒนาด้านจิตใจตามแนวพระพุทธศาสนา 
 7) ปัญหาความท้าทายของกระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีผลกระทบ 
ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของการท�ากิจกรรมเชิงพุทธของผู้คน 
ในสังคม 
 8) การขาดการประสานความร่วมมือขององค์กรชาวพุทธท้ังในและต่างประเทศ 
ที่จะเชื่อมโยงกระบวนการท�างานร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง เป็นต้น

 งานส�าคัญที่ได้อธิบายให้เห็นถึงข้อถกเถียงส�าหรับการพัฒนาพระพุทธศาสนาในอนาคต 
คืองานพระไพศาล วิสาโล (2541) ที่ชื่อว่า “พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มทางออกและ 
วิกฤต” มองว่า5 พระพุทธศาสนาไทยก�าลังมาถึงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส�าคัญซึ่งเรียกร้อง ต้องการ 
ปรบัเปลีย่นอย่างขนานใหญ่ วธิกีารอย่างในอดตีซึง่มักเน้นไปทีก่ารแก้ปัญหาภายในคณะสงฆ์  เช่น 
การรวมคณะสงฆ์ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน การก�าจัดอลัชชี ไม่เพียงพอเสียแล้ว ปัญหาของคณะสงฆ์ 
ทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ท่ีเรื่องพระวินัยเท่านั้น หากยังเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ อีกมากอาทิ การ
อธิบายธรรมที่ต่างกันในสาระส�าคัญ (ดังกรณีวัดพระธรรมกายซ่ึงยืนยันว่านิพพานเป็น
อนัตตา) การถูกครอบด้วยโครงสร้างการปกครองและการศึกษาบั่นทอนความเข้มแข็ง 
ของคณะสงฆ์ทั้งในทางสติปัญญาและคุณธรรม ยิ่งกว่านั้น ก็คือ พระพุทธศาสนามิได้มีแต ่
ปัญหาคณะสงฆ์ หากยงัมปัีญหาความสมัพนัธ์ระหว่างพระสงฆ์กบัคฤหสัถ์ รวมไปถงึความเข้าใจ 

 5 พระไพศาล วิสาโล. พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มทางออกและวิกฤต. (กรุงเทพมหานคร : แปลนพริ้นท์ติ้ง, 2541), หน้า 536-567.
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ในหมู่ชาวพุทธท่ีคลาดเคลื่อนจากหลักธรรม และการเข้าใจธรรมอย่างคับแคบ ไม่สอดคล้อง 
กับบริบทของโลกสมัยใหม่ ซ่ึงท�าให้พุทธศาสนาถูกตีกรอบจนมีบทบาทจ�ากัดอย่างมากและ 
อยู่ในภาวะที่อ่อนแอลงไปเรื่อยๆ ปัญหาเหล่านี้ต้องการแก้ไขอย่างเป็นองค์รวม หาไม่แล้ว 
พระพุทธศาสนาจะตกเป็นฝ่ายตั้งรับและถูกกระท�าอย่างเดียว ไม่สามารถเผชิญหน้าหรือ 
จัดการกับความเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายในและภายนอกซ่ึงมาพร้อมกระแสโลกาภิวัตน์ได้  
กระแสโลกาภิวัตน์ซ่ึงท�าให้ทั่วโลกนับวันจะไร้พรมแดนและส่งผลกระทบต่อกันอย่างทั่งถึง 
และรวดเร็วนั้นได้เสริมและสร้างปัญหาท้าทาย 2 ประเภทให้แก่พระพุทธศาสนาซึ่งแบ่งปัญหา
ภายในวงการพระพุทธศาสนาและปัญหาจากภายนอกวงการพระพุทธศาสนา
 1) ความเฟื่องฟูของพุทธพาณิชย์และไสยศาสตร์ พุทธพาณิชย์เป็นปัญหาที่เกิดกับ 
พุทธศาสนามาหลายสิบปีแล้ว ระบบทุนนิยมที่มากับความทันสมัยท�าให้พระเครื่องและ 
ศาสนาวตัถุต่างๆ กลายเป็นสนิค้าทีซ่ือ้ขายกนัได้ด้วยเงนิตราและเครือ่งแสดงอคัรฐานอย่างหนึง่ 
ของผู ้คน ความอยากมั่งมีศรีสุขด้วยอ�านาจดลบันดาลของวัตถุมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ ์
ได้ท�าให้พุทธพาณิชย์ขยายตัวกว้างขวางท้ังในและนอกวัด อีกทั้งสินค้าที่น�ามาชายเพื่อสนอง 
ความต้องการดังกล่าวก็มีหลากหลายขึ้น รวมไปถึงพิธีกรรมต่างๆ แม้แต่บุญก็หนีไม่พ้นจาก
การแปรสภาพให้เป็นสินค้าซึ่งพัฒนาอย่างสลับซับซ้อน ลัทธิบริโภคนิยมซึ่งมาพร้อมกับกระแส 
โลกาภวิตัน์มแีต่จะกระตุน้ความอยากมัง่คัง่ร�า่รวยให้เข้มข้นรุนแรงข้ึน ซ่ึงเท่ากบัผลักดนัเชญิชวน 
ให้วัดอารามต่างๆ  เข้าสู่วงการพุทธพาณิชย์กันมากขึ้น  
 2) ความเฟื่องฟูของลัทธิพิธีและศาสนาใหม่ ความหลากหลายทางด้านความเชื่อและ
การรับรู้ รวมไปถึงปัญหาทางจิตใจของผู้คนในยุคโลกาภิวัตน์ไม่เพียงท�าให้ลัทธิพิธีเฟื่องฟูในวัด
เท่านั้น หากยังท�าให้เกิดลัทธิพิธีใหม่ๆ มากมายนอกวัดและนอกพุทธศาสนาส�านักทรงที่ผุดขึ้น
มากมายเป็นส่วนหนึง่ของลทัธพิธิใีหม่ๆ ดงักล่าว แม้จะมีสญัลกัษณ์ทางพทุธศาสนามาเกีย่วข้อง 
เช่น พระพุทธรูป หรือรูปปั้น พระเกจิอาจารย์ แต่ก็มีแบบแผนพิธีกรรมของตนเองที่ต่างไปจาก 
พุทธศาสนา (เช่นพิธีไหว้ครู บูชาเทพ บวงสรวงเทวดา) โดยมีแวดวงสาวกที่ศรัทธานับถือและ 
ไปมาหาสู่กันเป็นประจ�า ที่น่าสังเกตคือทั้งร่างทรงและลูกศิษย์จ�านวนไม่น้อยเคยมีหรือมีอาชีพ
เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดเล็กในเมือง อันเป็นผลสะท้อนของสภาพบีบรัดทางเศรษฐกิจ สังคม 
และจติวทิยา ลทัธพิธิแีละศาสนาใหม่ดงักล่าวนบัวนัจะมมีากข้ึนในเมอืงไทย ส่วนหนึง่เป็นเพราะ 
การขยายตัวของลัทธิพิธีและศาสนาใหม่จากต่างประเทศ
 3) ปัญหาความขัดแย้งทางด้านพระธรรมวินัย โลกาภิวัตน์ได้ท�าให้แนวคิดและ 
ความเคลื่อนไหวใหม่ๆ จากต่างประเทศรวมทั้งจากวงการพระพุทธศาสนาในส่วนอื่นของโลก 
มาสูก่ารรบัรู้ของชาวพทุธไทยมากข้ึนอย่างไม่เคยมมีาก่อน สิง่ทีต่ามมาก็คอืเกดิความเคลือ่นไหว
ใหม่ๆ ในวงการพุทธศาสนาของไทย ซึ่งอาจน�าไปสู่ข้อขัดแย้งทางด้านพระธรรมวินัย ตัวอย่าง 
ที่ชัดเจนคือการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีภิกษุณีในเมืองไทย 
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 4) ปัญหาช่องว่างระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสที่ถ่างกว้างขึ้น กระแสโลกาภิวัตน์ได้น�า
ความเปลีย่นแปลงอย่างกว้างขวางและรวดเรว็มาสูส่งัคมไทย ขณะทีฆ่ราวาสโดยเฉพาะในเมอืง
เข้าไปรับรู้และเก่ียวข้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเต็มที่ พระสงฆ์ส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ในวัด  
ไม่ไปรับรับรู้กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเกิดช่องว่างกับฆราวาสมากขึ้น
 5) การเกิดขบวนการชาวพุทธแบบปฏิกิริยาต่อต้าน ปรากฏการณ์ใหม่ๆ ในวงการ 
พุทธศาสนาที่สั่นคลอนความเชื่อและสร้างวิตกสับสนแก่ชาวพุทธโดยเฉพาะพระสงฆ์นับวัน 
จะมีมากขึน้ ไม่เฉพาะกรณภีกิษณุ ีข่าวอือ้ฉาวเกีย่วกับพระสงฆ์และการทีส่ถาบนัสงฆ์ถกูวพิากษ์
วิจารณ์อย่างเป็นมาก่อน เมื่อผนวกกับความเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ในสังคมท่ีพระสงฆ์ส่วนใหญ่ 
ตามไม่ทันหรือไม่สามารถเข้าใจ จนเกิดช่องว่างและความขัดแย้งกับฆราวาส ตามมาด้วยการ 
ไม่ได้รับความเชื่อถือดังแต่ก่อน เหล่านี้ล้วนท�าให้พระสงฆ์อยู่ในสภาพสับสนรวนเร สูญเสีย 
ความมั่นใจและรู้สึกเป็นฝ่ายถูกกระท�า ดังนั้นจึงง่ายที่จะมีปฏิกิริยาแบบปกป้องตนเอง

3.2 ผลงานเด่นของพระสงฆ์และองค์กรพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
 จากการศึกษากิจกรรม โครงการและผลงานของคณะสงฆ์ไทยร่วมกับภาคีหน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวในรอบ 5 ปี พบว่า คณะสงฆ์และมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัได้ด�าเนนิการ 
และสนับสนุนกิจกรรมของคณะสงฆ์ได้ด้านต่างๆ ที่เป็นการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม 
โดยมีผลงานที่ส�าคัญ ประกอบด้วย
 - โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
   (โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5)
 - โครงการสวดมนต์ข้ามปี
 - การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
 - โครงการวัดบันดาลใจและวัดสร้างสุข
 - โรงเรียนผู้สูงอายุในวัด
 - มหาวิทยาลัยสงฆ์กับกับการพัฒนาในระดับชาติและนานาชาติ

 3.2.1 โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง 

พระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5)
 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้าน
รักษาศีล 5) เป็นนโยบายส�าคัญของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราชที่ด�าริให้กับคณะสงฆ์ทุกจังหวัด และส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ได้ร่วมในการน�าหลักของศีล 5 ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยให้จัดท�า 
ในรูปของโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา  
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“หมู่บ้านรักษาศีล 5” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองและประโยชน์สุข
ของประชาชน และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยยึดมั่นตามค�าสอนทางพระพุทธ
ศาสนา อันจะส่งผลให้ประเทศชาติ มีความสงบร่มเย็น ซึ่งที่ผ่านมาส�านักงานพระพุทธศาสนา 
แห่งชาติได้ร่วมกับจังหวัดต่างๆ เปิดโครงการน�าร่อง และขับเคล่ือนการด�าเนินงานในหลาย
พื้นที่โดยมีเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล เจ้าอาวาส ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ส่วนราชการ สถาบนัการศกึษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรภาคเอกชนก�านนั ผู้ใหญ่บ้าน 
และองค์กรเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ ทั้งนี้ การด�าเนินงานโครงการ
ดังกล่าวได้มีด�าริให้ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
โครงการ ในลักษณะการบูรณาการร่วมกับจังหวัด คณะสงฆ์ ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
และหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยเป็นการขยายผลการด�าเนินงานต่อยอดจากภารกิจของ
หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อปต.) ซึ่งเป็นภารกิจที่ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ด�าเนินการร่วมกับคณะสงฆ์ ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชน
ประจ�าต�าบล พ.ศ. 2546 
 จากสถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหามากมาย 
ประกอบด้วย การกระท�าผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
สิง่แวดล้อม การระบาดของสิง่เสพตดิ และอบายมขุ การแตกแยกทางความคดิ การเหน็ประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และการจาบจ้วงดหูมิน่สถาบนัหลกัของชาต ิซึง่ปัญหาเหล่านี ้
ล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตส�านึก ศีลธรรมและคุณธรรมจริยธรรม อันจะส่งผลให้สังคมเกิด 
ความขัดแย้งคณะสงฆ์ โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู ้ปฏิบัติหน้าที่ 
สมเด็จพระสังฆราช มีด�าริที่ จะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิด 
ความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียว กัน โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน�าหลักศีล 5  
มาประพฤติปฏิบัติในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน กอรปกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกัน 
ด�าเนนิการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์และท�าให้ประชาชนมคีวามรกัความสามคัคกีนัขึน้ใน
ทุกส่วนของประเทศ ตามด�าริที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้ประทานโอวาทไว้ 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ความว่า “อันว่าศีล 5 เป็นการสําคัญมนุษย์ เมื่อทุกคนมีศีล 5  
ด้วยกัน สังคมนั้นๆ คือ ประชาชน ย่อมจะอยู่เย็นเป็นสุข เมื่อเป็นไปได้ ขอให้ชื่อหมู่บ้าน 
นั้นว่า หมู่บ้านรักษาศีล 5” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
เกีย่วกบัเรือ่งการสร้าง ความปรองดองสมานฉนัท์ จึงได้น�าโครงการดังกล่าว ก�าหนดเป็นนโยบาย
เร่งด่วนให้ส�านกังานพระพุทธศาสนา แห่งชาตทิัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค ได้ร่วมกบัคณะสงฆ์ 
และภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ขยายผล การด�าเนินลงไปสู่ระดับครอบครัว ชุมชน 
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หมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ และจังหวัด เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในชาติ มีความรักและเทิดทูนใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชน  
ในชาติ โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา
 วตัถปุระสงค์ของโครงการ 1) เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 2) เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท ์ 
ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชน
ในประเทศ 3) เพื่อให้ประชาชนได้น�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการด�าเนินชีวิต 
อย่างมคีวามสขุ 4) เพือ่ปลกูฝังจติส�านกึและสร้างความตระหนกั รกัและเชดิชสูถาบนัชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อน 
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จึงเป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความปรองดอง
สมานฉันท์ขึ้นในสังคมไทย ด้วยการอาศัยหลักธรรมศีล 5 ข้อ ซ่ึงเป็นธรรมพื้นฐานของ 
การด�ารงชีวิต เป็นข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชน  
การส่งเสรมิให้ผูค้นรกัษาศลี 5 ข้อ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์แล้ว  
ยังจะช่วยแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมายาวนานที่เกิดจากความขัดแย้งของคนในชาติ อันเป็นอุปสรรค 
ขัดขวางการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวไปข้างหน้า และยังช่วยสร้างบรรยากาศความสงบ
สุขเรียบร้อยเพื่อน�าพาประเทศชาติกลับคืนสู่สภาวะปกติสุขอย่างยั่งยืน 
 สรุปได้ว่า การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ 
สนัตสิขุ มคีวามสามคัคกีนั โดยให้พทุธศาสนกิชนได้ยดึมัน่ตามหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนา 
กล่าวคือการน้อมน�าหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ฉะนั้น 
ทางคณะสงฆ์ได้มโีครงการหมูบ้่านรกัษาศลี 5 เพือ่ให้ทกุคนยดึถอืปฏบิตัติามร่วมกนั หากทกุคน
ปฏิบัติตาม สังคมก็จะมีความเป็นระเบียบ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 แนวทางการด�าเนินการ ให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน�าหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติ
ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ตามแนวทางของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล จ�านวน 
5,925 หน่วยทั่วประเทศที่ได้ด�าเนินการตามหัวข้ออบรม 8 หัวข้อ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม  
สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตา
ธรรม และสามัคคีธรรม โดยมอบหมายให้ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์  
หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ก�านัน ผู้ใหญ่
บ้าน องค์กรเครอืข่ายชาวพทุธ ได้ขับเคลือ่นโครงการเพือ่สนบัสนนุนโยบายดังกล่าว โดยก�าหนด
เป้าหมายทุกต�าบล ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อมทั้งตั้งเป้าตัวชี้วัด ให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็น 
รูปธรรม ภายใน 4 ปี (ปี 2557-2560) โดยให้ วัด ก�านัน ผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชน 
เปิดรับสมัครประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ หากมีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ร้อยละ 
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50 ขึ้นไปของพื้นที่ ให้แจ้งส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหมู่บ้านรักษา
ศีล 5 หมู่บ้านที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว สามารถขอรับแผ่นป้ายไม้หมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อติดตั้ง  
ณ หมู่บ้านของตน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ก็ มี ส ถ า น ศึ ก ษ า 
โรงเรียนต่างๆ ขอเข้าร่วมโครงการด้วย  
ทางส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
ร่วมกับส�านักงานกลางโครงการหมู ่บ้าน
รกัษาศีล 5 (วัดปากน�า้) กไ็ด้จดัท�าป้ายไวนลิ 
ให ้โรงเรียนที่ขอมาทั่วประเทศเช ่นกัน 
ส� าหรับหมู ่ บ ้ าน ท่ีด� า เนินการไปแล ้ ว  
มีประชาชนเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ให้แจ้งส�านักงานพระพุทธศาสนาประจ�า 
จังหวัดทราบ เพื่อทางส่วนกลางจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประเมิน และจัดท�าโล่ประกาศเกียรติคุณ
เพื่อมอบให้หมู่บ้านนั้นต่อไป
 เพือ่ให้การด�าเนนิโครงการหมูบ้่านรกัษาศลี 5 มกีลไกการท�างานทีเ่ป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั 
 จึงถูกก�าหนดให้มีวิธีการด�าเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารถวัดและประเมินผล
ประสิทธิภาพการท�างานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1) ให้วดั ก�านนั ผูใ้หญ่บ้านหรอืประธานชมุชน เปิดรับสมคัรประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ 
หากมีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ตัง้แต่ 50 เปอร์เซน็ต์ขึน้ไป ให้แจ้งส�านกังานพระพทุธศาสนา
จังหวัด เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5
 2) หมู่บ้านที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว สามารถขอรับแผ่นป้ายไม้หมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อติดตั้ง 
ณ หมู่บ้านของตน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 3) ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณประชาสัมพันธ์ เชิญชวน 
ประชาชนทั้งประเทศเข้าร่วมโครงการ โดยได้จัดท�าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ส่งไปยังวัดทุกวัด 
ทั่วประเทศ
 4) ขณะเดียวกันก็มีสถานศึกษา โรงเรียนต่างๆ ขอเข้าร่วมโครงการด้วย ทางส�านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับส�านักงานกลางโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 (วัดปากน�้า)  
ก็ได้จัดท�าป้ายไวนิลให้โรงเรียนที่ขอมาทั่วประเทศเช่นกัน
 5) ส�าหรับหมู่บ้านที่ด�าเนินการไปแล้ว มีประชาชนเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 
ให้แจ้งส�านักงานพระพุทธศาสนาประจ�าจังหวัดทราบ เพื่อทางส่วนกลางจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ 
ไปประเมิน และจัดท�าโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อมอบให้หมู่บ้านนั้นต่อไป
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แนวทางการยกระดับกิจกรรม ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินโครงการ
 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นั้น ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การรักษาศีล 5 การด�าเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนา“หมู ่บ้านรักษาศีล 5” ระหว่างปีพุทธศักราช 2558-2560 โดยมี 
ความคาดหวังเพื่อให้วัดมีความสะอาดร่มรื่น เป็นที่พึ่งของชาวบ้านเป็นศูนย์กลางของชุมชน  
พัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระสงฆ์ให้มีวัตรปฏิบัติท่ีงดงามประชาชน 
มีความรัก ความสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อีกทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีจุดมุ่งเน้นส่งเสริม
การจัดกิจกรรม 3 ด้าน คือ

1. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีล 5
 มีแนวทางการด�าเนินกิจกรรมเพื่อให้มีบทสรุปอย่างลงตัวแก่การประเมินของคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน สะดวกในการคัดกรองและก�าหนดกิจกรรมเป็นสัดส่วน คุ้มครองศีล 
แต่ละข้อและเป็นหลักประกันอันก่อให้เกิดความสงบ ความร่มเย็นเป็นสุข ความปรองดอง
สมานฉันท์และความปลอดภัยในด้านต่างๆดังที่กล่าวว่า
  ศีลข้อที่ 1 เป็นหลักประกันชีวิต
  ศีลข้อที่ 2 เป็นหลักประกันทรัพย์สิน
  ศีลข้อที่ 3 เป็นหลักประกันครอบครัว
  ศีลข้อที่ 4 เป็นหลักประกันสังคม
  ศีลข้อที่ 5 เป็นหลักประกันสุขภาพ
 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีล 5 เพื่อสร้างหลักประกันให้บังเกิด 
ความสงบสขุและปลอดภยัในการด�าเนนิชีวติยิง่ข้ึนนัน้ หากทกุภาคส่วนได้มกีารร่วมท�ากจิกรรม
และมีส่วนร่วมด้วยกันก็ยิ่งท�าให้การพัฒนาชีวิตตามหลักศีล 5 ประสบผลส�าเร็จมากยิ่งขึ้น ดังนี้
 1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีลข้อที่ 1
  1) กิจกรรมคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี (สาเหตุจากการถูกทารุณกรรม ท�าร้าย ข่มขืน ฆ่า)
  2) กิจกรรมการปล่อยนก ปลา ไถ่ชีวิตโค กระบือ ติดตั้งเขตอภัยทาน
  3) กิจกรรมการรณรงค์ คุณธรรม 4 ประการ (ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) 
  4) กิจกรรมการรณรงค์ ค่านิยม 12 ประการ (ของ คสช.)
  5) กิจกรรมการก�าหนดพื้นที่เป็นเขตอภัยทาน
 1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีลข้อที่ 2
  1) กิกรรมการจัดตั้งต�ารวจบ้านดูแลทรัพย์สินและป้องกันโจรภัย
  2) กิจกรรมการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
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  3) กิจกรรมการอบรม การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายบัญชีครัวเรือน
  4) กจิกรรมสวสัดิการชมุชน ฌาปนกิจสงเคราะห์ การสหกรณ์กองทนุสัจจะออมทรัพย์
  5) กิจกรรมยกย่องสรรเสริญคนดี
 1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีลข้อที่ 3
  1) กิจกรรมการคุ้มครองสถาบันครอบครัว
  2) กิจกรรมการอบรม เยาวชนวัยเจริญพันธุ์
  3) กิจกรรมสุขอนามัยของชุมชน
  4) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องเอดส์
  5) กิจกรรมปฏิบัติธรรมตามห้วงเวลา
 1.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีลข้อที่ 4
  1) กิจกรรมการอบรมเรื่อง เคารพต่อระเบียบของชุมชน เช่น กฎจราจรฯ
  2) กิจกรรมปฏิญาณตนเป็นคนดีของสังคม
  3) กิจกรรมรักษามารยาทในชุมชน เข่นการพูด การบรรยายเป็นต้น
  4) กิจกรรมการปฏิบัติธรรม ตามห้วงเวลา
  5) กิจกรรมอบรมสนับสนุน ส่งเสริม ประกวด และแข่งขันทางทักษะการพูด 
เช่นการกล่าวสุนทรพจน์ การอภิปราย การโต้วาที การยอวาที การบรรยาย การปาฐกถา  
การสวดมนต์ท�านองสรภัญญะ การร้องเพลงธรรมะ การร้องเพลงปลุกใจรักชาติศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ เป็นต้น
 1.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีลข้อที่ 5
  1) กิจกรรมการเดิน-วิ่ง ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
  2) กิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข และยาเสพติด
  3) กิจกรรมการอบรม การรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดให้โทษ
  4) กจิกรรมจดัตัง้กลุม่ออกก�าลงักายและการแข่งขนักฬีาพืน้บ้านและกฬีาประเภทต่างๆ
  5) กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมเลิกบุหรี่เพื่อภรรยาเลิกสุราเพื่อลูกรัก

2. แนวทางการจัดกิจกรรมตามวิถีชีวิตชาวพุทธ
 ในกิจกรรมนี้ได้น้อมน�าหลักการทางพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานส�าคัญของวัฒนธรรม
ไทย เนื่องจากชาวไทยนับถือพระพุทธศาสนามาช้านานจนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ 
หล่อหลอมซึมซับลงในวิถีไทยกลายเป็นรากฐานชีวิตของคนไทยในทุกด้าน ท้ังด้านวิถีชีวิต  
ความเป็นอยู่ ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย และศีลธรรมตลอดจนมีวิถีชีวิต 
ที่ผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
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 2.1 กิจกรรมวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา
  1) วันมาฆบูชา
  2) วันวิสาขบูชา
  3) วันอาสาฬหบูชา
  4) วันเข้าพรรษา/ ออกพรรษา
  5) วันเทโวโรหณะ
 2.2 กิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
  1) วันขึ้นปีใหม่
  2) วันตรุษ
  3) วันสงกรานต์
  4) วันครอบครัว
  5) วันผู้สูงอายุ
  6) วันสารท
  7) วันลอยกระทง
  8) การสวดมนต์ข้ามปี
 2.3 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
  1) วันพ่อแห่งชาติ
  2) วันแม่แห่งชาติ
  3) วันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร
  4) วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  5) วันมหาเจษฎาบดินทร์
  6) วันจักรี
  7) วันฉัตรมงคล
  8) วันปิยมหาราช
 2.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมและท�านุบ�ารุงพระศาสนา
  1) การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
  2) การบวชเนกขัมมะ
  3) การบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
  4) การอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
  5) การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
 2.5 กิจกรรมรณรงค์การลด ละ เลิก อบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษ
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  1) การจัดนิทรรศการ
  2) การเผยแพร่
  3) การอบรม
  4) การเดินรณรงค์
  5) มาตรการป้องกันและปราบปราม
 2.6 การจัดกิจกรรมท�าบุญตักบาตรประจ�าวัน/สันธรรมสวนะ/ท�าบุญกลางบ้าน
  1) การเชิญชวน/ประชาสัมพันธ์/รณรงค์
  2) การบันทึกสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม
 2.7 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์
  1) การจัดนิทรรศการ
  2) การเผยแพร่
  3) การอบรม
  4) การรณรงค์
 2.8 การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ
  1) รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
  3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
  4) ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียน
  5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
  6) มีศีลธรรม มีน�้าใจ และแบ่งปัน
  7) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่
  9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�า
  10) รู้จักใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  11) เข็มแข็งทั้งกายและใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจใฝ่ต�่า
  12) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 2.9 การจัดกิจกรรม วันเสาร์-อาทิตย์ ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา
  1) การไหว้พระ รับศีล
  2) การฟังธรรมะ
  3) การปฏิบัติธรรม
  4) การสวดมนต์
  5) การพัฒนาศาสนสถาน
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 2.10 การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
  1) การอบรม แนะน�า และชี้แจงท�าความเข้าใจให้เห็นความส�าคัญในงานศิลปะ
  ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
  2) การรณรงค์และเชิญชวนให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมฯ
  3) การประกวดแข่งขันและมอบรางวัลให ้กับสมาชิกที่มีผลอนุรักษ ์ศิลปะ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ท�าการยกย่องและ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏชัดและกว้างขวาง
  4) จัดการแสดงและเผยแพร่ศิลปะขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง
 2.11 กิจกรรมจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้าน (OTOP)
 2.12 กิจกรรมส่งเสริมการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2.13 กจิกรรมมคัคเุทศก์ ทางวฒันธรรมประจ�าหมูบ้่านและกจิกรรมส่งเสรมิมคันายกน้อย 
 2.14 กิจกรรประกวดบ้าน/ครอบครัวดีเด่นประจ�าหมู่บ้าน
 2.15 กิจกรรมพัฒนาวัด บ้าน โรงเรียน และสถานที่ส�าคัญตามวงรอบ

3. แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พระสงฆ์เป็นผู้น�าในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยใช้วัดเป็น
ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพ่ือช่วยประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง 
ได้ตามสมควรในด้านต่างๆ ตามกรอบการด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้ 8 ด้าน คือ
 1) ศีลธรรมและวัฒนธรรม
 2) สุขภาพอนามัย 
 3) สัมมาชีพ 
 4) สันติสุข 
 5) ศึกษาสงเคราะห์ 
 6) สาธารณสงเคราะห์
 7) กตัญญูกตเวทิตาธรรม 
 8) สามัคคีธรรม
 โดยมอบหมายให้ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงาน
ราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรภาคเอกชน ก�านัน ผู้ใหญ่บ้านและ
องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ได้ขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าวโดยก�าหนด 
เป้าหมาย ครอบคลุมทุกหมู ่บ้านทุกต�าบลมั่วประเทศ พร้อมท้ังต้ังเป้าตัวชี้วัด ให้เกิด 
สัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน 4 ปี (ปี2557-2560) ดังนี้
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 3.1 ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม
  1) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศีลธรรมและวัฒนธรรมผ่านสื่อต่างๆ
  2) โครงการลานบุญลานปัญญา
  3) โครงการค่ายคุณธรรมสัญจร
  4) การสอนศาสนพิธี พิธีกรพิธีกรรม แก่ชาวพุทธ
  5) ห้องสมุดธรรมะ
  6) การประกวดสวดมนต์ การบรรยายธรรม
 3.2 ด้านสุขภาพอนามัย 
  1) จัดสถานที่ออกก�าลังกายเพื่อชุมชน
  2) แหล่งเรียนรู้สมุนไพร
  3) ธนาคารขยะ
  4) พัฒนาท�าความสะอาดวัด
  5) กิจกรรมหอกระจายข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์สุขภาพประชาชน
  6) จัดตั้งตู้ยาสามัญประจ�า
 3.3 ด้านสัมมาชีพ 
  1) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
  2) อบรม ประกอบอาชีพที่สุจริต
  3) จัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพในชุมชน
  4) จัดสถานีให้ประชาชนมาจ�าหน่ายสินค้า OTOP
  5) อบรมประชาชนเพื่อเป็นแนวทางการประกอบสัมมาอาชีพ ในการด�าเนินชีวิต 
 3.4 ด้านสันติสุข 
  1) จัดท�าหัวข้อคติสอนใจ
  2) จัดท�าศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา ข้อยุติ ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ในชุมชน
  3) โครงการสรรหาคนดีศรีพระพุทธศาสนา
 3.5 ด้านศึกษาสงเคราะห์ 
  1) จัดตั้งกองทุนและส่งมอบการศึกษา
  2) ส่งเสริมให้มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  3) ส่งเสริมให้วัดใช้สถานที่จัดกิจกรรมในชุมชน
 3.6 ด้านสาธารณสงเคราะห์
  1) จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวัด
  2) จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ผู้ยากไร้
  3) จัดตั้งกองทุนการศึกษา
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 3.7 ด้านกตัญญูกตเวทิตาธรรม 
  1) จัดตั้งกิจกรรมยกย่องลูกกตัญญู
  2) จัดตั้งกลุ่มจิตอาสา
  3) จัดกิจกรรมมุทิตาปราชญ์ชาวบ้าน, ผู้ทรงคุณค่าในท้องถิ่น
 3.8 ด้านสามัคคีธรรม
  1) จัดกิจกรรมเสวนาธรรม
  2) บวชป่าชุมชน
  3) ส่งเสริมการสืบสานประเพณีลงแขก

 สรุปได้ว่า แรกเริ่มกิจกรรมภายใต้โครงการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนอง 
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ภายใต้การท�างานของวัด หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล  
ปัจจัยส�าคัญในด้านท�างานนั้น มีผลมาจากการรับนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีลักษณะเป็น 
การท�างานตามแนวคิด บวร มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ด้านการวางแผนการท�างานของ
คณะสงฆ์ ส่วนราชการ และภาคประชาชน ค่อนข้างมีความชัดเจนในด้านกระบวนการท�างาน 
หลังจากที่ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดสรรงบประมาณ ได้ด�าเนินการให้ส่วนงาน 
ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และรับสมัครประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
เมือ่ประกาศเป็นนโยบายได้วางแผนการท�างานออกเป็นขัน้ตอน โดยสรปุดงันี ้ขออนุมตัโิครงการ 
แต่งตัง้คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการ จดัท�าเอกสารประกอบการด�าเนนิโครงการ จดัประชมุ
คณะกรรมการด�าเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์ แนะน�าชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ  
น�าสู่การปฏิบัติตามแนวทางท่ีก�าหนดในเอกสารประกอบการด�าเนินการติดตามประเมินผล 
รายงานผลการด�าเนินงานต่อเจ้าคณะจังหวัด และส�านักงานพุทธศาสนาจังหวัด
 ระยะที่สองส�าหรับหมู่บ้าน ชุมชน ประสานความร่วมมือกับส่วนงานราชการ ปฏิบัติงาน 
ตามโครงสร้างหน้าที่ ซึ่งมีนายอ�าเภอ มอบหมายให้ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชน  
เปิดรับสมัครประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ซ่ึงเป็นการท�างานคู่ขนานกับคณะสงฆ์ที่มีวัดเป็น 
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน หากมีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
ให้แจ้งส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 จะเห็นได้
ว่าการด�าเนินโครงการในระยะนี้ก็ไม่ต่างจาก หมู่บ้านอื่นๆ ซ่ึงส่วนราชการ และองค์กรคณะ
สงฆ์จังหวัดพิษณุโลก มีขั้นตอนการด�าเนินงาน คือ ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์เชิญชวน
ให้พุทธศาสนิกชนสมัครเขาร่วมโครงการรับสมัครอาสาสมัคร ปกป้องวัดและหมู่บ้านประกาศ
ยกย่องวัด และหมู่บ้านท่ีผ่านเกณฑ์ตามท่ีก�าหนดติดตามประเมินผล และรายงานผลต่อ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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 ในระยะท่ีสามนี้ หมู ่บ้านสามารถท่ีจะร่วมกันก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานจัด 
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล 5 การด�าเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ในระยะยาว ปีพุทธศักราช  
2558-2560 โดยมีความคาดหวังเพื่อให้วัดมีความสะอาดร่มร่ืน เป็นท่ีพ่ึงของชาวบ้าน
เป็นศูนย์กลางของชุมชนพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระสงฆ์ให้มีวัตร 
ปฏิบัติที่งดงาม ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อีกท้ังเพ่ือถวาย
เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
มีจุดมุ่งเน้นส่งเสริมการจัดกิจกรรม 3 ด้าน ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตาม
หลักศีล 5 แนวทางการจัดกิจกรรมตามวิถีชีวิตชาวพุทธและแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
งานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) เป็นต้น
 ผลการด�าเนินการ จากการด�าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในรอบ 3 ปีท่ีผ่าน
มาพบว่า มีประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการจ�านวน 41,435,024 คน คิดเป็น ร้อยละ 63.04  
ของประชากรในสังคมไทย ซึ่งเป็นการด�าเนินการในระยะท่ี 1 ให้ผู้ท่ีสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรม  
ส่วนกิจกรรมในเชิงคุณภาพได้ด�าเนินการในลักษณะต่างๆ เช่น การคิดดี ท�าดี พูดดี โดย 
มีกิจกรรมส�าคัญ 7 ประการ คือ 
 1) กิจกรรมรักษาศีล 5
 2) กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ
 3) กิจกรรมการรักษาความสะอาดบ้าน สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่
 4) กิจกรรมคบคนดีรอบข้าง ชวนกันท�าความดี
 5) กิจกรรมพูดไพเราะ สื่อสารเพื่อประโยชน์และความสุข
 6) กิจกรรมบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
 7) กิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอ เพื่อสร้างครอบครัวให้อบอุ่น

 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด�าเนินการ 1) ประชาชนมีจิตส�านึกและได้แสดงออกถึง 
ความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมถิ่นก�าเนิดของตนเอง ด้วยการสร้างความรัก
ความสามัคคี ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ 2) ประชาชนไทย
ทกุหมู่บ้าน ชมุชน ต�าบล และสังคมมคีวามรกัความเข้าใจ เคารพในความคดิเหน็ของกนัและกนั 
มคีวามเอือ้เฟ้ือ เป็นสงัคมเครอืญาตแิละมีความปลอดภยัในชีวติและทรพัย์สนิ 3) ประชาชนเหน็
คุณค่าและประโยชน์ในการน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาด�าเนินชีวิตอย่างมี ความสุข  
4) ประชาชนมีความตระหนัก รักปกป้อง เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซ่ึงจะ 
ส่งผลให้ ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน
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 3.2.2 โครงการสวดมนต์ข้ามปี 
 การสวดมนต์รวมทั้งสวดมนต์ข้ามปีนั้นเป็นประเพณีนิยมของชาวไทยมาแต่เดิม 
โดยก่อนส้ินปีพระสงฆ์จะไปเจริญพระพุทธมนต์บทนพเคราะห์ที่กรมประชาสัมพันธ์ จากนั้น
ก็จะรอเวลาเที่ยงคืนเพื่อเจริญพระพุทธมนต์บทชัยมงคลคาถา ออกอากาศไปทั่วประเทศ 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต่อมาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธาน 
คณะผู ้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้น�าคณะสงฆ์วัดสระเกศประกอบพิธีเจริญ 
พระพุทธมนต์ข้ามปีขึ้น ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ โดยอนุวัติตามโบราณพระราชประเพณ ี
แห่งพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลท่ี 3 เคยประกอบพธิใีนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
อันเป็นประเพณีปีใหม่ของไทยที่มีมาแต่เดิม การสวดมนต์ข้ามปีจึงถือได้ว่าเร่ิมจัดขึ้นท่ี 
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นครั้งแรกและในปีพุทธศักราช 2549 กรุงเทพมหานคร 
โดยส�านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เห็นความส�าคัญของการสวดมนต์ข้ามปี จึงได้ร่วมกับ 
คณะสงฆ์วัดสระเกศจัดสวดมนต์ข้ามปีข้ึนอย่างเป็นทางการ และ ต่อมาคณะสงฆ์มีความเห็น 
ร่วมกนัว่า การสวดมนต์ข้ามปีเป็นท่ีนยิมของประชาชนอย่างแพร่หลาย และเป็นค่านยิมทีง่ดงาม 
ควรแก่การส่งเสริมที่ประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อเดือนธันวาคม 2553 ณ ต�าหนักสมเด็จฯ  
วัดสระเกศ จึงได้มีมติให้วัดทุกวัดจัดสวดมนต์ข้ามปี โดยมีส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เป็นศูนย์กลางการอ�านวยการ และให้วัดเจ้าคณะจังหวัดเป็นศูนย์กลางการสวดมนต์ของ 
จังหวัดนั้นๆ ต่อมา เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ให้จัดมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับปีใหม่  
หรือที่เรียกว่า สวดมนต์ข้ามปีขึ้น โดยถือตามคตินิยมปีใหม่แบบสมัยปัจจุบันและทางวัดได้น�า 
น�้าพระพุทธมนต์ บทมหาสมัยสูตรมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาพิธี ตามธรรมเนียมเทศกาล 
ปีใหม่โบราณของชาวไทยด้วย การฟังการเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงเร่ิมต้นปีใหม่ ท่ีจุดเร่ิมต้น 
กรงุรตันโกสนิทร์ เป็นการเริม่ต้นชวีติใหม่ให้ก้าวไปสูค่วามเจรญิรุง่เรอืงก้าวหน้า เสมอืนความเจรญิ 
รุ่งเรืองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และพระบรมสารีริกธาตุบนองค์พระเจดีย์ภูเขาทอง เป็นเครื่อง 
ยึดเหน่ียวจิตใจที่ส�าคัญยิ่ง ของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา จะช่วยคุ้มครองปกปักรักษา
ชีวิตและครอบครัวให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
 ในส่วนของภาคประชาสังคม ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และภาคีเครือข่าย เห็นว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีประชาชนจ�านวนไม่น้อยที่จะเฉลิมฉลองข้าม
ปีเก่ารบัปีใหม่ไปพร้อมๆ กบัดืม่เครือ่งดืม่ แอลกอฮอล์ หลายคนจงึส่งท้ายคนืข้ามปีด้วยอบุติัเหตุ 
การทะเลาะววิาท จงึขอน�าเสนอกจิกรรมสวดมนต์ข้ามปี เร่ิมต้นดี ชวีติดี ให้เป็นอกีหนึง่ทางเลือก 
ในการรบัวนัใหม่ รบัปีใหม่ ด้วยสตแิละความเป็นสิริมงคล โดยเร่ิมต้นการจัดการสวดมนต์ข้ามปี 
ในปี 2553 เป็นครั้งแรก มีวัดเข้าร่วมอย่างเป็นทางการกว่า 200 แห่ง ส่วนกลางจัดกิจกรรม 
ที่วัดราชนัดดาวรวิหาร ประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมสวดมนต์มากกว่า 3,000 คน และ 
จากการตรวจสอบจ�านวนผูเ้ข้าร่วมสวดมนต์ในคนืข้ามปีจากวดัทีร่่วมจดักจิกรรมจ�านวน 54 แห่ง 
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ทั่วประเทศ พบว่า มีประชาชนเข้าร่วมสวดมนต์มากกว่า 194,450 คน ต่อมา ปี 2554 ม ี
หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นภาคีจัดกิจกรรมเกือบ 30 องค์กร มีวัดเข้าร่วมโครงการ 1,630 วัด  
โดยส่วนกลาง จัดกิจกรรมท่ีสนามหลวง มีประชาชนเข้าร่วมเกือบ 100,000 คน และมี
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในวัดต่างๆ ท่ัวประเทศอีกเป็นจ�านวนมาก และในปี 2555 นี้  
ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประสานกับ 
หน่วยงานต่างๆ ทัง้หน่วยงานราชการ เอกชน และเครือข่ายส่ือมวลชน รวมถึงวดัต่างๆ ท่ัวประเทศ 
ที่มีความพร้อมในการจัดงาน “สวดมนต์ข้ามปี” อีกทั้งยังมีการประสานกับหน่วยงานอื่นๆ  
เช่น กรุงเทพมหานคร ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส�านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มูลนิธิศึกษาธิการ 
มูลนิธิวัดปัญญานันทาราม เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือไปยังวัดต่างๆ จัดกิจกรรม 
ดังกล่าวด้วย
 ต ่อมาในปี 2555 เป ็นอีกหนึ่งป ี 
ที่แสนพิเศษที่มี 4 เหตุการณ์ส�าคัญเกิด
ขึ้นพร้อมกัน คือ เป็นปีท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 
85 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555 สมเด็จ
พระนางเจ ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมี
พระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา วันท่ี 12 
ธันวาคม 2555 และ พระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามกุฏราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 อีกทั้ง 
เป็นปีพุทธชยันตี ครบ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า การจัดกิจกรรมสวดมนต ์
ข้ามปีในปีนี้จึง เป็นนิมิตหมายท่ีดีท่ีคนไทยทุกคนจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตี และ 
ที่ส�าคัญจะได้สวดมนต์เพื่อท�าความดีถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
 วัตถุประสงค์หลักของโครงการสวดมนต์ข้ามปี 1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวาย 
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2) เพ่ือร่วมสร้างจิตส�านึก ทัศนคติและ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และอานิสงส์ของการสวดมนต์ และส่งเสริมให้ ประชาชนสวดมนต์ 
เป็นกิจวัตร หรือทุกครั้งท่ีมีโอกาส 3) เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน ์
ในคนืวนัส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ แทนการสงัสรรค์ เคาท์ดาวน์ ดืม่เหล้า เหมือนทีน่ยิมท�ากันมา 
และให้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส�าคัญในการสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่คนไทย
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 ผลการด�าเนินการสวดมนต์ข้ามปี ในปี 2559 ต่อเนื่องปี 2560 ที่ผ่านมา มีหน่วยงาน 
ภาครัฐ ประชาสังคม เช่น ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มหาเถรสมาคม (มส.)  
ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
(สสส.) และวัดทั่วประเทศมากกว่า 30,000 วัด และประชาชนมากกว่า 22 ล้านคน ในปี 2560 
เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี คนไทยกว่าร้อยละ 88 เลือกไหว้พระ ท�าบุญ สวดมนต์ข้ามปี 
คนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมและถ่ายภาพการสวดมนต์ข้ามปีกันอย่างแพร่หลาย และผู้ร่วมงาน 
เกินครึ่ง หรือร้อยละ 57 เป็นคนรุ่นใหม่ ทั้งเยาวชนและวัยท�างาน ซ่ึงถือเป็นค่านิยมที่ดี 
ของสังคม และคาดหวังว่าจ�านวนผู้สวดมนต์ข้ามปีจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนอกจากกิจกรรมนี ้
รัฐบาลยังสนับสนุนให้วัดและศาสนสถานเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมและเป็นแหล่งเรียนรู ้
สุขภาวะทางปัญญาของชุมชนด้วย”
 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ความส�าคัญกับการจัดงาน 
สวดมนต์ข้ามปีต่อเน่ือง จนกลายเป็นกระแสใหญ่ของสังคมแทนที่การฉลองด้วยการด่ืม 
เครื่องดื่มมึนเมาไปแล้ว ในแต่ละปี สสส. มีแนวคิดหลักของงานคือการส่งความสุข (ส.ค.ส.)  
ให้ตนเอง บุคคลที่รัก และสังคมโดยรวมด้วยการสวดมนต์ ซ่ึงเป็นวิถีหนึ่งที่ท�าให้เกิดสติและ 
เกิดการค้นหาความสุขท่ีแท้จริงของชีวิต นอกจากนี้ เพื่อให้การสวดมนต์ภาวนาในคืนข้ามปี 
เป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้ท�าดีตลอดไป สสส. จึงร่วมกับ สคล. และเครือข่ายพระสงฆ์เพื่อสุขภาวะ 
จัดโครงการสวดมนต์สร้างปัญญา จัดกิจกรรมสวดมนต์ภาวนา การพัฒนาจิต และกิจกรรม
สร้างสรรค์เพื่อสังคมตลอดทั้งปี โดยมีวัดเข้าร่วมกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ ส่วนส�านัก 
พุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสวดมนต์ข้ามปีท่ีส�านักเลขาธิการมหาเถรฯ  
เพื่อรับข้อมูลจากส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ ที่จะรายงานเข้ามาว่าวัดไทย 
และส�านักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเท่าไร คาดการณ์ 
ว่าจะมีพระสงฆ์และพทุธศาสนกิชนเข้าร่วมโครงการทัว่ประเทศและทัว่โลกมากกว่า 25 ล้านคน 
และมีการจัดสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน ใน 15 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เลย หนองคาย 
บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว ระนอง สงขลา และ
สตลู นอกจากนี ้ได้ร่วมกบัศนูย์ประสานงานท่ีก�ากับดูแลพระธรรมทตูในต่างประเทศทัง้ธรรมยตุ 
และมหานิกายจ�านวน 504 วัด จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีด้วย
 โครงการสวดมนต์ข้ามปีดังกล่าว จัดโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
มหาเถรสมาคม ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีเครือข่ายกว่า 50 องค์กร  
ซึ่งเกิดผลส�าเร็จลุล่วงด้วยดี มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนมาก โดยมี 
ผู้เข้าร่วมสวดมนต์ในคืนข้ามปีที่ท้องสนามหลวงกว่า 2 แสนคน และวัดต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 
30 ล้านคน และกลายเป็นกจิกรรมทีไ่ด้รบัความนยิมทีจั่ดขึน้เป็นประจ�าต่อเนือ่งเป็นธรรมเนยีม 
ปฏิบัติในคืนข้ามปีจนถึงปัจจุบัน
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 3.2.3 การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
 คณะสงฆ์ในสังคมไทยได้ก�าหนดจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ของคณะสงฆ์ตามมิติมหาเถร
สมาคมในการประชุมครั้งที่ 5/2559 (มติที่ 106/2559) และในการประชุมครั้งที่ 2/2560 
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ที่มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  
ทัง้น้ีเพ่ือเกิดการพฒันาสงัคมทีม่พีระสงฆ์เป็นแกนน�า หลงัจากการเกดิวกิฤตการณ์ทางพระพทุธ
ศาสนาที่สร้างความกังวลต่อสถานการณ์พระพุทธศาสนาในสังคมไทย และเพื่อให้พระสงฆ ์
มีบทบาทในการพัฒนาสังคมโดยประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาจิตใจและปัญญา 
ตามวิสยัทศัน์ของคณะสงฆ์ท่ีว่า “พทุธศาสน์มัน่คง ด�ารงศีลธรรม น�าสงัคมสูส่นัติสขุอย่างยัง่ยืน” 
โดยมีแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาใน 6 ด้าน ดังนี้
 1. แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการปกครอง
  1) พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์
   (1) บรรจุค�าว่า “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติ” ไว้ในรัฐธรรมนูญ
   (2) เพิ่มอ�านาจ บทบาทและหน้าที่ของพระสังฆาธิการ
   (3) กระจายอ�านาจทางการปกครองพระสงฆ์
   (4) จัดตั้งสภาสงฆ์ในแต่ละระดับชั้น
   (5) ก�าหนดกระบวนการยุติธรรมสงฆ์ที่ชอบด้วยพระธรรมวินัยและกฎหมาย 
   บ้านเมือง
   (6) ก�าหนดให้มีส�านักงานเจ้าคณะแต่ละระดับชั้นท�างานต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าท่ี 
   สนับสนุนและให้ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขยายอัตราก�าลังพนักงาน 
   ราชการ
   (7) จัดตั้งองค์กรหรือสถาบันพัฒนาพระสังฆาธิการ
  2) พัฒนางานภายใต้ระบบและกลไกที่มีอยู่
   (1) พระสังฆาธิการในแต่ละระดับชั้นบังคับชั้นบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
   การปกครองคณะสงฆ์อย่างจริงจัง
   (2) ก�าหนดให้วดัหรอืการปกครองคณะสงฆ์ในแต่ละระดบัชัน้ จดัท�ายทุธศาสตร์ใน 
   การปฏิบัติงานเป็นแผนปฏิบัติการประจ�าปีและแผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี โดยให้ 
   สอดคล้องกับกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้านและมีการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ
   (3) ก�าหนดระบบการคัดกรองผู ้บรรพชาและอุปสมบทและจัดท�าฐานข้อมูล 
   สารสนเทศเพื่องานปกครองคณะสงฆ์
   (4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะสงฆ์ท�างานเชื่อมโยงกับเครือข่ายทุกภาคส่วน 
   ทั้งภาครัฐและเอกชน
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  3) การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี
   (1) สนบัสนนุให้มกีารจัดต้ังธนาคารพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยได้รับการสนับสนุน 
   จากภาครัฐ
   (2) สนับสนุนและส่งเสริมการท�ารายงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี 
   อย่างเป็นระบบ
   (3) พัฒนาบุคลลาทางทางพระพุทธศาสนา ให้มีความรู้ความสามารถทางด้าน 
   กฎหมายและการการจัดการทรัพย์สินของสถาบันทางพุทธศาสนา 

 2. แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านศาสนศึกษา
  1) พัฒนาการบริหารจัดการในการศึกษาบาลี นักธรรม ธรรมศึกษาโรงเรียน 
   พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ มหาวิทยาลัยสงฆ์ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   บูรณาการกันอย่างเป็นระบบ
  2) เสนอให้ตราพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อเป ็นกลไกใน 
   การบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนา
  3) จดัให้มคีณะกรรมการศกึษาพระพทุธศาสนาในระดับจังหวดัเพ่ือบรูณาการศกึษา 
   ที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป
  4) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ด้านพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
  5) ส ่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด ้านพระพุทธศาสนาให ้มีความมั่นคงและ 
   ความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น ก�าหนดระบบเทยีบมาตรฐานคณุวุฒิ อนัตราเงนิเดือน  
   สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น

 3. แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านเผยแผ่
  1) ก�าหนดเป้าหมายและจัดท�ายุทธศาสตร์การเผยแผ่และประชาสัมพันธ์การ 
   พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ
  2) เสนอให้มีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยมีการจัดต้ัง 
   แม่กองงานด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  3) เสนอให้มีการตั้งหรือพัฒนาสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ 
   และเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  4) จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความรู้ ทักษะด้าน 
   ภาษาเพือ่การสือ่สาร การใช้สือ่ เช่น พระนกัเผยแผ่ พระสอนศีลธรรม พระธรรมทูต 
   พระธรรมทูตสายต่างประเทศ พระวิปัสสนาจารย์
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  5) จดัท�ามาตรฐานบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่กจิการพระพุทธศาสนา
  6) เสนอให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ พัฒนางาน และส่วนงานเพื่อการดูแลตรวจสอบ 
   มาตรฐานของบุคลากร ด้านการเผยแผ่
  7) รณรงค์ จัดกจิกรรม สนับสนุน สร้างเครอืข่ายการประชาสมัพนัธ์และเผยแผ่ข่าวสาร 
   กิจการงานพระพุทธศาสนาและ ศาสนาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง
 
 4. แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการ
  1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศาสนสมบัติของวัด
  2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการศาสนสมบัติของวัดเสนอให ้
   รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพื่อการก่อสร้าง ดาร ปฏิสังขรณ์ การพัฒนา
  3) ท�านบุ�ารงุศาสนาสถาน ส่งเสรมิ สนบัสนนุและอนรุกัษ์พทุธศลิปกรรมโบราณสถาน 
   โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา
  4) พัฒนาวัดและศาสนสถานให้เป ็นสถานท่ีเอื้อต ่อการปฏิบัติศาสนกิจของ 
   คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
  5) พัฒนาวัดและศาสนสถานให้เป็นสถานให้เป็นสถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจ 
   ของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
  6) พัฒนาพระสังฆาธิการให้มีความรู้และความสามารถในด้านการสาธารณูปการ
  7) เร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบท�าเอกสารสิทธิ์เอกของวัดให้เป็นระบบ

 5. แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านศึกษาสงเคราะห์
  1) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนธรรมศึกษาและหลักสูตรพระสอนศีลธรรม 
   ในโรงเรียน
  2) เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรแก่โรงเรียนการกุศลของวัด
  3) จัดตั้งและบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห์เพ่ือให้การสนับสนุน 
   พระภิกษุสามเณรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  4) พัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
  5) พัฒนาเครือข่ายการท�างานร่วมกันกับหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อปต.)  
   เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการท�างานให้เป็นเอกภาพ
  6) พัฒนาจัดตั้งส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน 
   สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
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 6. แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณสงเคราะห์
  1) สร้างระบบและกลไกเพือ่ก�ากบั ดแูล และบริหารภารกจิด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
   ให้เป็นรูปธรรมโดยสามารถวัดและประเมินผลได้
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนพระสงฆ์นักพัฒนาให้ท�างานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน 
   ทั้งภาครัฐและเอกชน
  3) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพส�าหรับชุมชน
  4) จัดตั้งกองทุนเพื่อการสาธารณะสงเคราะห์
  5) จัดให้มีสถาบันทางการเงินเพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสงเคราะห์

 7. แนวทางการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  
  1) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งส�านักงานกลางการบริการบริหารงานปกครองคณะสงฆ์ 
   ระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะหน และ ส�านักงานมหาเถรสมาคม ณ พุทธมณฑล
  2) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลการศึกษาค้นคว้างานวิชาการ 
   งานวิจัยเก่ียวกับหลักธรรม ค�าสอนของพระพุทธศาสนาโดยน�าเทคโนโลย ี
   มาประยุกต์ใช้
  3) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีอนุพุทธมณฑลครบทุกจังหวัด โดยก�าหนด ระยะเวลา 
   ที่จัดเจน
  4) พัฒนาด้านกายภาพของพุทธมณฑลให้เหมาะสมรองรับการเป็นศูนย์กลาง 
   พระพุทธศาสนาโลก
  5) พัฒนาพุทธมณฑลเป็นที่ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา

 เป้าประสงค์ของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา คือ การปลูกฝังศรัทธาและ 
การสร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา รวมมือกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคประชาสังคม 
และองค์กรด้านวัฒนธรรม ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรพระพุทธศาสนา 
ให้มีประสิทธิภาพสู ่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้และมีนวัตกรรมเชิงพุทธใหม่ๆ 
ที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน รวมทั้งมีการจัดการศาสนสมบัติที่เหมาะสม เพียงต่อการสร้าง 
สถานที่สัปปายะและแหล่งเรียนรู้ของสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายในแต่ละด้าน ดังนี้
 1. ด้านการปกครอง คณะสงฆ์มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธที่มี
ประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูล องค์ความรู้ และกระบวนการบริหารจัดการตามหลักพระธรรมวินัย 
กฎหมาย และค�าสั่ง/มติมหาเถรสมาคม รวมทั้ง มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ 
พระภิกษุ สามเณร ที่สร้างประโยชน์และความสุขให้กับสังคม ทั้งนี้ เพ่ือการพัฒนาองค์กร 
อย่างยั่งยืน โดยพระสงฆ์-ศาสนบุคคลได้รับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้เชิงพุทธ 
ในอัตราที่สูงขึ้น
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 2. ด้านศาสนศึกษา คณะสงฆ์มีการพัฒนาการบริหารจัดการในการศึกษาบาลี นักธรรม 
ธรรมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ มหาวิทยาลัยสงฆ์ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยบูรณาการกันอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ส่งเสริม 
และพฒันาบคุลากรด้านพระพทุธศาสนาให้มคีวามมัน่คง โดยมกีารส่งเสริมการอตัราการเรียนรู้
พระปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนา 
 3. ด้านการเผยแผ่ คณะสงฆ์มีการพัฒนาสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น พระนักเผยแผ่ พระสอนศีลธรรม พระธรรมทูต 
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ พระวิปัสสนาจารย์ มีการรณรงค์ จัดกิจกรรม สนับสนุน สร้าง
เครอืข่ายการประชาสมัพนัธ์และเผยแผ่ข่าวสารกจิการงานพระพุทธศาสนาและศาสนาสัมพันธ์
อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรวัฒนธรรมและ
ชาวพุทธเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสร้างศรัทธาและปลูกปัญญาในทางพระพุทธศาสนา
 4. ด้านสาธารณูปการ คณะสงฆ์ มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการ
ศาสนสมบัติของวัด พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการจัดการศาสนสมบัติของวัด  
มีการท�านุบ�ารุงศาสนาสถาน ส่งเสริม สนันสนุนและอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมโบราณสถาน 
โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา พัฒนาวัดและศาสนสถานให้เป็นสถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติ 
ศาสนกิจของคณะสงฆ ์และเป ็นสถานที่ สัปปายะของพุทธศาสนิกชนในรูปแบบของ  
Knowledge & Meditation Center, Green and Clean Center วัดต้นแบบสุขภาวะ  
เป็นต้น โดยมีแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาของวัดเพิ่มขึ้น
 5. ด้านศึกษาสงเคราะห์ คณะสงฆ์ มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนธรรมศึกษา 
หลักสูตรพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และหลักสูตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีการจัดต้ัง 
และบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห์เพื่อให้การสนับสนุนพระภิกษุ-สามเณร  
เด็ก-เยาวชนในการเผยแผ่และเรียนรู้พระพุทธศาสนา โดยสร้างเครือข่ายการท�างานร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. ด้านสาธารณูปการ คณะสงฆ์ มีการพัฒนาระบบและกลไกภารกิจด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ ให้เป็นรูปธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนพระสงฆ์นักพัฒนาให้ท�างานร่วมกับเครือข่าย
ทกุภาคส่วนทัง้ภาครฐัและเอกชนในการสงเคราะห์ช่วยเหลอืประชาชน ผูป้ระสบภยั การส่งเสรมิ 
สัมมาชีพให้กับชุมชน มีการจัดต้ังกองทุนเพื่อการสาธารณะสงเคราะห์ และจัดให้มีสถาบัน
ทางการเงินเพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสงเคราะห์ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้  
การสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมและเพิ่มความสุขเชิงพุทธของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 7. ด้านการพัฒนาพุทธมณฑลและกิจการท่ัวไป คณะสงฆ์ มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
พุทธมณฑลของคณะสงฆ์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธสาสนาในระดับชาติและนานาชาติ 
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ตามมตมิหาเถรสมาคม มผีลงานการด�าเนนิกจิการพระพทุธศาสนาอย่างสร้างสรรค์ มนีวตักรรม 
การเรยีนรูแ้ละการเผยแผ่เชงิพทุธ และสนบัสนนุภาคเีครือข่ายทางพระพุทธศาสนา  (Buddhism 
Think Tank) ในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเก้ือกูล เพือ่การจดัการและคุ้มครองชีวติทีด่ร่ีวมกนั
 โดยเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ของคณะสงฆ์โดยส่วนใหญ่นั้น มุ่งเน้นการพัฒนา 
องค์กรคณะสงฆ์ให้มีความเข้มแข็ง ที่จะน�าไปสู่การพัฒนาสังคมไทย ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
ในระดับชาติ คือ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์
การสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา 2) ยุทธศาสตร์การยกระดับกระบวนการบริหาร 
จดัการภายในให้มปีระสทิธภิาพ ท้ังในด้านการจดัการศาสนศกึษา การบรหิารจดัการ ระบบบญัชี 
การจัดการศาสนสมบัติ เป็นต้น 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของศาสนบุคคล เสริมสร้างองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา 4) ยุทธศาสตร์เพื่อ 
การมีทรัพยากรเพียงพอในการขับคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา  
 ผลการด�าเนินการ ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในช่วงแรก ปี 2559-2560 
พบว่า คณะสงฆ์ในระดับต่างๆ ตั้งแต่วัด ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด ภาค และมหาเถรสมาคม  
ได้มีการจัดท�าแผนและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีพระสงฆ์ องค์กรพระพุทธศาสนา 
และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมและด�าเนินการมากกว่า 2 ล้านรูป/คน มีแผนพัฒนา
ในระดบัจังหวดั ภาค และมโีครงการ กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและองค์พระพทุธศาสนา
มากกว่า 1,000 โครงการ/กจิกรรม ในโครงการใหญ่ ๆ  เช่น โครงการยกระดบัหมูบ้่านรักษาศลี 5 
โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนามนุษย์ โครงการยกระดับการศึกษาพระปริยัติธรรม 
โครงการศูนย์รวมองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา โครงการสาธารณสงเคราะห ์
เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เป็นต้น

 3.2.4 โครงการวดับนัดาลใจและวดัสร้างสขุด้วย 5 ส : การสร้างพืน้ทีส่ปัปายะ 

เพื่อการเรียนรู้
 สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญและเหล่าภาคี 
เครือข่ายริเริ่มโครงการ “วัดบันดาลใจ” ภายใต้การสนับสนุนของ ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สมาคมภูมิสถาปนิก
ประเทศไทย, สมาคมสถาปนิกสยามฯ, สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ น�าร่อง 9 วัด 
ต้นแบบ หวังส่งต่อองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการท�างานเช่ือมต่อระหว่างภาคประชาชน 
รุ ่นใหม่กับพระสงฆ์อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้วัดและชุมชนลุกขึ้นมาร่วมกัน 
พลิกฟื้นวัดทั้งด้านกายภาพและกิจกรรม ให้เป็นพื้นที่แห่งชีวิตและจิตวิญญาณของคนไทย 
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อย่างสมสมัยทั่วทั้งประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลใน 3 โอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา และทรงครองสิริราช 
สมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 
ครบรอบ 84 พรรษา ซึ่งนายประยงค์ โพธิ์ศรีประเสริฐ ผู้อ�านวยการโครงการวัดบันดาลใจ  
สถาบนัอาศรมศลิป์ เปิดเผยว่า ในอดตีวดัเป็นเสมอืนศนูย์รวมจติใจและศนูย์กลางกจิกรรมต่างๆ  
ทางสังคม ส�าหรับชุมชนหลายระดับ พื้นท่ีวัดถูกใช้เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อการพบปะสังสรรค์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคม ทั้งทางด้านจิตวิญญาณ การส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 
รวมถึงวิชาการความรู้ให้แก่สาธุชน โดยพระมีบทบาทส�าคัญในการชี้น�าทางสติปัญญา และ 
เป็นที่พึ่งให้กับชุมชน แต่ด้วยบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  
ได้ท�าให้บทบาทความเป็นศูนย์กลางของวัดลดความส�าคัญลง ถูกจ�ากัดอยู่เพียงมิติทางศาสนา 
และการท�าบุญ ส่งผลให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชนลดน้อยลง ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มา 
ของการริเริ่มโครงการ “วัดบันดาลใจ” จากความร่วมแรงร่วมใจของพระสงฆ์ ชุมชน และเหล่า
ภาคีเครือข่าย เพื่อพลิกฟื้นในมิติทั้งด้านกายภาพในพื้นที่วัดและกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น  
โดยด้านกายภาพ ได้รับความร่วมมือจากนักออกแบบมืออาชีพ เหล่าสถาปนิกและภูมิสถาปนิก
ที่อาสามาช่วยงานนี้ เบื้องต้น ได้น�าร่องคัดเลือก 9 วัดจากทั่วประเทศ ได้แก่
 1) วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ
 2) วัดนางชีโชติการาม กรุงเทพฯ
 3) วัดชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี
 4) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
 5) วัดภูเขาทอง อยุธยา
 6) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่
 7) วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นครพนม
 8) วัดป่าโนนกุดหล่ม ศรีสะเกษ
 9) วัดศรีทวี นครศรีธรรมราช

 มาเป็นวัดต้นแบบ เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการส่งต่อองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย 
การท�างานเชื่อมต่อระหว่างภาคประชาชนคนรุ ่นใหม่และพระสงฆ์อย่างยั่งยืน ที่ส�าคัญ 
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับวัดและชุมชนอื่นๆ มาร่วมมือกันพลิกฟื้นวัดท่ัวประเทศให้เป็น 
วัดบันดาลใจของทุกคน “ท่ีผ่านมาเหล่าสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และนักออกแบบใช้ทักษะ 
ด้านการออกแบบมาเปลี่ยนแปลงสังคมในรูปแบบต่างๆ ดังน้ัน หากเหล่านักออกแบบ 
มาร่วมกันออกแบบพื้นที่วัด ก็น่าจะเป็นสถาปัตยกรรมสูงสุดของวิชาชีพที่จะส่งผลให้เกิดความ 
ภาคภูมิใจและเกิดคุณค่าข้ึนแก่สังคมและชีวิต ด้าน ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
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สุขภาพ (สสส.) มองว่า เนื่องจากโครงการวัดบันดาลใจ มีความสอดคล้องกับแนวคิดการ
พัฒนาให้วัดเป็นพื้นที่สุขภาวะ เป็นสถานที่มาแล้วเกิดความร่ืนรมย์ทางปัญญา อันน�ามา 
ซึ่งความสุขของคนไทยโดยรวม ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
มีการด�าเนินงานทั้งการสนับสนุนองค์ความรู้เชิงประเด็นสุขภาพพระ พัฒนาสภาพแวดล้อม
ของวัด สร้างหลักสูตรสุขภาวะในกลุ่มแกนน�าพระสงฆ์ทั้งที่อยู่มหาวิทยาลัยสงฆ์และที่เป็น 
กลุม่พระสงัฆพฒันานัน้ล้วนมีเป้าหมายเดยีวกัน คอืเพือ่น�าไปสูก่ารสร้างวดัให้เป็นพืน้ทีส่ขุภาวะ  
โดยโครงการวัดบันดาลใจได้มีการด�าเนินการร่วมกับโครงการวัดสร้างสุข ซึ่งเป็นโครงการ 
ที่ขยายแนวคิดหลัก 5 ส.ประกอบไปด้วย สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ และสร้างนิสัย  
เพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่ความยั่งยืน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน เป็นผู้น�าชุมชน เป็นแหล่งที่พึ่ง 
ทางใจแก่ประชาชนทัว่ไป ด้วยแนวทางทีจ่ะให้พระสงฆ์เป็นนกัสร้างเสริมสขุภาวะแก่ประชนชน 
ทั่วไป “การร่วมมือกันในโครงการวัดบันดาลใจ ถือเป็นจุดหมุนส�าคัญในการสร้างกระบวนทัศน์
การพัฒนาสุขภาวะเมือง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่เพียงแต่น�าไปสู่การพัฒนาพื้นที่เพื่อ 
การสร้างเสริมสุขภาวะของเมือง ผ่านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในวัดทั่วประเทศเท่านั้น 
แต่ยังท�าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งพระสงฆ์ ชุมชน 
องค์กรท้องถิ่น สถาปนิก นักผังเมือง และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ทีด่ใีห้แก่สาธารณะ เพราะการทีว่ดักลบัมาอยูร่่วมกบัสังคมอย่างสมสมยัจะถอืเป็นศนูย์สขุภาวะ
ทั่วประเทศที่มีมากถึง 40,000 แห่ง ทุกภาคทั่วประเทศไทย”
 ส่วนโครงการวัดสร้างสุข เป็นโครงการที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ร่วมมือ 
กับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด�าเนินโครงการเพื่อพัฒนารูป
แบบและแนวคิดของ 5ส ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และ 
สร้างวนิยัลงสูบ่รบิทของวดั เพือ่ส่งเสริมให้วัดเป็นพ้ืนท่ีแบบอย่าง ทัง้ด้านกายภาพและด้านจิตใจ 
อันเป็นการขยายผลแนวคิดของ 5ส สู่ประชาชนทั่วไปโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด 
เพือ่ให้สงัคมไทยตืน่ตัวเรือ่งการช่วยเหลอืสงัคม ท�าให้เกดิสงัคมสขุภาวะ ส่งเสริมให้เกดิการเรยีน
รูก้ระบวนการจดัการเพือ่น�าไปสูส่งัคมทีม่คีวามสขุ  แนวคดิเรือ่งการจดัการแบบใหม่ 5 ส ซึง่เป็น 
ระบบที่ใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ท�างานให้ดีขึ้น เป็นที่นิยมในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการผลิตมาใช้ในการพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะ ด้วยความร่วมมือระหว่าง 
สามประสาน คือวัด ชุมชน และบริษัทเอกชนที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการแบบ 5 ส มาใช ้
เพื่อสร้างความสัปปายะอันหมายถึงความเป็นอยู่ที่สบาย คือ ท�าให้วัดเป็นอาราม รื่นรมย ์
เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พบเห็นเป็นระเบียบ พัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนด้านจิตใจ และ
สนับสนุนให้พระสงฆ์เป็นผู้น�ากระแสในเรื่อง 5 ส สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์กร 
ทั้งด้านสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา หลัก
การของ 5ส ประกอบไปด้วย สะสาง คือ เน้นการจัดระบบ ลดสิ่งที่ไม่จ�าเป็นเพื่อให้เกิดความ
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พอดี สะดวก คือ เน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มความชัดเจนเพื่อความรวดเร็ว สะอาด 
คอื เน้นตรวจสอบ เพือ่ค้นหาสิง่ทีผ่ดิปกตเิพือ่ความพร้อมใช้และความปลอดภยั สร้างมาตรฐาน 
คือ เน้นรักษาสภาพ เพื่อให้ทุกคนสามารถท�างานแทนกันได้อย่างถูกต้อง สร้างวินัย คือ เน้น
ความเข้าใจและความร่วมมือ เพื่อสร้างความสามัคคีและความยั่งยืน
 ผลการด�าเนินการโครงการวัดบันดาลใจและวัดสร้างสุข จากการด�าเนินการ พบว่า 
วัดทั้ง 9 วัดน�าร่อง และวัดที่เข้าร่วมโครงการอีกจ�านวนมากกว่า 500 วัด ได้มีการปรับปรุงทาง
กายภาพของวัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้และพื้นที่สัปปายะของสังคม ดังเช่น
 1) วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม ได้มีการจัดระเบียบร้านค้าใหม่ เพิ่ม
พ้ืนท่ีสีเขียวมากขึ้น วัดท่ีมีพระธาตุจอมเจดีย์องค์ส�าคัญของประเทศไทย-ลาว จึงมีมหาชน
จ�านวนมากหลั่งไหลไปสักการบูชาองค์พระธาตุและร่วมประเพณีตลอดทั้งปี ในทางกลับกัน 
การที่มีคนเดินทางไปปีละมากๆ ท�าให้เกิดความวุ่นวายจากการท่องเที่ยวและการค้าขายที่อยู่
บริเวณรอบวัดและองค์พระธาตุ ท�าให้พื้นท่ีรอบวัดไม่สงบ ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงจัดระเบียบ
พื้นที่ร้านค้าให้อยู่ภายนอกวัด เปิดพื้นที่สีเขียวรอบองค์พระธาตุพนมให้งดงาม พร้อมเพิ่มพื้นที 
โดยรอบให้เกิดความสงบ ใช้เป็นพื้นท่ีปฏิบัติภาวนา เรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจส่วนกิจกรรม 
น่าสนใจ เช่น การปฏิบัติภาวนาข้ามคืน การประกอบศาสนกิจตามพระธรรม และวินัยของ 
คณะสงฆ์ การสวดมนต์ข้ามปี เป็นต้น 2) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ วัดที่มี 
มรดกทางประวัติศาสตร์ล้านนาอยู่ทุกท่ีท่ัวบริเวณวัด โดยมีพระพุทธสิหิงค์พระคู่บ้านคู่เมือง
ชาวเชยีงใหม่ประดษิฐานอยูท่ีน่ี ่เปรยีบเป็นพพิิธภณัฑ์ทางประวติัศาสตร์ทีม่ชีวีติและมปีระเพณี
วัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชุมชน ท้ังยังมีโรงเรียนภายในวัดที่ให้นักเรียนกับสามเณรเรียนร่วมกัน 
มีการปฏิบัติธรรมภายในวัด แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจ�านวนมากที่นี่ มีการ 
จัดระเบียบใหม่ คือ โซนการใช้งานในวัดแบ่งให้ชัดเจนขึ้น เช่น ใช้แนวต้นไม้แบ่งสัดส่วนวัดกับ 
โรงเรียนเพื่อความสงบปรับภูมิทัศน์ที่เน้นความเชื่อมต่อกัน ส่งเสริมสถาปัตยกรรมส�าคัญ
ภายในวัด เปิดพื้นท่ีบางส่วนเพื่อรองรับมหาชนจากกิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมทางธรรม  
กิจกรรมในวัด เช่น งานบุญปีใหม่ งานห่มผ้าพระธาตุหลวง งานบุญครูบาศรีวิชัย งานแห่ 
พระพทุธสหิงิค์และป๋ีใหม่เมอืง งานตกับาตรดอกไม้วนัเข้าพรรษา งานตานก๋วยสลาสลาก อกีทัง้ 
ได้ร้ือฟ้ืนประเพณที�าบญุถวายดอกไม้พทุธสหิงิค์ขึน้มาอีกครัง้ 3) วดัสทุธวิราราม กรงุเทพมหานคร 
วัดคู่โรงเรียนดังอย่างวัดสุทธิวราราม ตั้งอยู ่ในย่านเจริญกรุง ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจการค้า  
การท่องเที่ยว ท่ีก�าลังขยายตัวสูง บริเวณโดยรอบไม่มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอต่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของชุมชน และวดัเองมกีารใช้งานหลกัเป็นเพยีงสถานทีจ่ดังานศพ ส่วนพืน้ทีร่อบวดัใช้เป็นเพียง
ลานจอดรถวัดแห่งนี้ได้ปรับปรุงใหม่ คือ เปลี่ยนพ้ืนท่ีจอดรถให้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือความสงบ
ร่มรืน่ เปลีย่นพืน้ทีว่่างทีไ่ม่ได้ใช้งานบนอาคารสวดศพให้กลายเป็นศนูย์การเรียนรู้ร่วมสมยั โดยมี 
ไฮไลต์ที่ส�าคัญ คือภาพชุดปริศนาธรรมในฝาผนังโบสถ์ เปิดให้เป็นพื้นที่พักผ่อนทั้งทางกาย 
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และจติใจให้ผูค้นได้เข้ามาในวดั กจิกรรมทีน่่าสนใจ เช่น เพลนิธรรมกบัภาพผนงั กจิกรรมศนูย์เรยีนรู ้
นิทรรศการ ห้องสมุดย่านเจริญกรุง การท�าวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติภาวนาในสวน สวดมนต์ข้ามปี 
และการเปิดเป็นพื้นที่ส่วนกลางให้ชุมชนเข้ามาท�ากิจกรรม
 วดัทีเ่ข้าร่วมโครงการจ�านวนมาก ได้มกีารปรับปรุงพ้ืนท่ีทางกายภาพและกิจกรรมเชงิพุทธ 
ให้เหมาะสมกับการเรยีนรูท้างพระพุทธศาสนาในสงัคมสมยัใหม่ ปัจจบุนัมวีดัทีเ่ข้าร่วมโครงการ
วดับนัดาลใจและวัดสร้างสุขเพือ่สร้างพืน้ท่ีสปัปายะในวดัและพฒันากจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิพุทธ
จ�านวน มากกว่า 500 วัด มีกิจกรรมเชิงพุทธเพื่อสังคมกว่า 500 โครงการ และมีผลการเรียนรู้
ของประชาชนมากกว่า 500,000 คนในรอบปี  

 3.2.5 โรงเรียนผู้สูงอายุในวัด : บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมผู้สูงอายุ
 ปัจจุบันสังคมไทยก�าลังอยู ่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุโดยสมบูรณ์  
(Aged Society) โดยจากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า  
หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมีจ�านวนมากกว่า 
ประชากรในวัยแรงงาน และในปี 2560 จะเป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็ก 
น้อยกว่าผูส้งูอาย ุสถานการณ์น้ีเป็นผลมาจากการลดภาวะเจรญิพนัธ์อย่างรวดเรว็ และการลดลง 
อย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ท�าให้จ�านวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุ 
ของไทย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลประชากรของประเทศไทยปี 2556 ประชากรไทย 
มีจ�านวน 64.6 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุมากถึง 9.6 ล้านคน คาดว่าในปี 2573 จะมีจ�านวน 
ผู้สูงอายุ 17.6 ล้านคน (ร้อยละ 26.3) และปี 2583 จะมีจ�านวนถึง 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1)  
ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมกันด�าเนินงานเพื่อคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุน
สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ 
 ที่ผ่านมาภาครัฐได้ด�าเนินการสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ด�าเนินการเพื่อดูแลผู้สูงอายุ 
เช่น การจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ การขยายอายุการท�างานให้ถึง 65-70 ปี เป็นต้น แต่ก็ยัง
ไม่เพียงพอต่อการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น วัดและภาคประชาสังคมจึงได้ด�าเนินการดูแล 
ผู้สูงอายุภายใต้โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในวัดหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อช่วยเหลือและการจัดการกับสังคมผู้สูงอายุ 
 โรงเรียนผู ้สูงอายุเป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีวิตการจัดการ 
ศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ 
จะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิต 
ที่จ�าเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที ่
ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ท่ีส่ังสมแก่บุคคลอื่น  
เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู ่กับชุมชนโรงเรียนผู ้สูงอายุหลายแห่งต้ังขึ้นโดยใช้ 
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อาคารเรียนเก่าของโรงเรียนที่เลิกกิจการหรือตั้งอยู่ในชมรมผู้สูงอายุ ภายในวัด บางแห่งใช้บ้าน 
ของผู้ริเริ่มก่อตั้งเป็นสถานที่ด�าเนินการการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุในระยะแรก อาจเป็นเพียง
การรวมกลุ่มพบปะพูดคุยกัน แล้วจึงค่อยๆ มีรูปแบบชัดเจนขึ้น มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
ตามความต้องการของผู้สูงอายุ หรืออาจเป็นการขยายกิจกรรมจากที่มีการด�าเนินการอยู่แล้ว  
เช่น ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศาลาสร้างสุข) ศูนย์สามวัย ธนาคารความดี เป็นต้น 
โรงเรียนผู้สูงอายุสามารถมีรูปแบบและกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ 
ความต้องการของผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ จะก�าหนดตารางกิจกรรม 
ในแต่ละสัปดาห์ไว้ชัดเจน ระยะเวลาเปิดเรียนอาจเป็นตลอดปีหรือเปิดเป็นช่วงเวลา 
ตามหลักสูตรที่จัดอบรม ส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1-2 วัน ตามท่ีสะดวก ส�าหรับ 
วัดหลายแห่งในสังคมไทยประมาณมากกว่า 400 วัดได้ด�าเนินการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ  
เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอาย ุ
ให้เกิดสุขภาพที่ดีทุกช่วงวัย
 วัตถุประสงค์ของโรงเรียน ของวัดและของหน่วยงานต่างๆ มีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ 
หลายประการ เช่น 1) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ของผู้สูงอายุ 2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ  
3) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู ้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 4) เพ่ือส่งเสริมให ้
ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 5) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุให้เป็นท่ีประจักษ์และยอมรับ 6) เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ให้ด�ารงสืบทอดต่อไป
 แนวทางการด�าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุของวัด โดยมีข้ันตอนการด�าเนินงานการ 
เช่น ประชมุประชาคมเพือ่สร้างความเข้าใจและความร่วมมอืจากพืน้ที ่การคดัเลอืก และแต่งตัง้
คณะท�างานขับเคลื่อนการด�าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ จัดท�าแผนขั้นตอนในการด�าเนินงาน 
การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ การขับเคลื่อนการด�าเนินงาน และการติดตามและประเมินผล 
การด�าเนินงาน ส�าหรับการขับเคลื่อนการด�าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ  
ควรมีองค์ประกอบ เช่น ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ การตั้งที่ปรึกษาของโรงเรียนผู้สูงอาย ุ
เป็นกลยุทธ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ 
การด�าเนินงานของโรงเรียน และเป็นใบเบิกทางให้แก่การด�าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ  
ซึ่งมีผลต่อการสร้างความน่าเชื่อถือในการท�างาน และถือเป็นการสร้างพันธมิตรในการท�างาน 
ช้ันเยี่ยม ที่ปรึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุ อาจเป็นฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายฆราวาส เช่น นายอ�าเภอ  
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการหรือข้าราชการเกษียณ เป็นต้น ประธาน
หรือผู้อ�านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์ประกอบนี้ เป็นส่วนส�าคัญมากและถือเป็น “หัวใจ” 
ของการขับเคลื่อนงาน ผู้ที่จะท�าหน้าที่เป็นครูใหญ่ หรือประธาน หรือผู้อ�านวยการโรงเรียน 
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ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เป็นแกนน�าที่เป็นผู้ริเริ่มงานของโรงเรียนผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับ 
การยอมรับและศรัทธาจากกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการประสานงานและ
รังสรรค์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน คณะกรรมการและแกนน�าร่วมขับเคล่ือนถือเป็นอีกหนึ่ง
เง่ือนไขของความส�าเร็จ เพราะกลไกหลักในการเคลื่อนงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ การก�าหนด
จ�านวนคณะกรรมการหรือแกนน�าร่วมขับเคลื่อนข้ึนอยู่กับการแบ่งหน้าท่ี หรือแบ่งงานภายใน
โรงเรียนผู้สูงอายุแต่ละแห่ง และทีมวิทยากรจิตอาสา เป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นประการหนึ่ง 
ของโรงเรยีนผูส้งูอายเุพราะใช้ทุนทางสงัคมและวฒันธรรมทีม่เีป็นตวัตัง้ขบัเคลือ่น ท�าให้กิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนด�าเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ เช่น วิทยากรจากสมาชิกกลุ่มผู้สูงอาย ุ
ด้วยกัน ข้าราชการบ�านาญ พระสงฆ์ รวมถึงการขอความอนุเคราะห์วิทยากรจิตอาสาจาก 
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในลักษณะเครือข่ายทางสังคม เช่น วัด ชุมชน กศน. ศูนย์พัฒนา 
ฝีมือแรงงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รพ.สต. โรงพยาบาลส�านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
 แนวทางการการบริหารจัดการโรงเรยีนผูส้งูอาย ุสามารถด�าเนนิการตามความสามารถ
ของพื้นที่แต่ละแห่ง หรือสามารถด�าเนินการตามหลัก 5 ก ประกอบด้วย
 1) กลุ่ม ต้องสร้างการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุให้เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นกลุ่มแกนน�าคณะท�างาน 
และกลุ่มสมาชิก หรือกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็นเป้าหมายของการท�างาน ในขั้นนี้อาจม ี
กลยุทธ์ในการสร้างความเป็นกลุ่มก้อนได้หลายวิธี เช่น การเปิดรับสมัครสมาชิกหรือนักเรียน 
ผู้สูงอายุ การต่อยอดจากกลุ่มเดิมที่เคยมีอยู่ในชุมชน เช่น ชมรมผู้สูงอายุ การสร้างสัญลักษณ์ 
ของความเป็นกลุ่มสมาชิก อาทิ มีสัญลักษณ์โรงเรียนผู้สูงอายุมีเส้ือสัญลักษณ์ของนักเรียน 
ผู้สูงอายุ เป็นต้น
 2) กรรมการ ถือเป็นตัวแทนของสมาชิกกลุ่มท่ีจะท�าหน้าท่ีในการบริหารจัดการ 
กลุ่มให้การท�างานประสบความส�าเร็จ ทั้งนี้ควรสร้างกระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะท�าหน้าที่ 
ดังกล่าว แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ ช่วยกันขับเคลื่อนการท�างานให้ประสบความส�าเร็จ  
เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้การบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพ
 3) กติกาหรือข้อตกลงร่วมกัน ต้องเกิดจากความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิก 
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ เหมือนเป็นสัญญาใจท่ีมีต่อกันว่าจะร่วมกันยึดถือและปฏิบัติตาม ซ่ึงจะ 
เป็นแนวทางที่ท�าให้การด�าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุมีทิศทางการท�างานที่ชัดเจน แม้ว่า 
เปลีย่นแปลงคณะกรรมการชดุใหม่จะยงัคงมแีนวทางการท�างานเดมิให้เหน็และพฒันาต่อยอดได้
 4) กิจกรรม ในระยะเร่ิมแรกอาจเน้นไปที่การสร้างกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาง่าย ๆ 
ไม่ซับซ้อน เช่น การจัดให้มาพบปะกันทุกเดือน มีกิจกรรมร้องเพลง กิจกรรมนันทนาการ 
รปูแบบอืน่ ๆ  กจิกรรมถ่ายทอดภูมปัิญญาให้กบัเดก็และเยาวชนหรอืการรวมกลุม่ ออกก�าลงักาย 
เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น จึงเคลื่อนไปสู่การท�ากิจกรรมที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการ 
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ที่มีความซับซ้อนมากข้ึน เช่น การบูรณาการโรงเรียนผู ้สูงอายุเข้ากับการท�างานของ  
“ธนาคารความดี”
 5) กองทุน การขับเคลื่อนงานของโรงเรียนผู ้สูงอายุให้เป็นไปอย่างม่ันคงจ�าเป็น 
ต้องเรียนรู้วิธีการหางบประมาณเพื่อการด�าเนินงานด้วยตนเอง วิธีการหางบประมาณเข้า 
กองทุนของกลุ่ม อาจจ�าแนกได้เป็น การสร้างกองทุนของตนเองการเก็บค่าสมาชิก การขอรับ
บริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม การเขียนโครงการเพ่ือเสนอขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน แหล่งทุนต่าง ๆ เช่น ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) กองทนุผูส้งูอาย ุกองทนุสขุภาพต�าบล ส�านกังานพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย์จังหวดั เป็นต้น อย่างไรก็ตาม งบประมาณไม่ใช่หวัใจของการขบัเคล่ือนงาน
ได้เท่ากบัการมีจติอาสาหรอืจติสาธารณะท่ีจะสร้างสรรค์สวสัดกิารทางสงัคมในการดูแลผู้สงูอายุ

ประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้รับจากโรงเรียนผู้สูงอายุ
  1. ด้านสุขภาพร่างกาย ท�าให้มีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจาก 
การเจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น อายุยืน 
   2. ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น รู้สึกภาคภูมิใจและตระหนัก
ในคุณค่า ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง
    3. ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย ได้รับการยอมรับ 
ในฐานะสมาชิกของกลุ่ม
    4. ด้านจิตปัญญา รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและด�าเนินชีวิต
ได้อย่างเหมาะสมตามวัย
    5. ด้านเศรษฐกิจ เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ สามารถน�าไปประกอบอาชีพสร้างงาน 
สร้างรายได้ ช่วยเหลือตนเองต่อไป
 6. ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โรงเรียนผู ้สูงอายุเป็นพื้นที่เรียนรู ้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ให้ด�ารงสืบทอดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
โรงเรียนผู้สูงอายุเป็น “เวที” ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการท�าประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม รวมทั้งอาจเป็นแรงผลักดันให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในชุมชน
 ปัจจุบันวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 800 แห่งท่ัวประเทศ มีการจัดต้ัง 
โรงเรยีนผูสู้งอาย ุโดยมผีูส้งูอายจุ�านวนมากกว่า 500,000 คนเข้าร่วมกจิกรรมทีมี่ฐานจากกจิกรรม
ตามวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ เพื่อดูแลสังคมผู้สูงอายุในระดับชุมชน อันจะเป็นการเสริมสร้าง 
สุขภาวะของผู้สูงอายุในสังคมไทยสืบต่อไป
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 3.2.6 มหาวทิยาลยัสงฆ์กับกบัการพฒันาสขุภาวะในระดบัชาตแิละนานาชาติ
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย มี 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งมีนิสิตจ�านวน
มากกว่า 32,000 รูป/คน ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งได้ด�าเนินการตามพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท�านุ 
บ�ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามความที่เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ จึงมีบทบาทมากกว่าการเป็น
มหาวิทยาลัยทั่วไป คือ การพัฒนาจิตใจและปัญญาควบคู่กับการพัฒนาสังคม บทบาทของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ โดยเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพบว่า มีบทบาท
ที่โดดเด่นในระดับชาติและนานาชาติ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ที่มหาวิทยาลัยได้รับการรับรอง
สถานะให้เป็นมหาวทิยาลยัของรฐัเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้ด�าเนนิการพัฒนา ทัง้ในเชงิกายภาพ 
(Hardware) และเชิงคุณภาพ (Software) อีกทั้งเตรียมคนเพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
ดังนี้
 1. ในด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งสามารถผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาจิตใจและสังคม การเป็นศาสนทายาทช่วยงานพระพุทธศาสนาเป็นจ�านวนมาก 
และขยายโอกาสทางการศกึษาให้กบัฆราวาสเข้ามาศกึษาเล่าเรยีนหลกัการทางพระพทุธศาสนา
ควบคู่กับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้สังคมไทยให้มีความมั่นคงในมิติต่างๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในแผน 
การศึกษาของชาติ
 2. ด้านการวจิยั มหาวิทยาลยัได้สนบัสนนุการวจิยัมากกว่า 585 โครงการทีต่อบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศ การสร้างองค์ความรู้และกระบวนการที่จะน�าไปสู่การสร้างความมั่นคงทาง
สังคมและวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ
 3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง ได้ขยายการศึกษาไปสู่ 
สังคมในระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้
  3.1 การขยายสถาบนัสมทบไปสูน่านาชาติ โดยขยายการศกึษาไปสู่ต่างประเทศ โดย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับวิทยาลัยพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ ประเทศ
เกาหลีใต้เข้าเป็นสถาบันสมทบเป็นแห่งแรก ปัจจุบันมีสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
จ�านวน 7 แห่ง  ได้แก่ มหาปัญญาวิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
จิ้ง เจวี๋ย เมืองเกาสง ไชนิสไทเป วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา วิทยาลัย
พระพุทธศาสนาสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมะเกต ปูดาเปสท์ ประเทศฮังการี  
นับเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรทางการศึกษาในระดับนานาชาติ
  3.2 จดัตัง้สมาคมมหาวิทยาลยัพระพทุธศาสนานานาชาต ิโดยส�านกังานคณะกรรมการ 
วัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) อนุมัติให้ด�าเนินการจัดต้ังสมาคมวิทยาลัยพระพุทธศาสนา 
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นานาชาติ โดยมีมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยพระพุทธศาสนาท่ัวโลกเข้าเป็นสมาชิกจ�านวน  
117 สถาบัน เพื่อสนับสนุนมวลสมาชิก สร้างกรอบการท�างานร่วมกัน รวมไปถึงสร้างความ
เข้าใจและร่วมมือการท�างานร่วมกันระหว่างมวลสมาชิก ในการการเรียนการสอน การเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติสืบต่อไป
  3.3 การจัดสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก มหาวิทยาลัยร่วมกันองค์กพระพุทธ
ศาสนาทั่วโลกได้ร่วมกันลงนามจัดตั้งสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกข้ึน เพ่ือกระตุ้นให้
องค์กรพระพุทธศาสนาได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกในฐานะวันประสูติ ตรัสรู้ และ
ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า และธ�ารงไว้ซึ่งความเป็นเอกสาร และความสามัคคีของกลุ่ม 
ชาวพุทธทั่วโลก โดยให้มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ (UN) มีมติตั้ง 
สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (International 
Council for the Day of Vesak) ให้เป็นทีป่รกึษา
ด้านเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ 
นับเป็นครั้งแรกที่วงการพระพุทธศาสนาไทย 
ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สหประชาชาติ โดยมีการบูรณาการกับพันธ
กิจของการจัดตั้ง 4 ด้าน คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (โดยเฉพาะ
เรื่องภาวะโลกร้อน) การศึกษา และการสร้างสันติภาพ สมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลกนี ้
นับเป็นสะพานที่จะท�าหน้าที่ในการเชื่อมโยงชาวพุทธทั่วโลก ทั้งนิกายมหายาน วัชรยาน 
และเถรวาท ให้สามารถศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจซึ่งกันและกัน อันส่งผลในเชิงบวกต่อการ 
เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในระดับท้องถิ่น (Local) และในระดับโลก (Global) ให้สอดรับกับ 
วิถีชีวิตและความเป็นไปของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  3.4 การจดัตัง้วทิยาลยัพระธรรมทตู วทิยาลยัพระธรรมทตูมีพฒันาการมาจากโครงการ 
ฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) กรรมการ 
มหาเถรสมาคม ได้เป็นกรรมการอ�านวยการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันในการ 
ด�าเนินงานคือ (1) เพื่อฝึกอบรมพระธรรมทูตให้มีความรู้ความสามารถ จริยาวัตรอันงดงาม
และความมั่นใจในการปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศยิ่งขึ้น (2) เพื่อเตรียมพระธรรมทูต 
ผู ้มีคุณสมบัติเหมาะสมส่งไปต่างประเทศ (3) เพื่อสนองงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ในต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทย โดยมีภารกิจเกี่ยวกับงานการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา  
พระธรรมทตู จดัการฝึกอบรมพระธรรมทูต วจิยัพฒันารปูแบบและวธิกีารเผยแผ่พระพทุธศาสนา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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  3.5 การประชุมในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน 
ทางการศึกษาท่ีเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของชาวพุทธท่ัวโลก ดังจะเห็นได ้
จากการที่ผู้น�าทางการเมือง ผู้น�าทางศาสนาต่างๆ นักวิชาการพระพุทธศาสนาและกลุ่มคน 
ทั่วไปได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมนานาชาติที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น เช่น 1) การประชุมเพื่อ 
เสริมสร้างสันติภาพโลก การจัดประชุมสุดยอดผู้น�าชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
แห่งโลก 2) การประชุมสภาผู้น�าศาสนาแห่งโลก โดยร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ  
3) การประชุมสุดยอดผู ้น�าเยาวชนโลกเพื่อสันติภาพ มุ ่งเน้นการสนับสนุนให้เยาวชน 
ได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็น เรื่องสันติภาพและเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชน ให้ท�า 
กิจกรรมส ่งเสริมสันติภาพและการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 4) การประชุมเถรวาทและมหายาน 
เน้นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง 
องค์กรทางพระพุทธศาสนา ในระดับท้องถิ่น 
และระดั บนานาชาติ  แสว งหาหนทาง 
ท�าให้การศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นที่สนใจ 
ของเยาวชนคนรุ ่นใหม่ 5) การสัมมนาร่วม 
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลาม 
ในประเด็นความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ศาสนาระหว่างอิหร่านกับไทย 6) การประชุม 
การประชุมผู้น�าศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน 7) การประชุมเพื่อเฉลิมฉลอง 
วันวิสาขบูชาโลก โดยมีการประชุมจ�านวน 12 ครั้ง มุ่งเน้นส่งเสริมการศึกษา การปฏิบัติ 
การเผยแผ่และปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา รวมทั้งร่วมกันจัดการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา
ในฐานะวันส�าคัญสากลของโลก
 สรุปผลงานของคณะสงฆ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา คณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับ 
องค์กรต่างๆ เช่น ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิ 
สุขภาพ (สสส.) สถาบันอาศรมศิลป์ หอจดหมายเหตุพุทธทาส กระทรวง กรม ต่างๆ ได้มี
การพัฒนากิจกรรมและโครงการวิถีพุทธจ�านวนมาก ท�าให้เกิดการเรียนรู้และการปฏิบัติ
ตามหลักพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับสังคมไทย ประชาชนมากกว่า 40 ล้านคนเข้าร่วม 
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มีหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 
ให้ความส�าคญักับกจิกรรมทางพระพุทธศาสนา เพือ่ยกระดับการพฒันาจติใจ ปัญญา และสงัคม 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการด�าเนนิชวีติทีถู่กต้อง ถงึแม้ว่า จะมปัีญหาอปุสรรคหลายประการ 
ตามที่กล่าว แต่คณะสงฆ์ยังคงมุ่งมั่นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือน�าพาสังคมไปสู่สังคม 
แห่งสันติสุข ประชาชนมีความสามัคคีกลมเกลียว บนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และหลักพุทธธรรมสืบต่อไป 
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3.3 พฤติกรรมสุขภาพพระสงฆ์และชุมชนในสังคมไทย
 พฤติกรรมและการเรียนรู้ของพระสงฆ์หรือของบุคคลนั้น สามารถน�าไปสู่การพัฒนา
เชิงสร้างในมิติต่างๆ ได้ หากบุคคลมีสุขภาวะที่เข้มแข้ง ย่อมจะสามารถพัฒนาตนเองสังคม 
ให้เกิดความเจริญรุ ่งเรืองขึ้นมาได้ ดังนั้น การพิจารณาถึงพฤติกรรมและปัญหาสุขภาวะ 
ของพระสงฆ์และชุมชนจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการพัฒนาสังคมในระยะยาว จากการศึกษาของ 
คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น สถาบันวิจัยสังคมศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลสงฆ์ 
เป็นต้น พบว่า พฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์ในสังคมไทยยังมีปัญหาทั้งในเชิงโครงสร้างและ
สุขภาพส่วนบุคคล โดยมีผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 3.3.1 พฤติกรรมและปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์
 จากการศึกษาของกรมอนามัย พบว่า พระสงฆ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสงฆ์นั้น 
ล้วนป่วยในกลุ่ม 5 โรคส�าคัญ คือ 1) โรคเมตาบอลิซึมและไขมันในเลือดผิดปกติ 2) โรคความดัน 
โลหิตสูง 3) โรคเบาหวาน 4) โรคไตวายและไตล้มเหลว และ 5) โรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งสาเหตุ
ของการเจ็บป่วยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาร้อยละ 90 มีสาเหตุมาจากอาหาร โดยเฉพาะอาหารชุด 
ยอดนิยมทีม่าจากการถวายของญาตโิยมผ่านการใส่บาตร เช่น แกงเขยีวหวาน พะโล้ ผัดกะเพรา 
ของทอด รสจัด รวมถึงน�้าปานะที่มีรสหวาน อย่างกาแฟกระป๋อง ชาเขียว เคร่ืองด่ืมชูก�าลัง  
เสี่ยงต่อการอาพาธโรคอ้วน โรคเบาหวาน ถึงร้อยละ 45 ซ่ึงจะกลายเป็นโรคเร้ือรังท่ีจะท�าให ้
เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงในภายหลัง และยังพบภาวะเส่ียงกระดูกพรุน เนื่องจากพระสงฆ์
จ�านวนมากมีแคลเซียมต�่ากว่าคนปกติ 8-10 เท่า
 สอดคล้องกับการศึกษาของ รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช คณะสหเวชศาตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการฉันภัตตาหารและโภชนาการ 
ของพระสงฆ์ เพื่อน�าไปสู่การป้องกันและแก้ไขการเกิดโรคของพระสงฆ์ได้อย่างยั่งยืน ซ่ึงผล 
การส�ารวจพบว่า มีจ�านวนพระสงฆ์ที่เป็นโรคน�้าหนักเกินถึง 48% และโรคไขมันในเส้นเลือด 
ผิดปกติถึง 42% ยิ่งกว่านั้นเมนูอาหารยอดนิยมส�าหรับถวายพระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
คือ แกงเขียวหวาน แกงกะทิ พะโล้ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นเมนูที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพแทบทั้งสิ้น 
สาเหตุมาจากการฉันอาหารโปรตีนต�่าไขมันสูง ออกก�าลังกายน้อยเพราะกลัวผิดพระธรรมวินัย 
ซึ่งจากการศึกษาของ จงจิตร อังคทะวานิช (2559)6 พบว่า พระสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร
และในเขตเมืองกว่าครึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคอ้วน โดยพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานครร้อยละ 
48 ของกลุ ่มตัวอย่างมีภาวะอ้วนลงพุงมากกว่าชายในกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 39) 
และชายทั่วประเทศ (ร้อยละ 28) ท้ังยังเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังที่ส�าคัญ ได้แก่ โรคเบาหวาน  

 6 จงจติร องัคทะวานชิ.  สถานการณ์ปัญหาโภชนาการในพระสงฆ์จากโครงการ สงฆ์ไทยไกลโรค.  (กรงุเทพมหานคร: ส�านกังานกองทนุสนับสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2559)
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ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง และจากการเก็บข้อมูลพระสงฆ์ในภาคอีสาน พบว่า  
พระสงฆ์ในเขตเมืองเสี่ยงต่อภาวะน�้าหนักเกินสูงกว่าในเขตนอกเมือง สาเหตุส�าคัญมาจาก
อาหารใส่บาตรที่มีโปรตีนต�่าไขมันสูงหรือได้รับเพียงร้อยละ 60 ของปริมาณโปรตีนที่ควรได้รับ  
ปริมาณใยอาหารมีระดับต�่า จึงชดเชยด้วยการดื่มน�้าปานะที่มีน�้าตาลสูงถึง 7 ช้อนชาต่อวัน 
 นอกจากน้ีงานชิ้นดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นว่า อาหารส่วนใหญ่ในการถวายพระ 
มาจากการซือ้อาหารชุดใส่บาตร โดยมหีลกัการเลอืกอาหารคอื ความสะดวกและราคา เลอืกเมนู 
ที่ผู้ล่วงลับชอบบริโภค ซึ่งเมนูหลักท่ีแม่ค้านิยม เช่น ไข่พะโล้ แกงเขียวหวาน หมูทอด และ 
ขนมหวาน ท�าให้พระสงฆ์จ�าเป็นต้องฉนัเพือ่ให้ญาตโิยมได้บญุ ไม่เสยีศรทัธา นอกจากนีย้งัพบว่า  
พระสงฆ์ออกก�าลังกายน้อยเพราะกลัวผิดพระธรรมวินัย โดยพบว่า ใน 1 วัน พระสงฆ์เดินเบา 
ประมาณ 30 นาท ีซึง่น้อยกว่าชายไทยทีม่ค่ีาเฉลีย่อยูท่ี ่100 นาท ีขณะทีพ่ระราชวรมนุ ี(2560)

7 

กล่าวว่า แม้อาหารบิณฑบาตจะเลือกไม่ได้ แต่สามารถพิจารณาฉันอาหารที่ดีต่อร่างกายตนได้  
โดยพระธรรมวินัย พระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์เป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ฉันอาหารพอสมควร และ 
พระสงฆ์ไม่สามารถออกก�าลงักายเหมอืนฆราวาส เพราะต้องประพฤตตินส�ารวม แต่มีหลกักจิวตัร 
10 ประการ ที่พระพุทธเจ้าอนุญาต เช่น การเดินบิณฑบาต กวาดลานวัด ท�าความสะอาดวัด  
เดินจงกลม ตัดต้นไม้ รดน�้าต้นไม้ เพื่อขยับร่างกาย รวมถึงแกว่งแขนลดพุงลดโรคซึ่งท�าได้ 
ในพื้นที่วัด 
 ส่วนการศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2554 -2560  
พบว่าพระสงฆ์เป็นโรคอ้วนและเป็นโรคเรือ้รงั ร้อยละ 45 โดยเฉพาะพระทีส่งูวยั มไีขมนัในเลอืด
สูง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เนื่องจากอาหารที่ได้รับไม่ค่อยถูกหลักโภชนาการ 
ที่ควรจะเป็น ถึงแม้ว่าภัตตาหารหวาน คาว ที่ชาวบ้านถวายส่วนใหญ่จะมีความประณีตเป็น
พิเศษแล้วก็ตาม แต่เมื่อตรวจอาหารถุงใส่บาตร กลับพบว่าปนเปื้อนแบคทีเรียที่ท�าให้ท้องร่วง  
เกือบร้อยละ 50 แสดงถึงไม่สะอาดพอ แถมอาหารใส่บาตรมีโปรตีน ผักและปลาน้อยเกินไป  
ไขมันสูง รสจัด เน้นของทอด ของหวาน อีกด้วย ดังนั้น นับว่าเป็นประเด็นปัญหาของอัตราการ
เจ็บป่วยของพระสงฆ์ ที่มีปัญหาโรครุมเร้า ที่มีท้ังโภชนาการไม่เหมาะและการออก ก�าลังกาย
น้อยเกินไป
 ด้านณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร (2559)8 เปิดเผยว่า จากสถิติข้อมูลพระสงฆ์ที่เข้ารับการ
ตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ ในปี 2558 พบว่าโรคท่ีเป็นอันดับต้นๆ คือ ไขมันในเลือดสูง 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และปัญหาที่พบเห็นคือพระสงฆ์ที่มีภาวะอ้วนและอ้วน
ลงพุง นอกจากจะเสี่ยงต่อโรคต่างๆ แล้ว ยังเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด 

 7 พระราชวรมุนี. สงฆ์ไทยไกลโรค เข้าพรรษานี้ อย่าลืมตักบาตร ถาม (สุขภาพ) พระ. เข้าถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก  
http://www.manager.co.th/QOL/viewnews.aspx?NewsID=9600000067975
 8 ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร. กรมอนามัย แนะตักบาตรเน้นอาหารสุขภาพ ลดเสี่ยงพระสงฆ์อ้วนลงพุง ย�้าอาหารกระป๋องก่อนใส่ดูวันหมดอายุ. 
เข้าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม.  เข้าถึงได้จาก http://hpc12.anamai.moph.go.th/new012/index.php/2016-08-23-04-55-41/2016-08-23-04-56-
48/805-2016-08-23-07-32-13
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ตามมาด้วย ซึ่งข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าการเจ็บป่วยของพระมีสาเหตุมาจากการฉันภัตตาหาร 
ไม่ถูกหลักโภชนาการ อีกทั้งมีรสชาติที่หวาน มัน เค็มมากเกินไป เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถ
เลือกฉันอาหารเองได้ ต้องฉันตามท่ีญาติโยมน�ามาถวาย ประกอบกับพระภิกษุสงฆ์อยู่ใน
สถานภาพที่ไม่เอ้ือต่อการออกก�าลังกาย มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อย จึงท�าให้เสี่ยงต่อการ
เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากข้ึน ส�าหรับในช่วงวันเข้าพรรษา หลายคนมีการวางแผนที่จะ
ไปท�าบุญ แต่การท�าบุญในแต่ละครั้งควรใส่ใจเลือกอาหารที่จะถวายแก่พระสงฆ์ อาหารท่ี
น�ามาถวายควรประกอบด้วยอาหารอย่างน้อย 4 หมู่ ได้แก่ ข้าวกล้อง เนื้อสัตว์ไขมันต�่า เพื่อ
ลดพลังงานส่วนเกินที่จะไปสะสมในร่างกาย ผักต่างๆ ที่มีใยอาหารช่วยในการขับถ่าย ผลไม้
ที่ไม่มีรสหวาน อาทิ กล้วยน�้าว้า ฝรั่ง ส้ม แอปเปิ้ล และมะละกอ รวมถึงการปรุงประกอบ
อาหารควรท�าให้สุกด้วยวิธีต้ม นึ่ง ย่าง ย�า อบ หรือท�าเป็นน�้าพริก หากจ�าเป็นต้องผัดหรือ
ใช้กะทิประกอบอาหารควรใช้ในปริมาณน้อย รสชาติอาหารต้องไม่หวานจัด มันจัด และเค็ม
จัด ลดถวายขนมหวาน เพราะมีปริมาณน�้าตาลสูง ควรเลือกนมจืดหรือนมพร่องมันเนย น�้า
สมุนไพรสูตรหวานน้อย หรือน�้าเปล่า นายแพทย์ณัฐพร กล่าวต่อไปว่า ส�าหรับประชาชนท่ี
นิยมตักบาตรด้วยอาหารกระป๋อง อาทิ ผลไม้กระป๋อง น�้าผลไม้กระป๋อง รวมทั้งเคร่ืองดื่ม
หรือผลิตภัณฑ์บ�ารุงร่างกาย ก่อนเลือกซื้อควรอ่านฉลากข้างกระป๋องให้ละเอียดโดยต้องมีเลข
ทะเบียนต�ารับอาหาร ชื่อ ที่ตั้ง สถานที่ผลิต วัน เดือน ปี ท่ีผลิต ชื่อปริมาณวัตถุ เจือปนใน
อาหาร น�้าหนักสุทธิ ลักษณะของกระป๋องต้องไม่บวม ไม่บุบบู้บี้ ไม่เป็นสนิม ตะเข็บกระป๋อง
ต้องไม่มีรอยรั่ว เพราะหากมีแสดงว่าเกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และเจริญเติบโต โดยเฉพาะ
เชื้อแบคทีเรียคอสทีเดียม โบทูลินั่ม จะสร้างสารพิษโบทูลินั่มที่ส่งผลต่อระบบประสาทอย่าง
รุนแรง หากเข้าสู่ร่างกายจะเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน อาการอัมพาตของกล้ามเนื้อต่างๆ  
สายตาพร่ามองเห็นเป็นภาพซ้อน ซึม ง่วง กลืนอาหารไม่สะดวก ลิ้นและคออักเสบ เพราะไม่
สามารถกลืนน�้าลายได้ กล้ามเนื้อต้นคออ่อนแรงจนยกหัวไหล่ไม่ขึ้น จะแสดงอาการให้เห็น
ภายใน 2-4 ชั่วโมง แต่ส�าหรับบางรายอาจใช้เวลานานถึง 12-36 ชั่วโมง หากไม่ได้รับการ
รักษาโดยทันทีอาจเสียชีวิตด้วยระบบหายใจล้มเหลว ดังนั้น หากพบว่ามีความผิดปกติเกิดข้ึน 
ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน โดยนายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร กล่าวว่า “ทั้งน้ี หากปรุง
ประกอบอาหารตักบาตรด้วยตนเอง ควรใส่ใจตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบ และการปรุงประกอบ
อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ รสชาติไม่หวาน มัน เค็ม หากซื้ออาหารปรุงส�าเร็จควรค�านึงถึง
ความสะอาด ปลอดภัย และได้คุณค่าทางโภชนาการ ควรเลือกซ้ือจากร้านจ�าหน่ายอาหารท่ี
ถูกสุขลักษณะ ปรุงสุกใหม่ มีการปกปิดป้องกันแมลงวันตอม ใช้ภาชนะบรรจุอาหารท่ีสะอาด 
ปลอดภัย และอาหารท่ีเลือกตักบาตรควรเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ นอกจากจะอิ่มบุญแล้วยัง
ช่วยให้พระสงฆ์ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรค”
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 มุมมองลักษณะเช่นนี้ได้เคยสะท้อนผ่านแนวคิดเรื่อง แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะ 
ที่ดีของพระภิกษุสงฆ์ เพื่อท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา ของพินิจ ลาภธนานนท์ 9  ที่เปิดเผยข้อมูล
ว่า จากการสัมภาษณ์พระสงฆ์จ�านวน 246 รูป ใน 11 จังหวัดทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งวัด 
ในเขตเมืองใหญ่ ในเขตเมืองขนาดกลาง และในชนบท ได้ข้อสรุป พระสงฆ์ไทยมีปัญหา 
สุขภาวะทางกาย โดยเฉพาะปัญหาความอ้วน เนื่องจากพบว่ามีเส้นรอบเอวเกิน 90 เซนติเมตร 
จ�านวนมาก คิดเป็นร้อยละ 43 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ในจ�านวนน้ีร้อยละ 59.8 ไม่มี 
โรคประจ�าตัว ขณะที่ร้อยละ 40.2 มีโรคประจ�าตัว โดยโรคที่พบว่าเป็นกันมากและมีภาวะเสี่ยง 
ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และมะเร็ง เมื่อส�ารวจไปถึงพฤติกรรม 
การจ�าวัด (นอน) พบว่า พระสงฆ์ได้พักผ่อนเฉลี่ย 8-8.4 ชั่วโมงต่อวัน แต่ในกลุ่มพระสังฆาธิการ 
และพระบัณฑิต พบปัญหาพักผ่อนไม่เพียงพอ ส่วนพฤติกรรมการออกก�าลังกาย ร้อยละ 14.6 
ไม่ได้ออกก�าลังกายเลย ร้อยละ 43.9 ออกก�าลังกายประจ�าหรือทุก 3 วัน โดยส่วนใหญ่เลือก
วิธีออกก�าลังกายด้วยการเดินรอบบริเวณวัด ร้อยละ 47.6 กวาดลานวัด ร้อยละ 38.2 และเดิน
จงกรม ร้อยละ 12.6 นอกจากนี้ ในการวิจัยยังพบพระสงฆ์ที่อายุมากยังนิยมสูบบุหรี่ ส่งผลเสีย
โดยตรงต่อสุขภาพ
 จากผลงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า สาเหตุหลักของปัญหาพระสงฆ์อ้วนหรือมีรอบเอวเกิน 
มาตรฐานนั้น เป็นเพราะอาหารที่ฉันเข้าไป ส่วนใหญ่เป็นอาหารรสจัด ขณะเดียวกัน พระสงฆ์ 
ยังได้รับน�้าตาลมากเกินความต้องการของร่างกายทุกวัน จากการฉันเคร่ืองด่ืมต่างๆ ดังนั้น 
วิธีการแก้ไข คือ การลดอาหารท่ีเป็นปัจจัยเส่ียง ซึ่งตรงนี้คงต้องขอความร่วมมือจากญาติโยม
ในการถวายอาหารท่ีมีประโยชน์ เริ่มแรกเลยควรเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ แทนการซ้ืออาหาร
ถุง เพราะอาหารจากร้านค้าแม้จะท�าให้โยมสะดวก แต่พระอาจไม่สบายได้ เนื่องจากเป็น
กับข้าวซ�้า เน้นปรุงรสจัดเพื่อความอร่อยมากกว่าค�านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ นอกจากนั้น 
ควรตักบาตรข้าวกล้องแทนข้าวขาว และเพิ่มผัก ปลา อาหารโปรตีน ให้มากขึ้นด้วย ทั้งหมดนี้
เป็นเพียงวิธีเบื้องต้นง่ายๆ ในการดูแลตัวเองส�าหรับสงฆ์ไทยเพื่อให้ห่างไกลจากโรค 
 สรุปได้ว่า พฤติกรรมและปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ในสังคมไทย ยังคงเป็นปัญหาต่อ 
พระสงฆ์ที่ส่งผลให้พระสงฆ์เจ็บป่วยและส่งผลต่อการด�าเนินการเพื่อพัฒนาสังคมเชิงพุทธ  
ดังนั้น พระสงฆ์จะต้องด�าเนินการเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองให้เหมาะสมเน่ืองจากระมัดระวัง 
เรื่องการออกก�าลังกายด้วยการเดิน การแกว่งแขน การท�างานเพ่ือสังคม และท�ากิจกรรม 
ที่ใช้พลังงาน หากพระสงฆ์เป็นต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาวะทีดี ก็ย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนา 
สังคมที่มีพระสงฆ์เป็นแกนน�าเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนสืบต่อไป

 9 พินิจ ลาภธนานนท์. การศึกษาแนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของพระภิกษุสงฆ์ เพื่อท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา. เข้าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม. 

เข้าถึงได้จากhttp://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9550000093604
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 3.3.2 ปัญหาการจัดการด้านสุขภาวะของวัดและชุมชนในสังคมไทย
 ถึงแม้ว่าหลักการทางพระพุทธศาสนา หลักพุทธธรรมจะมีความเป็น “อกาลิโก” 
บุคคลสามารถน�าไปปฏิบัติได้ไม่จ�ากัดและเข้าถึงธรรมได้ทุกเวลา แต่อย่างไรก็ตาม การที่
จะบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมนั้น ยังมีปัญหา อุปสรรคหลายประการ  
ดังที่ ประเวศ วะสี กล่าวว่า วิกฤตประเทศไทยและวิกฤตโลกเป็นเรื่องท่ีเชื่อมโยงกันและ 
สลับซับซ้อนมากยากแก่การเข้าใจ จึงต้องอาศัยพระสงฆ์ที่มีความรู ้และเป็นนักพัฒนา 
ที่เข้าใจความซับซ้อนและเชื่อมโยงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปสู่การปฏิบัติมาช่วยให้เกิด 
กระบวนการแห่งปัญญาของสังคมซึ่งเกิดจากความคิดวัตถุนิยม บริโภคนิยมโดยอาศัย 
ความโลภเป็นตัวกระตุ้น เพราะความอยากกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา คิดค้นคว้าหาความรู ้
เพื่อสร้างความร�่ารวย ท�าให้โลกเจริญที่ว่าเจริญนี้ คือสามารถผลิตวัตถุส่ิงของและเทคโนโลยี 
ต่างๆ แต่ขณะเดียวกันความโลภก็น�าไปสู่การเอารัดอาเปรียบ แย่งชิง ขัดแย้งรุนแรง และ 
ท�าลายสิ่งแวดล้อม มีการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ท�าลายล้างชีวิตมนุษย์จ�านวนมาก แต่คนที่ตายจาก
ความยากจนและความไม่ยุติธรรมในสังคมมากกว่านั้นหลายเท่า การท�าลายสิ่งแวดล้อมก็เป็น
ไปอย่างรุนแรงจนเกิดสภาวะโลกร้อน ซ่ึงเป็นปัจจัยให้เกิดหายนะภัยต่างๆ ที่รุนแรงมากข้ึน  
เช่น น�้าท่วมฉับพลัน ความแห้งแล้ง พายุรุนแรง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และคลื่นสึนามิ 
เป็นต้น ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า โลกขาดการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ทั้งระหว่างคนกับคน และ
ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม ท�าให้เกิดความขัดแย้งรุนแรง ขาดความเป็นปกติสุขและความยั่งยืน 
ประเทศไทยเป็นส่วนหนึง่ของโลกทีเ่ชือ่มโยงกับวกิฤตดังกล่าวข้างต้น จึงอยูใ่นกระแสวกิฤตโลก
ด้วยและมีวิกฤตในตัวเองด้วย เรียกได้ว่าขาดการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ทั้งระหว่างคนกับคน 
และระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม มีความขัดแย้งและรุนแรง ท�าให้ขาดปกติภาพและความยั่งยืน 
แม้โลกและประเทศไทยจะพดูถึง “การพฒันาอย่างยัง่ยนื” แต่จากสภาพความเป็นจรงิ เป็นเรือ่ง 
ที่เกิดข้ึนได้ยากมาก จึงควรพิจารณาถึงสาเหตุ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและวิธีปฏิบัติ 
ในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง ดังน้ัน ปัญหา อุปสรรคของการพัฒนาสังคมที่อิงอาศัยหลักการ 
พระพุทธศาสนานั้น จึงมีปัญหาที่ส�าคัญหลายประการ ดังนี้ 10 

 1) ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากวิกฤตของโลกที่เป็นโรคพร่องทางจิตวิญญาณ  
(Spiritual Deficiency) แนวทางการแก้ไข คือ การปฏิวัติทางจิตวิญญาณ (Spiritual  
Revolution) ที่มุ ่งให้สังคมพัฒนาจิตส�านึกต่อสาธารณะของตนเองเพื่อการพัฒนาสังคม 
ที่ยั่งยืน การเกิดวิกฤตการณ์ทางจิตวิญญาณ โดยปรกติผู้คนมักจะกล่าวกันว่า โลกาภิวัตน์ท�าให้ 
โลกเล็กลงและคนในโลกใกล้ชิดมากขึ้น แต่ในสภาพที่เป็นอยู่โลกาภิวัตน์มีแต่จะท�าให้คู่แข่ง 
หรือปรปักษ์ทางด้านผลประโยชน์เข้ามารวมกันอยู่ในเวทีที่เล็กลง การแข่งขันแย่งชิงและดิ้นรน 
ปกป้องผลประโยชน์ในยุคโลกาภิวัตน์จึงนับวันจะดุเดือดเข้มข้นมากข้ึน ผลตามมาก็คือ 

 10 ประเวศ วะสี. ยุทธศาสตร์พระพุทธศาสนากับการพัฒนาประเทศไทย. (กรุงเทพมหานคร : โกมลคีมทอง, 2546) หน้า 35-43.
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ผู้คนเกิดความเครียดความวิตกกังวลมากขึ้นควบคู่ไปกับความโกรธเกลียด ซ่ึงไม่เพียงส่งผล 
ถึงความสัมพันธ์กับผู้อื่นเท่านั้น หากยังเผาลนจิตใจตนเองให้ร้อนรุ่มไปด้วย ความผันผวน 
ปรวนแปรอย่างรวดเร็วและกว้างไกลท�าให้ผู ้คนเกิดความไม่มั่นใจในสถานะของตนเอง  
ความทุกข์เพิ่มข้ึนนี้ วัตถุนิยมและบริโภคนิยมอาจช่วยผ่อนคลายได้ แต่ก็ชั่วคราวเท่านั้น  
แต่ไม่นานความอยากกจ็ะเพิม่ข้ึนอกีหรอืแปลกไปจากเดิม ผลกัดันให้ต้องด้ินรนขวนขวายไปหามา 
หรือแย่งชิงมาอีก ครั้นได้มาแล้วก็ยังต้องการอีกไม่จบสิ้น ความทุกข์ดังกล่าวท�าให้ความทุกข์ 
ในระดับจิตวิญญาณแพร่หลายไปทุกหนแห่งที่บริโภคนิยมไปถึงในโลกไร้พรมแดน
 2) ปัญหาการส่งเสริมการบริโภคนิยมมากเกินไป ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น 
ไม่สรรเสริญ โลภะ โทสะ โมหะ หรือการบริโภคนิยมจนเกินไป ดังนั้น การที่สังคมส่วนใหญ ่
เน้นการบริโภคนิยม ไม่บริโภคด้วยปัญญา จึงท�าให้เกิดสภาวะวิกฤติด้านการพัฒนาที่จะน�า 
สังคมไปสู่ความไม่ยั่งยืน การบริโภคนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์ไม่เพียงแต่เสริมความเข้มแข็ง 
ให้แก่โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สนองอ�านาจทุนเท่านั้น หากยังเสริมสร้างทัศนะคติและ 
ค่านยิมทีเ่ป็นประโยชน์ต่ออ�านาจทุนอกีด้วย ได้แก่บรโิภคนยิม ในด้านหนึง่ วตัถุนิยมและบรโิภค
นิยมเป็นผลสืบเนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจดังกล่าว ที่ถือว่าเอาความเจริญเติบโตทางวัตถุ
และเงินตราเป็นเป้าหมายสูงสุด โดยกระตุ้นความเห็นแก่ตัวเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
โดยที่โครงสร้างดังกล่าวยังไปก�าหนดการศึกษาและก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในสังคมที่เน้น 
การแข่งขันและถือเอาผลตอบแทนทางวัตถุเป็นหลัก ทัศนคติดังกล่าวนับวันจะแทรกซึมเข้าไป
ในความสมัพนัธ์ทกุชนดิไม่เว้นแม่ในครอบครวัและชมุชน ผลคอื เกดิความร้าวฉานในครอบครัว
และความแตกแยกในชุมชนไปทั่วทุกหัวระแหง ทั้งนี้ยังไม่ต้องพูดถึงการเอารัดเอาเปรียบ 
และการก่ออาชญากรรมอันเป็นผลจากวัตถุนิยมและบริโภคนิยมโดยตรง ดังนั้น จะต้องมี 
การค�านึงถึงกระบวนการบริโภคด้วยปัญญา  
 3) ปัญหาความขดัแย้งของศาสนกิชนในทกุศาสนาและระหว่างศาสนาในโลก ซึง่นบัวนั 
จะทวีความรุนแรงมากขึ้น มีกลุ ่มลัทธิ ความเชื่อที่มีแนวคิดรุนแรงทางศาสนาท�าให้เกิด 
การเบียดเบียน ท�าลาย ท�าร้ายซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นปัญหาของการพัฒนาสังคมทั่วโลกในยุค 
ปัจจุบัน เหมือนดังที่ หลวงพุทธทาสภิกขุได้ย�้าเตือนว่า วัตถุนิยมจะน�าไปสู่โลกาวินาศ และ
ท่านได้ฝากปณิธานไว้ 3 ข้อ คือ ขอให้ศาสนิกของศาสนาต่างๆ  เข้าถึงหัวใจของศาสนาของตน 
ให้มีความร่วมมือระหว่างศาสนาต่างๆ และให้มนุษย์ถอนตัวออกจากวัตถุนิยม ทั้งนี้เพื่อมิให ้
เกิดความขัดแย้งทางศาสนาและวัฒนธรรม
 4) การไม่ปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ ปัญญาหรือหลักการส�าคัญทางศาสนา ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ท�าให้เกิดปัญหาต่อการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันในสังคม ในพระพุทธศาสนากล่าวถึง 
ศีล สมาธิ และปัญญาว่า เป็นหลักการส�าคัญของการพัฒนาบุคคลและสังคม โดยเฉพาะศีล 
ถือว่าข้อปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ไม่เบียดเบียน 
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ตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน การมีสมาธิจะท�าให้บุคคลทีจิตใจที่ดีงาม และการมีปัญญา 
จะท�าให้เกิดการพิจารณาและการกระท�าท่ีเป็นเหตุผล สามารถสร้างสรรค์ทางการพัฒนาได ้
 การไม่ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาหรือหลักการแห่งความดีงามจึงเป็นการบั่นทอนต่อการพัฒนา
บุคคลและสังคมในทุกสังคม 
 5) ขาดการบูรณาการหลักพุทธธรรม ภูมิปัญญาสากล และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยเฉพาะบุคคลและองค์กรการพัฒนาในระดับต่างๆ มักจะน�าแนวคิดและหลักการ 
เพียงข้อใดข้อหนึ่งมาด�าเนินการส่งเสริมการพัฒนา แต่ขาดการบูรณาการร่วมกัน จึงท�าให้
กระบวนการพฒันาสงัคมไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ ดงันัน้ การบรูณาการหลกัพทุธธรรม 
ภูมิปัญญาสากล เช่น แนวคิดสิทธิมนุษยชน หลักธรรมาภิบาล การพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้หรือผสมผสานเพื่อการพัฒนาจะท�าให้ทิศทางการพัฒนา 
มีโอกาสบรรลุเป้าหมายมากขึ้น
 6) ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม ช่องว่างทางเศรษฐกิจ
ที่ถ่างกว้างขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างคน 2 กลุ่มซ่ึงมีความสามารถไม่เท่ากันในการแสวงหา 
ผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ ย่อมท�าให้เกิดประชาชน 2 ฝ่ายขึ้นในสังคม ซ่ึงนับวัน 
จะต่างกันทั้งวิถีชีวิตและความรับรู้ จึงเกิดความเหินห่างหมางเมินกันมากขึ้นราวกับอยู่กัน 
คนละประเทศ สภาพเช่นนี้ย่อมน�าไปสู่ความร้าวฉานเป็นปฏิปักษ์กันในสังคมได้ง่าย เพราะ 
ขณะที่อีกฝ่ายมีอ�านาจในการแย่งชิงทรัพยากรได้มากขึ้น อีกฝ่ายซึ่งหลังชนฝาอยู่แล้วก็จะ 
ต่อสู้คัดค้าน ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าและน�าไปสู่ความรุนแรงในที่สุด นอกจากนี้ 
ช่องว่างทางเศรษฐกิจยังท�าให้อาชญากรรมแพร่ระบาดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อทุนใต้ดินผิดกฎหมาย 
ขยายเครือข่ายอย่างกว้างขวางโดยอาศัยประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ ท�าให้โยกย้าย
ทุน ก�าลังคน และเทคโนโลยีอย่างไร้ขีดจ�ากัด สามารถเชื่อมโยงประสานงานกับทุนใต้ดิน 
ประเทศต่างๆ จนยากท่ีรัฐจะปราบปรามได้ ทุนใต้ดินเหล่านี้รายได้จากการค้ายาเสพติด 
ค้าผู้หญิงและเด็ก ค้าอาวุธเถื่อน การพนัน การขนย้ายผู้คนข้ามประเทศ ซึ่งนอกจากจะต้อง 
ใช้ความรุนแรงเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจแล้ว สินค้าและบริการที่น�ามาขายก็เป็น 
บ่อเกิดของอาชญากรรมในสงัคม โดยเฉพาะยาเสพติด ยิง่รฐัมนีโยบายใช้ความรุนแรงกบัเครอืข่าย 
ของทุนใต้ดินดังกล่าว ความรุนแรงก็มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น
 7) ปัญหาการขาดแนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมในเชิงบูรณาการ เพื่อความ 
ยั่งยืนของสรรพสิ่งตามหลักหลักพุทธธรรมและนิเวศวิทยาแนวลึก ซึ่งปัจจุบันได้มีการวิเคราะห์
กระบวนการและผลลัพธ์ที่มาจากแนวคิดและกระบวนทัศน์พัฒนาทั้งเก่าและใหม่ตามกระแส
โลกาภิวตัน์-ทนุนิยม-ความทันสมัย) และกระบวนทศัน์ใหม่แบบองค์รวม (ตามแนวคดินเิวศวทิยา
แนวลึกและวัฒนธรรมชุมชน) ว่าแนวคิดที่ขาดการบูรณาการท�าให้เป็นปัญหา อุปสรรคต่อ 
การพัฒนาสังคมที่อิงอาศัยหลักการที่สอดคล้องกับพระพุทธศาสนา ดังนั้น ถ้ามีการบูรณาการ 
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สิ่งที่ดีงามหรือข้อเด่นของทั้งสองแนวคิดเข้าด้วยกันจะก่อให้เกิดความเข้าใจต่อสรรพสิ่งว่า 
ล้วนมีความสัมพันธ์ต่อกันและเป็นพัฒนาการของสังคมที่จะมีแนวโน้มไปเช่นนั้น
 8) ปัญหาความยากจนและการเรียนรู้ของสังคม ปัญหาความยากจนและการเรียนรู้
ของบุคคลในสังคมนั้น นับว่าเป็นปัญหาที่ท้าทายการพัฒนาสังคมในยุคใหม่ที่มีความเหลื่อมล�้า 
ทางรายได้สูง ประกอบกับผู้ในสังคมขาดการเรียนรู้ ทักษะบางประการในศตวรรษที่ 21 
จึงท�าให้เกิดช่องระหว่างคนจนกบัคนรวยมากขึน้ หลายประเทศมปัีญหาเกดิขึน้ในเชงิโครงสร้าง
และการเรียนรู้แบบนี้ กระแสโลกาภิวัตน์นั้นได้กลายเป็นเครื่องมือส�าคัญในการแผ่ขยาย 
ระบบทุนนิยมให้ครอบคลุมท่ัวท้ังโลกอย่างไม่มีขอบเขตในนามการค้าเสรี ประเทศมหาอ�านาจ 
ทางเศรษฐกิจได้ใช้แรงกดดันทั้งโดยตรงและโดยอ้อมผ่านองค์กรโลก เช่น ธนาคารโลก กองทุน
เงินระหว่างประเทศ และองค์การการค้าโลก ท�าให้ทุกประเทศต้องเปิดเสรีทางการค้า การเงิน 
และการลงทุน กฎหมาย สิ่งที่ตามมาคือนโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่ขัดขวางหรือสวนทาง 
กับการเปิดเสรีดังกล่าวได้ถูกยกเลิกลงไปตามล�าดับ เปิดโอกาสให้อ�านาจทุนเข้ามาแย่งชิง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส�าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน หรือน�าทรัพยากรเหล่านั้นไปใช ้
ในทางที่เป็นประโยชน์ต่ออ�านาจทุน เช่น เปลี่ยนแม่น�้าล�าธารให้กลายเป็นแหล่งระบายของเสีย 
จากโรงงาน หรือกั้นน�้าเพื่อผลิตไฟฟ้าแทน ซึ่งเท่ากับเป็นการท�าลายแหล่งยังชีพของคนยากจน 
ขณะเดียวกันตลาดเสรีที่ไร้ข้อจ�ากัดซึ่งรวมไปถึงการแปรรูปกิจการของรัฐ ไม่เพียงแต่จะท�าให้
บรรษัทต่างชาติสามารถเข้ามาผูกขาดทางด้านอาหาร พืชผลและอุปกรณ์การเกษตร พลังงาน
ตลอดจนการค้าและบริการต่างๆ ได้ง่ายขึน้เท่านัน้ หากยงัท�าให้สิง่ทีจ่�าเป็นต่อชวีติความเป็นอยู่ 
ของประชาชน ทั้งที่เป็นรูปธรรม เช่น น�้า และที่เป็นนามธรรม เช่น การศึกษาโดยเฉพาะระดับ 
อุดมศึกษา กลายเป็นสินค้าที่ตกอยู่ภายใต้กลไกตลาด ซึ่งง่ายที่จะถูกผลักให้มีราคาแพง และ
ประชาชนเข้าถงึได้ยากขึน้ อกีทัง้ยังท�าให้ต้นทนุการผลิตสงูขึน้ ยากทีจ่ะแข่งขนักบัต่างประเทศได้ 
น�าไปสู่การล้มละลายของเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ยิ่งไปกว่านั้นภายใต้กระแส 
โลกาภวิตัน์ซึง่ถูกก�าหนดโดยอ�านาจทุนดงักล่าว ยงัท�าให้มาตรการต่างๆ ทีเ่คยปกป้อง ช่วยเหลอื 
คนยากจน เช่น สวัสดิการทางสังคม หรือเงินอุดหนุนเกษตรกรรายย่อย ถูกตัดทอนลงไปเรื่อยๆ 
ในนามการค้าเสรีเช่นกนั ผลกค็อืผูค้นมคีวามเป็นอยูฝื่ดเคอืงขึน้ แบกรบัภาระจากมลภาวะมากขึน้ 
คนส่วนใหญ่หากไม่จนลงไปก็จะถูกคนรวยทิ้งห่างไปไกลขึ้นและถูกเอาเปรียบได้ง่ายขึ้น ทั้ง 
โดยตรงและโดยผ่านรัฐซึ่งอยู่ในอ�านาจของคนมั่งมี ดังนั้น ความท้าทายของพระสงฆ์และ 
พระพุทธศาสนา จึงข้ึนอยู ่กับความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อแก้ไข 
ปัญหาความยากจนและการเรียนรู้ของคนในสังคมที่มีความแกต่างและหลากหลายมากขึ้น 
โดยจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้เชิงพุทธเพื่อให้เกิดความสมดุลของการใช้ชีวิต
 9) ปัญหาด้านจริยธรรม ความโปร่งใส และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในมิติของ
การพัฒนาประเทศนั้นซึ่งพบว่า กระบวนการสร้างสังคมแห่งความโปร่งใส การสร้างความ 
เสมอภาคทางสงัคม การละเมดิสทิธมินษุยชน การจดัสวสัดกิารสงัคม และการคุม้ครองชวิีตและ 
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ทรพัย์สนิทีย่งัเป็นปัญหาหลกัในเชงิจรยิธรรมและการพัฒนาสังคม จากผลการศกึษาส�ารวจของ 
องค์กรนานาชาติว่าด้วยความโปร่งใสหรือองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International Organization) ท่ีได้จัดท�าดัชนีชี้วัดค่าคอร์รัปชั่น (Corruption Perception 
Index = CPI) เพื่อจัดล�าดับความโปร่งใสเกี่ยวกับคอร์รัปชั่นของประเทศต่างๆ ทั่วโลกดังกล่าว  
พบว่า กลุ่มประเทศอาเซียนมีคะแนนท่ีแตกต่างกันไปโดยสิงคโปร์อยู่ในล�าดับต้นๆ ของโลก 
ในขณะที่ประเทศไทยถูกจัดล�าดับในอันดับที่ 85 ของโลก โดยมีคะแนนเพียง 38 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 100 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับกลางๆ และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศในเอเชีย  
ก็พบว่าเป็นรองประเทศ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น บูรไน มาเลย์เชีย ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้ เป็นต้น  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยและบางประเทศในอาเซียน ยังมีการทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่ใน 
ระดับสูง ไม่มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและองค์กร 
ส่วนท้องถิ่นดั่งที่ควรจะเป็น โดยเรื่องความโปร่งใสนั้นพบว่า แต่ละประเทศมีดัชนีวัดความ 
โปร่งใสที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ปัญหาอาชญากรรมในระดับสูง ความเหลื่อมล�้าทางสังคมของประเทศต่างๆ รวมทั้งการพัฒนา 
ที่ไม่สอดคล้องกับความยั่งยืน ซึ่งเป็นท่ีปรากฏอย่างประจักษ์ชัดในสายตาของนานาชาติและ 
องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในระดับโลก11 นั่นแสดงให้เห็นว่า การขับเคล่ือนทางจริยธรรมของ 
ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคการเมืองและภาครัฐ รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม 
ยงัไม่มปีระสทิธภิาพท่ีดพีอหรือกล่าวอกีนยัหนึง่ว่า การขบัเคลือ่นทางจรยิศาสตร์เพือ่การพฒันา 
ในสังคมไทยยังมีปัญหาท้ังในด้านแนวคิด กระบวนการจัดการและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ที่ เ ก่ียวข้อง เพ่ือน�าไปสู ่การบริหารจัดการทางการเมืองท่ีมีประสิทธิภาพควบคู ่ไปกับ 
ความมคีณุธรรม จรยิธรรมของบุคคลและสงัคม รวมท้ังการพฒันาทีย่ัง่ยนื และจากผลการศึกษา 
เก่ียวกับกระบวนการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยภาพรวม พบว่า ประเทศไทยยังมีวิกฤตการณ์
ปัญหาด้านสังคมหลายประการทีย่งัไม่สามารถน�าไปสูก่ารพฒันาภายใต้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ที่เพียงพอและเหมาะสมหรือเป็นกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง 
และการบริหารจัดการของภาคส่วนต่างๆ ที่ใช้ความรู้เป็นพื้นฐานที่ส�าคัญ
 ปัญหา อุปสรรคและบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมและสุขภาวะดังกล่าว  
เป็นปัญหาทั้งในระดับโครงสร้าง เชิงนโยบาย และปัญหาในเชิงปัจเจกบุคคล คณะสงฆ์และ 
สังคมไทยได้มีความพยายามในการท่ีปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ให้มีความสอดคล้องกับสังคม 
สมัยใหม่ที่มีความซับช้อนตามท่ีกล่าวแล้ว ดังนั้น จากข้อมูลวัด พระภิกษุสงฆ์ สามเณร  
และปัญหาอุปสรรค จึงมีการตั้งค�าถามเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาสุขภาวะทางสังคมที่มีวัดและ 
พระสงฆ์เป็นแกนน�าเพื่อน�าพาสังคมไทยไปสู่การจัดการในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับสภาพ
สังคมสืบต่อไป

 11 ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจ�าประเทศไทย (UNDP). การพัฒนาคนในบริบทประชาคมอาเซียน. รายงานการพัฒนาคน
ของประเทศไทย 2557. กรุงเทพมหานคร :  ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจ�าประเทศไทย, 2558. หน้า 85-87.
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สรุปผลงานเด่นของพระสงฆ์และองค์กรพระพุทธศาสนาในสังคมไทย

โครงการ เป้าหมาย จ�านวนผู้เข้าร่วม องค์กรหลัก

1. โครงการ

เสริมสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ 

โดยใช้หลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา 

(หมู่บ้านรักษาศีล 5)

มุ่งเน้นการสร้างความ

ปรองดองของคนในชาติ

และการประยุกต์ใช้หลัก

พุทธธรรมและหลักศีล 5 

ในการพัฒนาสังคม

41,435,024 คน

(ข้อมูล พ.ย.60) 

- มหาเถรสมาคม

- สนง. พระพุทธศาสนา            

แห่งชาติ

- คณะสงฆ์ในระดับ

จังหวัด

2. โครงการ

สวดมนต์ข้ามปี

สร้างพลังทางสังคม 

ให้เริ่มต้นด้วยความดี

เชิงพุทธ ลดปัจจัยเสี่ยง

ด้านสุขภาวะ

23,345,813 คน 

(ข้อมูล ม.ค.60)

- มหาเถรสมาคม

- สสส.

- กรุงเทพมหานคร

- ภาคีประชาคม

3. การปฏิรูป

กิจการพระพุทธศาสนา

ยกระดับการท�างาน

กิจการคณะสงฆ์เพิ่ม

ศักยภาพทางปัญญา 

ยกระดับการบริหาร

จัดการและสร้างโอกาส

การเรียนรู้

ทางพระพุทธศาสนา

คณะสงฆ์ 

จ�านวน 289,334 รูป

- มหาเถรสมาคม

- คณะสงฆ์

โดยคณะกรรมการ

ฝ่ายต่างๆ 

ในระดับจังหวัด

4. โครงการวัดบันดาลใจ

และโครงการวัดสร้างสุข

เสริมสร้าง 5 ส 

ในวัดและออกแบบภูมิ

สถาปัตยกรรมเพื่อให้

เกิดพื้นที่สัปปายะ/

การเรียนรู้เชิงพุทธ

จ�านวนวัด 500 วัด - มหาเถรสมาคม

- สสส.

- สถาบันอาศรมศิลป์

- สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

5. โรงเรียนผู้สูงอายุ

ในวัด

ดูแลสุขภาวะและ

สวัสดิการสังคมแก่ผู้สูง

อายุในสังคม

จ�านวน 800 วัด - วัดในพื้นที่ต่างๆ

- กรมผู้สูงอายุ

6. มหาวิทยาลัยสงฆ์กับ

การพัฒนาในระดับชาติ

และนานาชาติ

เสริมสร้างการเรียนรู้

เชิงพุทธบูรณาการ

พระนิสิตและประชาชน 

500,000 คน/ปี

- มจร

- เครือข่ายพระสงฆ์ 

นานาชาติ
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บทที่ 4

การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

 ในบทนี้จักกล่าวถึงกระบวนการการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ตามแนว 
พระพุทธศาสนา เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
บทบาท และกลไกการเรียนรู้และการท�างานองค์กรทางพระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2) เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�าเนินการ
กิจการคณะสงฆ์ตามนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในสังคมไทย  
3) เพือ่เปิดพืน้ทีท่างสงัคมและการเรยีนรูข้องสงัคมตามแนวพระพทุธศาสนาในพืน้ที ่20 จงัหวดั 
และเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคประชาชน/ องค์กรชุมชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
ตามแนวพระพุทธศาสนา และ 4) เพื่อผลักดันและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้าง
สุขภาวะ การเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ คณะผู้วิจัยจึงได ้
พัฒนาโครงการและกิจกรรมในพื้นที่จ�านวน 20 จังหวัด ในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ผ่านการสร้างองค์ความรู ้
ด้านสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา การเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้  
การขบัเคลือ่นกจิการคณะสงฆ์ตามนโยบายโครงการหมูบ้่านรกัษาศลี 5 เพือ่ให้พระสงฆ์สามารถ
น�าความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อในหมู่คณะและพุทธศาสนิกชน โดยมีการก�าหนดให้คณะสงฆ์
แต่ละจังหวัดร่วมกันพัฒนายุทธศาสตร์และด�าเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ทาง
สังคมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่ 20 จังหวัด
ทั่วประเทศ โดยมีพื้นที่การด�าเนินการ ได้แก่ 
 1) ภาคเหนอื ได้แก่ พะเยา ล�าปาง ล�าพนู แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ อตุรดิตถ์ ตาก พิษณโุลก 
 2) ภาคกลาง ได้แก่ ก�าแพงเพชร พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี 
 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ 
 4) ภาคใต้ ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช 
 5) กรุงเทพมหานคร
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 โดยมุ่งการพัฒนากระบวนการท�างานและสนับสนุนเครือข่ายพระสงฆ์เพ่ือเป็นพ้ืนท่ี
การเรียนรู้ของสังคม โดยการบูรณาการการท�างานระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยองค์กรคณะสงฆ์ พระนิสิต ภาคประชาชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และภาค
ธุรกิจเอกชน เพ่ือให้พระสงฆ์และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโครงการตั้งแต่ในระดับนโยบาย 
ระดับจงัหวดั วดัและชมุชน อนัเป็นการสนบัสนนุการด�าเนนิการตามนโยบายหมูบ้่านรกัษาศีล 5 
และการเสริมสร้างสุขภาวะของสังคม ดังนี้

4.1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน : ห้องสมุดเพื่อน้องสุขภาวะการเรียนรู้ที่แบ่งปันได้
 คณะผู้วิจัย พระนิสิต และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ได้ด�าเนินการพัฒนากิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ�านวน 
2 โครงการ ได้แก่
 1. โครงการการพัฒนาศักยภาพนิสิตและกิจกรรมห้องสมุดเพื่อน้อง
 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ บทบาท และกลไกการเรียนรู ้
และการท�างานองค์กรทางพระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการท�างานของพระนิสิตของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์และภาคีที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เพ่ือการสนับสนุนการท�ากิจกรรมเพื่อสังคม การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน เด็ก เยาวชน 
และการพัฒนาสุขภาวะด้านสังคม จิตใจและปัญญาของคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนาในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
 3. พื้นที่ด�าเนินการ บ้านน�้าริน ต�าบลสบป่อง อ�าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 4. กระบวนการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนา คณะผูว้จิยั 
ได้พฒันารูปแบบกจิกรรมทีมุ่ง่เน้นการพฒันาศกัยภาพนสิติและการเสรมิสร้างสขุภาวะทางสงัคม 
โดยมุง่หวงัว่า พระนสิติทีส่่วนใหญ่เป็นเจ้าอาวาสในพืน้ที ่ผูท้ีผ่่านกิจกรรมการพฒันาดงักล่าวแล้ว
สามารถที่จะเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้สู ่ชุมชน โดยเน้นการพัฒนาในสองมิติ อันได้แก่  
มิติทางด้านบุคลิกภาพและมิติทางด้านจิตใจ เพื่อให้เข้าถึงการเป็นผู้น�าชุมชน สามารถมีทักษะ 
ความรู้ ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและสามารถที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆ  
ในสังคมได้อย่างปรกติสุข โดยพระนิสิตท่ีผ่านกิจกรรมการพัฒนาในสองมิติดังกล่าว สามารถ
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางพระพุทธศาสนาและสามารถอบรมบุคคลโดยใช้กิจกรรม 
ทางพระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมได้ โดยหลังจากพระนิสิตที่เข้าร่วมโครงการผ่านกิจกรรม 
การพัฒนาดังกล่าวแล้ว ทางผู้จัดโครงการได้เลือกพื้นที่การขับเคลื่อนงานเพื่อให้นิสิตท่ีผ่าน 
การอบรม น�าความรูท้ีไ่ด้ไปถ่ายทอดต่อในพืน้ทีโ่รงเรยีนบ้านน�า้รนิ ต�าบลสบป่อง อ�าเภอปางมะผ้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการดังนี้
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 ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนความรู้ ประเด็นปัญหา และการพัฒนากิจกรรม คณะผู้วิจัย
และพระนิสิตได้ท�าการส�ารวจพื้นที่และเตรียมความพร้อมในพื้นที่โรงเรียนบ้านน�้าริน โดยพบ
ประเดน็เพิม่เติมท่ีคดิว่าสามารถประยกุต์ร่วมกบัตัวกิจกรรม นอกเหนอืจากการอบรม ให้ความรู้ 
แก่นักเรียน ประเด็นเพิ่มเติมดังกล่าวได้แก่ ปัญหาด้านการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา  
อันได้แก่ สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งตัวอาคารที่มีความทรุดโทรม ทุกฝ่ายเห็นว่าควรได้รับ 
การปรับปรุงและพัฒนาเป็นอย่างยิ่งก็คือห้องสมุด จึงได้มีการด�าเนินกิจกรรมภายใต้ชื่อ  
“กิจกรรมห้องสมุดเพื่อน้อง” ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นการฝึกพระสงฆ์ให้มีการศึกษาชุมชน ทบทวน
องค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการจริงให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม  

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาศักยภาพพระนิสิตแบบบูรณาการ โดยการน�าพระนิสิตเดินทาง
ไปท�ากิจกรรมในโรงเรียนบ้านน�้าริน มีการจัดผ้าป่าหนังสือเพื่อสร้างห้องสมุด ซึ่งในระยะนี้เอง 
พระนิสิตได้ใช้เวลาได้เข้าลงพื้นที่ อยู่ร่วมกันครู นักเรียน และชาวบ้านในการประชุมวางแผน
พัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เกิดคุณภาพ โดยอยู่ร่วม 10 วัน 10 คืน ผลท�าให้พระนิสิตได้น�าความรู้
ทางพระพุทธศาสนาและวิชาชีพครูไปประยุกต์ใช้กับสถานศึกษา เช่น กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม โดยการบูรณาการวิชาพระพุทธศาสนากับความเป็นครู การจัดการเรียนรู้ และ 
พุทธวิธีการสอน เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา และประสบการณ์การท�ากิจกรรมใน
มหาวิทยาลัย เป็นต้น

 ขั้นตอนที่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน จากการที่พระสงฆ์และพระนิสิต 
มีการฝึกปฏิบัติในพื้นท่ีจริง ท�าให้พระนิสิตได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ร่วมกับชุมชนมีการติดต่อประสานกับผู้น�าชุมชน ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อด�าเนินงานตามโครงการ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นท�าให้ได้รับความ 
ร่วมมอืจากประชาคมในพืน้ที ่โดยได้รบัการสนบัสนนุทนุจากงบประมาณมหาวทิยาลยั คณะสงฆ์  
ผู้น�าชุมชน และประชาชนในอ�าเภอปางมะผ้า เจ้าอาวาสบ้านน�้าริน และผู้มีจิตศรัทธาในการ
บริจาคงบประมาณในการด�าเนินการ

 ขั้นตอนที่ 4 การเสริมสร้างจิตสาธารณะและเครือข่ายในชุมชน จากการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนท�าให้พระสงฆ์ นิสิต เยาวชน และประชาชนมีจิตใจเพื่อมุ่งช่วยเหลือนักเรียนที ่
ด้อยโอกาส จึงได้ด�าเนินการบริจาคปัจจัยและอุปกรณ์การเรียนสนับสนุนการเรียนการสอน  
การมอบข้าวสารอาหารแห้งส�าหรับอาหารกลางวันของโรงเรียน เป็นต้น ท�าให้เกิดเครือข่ายกัน
ในชุมชน
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 5. ผลลัพธ์ของโครงการ จากการด�าเนินท�าให้เกิดการพัฒนากิจกรรมห้องสมุด 
เพือ่น้องและการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา ซ่ึงส่งผลการพัฒนา
โรงเรยีนบ้านน�า้รนิท�าให้มห้ีองสมุด สือ่เทคโนโลยีทีด่ ีจนได้รบัรางวลัโรงเรยีนในฝันทีม่กีารพฒันา 
สื่อการเรียนการสอนระดับดีเยี่ยมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากสถิตินักเรียนท่ีเคยลดลงอย่าง 
ต่อเนื่อง ก็พบว่าชาวบ้านได้มีความไว้วางใจส่งลูกหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนสถานที่แห่งนี ้
เพิ่มขึ้น ท�าให้เกิดสุขภาวะและการท�างานร่วมกันของคนในพื้นที่จ�านวนกว่า 300 รูป/คน  
เป็นกระบวนการสร้างจิตอาสาและการพัฒนาสังคมด้วยพลังของเครือข่ายคนในชุมชนโดยมี 
พระสงฆ์เป็นแกนน�า ดังแผนภาพนี้

 125 

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาศักยภาพพระนิสิตแบบบูรณาการ โดยการน าพระนิสิตเดินทางไป
ท ากิจกรรมในโรงเรียนบ้านน้ าริน มีการจัดผ้าป่าหนังสือเพ่ือสร้างห้องสมุด ซึ่งในระยะนี้เอง พระนิสิต
ได้ใช้เวลาได้เข้าลงพ้ืนที่ อยู่ร่วมกันครู นักเรียน และชาวบ้านในการประชุมวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
เพ่ือให้เกิดคุณภาพ โดยอยู่ร่วม 10 วัน 10 คืน ผลท าให้พระนิสิตได้น าความรู้ทางพระพุทธศาสนาและ
วิชาชีพครูไปประยุกต์ใช้กับสถานศึกษา เช่น กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยการบูรณาการวิชา
พระพุทธศาสนากับความเป็นครู การจัดการเรียนรู้  และพุทธวิธีการสอน เทคนิคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และประสบการณ์การท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 ขั้นตอนที่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน จากการที่พระสงฆ์และพระนิสิตมีการ
ฝึกปฏิบัติในพ้ืนที่จริง ท าให้พระนิสิตได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกับชุมชนมี
การติดต่อประสานกับผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โรงเรียนที่ขาด
แคลน เพื่อด าเนินงานตามโครงการ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นท าให้ได้รับความร่วมมือจากประชาคมในพ้ืนที่ โดย
ได้รับการสนับสนุนทุนจากงบประมาณมหาวิทยาลัย คณะสงฆ์ ผู้น าชุมชน และประชาชนในอ าเภอ
ปางมะผ้า เจ้าอาวาสบ้านน้ าริน และผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคงบประมาณในการด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 4 การเสริมสร้างจิตสาธารณะและเครือข่ายในชุมชน จากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท าให้พระสงฆ์ นิสิต เยาวชน และประชาชนมีจิตใจเพ่ือมุ่งช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาส จึงได้
ด าเนินการบริจาคปัจจัยและอุปกรณ์การเรียนสนับสนุนการเรียนการสอน การมอบข้าวสาร
อาหารแห้งส าหรับอาหารกลางวันของโรงเรียน เป็นต้น ท าให้เกิดเครือข่ายกันในชุมชน 

 5. ผลลัพธ์ของโครงการ จากการด าเนินท าให้เกิดการพัฒนากิจกรรมห้องสมุดเพ่ือน้อง
และการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งส่งผลการพัฒนาโรงเรียนบ้าน
น้ ารินท าให้มีห้องสมุด สื่อเทคโนโลยีที่ดี จนได้รับรางวัลโรงเรียนในฝันที่มีการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนระดับดีเยี่ยมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากสถิตินักเรียนที่เคยลดลงอย่างต่อเนื่อง ก็พบว่าชาวบ้าน
ได้มีความไว้วางใจส่งลูกหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนสถานที่แห่งนี้เพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดสุขภาวะและการ
ท างานร่วมกันของคนในพ้ืนที่จ านวนกว่า 300 รูป/คน เป็นกระบวนการสร้างจิตอาสาและการพัฒนา
สังคมด้วยพลังของเครือข่ายคนในชุมชนโดยมีพระสงฆ์เป็นแกนน า ดังแผนภาพนี้ 
 

แผนภาพที่ 4.1 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและกิจกรรมห้องสมุดเพ่ือน้อง 
 

 
 
 
 

การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์  
ผู้น าท้องถิ่น พระนิสิต 

การเสริมสร้างสุขภาวะด้าน
กาย จิต ปัญญา สังคม 

การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ พระ
นิสิตตามแนวพระพุทธศาสนา
และกิจกรรมห้องสมุดเพื่อน้อง 

การเรยีนรู้และการท างานเพื่อสุข
ภาวะของพระสงฆ์และชุมชน  

ผู้น าท้องถิ่น พระนิสิต 

ห้องสมุดและการเรียนรู้เพื่อสุข
ภาวะทางสังคม 

แผนภาพที่ 4.1 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและกิจกรรมห้องสมุดเพื่อน้อง
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ภาพโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
ห้องสมุดเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านน�้าริน แม่ฮ่องสอน
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 1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะตามนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (โครงการที่ 2)
 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการตามนโยบายโครงการ
หมูบ้่านรกัษาศลี 5 ของคณะสงฆ์ท่ีมเีป้าหมายเพือ่สร้างความสามัคคปีรองดองและประโยชน์สขุ 
ของประชาชน และเพือ่ให้ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีดี่โดยยดึมัน่ตามค�าสอนทางพระพุทธศาสนา 
อันจะส่งผลให้ประเทศชาต ิมคีวามสงบร่มเยน็ และเพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 3. พื้นที่ด�าเนินการ อ�าเภอเมือง อ�าเภอปางมะผ้า อ�าเภอปาย อ�าเภอขุนยวม อ�าเภอ 
สบเมย อ�าเภอแม่สะเรียง อ�าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ�านวน 58 วัด
 4. กระบวนการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนา โครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยนายกรัฐมนตรี 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เข้าไปถวายกราบเรยีน พระมหารชัมงัคลาจารย์ ผูป้ฏบิตัหิน้าทีส่มเดจ็
พระสงัฆราช โดยส่งเสรมิให้มกีารประยกุต์ใช้หลกัศลี 5 เป็นพ้ืนฐานในการส่งเสรมิการอยูร่่วมกนั 
เพื่อเน้นย�้าถึงความ สงบ มั่นคง สมานฉันท์ ในประชาชนคนไทย โดยผ่านกระบวนการงาน
ปกครองคณะสงฆ์ระดับนโยบาย มหาเถรสมาคม  เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด 
เจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล และเจ้าอาวาส สูช่มุชน  ส�าหรบัจงัหวดัแม่ฮ่องสอนได้ปฏบิตัหิน้าที่
สนองนโยบายภาครัฐและคณะสงฆ์โดยมี พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 
ส่วนราชการ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ�าเภอ และ ต�าบล ส�านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาตไิด้ร่วมกบัจงัหวดัต่างๆ เปิดโครงการน�าร่อง และขบัเคลือ่นการด�าเนินงานในหลายพืน้ที่ 
ได้แก่ อ�าเภอเมือง อ�าเภอปางมะผ้า อ�าเภอปาย อ�าเภอขุนยวม อ�าเภอสบเมย อ�าเภอแม่สะเรียง 
อ�าเภอแม่ลาน้อย โดยจ�าท�าคู่มือแนวทางการด�าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระดับ
จงัหวดั คูม่อืดงักล่าวมีความเหมาะสมกบับรบิทของจังหวดัแม่ฮ่องสอนเพ่ือให้เกดิประสิทธภิาพ
ต่อการน�าไปใช้ขับเคลือ่นโครงการดงักล่าว หลงัจากนัน้เป็นการประชาสมัพนัธ์โครงการ โดยจดัท�า 
ป้ายประชาสมัพนัธ์ การพดุคุยกบัผูน้�าชุมชน เพือ่เชญิชวนให้น�าชาวบ้านเข้าร่วมโครงการในพืน้ที่
แต่ละต�าบล โดยเน้นการรักษาศลี 5 การสร้างหลกัประกนัของชวิีตตามแนวศลี 5 การเสรมิสร้าง 
สขุภาวะเพือ่ให้มกีารรกัษาชวีติและสงัคม (ศลีข้อที ่1) การรกัษาทรพัย์สนิ (ศลีข้อที ่2) การรกัษา
ความมั่นคงของครอบครัว (ศีลข้อที่ 3) การรักษาสัจจะและมิตรภาพ (ศีลข้อที่ 4) และการรักษา
สขุภาพและสตปัิญญา (ศีลข้อที ่5) และสดุท้ายเป็นการติดตามและประเมนิผลโครงการหมูบ้่าน
รักษาศีล 5 ซึ่งคณะผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมในกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในลักษณะของการสนับสนุน
แนวคิดและกระบวนการท�างาน  
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 5. ผลลัพธ์ของโครงการ จากความร่วมมือของคณะสงฆ์ที่เป็นแกนน�าส�าคัญ ส�านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานภาครัฐ วัด และชุมชน ท�าให้มีผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจ�านวนมาก ดังนี้

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ�าเภอ จ�านวน

ต�าบล

จ�านวน

ประชากร

จ�านวน

ประชากร

ชาวพุทธ

จ�านวน

สมาชิก

ร้อยละ/

ประชากร

ชาวพุทธ

ร้อยละ/

ประชากร

ทั้งหมด

เมือง 7 53,924 41,791 30,441 72.84 56.45

แม่สะเรียง 7 51,547 39,949 19,720 49.36 38.26

ปาย 7 31,115 24,114 16,868 69.95 54.21

แม่ลาน้อย 4 35,632 27,615 15,249 55.22 42.80

สบเมย 3 35,139 27,233 13,902 51.05 39.56

ขุนยวม 6 22,188 17,196 11,742 68.28 52.92

ปางมะผ้า 4 19,012 14,734 9,514 64.57 50.04

ไม่ระบอุ�าเภอ - - - 1,597 - -

รวม 38 248,557 192,632 117,934 61.22 47.45

 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า ประชากรของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นับถือพระพุทธศาสนา 
มีจ�านวนร้อยละ 61.22 และเข้าร่วมโครงการร้อยละ 47.45 ของประชากรทั้งหมดคิดเป็นชาว
พุทธที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ร้อยละ 61.22 อย่างไรก็ตามในด้านของการส่งเสริม
โครงการ เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคในการลงทะเบียนร่วมโครงการในด้านการสื่อสาร และการ 
กรอกลงทะเบียนในระบบ เพราะปัญหาด้านที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ ท�าให้ระบบไม่เสถียร ซึ่ง
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนั้นในช่วงระยะ 
แรก ประชาชนขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัโครงการไม่ชดัเจน คณะสงฆ์ได้ปรบัเปลีย่นวธิกีาร
ระบบในการสื่อสาร มีการประชาสัมพันธ์ในงานวาระต่างๆ เช่น เทศน์งานศพ หรือในวันส�าคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา และวันธรรมสวนะ รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและท�าความเข้าใจ 
ทัง้ประชาชนทัว่ไป หน่วยงานราชการ โรงเรยีน และหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อปต.) 
โดยเน้นย�้าให้เจ้าอาวาสเป็นผู้ขับเคลื่อน ให้คณะสงฆ์และส่วนราชการเป็นส่วนในการสนับสนุน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
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 ส่วนผลการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาพบว่า พระสงฆ์
และประชาชนมีสุขภาวะในระดับดีทั้งสุขภาวะทางกาย จิตใจ สังคม ดังนี้ 
 1) สุขภาวะทางกาย ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถ
ประกอบภาระกิจการงานได้ด้วยตนเอง งานเกษตรกรรม จาการเข้าไปพบปะพูดคุยท�าให้คณะ
ผู้วิจัยพบว่า การปฏิบัติศีล 5 ของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็น จริยธรรมมูลฐานที่จะน�าพา
ชีวิตให้มีความยืนยาว โดยอาศัยหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนาโดยเชื่อว่า การรักษาศีล 
ท�าให้ชีวิตมีความยืนยาว มีอานิสงส์ในการด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุข
 2) สุขภาวะทางจิตใจ ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนมีความสุขสงบ ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง
ตลอดเวลาทกุวันพระ จากค�าบอกเล่าผู้อาวโุสทีป่ฏบิตัธิรรมทีว่ดัในวันพระเล่าว่า วนัพระทุกๆ ครัง้ 
จะม ีลกูหลานคนในครอบครวัร่วมกนัท�าอาหารคาวหวาน จัดไว้ 3 ส่วน  ส่วนท่ี 1 กจ็ะจัดเพ่ือถวายพระ 
ส่วนที่ 2 เพื่อตนเองไว้รับประทานในมื้อเช้า ส่วนที่ 3 เพื่อตนเองเพื่อรับประทานในมือกลางวัน 
โดยครอบครัวจะมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรม เช่นปรุงอาหาร คิดอาหารที่จะถวายพระ 
การไปรับไปส่ง ถือว่าครอบครัวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ก่อให้เกิดความสุข สุขภาวะทางใจ 
 3) สุขภาวะทางสังคม นอกเหนือจากการพบประกลุ่มประชากรในชุมชนปกติแล้ว 
สัปดาห์หนึ่งๆ ก็จะมีวัดเป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติธรรมในวันพระ ประชาชนที่ว่างงานหรือ 
ผู้อาวุโส ในวันพระแต่ละวัดก็จะร่วมกันเข้าวัดปฏิบัติธรรม ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยคนในภาวะ
ผู้สูงอายุ มีความสุขที่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน ที่วัดในการปฏิบัติให้ขาวบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และ 
ใจ ในการพูดดี คิดดี ท�าดี  มีการน�าข้าวปลาอาหารที่ท�าจากบ้านมาเล้ียง แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ 
ต่อกลุ่มและพระสงฆ์ เป็นการปฏิบัติตามหลักบุญกิริยาวัตถุครบทั้ง ศีล  สมาธิ และภาวนา
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 1) สุขภาวะทางกาย ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถ
ประกอบภาระกิจการงานได้ด้วยตนเอง งานเกษตรกรรม จาการเข้าไปพบปะพูดคุยท าให้คณะผู้วิจัย
พบว่า การปฏิบัติศีล 5 ของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็น จริยธรรมมูลฐานที่จะน าพาชีวิตให้มี
ความยืนยาว โดยอาศัยหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาโดยเชื่อว่า การรักษาศีล ท าให้ชีวิตมี
ความยืนยาว มีอานิสงส์ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

 2) สุขภาวะทางจิตใจ ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนมีความสุขสงบ ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง
ตลอดเวลาทุกวันพระ จากค าบอกเล่าผู้อาวุโสที่ปฏิบัติธรรมที่วัดในวันพระเล่าว่า วันพระทุกๆ  ครั้งจะ
มี ลูกหลานคนในครอบครัวร่วมกันท าอาหารคาวหวาน จัดไว้ 3 ส่วน  ส่วนที่ 1 ก็จะจัดเพ่ือถวายพระ 
ส่วนที่ 2 เพ่ือตนเองไว้รับประทานในมื้อเช้า ส่วนที่ 3 เพ่ือตนเองเพ่ือรับประทานในมือกลางวัน โดย
ครอบครัวจะมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรม เช่นปรุงอาหาร คิดอาหารที่จะถวายพระ การไปรับไป
ส่ง ถือว่าครอบครัวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ก่อให้เกิดความสุข สุขภาวะทางใจ  

 3) สุขภาวะทางสังคม นอกเหนือจากการพบประกลุ่มประชากรในชุมชนปกติแล้ว สัปดาห์
หนึ่งๆ ก็จะมีวัดเป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติธรรมในวันพระ ประชาชนที่ว่างงานหรือผู้อาวุโส ในวันพระ
แต่ละวัดก็จะร่วมกันเข้าวัดปฏิบัติธรรม ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยคนในภาวะผู้สูงอายุ มีความสุขที่ได้มี
กิจกรรมร่วมกัน ที่วัดในการปฏิบัติให้ขาวบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจ ในการพูดดี คิดดี ท าดี  มีการ
น าข้าวปลาอาหารที่ท าจากบ้านมาเลี้ยง แบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือต่อกลุ่มและพระสงฆ์ เป็นการปฏิบัติตาม
หลักบุญกิริยาวัตถุครบทั้ง ศีล  สมาธิ และภาวนา 

 
แผนภาพที่ 4.2 สรุปโครงการเสริมสร้างสุขภาวะโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การเสริมสร้างสุขภาวะตาม
หลักภาวนา 4 (กาย ศีล จิต 
ภ า ว น า )  ข อ ง ค ณ ะ ส ง ฆ์
แม่ฮ่องสอน  

การเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
และการด าเนินการตามโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 

การพัฒนาและยกระดับการ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา การเสริมสร้าง
สุขภาวะด้ายกาย จิต ปัญญา 
และสังคม บนพ้ืนฐานพุทธธรรม 

การเสริมสร้างสุขภาวะและ
ความร่ วมมื อของภาครั ฐ 
เอกชน ประชาสังคม และวัด
ในพื้นที่แม่ฮ่อองสอน 

การเสริมสร้างสุขภาวะด้วยหลัก
สุขภาวะ 4 ของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

การด าเนินการของพระสงฆ์และ
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง 

กรณราชวิทยาลัย 

นโยบายโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ระดับประเทศ 

แผนภาพที่ 4.2 สรุปโครงการเสริมสร้างสุขภาวะโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ภาพโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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4.2 จังหวัดพะเยา : การเรียนรู้เชิงพุทธสู่อาเซียน
 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการสนับสนุน
ของส�านักงานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพในจังหวัดพะเยา ได้ด�าเนนิการ 1 โครงการ 
ได้แก่
 1. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่อาเซียน 
วัดบ้านปัวล่าย ต�าบลสบบง อ�าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีพระสงฆ์/ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
จ�านวน 251 รูป/คนและจ�านวน 64 วัด 
 2. วัตถุประสงค์โครงการ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
สู ่อาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแหล่งการศึกษา วิจัยและค้นคว้าด้านพระพุทธศาสนา 
ศลิปวฒันธรรมล้านนาในอาเซยีน เพือ่เป็นแหล่งส่งเสริมเผยแพร่โดยบูรณาการวชิาการเสริมสร้าง
ความเข้มแขง็แก่สงัคม และเพือ่เป็นแหล่งเชือ่มสมัพนัธ์ไมตรด้ีานพระพทุธศาสนา ศิลปวฒันธรรม
ล้านนาและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
สู่อาเซียน เป็นการด�าเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ พระนิสิตและชุมชนวัดปัวหล่าย  
ต�าบลสบบง อ�าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซ่ึงได้ด�าเนินการภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพ 
นิสิตการจัดการความรู้พุทธศาสนาสู่ชุมชน” โดยมีการจัดต้ัง “ศูนย์การเรียนรู้ทางพระพุทธ 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่อาเซียน” ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตพะเยา และคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum  
of Understanding : MOU) ระหว่างพระเทพญาณเวที รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา และ  
รศ. ดร. วันชัย พลเมืองดี ตัวแทนส�านักงานกองทุนสนับสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเสริมสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการท�าน ุ
บ�ารงุศลิปวฒันธรรมให้เอือ้ต่อการศกึษาเพือ่ปลูกจิตส�านึกและความภาคภมูใิจในความเป็นไทย
วิถีล้านนาอันดีงามสู่อาเซียน 
 3. พื้นที่ด�าเนินการ วัดบ้านปัวล่าย ต�าบลสบบง อ�าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
  4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนา  
การด�าเนนิการดงักล่าว ได้มบีรูณาการผลการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ภมูปัิญญาท้องถ่ิน และ
บทบาทของพระพทุธศาสนาในโลกปัจจุบันท่ีมุง่เน้นให้พระสงฆ์ นสิติศึกษาภูมปัิญญาไทยท่ีได้รบั 
อิทธิพลทางพระพุทธศาสนาในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและศิลปวัฒนธรรม รายวิชา
พระพุทธศาสนากับโลกปัจจุบัน (Buddhism in Temporary) ให้นิสิตศึกษาบทบาทองค์การ
พระพุทธศาสนากับนานาชาติ เป็นต้น โดยนิสิตได้ร่วมด�าเนินการกับครูผู้สอนจัด “ศูนย์เรียนรู้ 
พระพทุธศาสนา ศลิปวฒันธรรมล้านนาสูอ่าเซยีน” มกีารจัดมมุพระพุทธศาสนา ท่ีรวบรวมหนังสือ 
ทางพระพุทธศาสนา การอนุรักษ์คัมภีร์โบราณล้านนา โดยมีอายุมากกว่า 100 ปี การจัดท�า
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วีดีทัศน์เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ เป็นต้น การจัดมุมศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา โดยจัดมุมวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา ได้แก่ ความเป็นมา 
ของเทศกาล พิธีกรรม และประเพณีล้านนา การขึ้นท้าวต้ังสี่ การส่งเคราะห์ การฮ้องขวัญ  
(เรยีกขวญั) พธิสีบืชะตา ประเพณดี�าหัว ประเพณทีานหลัวหิงไฟพระเจ้า และประเพณีเวยีนเทยีน 
ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ประกอบไปด้วย ความหมาย ความเชื่อ เครื่องสักการะ และช่วงเวลา และ
การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา เช่น บายศรีสู่ขวัญ เครื่องส่งสักการ เครื่องดนตรีพื้นบ้าน  
ข้าวของเครื่องใช้ในล้านนาในอดีต และเครื่องประดับตกแต่ง เครื่องแต่งตัว เป็นต้น อาเซียน 
เป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน ทั้งด้านภาษาทักทาย เครื่องแต่งการ แผนที่ ธง และเกร็ด
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เพื่อให้ชุมชนและผู้ที่สนใจได้เข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 5. ผลลัพธ์ของโครงการ ในการด�าเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่อาเซียน ส่งผลให้วัดและประชาชนจ�านวน 840 คนและนิสิต จ�านวน 
226 รูป/คน มีสถานที่ในการด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับชุมชนได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ 
การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา การฝึกสมาธิ การจัดกิจกรรม
วนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา การจดักจิกรรมเกีย่วกบัขนบธรรมเนยีมประเพณต่ีาง ๆ  โดยชมุชน 
ประชาชน เด็กและเยาวชน ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมเหล่านี้โดยตรง เป็นศูนย์กลางศิลปะ
และวัฒนธรรม ท�าให้วัดเป็นศูนย์รวมศิลปกรรมต่างๆ ของชุมชน เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
เป็นที่ประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการด้านพิธีกรรม อันเป็นเรื่องผูกพันกับชีวิตของทุกคน 
ในชุมชน ส่วนผลที่เกิดกับรัฐ เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประชาชนเข้าใจ 
ความเป็นอาเซยีน เข้าใจวถิชีวิีต ขนบธรรมเนียมประเพณขีองแต่ละชาต ิและในอนาคตจะมกีาร
เปิดด่านถาวรในต�าบลบ้านฮวก ชายแดนระหว่างจังหวัดพะเยา ประเทศไทย กับแขวงไชยบุรี 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างชาติ โดยศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมสู่อาเซียน จะเป็นแหล่งเรียน
รู้และสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต
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เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา ได้แก่ ความเป็นมาของเทศกาล พิธีกรรม และประเพณีล้านนา การ
ขึ้นท้าวตั้งสี่ การส่งเคราะห์ การฮ้องขวัญ (เรียกขวัญ) พิธีสืบชะตา ประเพณีด าหัว ประเพณีทาน
หลัวหิงไฟพระเจ้า และประเพณีเวียนเทียน ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ประกอบไปด้วย ความหมาย ความ
เชื่อ เครื่องสักการะ และช่วงเวลา และการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา เช่น บายศรีสู่ขวัญ 
เครื่องส่งสักการ เครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน ข้าวของเครื่องใช้ในล้านนาในอดีต และเครื่องประดับตกแต่ง 
เครื่องแต่งตัว เป็นต้น อาเซียน เป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน ทั้งด้านภาษาทักทาย เครื่องแต่ง
การ แผนที่ ธง และเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เพ่ือให้ชุมชนและผู้ที่สนใจได้เข้าใจในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 5. ผลลัพธ์ของโครงการ  ในการด าเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่อาเซียน ส่งผลให้วัดและประชาชนจ านวน 840 คนและนิสิตจ านวน 226 รูป/
คน มีสถานที่ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับชุมชนได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ การฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม และเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา การฝึกสมาธิ การจัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ โดยชุมชน ประชาชน เด็ก
และเยาวชน ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมเหล่านี้โดยตรง เป็นศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรม ท าให้วัด
เป็นศูนย์รวมศิลปกรรมต่างๆ ของชุมชน เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นที่ประกอบพิธีกรรมหรือ
ให้บริการด้านพิธีกรรม อันเป็นเรื่องผูกพันกับชีวิตของทุกคนในชุมชน ส่วนผลที่เกิดกับรัฐ เป็นเรื่อง
ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประชาชนเข้าใจความเป็นอาเซียน เข้าใจวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของแต่ละชาติ และในอนาคตจะมีการเปิดด่านถาวรในต าบลบ้านฮวก ชายแดนระหว่าง
จังหวัดพะเยา ประเทศไทย กับแขวงไชยบุรี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ส่งผลต่อสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และศิลปวัฒนธรรมระหว่างชาติ โดยศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมสู่อาเซียน จะเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต 
 

แผนภาพที่ 4.3 สรุปโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมสู่อาเซียน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์  
ผู้น าท้องถิ่น พระนิสิต 

การเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรยีนรู้ทางสังคม 

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
พระพุทธศาสนาและ 

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่อาเซยีน

การเรยีนรู้ของท้องถิ่นด้าน
พระพุทธศาสนาและศลิปวัฒนธรรม

ระนิสติ 

การเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาในระดับ

พื้นที่สู่อาเซียน การเสริมสร้างการเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาเซียน 

แผนภาพที่ 4.3 สรุปโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมสู่อาเซียน
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ภาพโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่อาเซียน
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4.3 จังหวัดล�าพูน : ศีล 5 สุขภาวะทางสังคมและการเรียนรู้เพื่อวิถี 4 ครูบา
 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการสนับสนุน
ของส�านักงานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพในจังหวดัล�าพนู ได้ด�าเนนิการ 1 โครงการ 
ได้แก่ 
 1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนาจงัหวัดล�าพนู
 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนารูปแบบเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ 
ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดล�าพูน  มีวัตถุประสงค์รอง 2 ประการ คือ 1) เพื่อเสริมสร้าง 
สุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาภายใต้การขับเคล่ือนหมู่บ้านรักษาศีล 5   
จังหวัดล�าพูน 2) เพื่อพัฒนาบทบาทของคณะสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ 
ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดล�าพูน มุ่งเน้นการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม (ศีล 5) 
ของคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม โดยการ 
บูรณาการแนวคิดทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนา
บทบาทของคณะสงฆ์ ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธ
ศาสนา รวมทั้งการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และภาคประชาชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ของจังหวัดล�าพูนตามแนว 
พระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดล�าพูน ได้มุ่งเป้าการขับเคลื่อนการส่งเสริมหมู่บ้าน 
รักษาศีล 5 และการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์  8 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเมืองล�าพูน อ�าเภอ
แม่ทา อ�าเภอบ้านธิ อ�าเภอป่าซาง อ�าเภอทุ่งหัวช้าง อ�าเภอบ้านโฮ่ง อ�าเภอลี้ และ อ�าเภอ
เวียงหนองล่อง โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนน�า และมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ และ 
การเสริมสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา  
 3. พืน้ทีด่�าเนนิการ อ�าเภอเมอืงล�าพนู อ�าเภอแม่ทา อ�าเภอบ้านธ ิ อ�าเภอป่าซาง  อ�าเภอ
ทุ่งหัวช้าง  อ�าเภอบ้านโฮ่ง  อ�าเภอลี้  และอ�าเภอเวียงหนองล่อง พระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมจ�านวน 261 รูป/คน จาก 167 วัด 
 4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา กิจกรรม
ดงักล่าวเป็นการอบรมพฒันาชุดความรูแ้ละศักยภาพพระสงฆ์ในการเสรมิสร้างสขุภาวะตามแนว
พระพทุธศาสนาเพือ่ขบัเคลือ่นงานในลกัษณะของสขุภาวะเชงิพทุธสญัจร โดยได้นมินต์พระสงฆ์
ตัวแทนในอ�าเภอต่างๆ ของจังหวัดล�าพูน มารับฟังการบรรยายถวายความรู้และจัดการระดม
ความคิดเหน็เพือ่สร้างเป็นข้อเสนอแนะเชงินโยบายให้กบัภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง ผ่านกระบวนการ
ศึกษาข้อมูลด้านสุขภาวะของพระสงฆ์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิเคราะห์ปัญหาและ
แนวทางการท�างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสังเคราะห์เพ่ือให้เกิดเป็นยุทธศาสตร์ในเร่ือง
บทบาทของพระสงฆ์กบัการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา ภายใต้ 
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การขบัเคลือ่นงานหมูบ้่านรกัษาศลี 5 นอกจากนี ้ยงัค้นหาข้อมลูความรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ หลกัธรรม 
ทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคคลและ
สังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
บุคคล  ชุมชน องค์กรคณะสงฆ์และภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดล�าพูน โดยการศึกษาภาคสนาม 
จากการลงมือปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรม ภายใต้โครงการขับเคล่ือนหมู่บ้านรักษาศีล 5  
และโครงการชวนคนนอนวัดและกิจกรรมตลาดนัดศีล 5 กิจกรรมสัมมนาวิชาการด้านพระพุทธ
ศาสนาซึ่งมีรูปแบบการถอดชุดความรู้ลักษณะการประชุมกลุ่มย่อย ร่วมกับพระสงฆ์ เจ้าคณะ 
พระสังฆาธิการ พระนักพัฒนา นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา แกนน�าชุมชน องค์กร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน มีกระบวนการท�างานเชิงบูรณา
การกับเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ในสังคมเป็นการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะต่อชุมชน โดยใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา การลงมือปฏิบัติ
ร่วมกับพระสงฆ์ ผูน้�าชมุชน ตวัแทนองค์กรหน่วยงาน กบัการจดักจิกรรมการเสรมิสร้างสขุภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
 โดยจังหวัดล�าพูนได้ให้ความส�าคัญของการมีส่วนร่วมด้านการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน 
ระหว่างหน่วยงานองค์กรภาครฐัเอกชน คณะสงฆ์จังหวัดล�าพูน และคนในชมุชม ซ่ึงได้น�าประเด็น
ของการส่งเสริมสุขภาวะองค์ความเป็นนโยบายการพัฒนาระดับจังหวัด และคณะสงฆ์ได้ผนึก
ก�าลังแกนพระสงฆ์น�าโดยประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล ใน 8 อ�าเภอ ของจังหวัด
ล�าพนู ได้จดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิด้านสขุภาวะของคนในชุมชน การขับเคล่ือนด้านการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และประชาชน ได้ขับเคลื่อนภาย
ใต้ศูนย์ประสานงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน ซ่ึงได้
ข้อมูลภาพรวมถึงปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อน ได้แก่ บุคลากร (พระสงฆ์แกนน�า) มีจ�านวน
น้อย งบประมาณจ�านวนน้อย การมส่ีวนร่วมของเครอืข่าย ความร่วมมอืของคณะสงฆ์ทัง้จงัหวดั  
และขาดองค์ความรู ้ทัง้ยงัได้ฐานข้อมลูเกีย่วกบัสุขภาวะของพระสงฆ์เชงิคณุภาพด้านสุขภาพกาย 
ทีพ่ระสงฆ์จ�านวนมากประสบปัญหาจงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องได้รบัการส่งเสรมิและหาแนวทางร่วมกนั
 5. ผลลัพธ์ของโครงการ ผลการด�าเนินกิจกรรมได้เกิดพื้นที่ท�างานด้านการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว โดยได้รับความร่วม
มือจากคณะสงฆ์ หน่วยงาน และประชาชน ในการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
งานสู่ชุมชนในพื้นที่ 8 อ�าเภอ ได้แก่ ชุมชนบ้านทาปลาดุก อ�าเภอแม่ทา ชุมชนบ้านทุ่งข้าวหาง 
อ�าเภอทุ่งหัวช้าง ชุมชนบ้านดงหลวง อ�าเภอเวียงหนองล่อง ชุมชนบ้านปากกอง อ�าเภอบ้านธิ 
ชุมชนบ้านหนองเรือ อ�าเภอเมืองล�าพูน ชุมชนบ้านปางส้าน อ�าเภอลี้ ชุมชนบ้านป่าพลู อ�าเภอ
บ้านโฮ่ง และชุมชนบ้านกองงาม อ�าเภอป่าซาง โดยชุมชนน�าร่องทั้ง 8 พื้นที่ ได้น�าแนวคิด 
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การเสริมสร้างสุขภาวะและเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ โดยบูรณาการกับ 
โครงการตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่ให้
พระสอนศีลธรรมแต่ละรูปได้ด�าเนินการบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะในโรงเรียน โครงการจิต
อาสาพฒันาสงัคม ให้พระนสิติได้ลงมอืปฏิบัตเิพือ่ส่งเสรมิสขุภาวะในชมุชนโครงการธรรมสญัจร
พฒันาจิตใจ ให้พระนสิติได้ด�าเนนิการเผยแผ่พระศาสนา และการเชิญชวนชมุชนได้ปฏบิติัธรรม 
การท�างานอย่างเป็นเครือข่ายในจังหวัดล�าพูน
 ผลจากการจัดท�าโครงการ เกิดเป็นองค์ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาวะเพื่อให้เกิดเป็น
แนวปฏิบัติของพระสงฆ์ และชาวบ้านหรือผู้เข้าร่วมโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดล�าพูน นอกจากนี้ 
ยงัเกดินโยบายคณะสงฆ์ในเรือ่งการส่งเสรมิสขุภาวะโดยใช้วิธกีารการขบัเคลือ่นงานตามแนวทาง
หมู่บ้านรักษา 5 ส่งเสริมการท�างานเชิงเครือข่ายของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดขึ้นในระดับ
จังหวัด จนน�าไปสู่การได้ชุดข้อเกี่ยวกับปัญหาทางกายภาพของพระสงฆ์และประชาชน โดยมี
พระสงฆ์ท�าหน้าทีเ่ป็นผูถ่้ายทอดองค์ความรูท้ีส่�าคญั โดยมกีารน�าวถิคี�าสอนของครบูาในจงัหวดั
ล�าพูน (ครูบาศรีวิชัย ครูบาพรหมา ครูบาขาวปี ครูชัยวงศา) มาเป็นแนวทางการพัฒนาสังคม
 การขยายเครือข่าย การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
จังหวัดล�าพูน  ได้ร่วมมือกับเครือข่ายได้แก่ เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาจังหวัดล�าพูน เครือข่าย
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เครือข่ายพระนิสิตจิตอาสา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ  เครือข่าย
สถาบนัวจิยัหรภิญุชัย (สกว.) เครือข่ายแกนน�าชุมชนด้านสุขภาวะจังหวดัล�าพูน เครือข่ายเหล่าน้ีได้
ประสานงานกบัวทิยาลยัสงฆ์ล�าพนู ในการเสรมิสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนา 
 การขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ท�าให้เกิดการยกระดับของพระสงฆ์จังหวัด
ล�าพูนในประเด็นของการสร้างแกนน�าเพื่อขยายเครือข่ายการพัฒนา การบูรณาการนโยบาย 
คณะสงฆ์ในการด�าเนินงาน  กระบวนการสร้างเครอืข่ายชมุชน  การมส่ีวนร่วมกบัองค์ภาคเีครอืข่าย 
และการสร้างศาสนทายาทพระสงฆ์นักพัฒนา การขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  
ในการศึกษาวิจัย ท�าให้เกิดชุมชนตัวอย่างของการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พระพทุธศาสนา  8 ชมุชน/อ�าเภอ  ในจงัหวดัล�าพนู  ซึง่เป็นชมุชนทีม่นีวตักรรมเพือ่การบรูณาการ 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่การด�าเนินงาน และด�าเนินการขยายกิจกรรมสู่การปฏิบัติใน
แต่ละชุมชนต�าบลอุโมงค์ กระบวนการด�าเนินงานในการศึกษาวิจัยของการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดล�าพูน ได้น�าหลักพุทธธรรมบูรณาการกับการ 
ขบัเคล่ือนโครงการและกจิกรรม ซึง่เกดิผลลพัธ์ต่อการยกระดบัการขบัเคลือ่นของคณะสงฆ์และ
ภาคเีครอืข่าย  จงึเกดิ 5 ยทุธศาสตร์การพฒันา ได้แก่  ยทุธศาสตร์ที ่1 การพฒันาพระสงฆ์นกัพฒันา  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างศาสนทายาทแกนน�าพระสงฆ์นักพัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้าง 
เครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยพัฒนาและติดตามประเมินผล 
เพือ่การเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาจังหวดัล�าพูนให้เข้มแขง็ต่อไป
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ภาพโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
จังหวัดล�าพูน



145การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

4.4 จังหวัดล�าปาง : สุขภาวะสร้างได้ด้วยพลังของชุมชนและศีลธรรม
 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการสนับสนุน
ของส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพในจังหวดัล�าปาง ได้ด�าเนนิการ 1 โครงการ 
ได้แก่ 
 1. โครงการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนาจงัหวดัล�าปาง
 2. วัตถุประสงค์โครงการ เป็นโครงการท่ีมุ ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมเพ่ือสร้าง
แนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดล�าปาง โดยการท�างานของส�านักงาน
พระพุทธศาสนาร่วมกันหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนและพระสงฆ์ในจังหวัดล�าปาง 
โดยมมีหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาลัยสงฆ์นครล�าปาง เป็นหน่วยงานให้การ
ประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อน ให้การสนับสนุนด้านด้านองค์ความรู้ การจัดกิจกรรม
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา ภายใต้วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ  
การขับเคลื่อนงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 การเสริมสร้างสุขภาวะแก่พระสงฆ์และชุมชน และ 
การตอบสนองความต้องการของคณะสงฆ์จังหวัดล�าปางเพื่อให้ผลการท�างานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ผู้จัดท�าโครงการจึงต้องขับเคลื่อนงานโดยเน้นการสร้างเครือข่าย โดยประสาน
งานกบัพระสงฆ์หรือหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง การสร้างแกนน�าท่ีมอีงค์ความรูด้้านสขุภาวะตามแนว
พระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดต่อยังพ้ืนท่ีของตนเอง และสร้างพระสงฆ์ต้นแบบ 
ที่มีองค์ความรู้ในด้านดังกล่าวให้เกิดขึ้นในพื้นที่
 3. พื้นที่ด�าเนินการ ได้แก่ อ�าเภอเมืองล�าปาง อ�าเภอเมืองปาน อ�าเภอแจ้ห่ม อ�าเภอ
วงัเหนอื อ�าเภองาว อ�าเภอแม่เมาะ อ�าเภอแม่ทะ อ�าเภอเกาะคา อ�าเภอห้างฉัตร อ�าเภอเสรมิงาม  
อ�าเภอสบปราบ อ�าเภอเถิน และอ�าเภอแม่พริก จังหวัดล�าปาง จ�านวน 712 วัด
 4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา โดย 
พระสงฆ์คณะท�างานด้านการขับเคล่ือนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้ด�าเนินการตามนโยบายของ 
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู ้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมีด�าริที่จะ 
เสรมิสร้างความปรองดองและสมานฉนัท์ของคนในชาต ิให้เกดิความสงบ สนัตสิขุ มคีวามสามคัคี
กลมเกลียวกัน โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน�าหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการด�าเนิน
ชีวิตประจ�าวัน อีกทั้งยังเป็นผลที่น�าไปสู่การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวทาง 
พระพุทธศาสนา โดยพระสังฆาธิการได้น�าแนวคิดตามหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
ปรับการอยู่ การกิน การบริโภคท่ีก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่สุขภาพ ท�าให้ขาดความสมดุล
ทางธรรมชาติ การสูญเสียมิตรภาพทางสังคม และการมีน�้าใจและความเผื่อแผ่ที่มีน้อยลง  
โดยพระสงฆ์ได้ท�าหน้าท่ีเป็นผูน้�าชุมชนในการประกอบพธิกีรรมทางพระพทุธศาสนาในการสร้าง
หลกัการปฏิบตัใินการขบัเคลือ่นเรือ่งศลีพร้อมกับการเสริมสร้างสุขภาวะในชมุชน เช่น การงดเว้น 
จากการจุดธูปในพิธีงานศพ การลดอาหารหวาน เค็ม ในงานบุญต่างๆ การงดเว้นการกินเนื้อดิบ 
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ซึ่งหากพิจารณาตามหลักศีล 5 เป็นการสร้างหลักประกันชีวิตตนเอง ที่มองเห็นถึงผลกระทบ 
ที่เกิดจากความมั่นคงต่อตนเองและครอบครัว ต่อชุมชนและต่อเศรษฐกิจ ต่อการเมืองการ
ปกครอง ต่อวัฒนธรรมและประเพณี และต่อคุณธรรมและจริยธรรม เพราะศีลย่อมพ้ืนฐาน 
แห่งการสร้างความดี งดเว้นความชั่วร้าย และเป็นเคร่ืองเก้ือกูลให้มนุษย์มีจิตใจเต็มเปี่ยมด้วย
เมตตา กรุณา เมตตา และอุเบกขาต่อกันและกัน น�าไปสู่ประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่น
 พระสงฆ์และคณะท�างานได้มกีารปฏิบัตศิาสนกจิในการขบัเคลือ่นเรือ่งศลีและเสรมิสร้าง
สุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา มีเป้าหมายเพื่อให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตน�าไปสู่การพัฒนา
ทั้งร่างกายและจิตใจ ฉะนั้น กลุ่มพระสงฆ์ได้น�าแนวคิดเชิงอุดมคติสู่การปฏิบัติ โดยตระหนักถึง 
บทบาทและสถานะภาพตน ในฐานะผู้น�าชุมชนที่คอยให้การอบรมสั่งสอนตักเตือนพุทธอุบาสก
อุบาสิกาให้ด�ารงอยู่ในสัมมาทิฐิ พร้อมกันนั้นยังเพียรพยายามพัฒนาชุมชนให้มีความเข้ม
แข็ง ท�าให้เกิดความเจริญขึ้นทั้งด้านทางกายและใจ ปลูกฝังเรื่องศีล สร้างคุณธรรมจริยธรรม   
มีความรักความสามัคคีในหมู ่คณะอันเกิดจากกิจกรรมที่ได้รับรู ้และเรียนรู ้เพื่อน�าไปใช้ 
ในการด�าเนินชีวิตจนเป็นวัฒนธรรมท่ีดีในท้องถิ่นตนเอง โดยพระสงฆ์เองได้น�าสาระทางธรรม  
คือ หลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนาที่เน้นสติระลึกถึงคุณค่าแท้จริง ในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
และการด�ารงชีพให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นการอยู่ การกิน และการด�าเนินชีวิต 
ให้ปลอดภัยจากโรคร้ายเพื่อประโยชน์สุขให้แก่ตนเอง ผู้อื่น ไม่พยาบาทเบียดเบียนกันและกัน  
ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนกันระหว่างบุคคลกับธรรมชาติ ปลูกฝังจิตส�านึกให้มีประพฤติ 
ที่ถูกต้อง (สัมมาทิฐิ) เพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 5. ผลลัพธ์ของโครงการ ผลจากการด�าเนินการดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบกระทบอยู่  
3 ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับชุมชน และระดับเครือข่าย ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากกระบวนการ
เรียนรู้ในหลักธรรมแห่งความเจริญ คือ สัปปุริสสังเสวะ การคบหาสัตบุรุษผู้รู้ สัทธัมมัสสวนะ  
การฟังพระสัทธรรมอันเป็นสาระแห่งชีวิตในการด�ารงชีวิต โยนิโสมนสิการ การพิจารณา
ไตร่ตรองโดยแยบคาย ธัมมานุธัมมปฏิบัติ การปฏิบัติตามหลักสัทธรรมที่ถูกต้อง เมื่อชุมชนได้
เข้าร่วมกจิกรรมผ่านการเรยีนรูอ้ย่างมเีหตผุล เกดิศรทัธาความเชือ่ในส่ิงก�าลงัปฏบิติัอยู ่(ศรทัธา)   
น�าสิ่งนั้นมาสู่การวางรูปแบบวิถีชีวิตเพื่อปฏิบัติตาม (ศีล) จากการได้ยินได้ฟัง ได้ศึกษา ได้ฝึก 
ปฏิบัติ (สุตะ) และพร้อมที่จะท�างานเพื่อทุกอย่างเต็มก�าลังความสามารถ รู้จักการเสียสละ 
ทั้งก�าลังกาย ก�าลังปัญญา (จาคะ) เพื่อจะแก้ไขต้นตออันเป็นสาเหตุแห่งปัญหาภายในชุมชน  
(ปัญญา) โดยอาศัยสติสัมปชัญญะความระลึกคุณค่าส่ิงท่ีเข้ามากระทบผ่านกระบวนการเรียนรู ้
ทั้งการยินได้ฟัง การจ�าได้หมายรู้ แยกแยะคุณค่าแท้และคุณค่าเทียม น�าไปสู่ความประพฤติ 
เพือ่พฒันากาย (กายภาวนา) เช่น พฤติกรรมการลดอาหารหวาน เคม็ มัน เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มปีระโยชน์ 
ต่อการเจริญเติบโตทางร่างกายลดลง พัฒนาศีล (สีลภาวนา) ความประพฤติอันเป็นแบบอย่าง 
อันดีงามเมื่อชุมชนได้เข้าใจในกิจกรรมที่ทรงคุณค่าและได้จัดวางเป็นรูปแบบวิถีชีวิตใหม ่
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ที่เหมาะสมตามกาลเวลาและสถานที่ พัฒนาจิต(จิตตภาวนา) มีจิตใจผ่องใสเบิกบานกับ 
สิง่ทีป่ฏบิตัอิยู ่เพือ่ขจดักิเลสอกศุลธรรมสิง่เศร้าหมองให้จติใจตกเป็นทาสของตัณหาความอยาก 
พัฒนาปัญญา(ปัญญาภาวนา) ความเข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงแห่งการบริโภค(สัมมาทิฏฐิ)  
ซึ่งภาวนา 4 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับหลักทฤษฏี KAP ที่ว่าทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
การอยูก่ารกิน (Knowledge) เกดิทศันะคตจิากการรบัรูแ้ละเรยีนรู ้(Attitude) และปรบัเปลีย่น 
พฤติกรรมการด�ารงชีวิต (Practice) ฯลฯ และหันมาฟื ้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอยู ่
การกิน การดูแลรักษาสุขภาพ รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพราะการกระท�าของบุคคล
แต่ละคนจะส่งผลต่อชุมชน เครือข่ายต่อไป
 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนาชุมชนได้หันมาประพฤติปฏิบัติตามหลัก
ศีล 5 ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการดูแลรักษาสุขภาพ เพราะศีลเป็นสิ่งส�าคัญในการสร้าง
หลักประกันชีวิตทั้งต่อบุคคลและครอบครัว ชุมชนและสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
วฒันธรรมประเพณแีละคณุธรรมจรยิธรรม เพราะศลีถอืได้ว่าหลกัธรรมพืน้ฐานในการด�าเนนิชีวติ
ในการอยูร่่วมกนัของคนในสงัคม  อกีทัง้ยงัมคีวามสมัพนัธ์ในการเสรมิสร้างสขุภาวะให้แก่บคุคล 
ชุมชนและสังคม การปลูกฝังความรู้ สร้างความเห็นท่ีถูกต้อง จากการศึกษาพบว่ามีปัจจัยท่ีม ี
ต่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาอยู่ 2 อย่าง คือ 
 1) ปัจจัยภายใน อันเกิดจากตัวบุคคลในการท�างานไม่ว่าจะเป็นด้านบุคคล งบประมาณ 
ระยะเวลาและเครือข่าย  
 2) ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยทางอ้อมต่อการจัดกิจกรรมทั้งวิถีชีวิต ชุมชน สภาพ
แวดล้อม สื่อมวลชน ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้
ตามแนวพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไขที่ท�าให้งานประสบความส�าเร็จและเหลว คือ 
ภาวะผูน้�า การมส่ีวนร่วมของชมุชน สภาพทางเศรษฐกจิและสังคม วถิกีารด�าเนนิชวิีต ความต่อเนือ่ง  
งบประมาณ ท่าทีของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชนและสื่อมวลชน เงื่อนไขดังกล่าวย่อมส่งผล 
ต่อพระสงฆ์และชมุชน เพราะฉะนัน้การพฒันาชมุชนต้องขจัดจุดท่ีเป็นอปุสรรคขดัต่อการปฏบิติั
งาน และเร่งส่งเสรมิส่วนท่ีดใีห้มศีกัยภาพเพิม่มากยิง่ขึน้ พฒันาให้เป็นรูปแบบท่ีสมบรูณ์แก่สงัคม
และประเทศชาติ เพื่อให้เป็นพัฒนาที่ถาวรมั่งคงต่อชีวิตและจิตใจอย่างแท้จริง
 นอกจากนี ้ทางโครงการได้ผลกัดนัให้งานด้านสขุภาวะและการขบัเคลือ่นงานด้านหมูบ้่าน
รักษาศีล 5 ให้กลายเป็นนโยบายในระดับจังหวัด มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนที่มาจาก
ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง การจดัประชมุเชงิปฏบิติัการในหลายพ้ืนท่ี อาทิ พ้ืนทีอ่�าเภอเมอืง อ�าเภอ
ห้างฉัตร อ�าเภอแม่ทะ อ�าเภอเกาะคา อ�าเภองาว อ�าเภอแม่เมาะ อ�าเภอแจ้ห่ม อ�าเภอวังเหนือ 
อ�าเภอแม่พริก และอ�าเภอสบปราบ หลังจากนั้นน�าผลที่ได้มาสังเคราะห์และสร้างเป็นคู่มือ 
ในการขับเคลื่อนงานด้านการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 
จัดกิจกรรมและลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางสังคมต่อไป
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การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาวะ
ของคณะสงฆ์ในจังหวัดล าปาง 

ศึกษาวิธีการ แนวทางการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรี ยนรู้ ตามแนว
พร ะพุ ท ธศ า สน า จั ง ห วั ด ล า ป า ง  
SWOT สัมภาษณ์เชิงลึก/พื้นท่ีจริง 

องค์ความรู้ทางพุทธศาสนา แนวคิด 
ทฤษฎี กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตาม
แนวพระพุทธศาสนา 
 

การเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพุทธ 

1) กระบวนการเสริมสร้างสุข
ภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พุทธจังหวัดล าปาง 
2) ผลของการเสริมสร้างสุข
ภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พุทธจังหวัดล าปาง 

3 )  วิ เ ค ร าะห์ แนวทางกา ร
เสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
จังหวัดล าปาง 

- ได้แนวทางการจัดการ
การเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนว
พุทธจังหวัดล าปาง 

- พระสงฆ์มีความพร้อม
ในการเผยแผ่หลักพุทธ
ธรรม และปราศจาก
โรคภัย 
- เกิดเครือข่ายในการ
การเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนว
พุทธจังหวัดล าปาง 

แผนภาพที่ 4.4 สรุปโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาล�าปาง
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4.5 จังหวัดแพร่ : การเสริมสร้างสุขภาพจิตใจด้วยการปฏิบัติตนในวิถีธรรม
 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการสนับสนุน
ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในจังหวัดแพร่ ได้ด�าเนินการ 2 โครงการ 
ได้แก่
 1. โครงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
ของคณะสงฆ์จังหวัดแพร่
 2. วัตถปุระสงค์โครงการ เพือ่พัฒนารปูแบบเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนาจังหวัดล�าพูน เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
ภายใต้การขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 และเพื่อพัฒนาบทบาทของคณะสงฆ์ในการเสริม
สร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ โดยมุ่งเน้นการศึกษา การ 
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม (ศีล 5) ของคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างสุขภาวะ 
และการเรียนรู้ของสังคม โดยการบูรณาการแนวคิดทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 
และภูมปัิญญาท้องถิน่ การพฒันาบทบาทของคณะสงฆ์ ในการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรียนรู้ 
ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา รวมท้ังการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้
ของจังหวัดล�าพูนตามแนวพระพุทธศาสนา ผ่านกิจกรรมในพื้นท่ีจังหวัดแพร่ โดยมุ่งเป้า 
การขับเคลื่อนการส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล 5 
 3. พืน้ทีด่�าเนนิการ อ�าเภอเมอืงแพร่ อ�าเภอสูงเม่น อ�าเภอสอง อ�าเภอร้องกวาง อ�าเภอลอง 
อ�าเภอเด่นชัย อ�าเภอวังชิ้น และอ�าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ จ�านวน 359 รูป/คน 154 วัด 
 4. กระบวนการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนา โครงการ
ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการด�าเนินการขับเคลื่อนงานหมู่บ้าน
ศีล 5 ของคณะสงฆ์ในจังหวัดแพร่ ทางคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ได้ด�าเนินการอย่างเป็นระบบ 
พร้อมทั้งเครือข่ายการท�างานที่ให้ความร่วมมือเรื่องการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้
ตามแนวพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี โดยในจังหวัดแพร่นั้นได้ด�าเนินประชุมและมอบนโยบาย
ในการด�าเนินขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้กับเจ้าคณะอ�าเภอ และเจ้าคณะต�าบลตามล�าดับ 
และมาจนถึงระดับพระสังฆาธิการในระดับเจ้าอาวาสเพ่ือดูแลการด�าเนินการ การติดตาม 
ตรวจสอบผลการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ในรูปแบบการประชุมพระสังฆาธิการในระดับ
จังหวัด ระดับอ�าเภอ ระดับต�าบลและเจ้าอาวาส เพื่อด�าเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5  
อย่างต่อเน่ืองท�าให้โครงการรักษาศีลด�าเนินไปด้วยดี นอกจากนั้นทางเจ้าคณะอ�าเภอยังได้ลง 
พื้นท่ีเพื่อติดตามและสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 
อย่างต่อเน่ืองเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับฝ่ายปฏิบัติการในระดับเจ้าอาวาสและผู้น�าท้องที่
ทั้งที่เป็นผู้ใหญ่บ้านและก�านันในท้องที่ต�าบลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องท�าให้การขับเคลื่อนด�าเนิน
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ไปอย่างราบรื่นจนท�าให้มีประชาชนจังหวัดแพร่ท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเข้าร่วมโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ร้อยละ 84 ของประชากร โดยมีกระบวนการด�าเนินการในรูปแบบของวงจร 
การบริหารงานคุณภาพ PDCA (Deming Cycle) ดังนี้
 1. P (Plan) คือ ข้ันตอนการวางแผน คณะสงฆ์ในจังหวัดแพร่ และส่วนราชการ 
โดยการน�าของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายอ�าเภอเมืองแพร่ อ�าเภอสูงเม่น อ�าเภอสอง อ�าเภอ
ร้องกวาง อ�าเภอลอง อ�าเภอเด่นชัย อ�าเภอวังชิ้น และอ�าเภอหนองม่วงไข่ ได้ด�าเนินการ
งานแผนงานเพื่อเลือกปัญหาและก�าหนดเป้าหมาย ในการแก้ปัญหา และวางแผนแก้ปัญหา  
โดยได้ท�าการจัดท�าบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการแพร่รักษาศีล 5 บ้านน่าอยู่ หมู่เฮาสุขใจ 
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 ณ ศาลาพุทธศาสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร 
ต�าบลในเวียง อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเป็นเบื้องต้น 
ในการด�าเนินงานโครงการรูปแบบและกระบวนการขับเคล่ือนหมู่บ้านศีล 5 ของคณะสงฆ์
ในจังหวัดแพร่ เพื่อประโยชน์ในการถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติรูปแบบบูรณาการกับทุก 
ภาคส่วน เพ่ือเกื้อกูลประโยชน์และความผาสุกแก่ประชาชนทุก ๆ ภาคส่วนให้บรรลุตาม 
เป้าหมายของโครงการที่ได้ก�าหนดเอาไว้ซ่ึงหน่วยงานทั้งคณะสงฆ์และส่วนราชการ เอกชน  
สถานศึกษาในเขตจังหวัดแพร่ต่างพร้อมใจกันรวมพลังเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนหมู่บ้าน
ศีล 5 ในทุกหน่วยงาน โดยมีแม่งานคณะคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ และส่วนราชการจังหวัดแพร่
เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง ถือได้ว่าเป็นวัดน�าร่องต้นแบบ
ในการรณรงค์และท�าการขับเคลื่อนศีล 5 ได้จัดท�ากิจกรรมการปฏิบัติตามศีล 5 มาตามล�าดับ
 2. (Do) คือ การน�าไปปฏิบัติตามแผนงานโดยได้รับความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน 
ทุกภาคส่วน โดยคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ ร่วมกับส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ได้จัด 
ประชุมชี้แจงโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กับคณะสงฆ์ทุกระดับตั้งแต่ระดับ 
เจ้าอาวาส เจ้าคณะต�าบล เจ้าคณะอ�าเภอและระดับเจ้าคณะจังหวดั และส่วนราชการท่ีเกีย่วข้อง
เพื่อท�าความเข้าใจในกระบวนการด�าเนินการจัดการขับเคลื่อนศีล 5 ในทุกระดับ ดังนี้
  1. ระยะทีห่นึง่ โดยจากการด�าเนนิการขบัเคลือ่นในระยะแรกจะท�าการชีแ้จงท�าความ
เข้าใจในการขับเคลื่อนในทุกระดับภาคส่วนทั้งคณะสงฆ์ในจังหวัดแพร่ ส่วนราชการ และ
ภาคเอกชนต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนศีล 5 
 ให้ประสบผลส�าเร็จ
  2. ระยะท่ีสอง ท�าการส�ารวจในเชิงปริมาณโดยในแต่ละหมู่บ้านโดยความร่วมมือ 
จากส่วนราชการในระดับอ�าเภอทุกอ�าเภอจะมอบนโยบายการขับเคล่ือนศีล 5 ให้กับก�านัน 
ผู้ใหญ่บ้านทุกต�าบลและหมู่บ้านได้ท�าการสมัครในโครงการหมูบ้านรักษาศีล 5 ทุกหมู่บ้าน 
และท�าการสมัครเข้าร่วมในโครงการขับเคลื่อนศีล 5 ในครอบคลุมทุกครอบครัวที่เป็นชาวพุทธ  
ได้ท�าการกรอกในใบสมัครเข้าร่วมรักษาศีล 5 ที่เป็นสมาชิกของทุกครอบครัวทุกคนที่มีรายชื่อ 
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อยู่ในส�าเนาทะเบียนบ้าน และหลังจากได้ท�าการกรอกใบสมัครครบแล้วก็จะน�าใบสมัครนั้น 
มาท�าการคีย์ (key) ลงในข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เว็บไซด์ www.sila.com ซึ่งเป็นข้อมูลสถิติ 
ของการสมัครเข้าร่วมการรักษาศีล 5 ท่ัวทุกจังหวัดในประเทศไทย โดยจังหวัดแพร่นั้นได้ท�า 
การสมคัรไปแล้วในทกุอ�าเภอ โดยคดิเป็นเปอร์เซน็ต์ในแต่ละอ�าเภอจากสถติปีิ พทุธศกัราช 2557  
ถึง 2559 นั้น รวมทั้งสิ้นร้อยละ 84 และแยกเป็นระดับอ�าเภอนั้น พบว่า 1.อ�าเภอเมืองแพร่  
มียอดสมัคร 80% 2.อ�าเภอสูงเม่น มียอดสมัคร 80% 3.อ�าเภอลอง มียอดสมัค 83%  
4.อ�าเภอสอง มียอดสมัคร 83% 5.อ�าเภอร้องกวาง มียอดสมัคร 82% 6.อ�าเภอวังชิ้น  
มียอดสมัคร 84% 7.อ�าเภอเด่นชัย มียอดสมัคร 85% และ 8.อ�าเภอหนองม่วงไข่ มียอดสมัคร 
90% ดังแสดงตามตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงยอดผู้สมัครโครงการรักษาศีล 5 จังหวัดแพร่

ที่ จังหวัด อ�าเภอ
จ�านวนสมาชิก

ศีล 5

% เทียบ

ประชากร

จ�านวน

ประชากร

1 แพร่ เมืองแพร่ 94,301 80% 119,262

2 แพร่ สูงเม่น 60,307 80% 76,206

3 แพร่ ลอง 45,560 83% 55,404

4 แพร่ สอง 42,083 83% 50,932

5 แพร่ ร้องกวาง 40,380 82% 49,696

6 แพร่ วังชิ้น 38,969 84% 46,561

7 แพร่ เด่นชัย 30,711 85% 36,242

8 แพร่ หนองม่วงไข่ 16,203 90% 18,043

แพร่ 375,627 84% 452,346
ที่มา www. sila5.com/report/index/getRank6/var/v2p234s214s294y2 สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2559

    
 2. ระยะที่สาม ท�าการด�าเนินการในเชิงคุณภาพคือให้แต่ละหมู่บ้านไปด�าเนินการ 
ในโครงการรกัษาศลี 5 ให้เป็นรปูธรรม โดยมวีตั ผูใ้หญ่ ก�านนั เป็นผูข้บัเคลือ่นให้ประสบผลส�าเรจ็ 
ซึ่งในจังหวัดแพร่ได้ด�าเนินการขับเคลื่อนอย่างได้ผล
 3. Check คอื การตรวจสอบ หลกัการในการตรวจสอบการท�างานในโครงการขบัเคลือ่น
ศลี 5 ของจงัหวดัแพร่นัน้ จะมกีารตรวจสอบการการด�าเนนิการขบัเคลือ่นศลี 5 อย่างต่อเนือ่ง เป็น
ล�าดบัตามสายการบงัคบับญัชา โดยเริม่ตัง้แต่เจ้าคณะภาค 6 ซ่ึงได้รับการบญัชาจากเจ้าคณะใหญ่ 
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หนเหนือสั่งการลงมาให้เจ้าคณะจังหวัดในภาคเหนือคือภาค 6 อันประกอบไปด้วย 5 จังหวัด
คือ 1.จังหวัดแพร่ 2.จังหวัดน่าน 3.จังหวัดล�าปาง 4.จังหวัดพะเยา 4.จังหวัดเชียงราย และ 
หลังจากในระดับจังหวัดได้รับทราบแนวนโยบายแล้วก็น�ามาด�าเนินการต่อ โดยในจังหวัด
แพร่น้ัน ได้ด�าเนินประชุมและมอบนโยบายในการด�าเนินขับเคล่ือนหมู ่บ้านรักษาศีล 5  
ให้กับเจ้าคณะอ�าเภอ และเจ้าคณะต�าบลตามล�าดับและมาจนถึงระดับพระสังฆาธิการในระดับ 
เจ้าอาวาสเพื่อดูแลการด�าเนินการ การติดตามตรวจสอบผลการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
ในรูปแบบการประชุมพระสังฆาธิการในระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ ระดับต�าบลและเจ้าอาวาส 
เพือ่ด�าเนนิการขับเคลือ่นหมูบ้่านรกัษาศลี 5 อย่างต่อเนือ่งท�าให้โครงการรกัษาศลีด�าเนนิไปด้วย
ดี นอกจากนั้นทางเจ้าคณะอ�าเภอยังได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรค 
ในการด�าเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับฝ่าย 
ปฏิบตักิารในระดบัเจ้าอาวาสและผูน้�าท้องทีท่ัง้ท่ีเป็นผูใ้หญ่บ้านและก�านนัในท้องทีต่�าบลต่าง ๆ  
อย่างต่อเนื่องท�าให้การขับเคลื่อนด�าเนินไปอย่างราบรื่น 
 4. Action คือ การก�าหนดเป็นมาตรฐานและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โครงการขับเคลื่อน
การรักษาศีล 5 ของจังหวัดแพร่ ได้ด�าเนินไปตามกรอบและนโยบายของท่านเจ้าประคุณสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก และของ 
มหาเถรสมาคม จึงท�าให้การด�าเนินงานส�าเร็จไปด้วยดี ในการท�าให้โครงการขับเคลื่อนศีล 5  
ของจงัหวดัแพร่นัน้ทางจงัหวดัแพร่ได้รบัความเมตตาอย่างสูงยิง่จากท่านเจ้าคณะใหญ่หนเหนอื
ท่านได้เมตตามาเปิดกิจกรรมและท�าการตรวจประเมินโครงการการขับเคลื่อนศีล 5 ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในแต่ละอ�าเภอของจังหวัดแพร่ได้จัดกิจกรรมการขับเคล่ือนการรักษา
ศีล 5 ตั้งแต่ด�าเนินการในระยะแรกจนถึงระยะที่สาม ทางคณะกรรมตรวจประเมินโครงการ 
ดังกล่าวเพ่ือให้ได้ตามกรอบมาตรฐานท่ีทางนโยบายของคณะสงฆ์ได้ก�าหนดไว้ ผลการตรวจ
ประเมินท�าให้กิจกรรมการขับเคลื่อนศีล 5 ได้เห็นจุดบกพร่องและจุดเด่นของตนเอง และเพื่อ 
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะสงฆ์ที่ได้ก�าหนดไว้ และน�าไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
เหล่าน้ันให้เข้ากับเกณฑ์มาตรฐานท่ีได้ก�าหนดไว้ ซ่ึงนับได้ว่าการมาตรวจประเมินในครั้งนี้
น�ามาซึ่งความช่วยเหลือจากคณะสงฆ์และคณะศรัทธาสาธุชนทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายราชการโดยมี 
ท่านผู ้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มาเป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานโครงการขับเคลื่อนศีล 5  
ตลอดจนหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานส่วนท้องที ่โรงเรยีนในจงัหวดัแพร่ ผูบ้รหิารการศึกษา 
นักเรียน และศรัทธาประชาชนต่างให้ความส�าคัญในกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี 



153การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

 1. ชื่อโครงการ การบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภมูพิลอดลุยเดชมหาราชและเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559  
 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การพัฒนาองค์ความ
รู้และแนวปฏิบัติของพระสงฆ์และผู้ที่สนใจเข้าบรรพชาอุปสมบทเพื่อเรียนรู้และปฏิบัติธรรม
ถวายเป็นราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการต่อเนือ่งทีอ่ยูใ่นแผนยทุธศาสตร์ 
การขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 
 3. พื้นที่ด�าเนินการ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง จังหวัดแพร่ 
 4. กระบวนการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนา โครงการ
ดังกล่าว มีกระบวนการเหมือการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาทั่วไปที่เน้นการบรรพชาอุสมบท
ตามประเพณี แต่การเน้นการให้ความรู้และแนวปฏิบัติแก่พระสงฆ์ผู้บวชใหม่ ให้มีฐานคิดและ
วิธีการเพื่อรักษาตนเองในแนวทางท่ีสอดคล้องกับหลักการพระพุทธศาสนา การดูแลสุขภาพ 
ของตนเองและชุมชน โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงจากส่วนราชการในหลาย ๆ ส่วน 
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเฉพาะเทศบาลต�าป่าแดง ซึง่ถอืได้ว่าเป็นแม่งานหลกั 
ในการอ�านวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดเตรียมสถานที่ การบริการด้านขนส่งสัมพันธ์
ในด้านต่าง ๆ  ส�านกัพระพทุธศาสนาจงัหวดัแพร่ ทีไ่ด้ดูแลเอาใจใส่ในการสนบัสนนุการบรรพชา
อุปสมเฉลิมพระเกียรติเป็นประจ�าทุกปีด้วยดี มีการประชาสัมพันธ์ให้กับกุลบุตรที่มีความ 
ประสงค์จะเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทในคร้ังนี้ นอกจากนี้ที่ส�าคัญยังมีพระสังฆาธิการได้ให ้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้การสนับสนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินี ้
ให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 5. ผลลัพธ์ของโครงการ ผลจากวิเคราะห์การด�าเนินการการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาของโครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้าง 
สุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดแพร่ สรุปได้ว่าได้มีการด�าเนินการ 
การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ตามแนว 
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีท้ังสองโครงการ โดยได้ยึดเอานโยบายของเจ้าประคุณสมเด็จ 
พระมหารัชมังคลาจารย์ ผู ้ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก และ 
มหาเถรสมาคมเป็นหลักตามแนวนโยบายการขับเคล่ือนศีล 5 เป็นหลักชัย โดยมีคณะสงฆ์ 
เป็นแกนกลางในการประสานงานแบบสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคราชการซึ่งมีท่าน 
ผู ้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในการส่งเสริมและสนับสนุน อีกทั้งมีภาคีเครือข่าย 
ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็นผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ สถิต ิ
จังหวัดแพร่ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ภาคเอกชน ห้างร้านต่าง ๆ  สถานศึกษาทั้งในระดับมัธยม 
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ศึกษาและระดับประถมศึกษา และระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย และภาคประชาชน ซึ่งจังหวัดแพร่ได้มีรูปแบบการสร้างเครือข่ายความมือ 
ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดแพร่ จึงส่งผลให ้
โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดแพร่ และโครงการบรรพชาอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ  
2 เมษายน 2559 (โครงการต่อเนื่องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหมู่บ้าน
รักษาศีล 5) ส�าเร็จเป็นอย่างดี  

ภาพโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่
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4.6 จังหวัดน่าน : การเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกธรรม
 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการสนับสนุน
ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในจังหวัดน่าน ได้ด�าเนินการ 2 โครงการ 
ได้แก่
 1. โครงการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการของพระสงฆ์จังหวัดน่าน
 2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ เพือ่ศกึษาและพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการของพระสงฆ์ 
จังหวัดน่าน และเพื่อเสริมสร้างรูปแบบและกระบวนการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์และชุมชน 
โดยใช้หลักการทางพระพุทธศาสนา
 3. พื้นที่ด�าเนินการ อ�าเภอเมืองน่าน อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 4. กระบวนการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนา โครงการนี ้
เป็นโครงการที่มุ ่งเน้นการพัฒนาประเด็นสุขภาพพระสงฆ์ในจังหวัดน่าน โดยเบื้องต้นทาง 
คณะนักวิจัย และคณะสงฆ์ ได้มีการลงพื้นท่ีส�ารวจข้อมูลด้านสุขภาวะและโภชนาการของ 
พระสงฆ์ในจังหวัดน่าน ได้ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับสุขภาพพระสงฆ์ รวมทั้งสถานการณ์และ 
แนวโน้มในอนาคต โดยข้อมุลสุขภาพพระสงฆ์ในจังหวัดน่านพบว่า คณะสงฆ์จังหวัดน่าน 
รับรู้และเรียนรู้ในด้านสุขภาวะมาในระดับหนึ่งแล้วจากการด�าเนินงานของสาธารณสุขจังหวัด 
ทีจ่ดักิจกรรมมาอย่างต่อเนือ่งโดยครอบคลมุกลุม่ประชาชนและคณะสงฆ์ทกุอ�าเภอ จากการจดั 
กิจกรรมของโครงการวิจัย พบว่า สิ่งที่เกิดข้ึนกับคณะสงฆ์จังหวัดน่าน คือ สร้างการเรียนรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาวะและโภชนาการของพระสงฆ์ในจังหวัดน่าน มีพระสงฆ์
ระดับพระสังฆาธิการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้จ�านวน 80 รูป ฐานข้อมูลสุขภาวะพระสงฆ ์
ในจังหวัดน่านต้นแบบจ�านวน 80 วัด จัดท�าเป้าหมายและแผนการด�าเนินงานด้านวัดต้นแบบ 
สุขภาวะให้กับพระสงฆ์ในจังหวัดน่านและส�ารวจข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาวะพระสงฆ์ โดย 
พบว่าพระสงฆ์มีความเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ส่ิงท่ีได้รับรู้ข้อมูลจาก 
ส�านักสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรคที่พบมากที่สุดของพระสงฆ์ขณะนี้ คือ โรคความดันโลหิตสูง 
 โรคเบาหวาน โรคไต มะเร็ง ซึ่งเป็นโรค 1 ใน 10 ของการเจ็บป่วย คณะสงฆ์จังหวัดน่านมี 
ความตระหนักตื่นรู ้ ท่ีจะต้องได้หาช่องทางป้องกันภัยที่จะเกิดต่อสุขภาพพระภิกษุสงฆ์  
จึงได้ประสานทางส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่  
ออกคัดกรองด้านสุขภาพ และจัดอบรมให้ความรู้พระภิกษุสงฆ์ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ส�าหรับพระสงฆ์เองมีข้อจ�ากัดด้านวินัยสงฆ์อยู่ หากพระสงฆ์มีความรู้ด้านโภชนาการ ดูแล 
ปฏิบัติตน เชื่อว่าพระสงฆ์จะต้องมีสุขภาวะ คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถช่วยเผยแผ่ให้พุทธศาสนา
แก่ศรัทธาญาติโยมได้อีกล�าดับหนึ่ง
 นอกจากการด�าเนินของโครงการที่ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
แล้ว คณะสงฆ์และภาคที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการตามโครงการ “คนน่าน.. จัดการตนเอง” เพื่อ 



156 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบสุขภาวะ 
ของประชาชน ท้ังด้านกาย จิต สังคม และปัญญา ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น กลุ่มพระสงฆ์ ประชาชน และเครือข่ายสมัชชาจังหวัดน่านร่วมประชุมจ�านวน  
350 รูป/คน ผลการศึกษา ท�าให้พระสงฆ์และภาคประชาชนได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ 
การขับเคลื่อนจ�านวน 14 เรื่อง โดยใช้ประเด็นวัฒนธรรมน�าสุขภาวะเป็นแนวคิดหลักในการ
ด�าเนินการ สรุปได้ดังนี้
 1. ส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ การจัดการคุณภาพอาหารที่เกิดจากการ 
น�าอาหารป่าหรืออาหารพ้ืนบ้านมาขายส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวทุกครัวเรือน และการ 
จัดการด้านตลาดให้แก่ชุมชนท่ีด�าเนินการทางด้านอาหารปลอดภัย โดยให้แต่ละอ�าเภอ 
มีแผนพัฒนาในแต่ละด้านรองรับการแก้ปัญหาและพัฒนา
 2. ให้จังหวัดน่านประกาศก�าหนดมาตรการวัฒนธรรมการกินอาหารปลอดภัยมีคุณค่า 
โดยการผลิตอาหารที่ปลอดภัย การประกอบอาหารสุกสะอาดมีคุณค่า ลดหวานมันเค็ม การกิน
อาหารพืน้บ้าน งดเหล้าเบียร์ และส่งเสรมิเมนชูสูขุภาพประจ�าท้องถิน่เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
 3. ให้จังหวัดน่านประกาศก�าหนดวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือชุดประจ�า
กลุ่มชาติพันธุ์ ให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นน่าน
 4. ให้จงัหวดัน่านประกาศก�าหนดมาตรการจัดงานบญุประเพณท่ีีเน้นคณุค่าความหมาย 
สบืสานเอกลกัษณ์ของชมุชนท้องถิน่ ลดความฟุม่เฟือย ลดอบายมขุ และเชือ่มโยงกบัการด�าเนนิ
งานวัฒนธรรมการกินที่ปลอดภัย และการแต่งกายด้วยเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น
 5. ส่งเสริมวัฒนธรรมที่เกื้อหนุนต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การเกษตร และ
การด�ารงชีวิต
 6. ให้ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสงฆ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชนท้องถิ่น ในการ
สนับสนุนการกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะของพระสงฆ์ 
รวมทั้งพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าวัด (อสว.) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
 7. ขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้กับประชาชน 
อย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้เรื่องสวัสดิการเป็นกฎหมายท่ีสนับสนุนเร่ืองสวัสดิการของชุมชน 
และจงัหวดัน่านประกาศเรือ่งสวสัดกิารชมุชน เป็นวาระของจังหวดั รวมไปถงึให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีนโยบายในการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดน่าน
 8. ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนชุมชนต้นแบบ ที่สามารถจัดการ
ศึกษาได้ท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการหนุนเสริมของกระทรวง
ศึกษา ภาครัฐ ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งด้านการบริหารจัดการ งบประมาณ 
บุคลากร และหลักสูตรการเรียนรู้
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 9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่อาจเกิดขึ้น 
จากการก่อสร้างแนวสายส่งไฟฟ้า เสาไฟฟ้าแรงสูง และการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย ท้ังด้าน 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และสุขภาพ ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การศึกษา และเฝ้าระวังติดตาม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
 10. ให้ภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน�้าท้ังระบบ ถ้าจะมีการ 
ก่อสร้าง สร้างผนัง ขุดลอกล�าน�้า หรือกระท�าการใดๆ ขอให้ผ่านกระบวนการประชาคมทุกครั้ง 
มีมาตรการป้องกันสารเคมีที่จะลงสู่ล�าน�้า รวมทั้งให้มีการจัดตั้งกองทุนน�้าในดูแลรักษาน�้า
 11. ให้มีการจัดท�าข้อตกลงเรื่องแนวเขตป่ากับพื้นที่ท�ากินให้ชัดเจน และผลักดัน 
การจดัตัง้กองทนุส่งเสรมิการดแูลรักษาป่า ปลกูจติส�านกึให้ชมุชนเป็นผูดู้แลสิง่แวดล้อม รวมทัง้
การบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วม
 12. การจัดท�านโยบายสาธารณะด้านการจัดการที่ดินโดยชุมชน ให้มีกฎหมายอัตรา
ภาษีก้าวหน้าผู้ครอบครองที่ดิน การแก้ไขกฎหมายการทับซ้อนพื้นที่ป่า การตั้งกองทุนรักษาป่า  
ให้มีการออกเอกสารสิทธิ์การจัดการท่ีดินโดยชุมชน (โฉนดชุมชน) ป้องกันการซื้อขายให ้
คนภายนอก การใช้ภมูปัิญญาในการรกัษาป่า เป็นวาระของคนน่าน ให้ท้องถิน่ออกเป็นข้อบญัญติั 
รวมทั้งควรออกข้อบังคับเรื่องการใช้สารเคมีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีดินท�ากิน ส่งเสริมให้เกิด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน
 13. ส่งเสริมให้มีสภาเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ สภาผู้ชมผู้ฟังรายการ ในการขับเคล่ือน
สังคมให้รู้เท่าทันสื่อ การเข้าถึง การมีส่วนร่วม และใช้ประโยชน์จากสื่ออย่างเท่าเทียม รวมถึง 
มีมาตรการควบคุมเฝ้าระวังสื่อร้ายท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าน และให้การ 
จัดรายการวิทยุของหน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าเช่าในการ 
ออกอากาศ
 14. สนับสนุนกลไกคณะท�างานเครือข่ายสมัชชาสุขภาวะจังหวัดน่าน ในการประสาน 
กับภาคีเครือข่ายต่างๆในการบริหารจัดการขับเคลื่อนคนน่านจัดการตนเอง ตามมติสมัชชา  
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนี้ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
 5. ผลลัพธ์ของโครงการ คณะสงฆ์จังหวัดน่านมีความรู้ความเข้าใจและตื่นรู้ในด้าน 
สุขภาวะมาอย่างต่อเนื่องและด�าเนินต่อในภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากการฉัน
อาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัยพร้อมกับกิจกรรมการออกก�าลังกายท่ีไม่ขัดกับพระธรรมวินัย
ทางพระพุทธศาสนา เน้นการพัฒนา กายวาจาและใจ คือ จิตดี วาจาดีและกายดี มีการประยุกต์
ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมโดยการมีส่วนร่วมของ 
คณะสงฆ์ พบว่า คณะสงฆ์ได้มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้หลักธรรม เพื่อส่งเสริมบทบาท หน้าที่และ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ก�าหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 6 ประการ 
คือ การปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณสงเคราะห์ และ 
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การสาธารณปูการสงเคราะห์ ส�าหรบัรปูแบบการเสริมสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูท้างพระพทุธ
ศาสนา สามารถพัฒนาบุคคลและสังคมตามหลัก “ภาวนา 4” คือ ประการที่หนึ่ง กายภาวนา 
มุ่งเน้น การพัฒนากาย การฝึกอบรมกายให้รู ้จักเป็นระบบ ระเบียบ และส่งเสริมให้เกิด 
การพฒันาตนเอง การดแูลสขุภาพของชมุชน รวมทัง้เข้าใจถงึระบบความสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อม
ทางกายภาพให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
 โครงการพฒันาสขุภาวะและโภชนาการของพระสงฆ์จงัหวัดน่านมคีณะสงฆ์เป็นผูน้�าหลกั
ในการส่งเสริมสุขภาวะ และโภชนาการโดยความร่วมมือของคณะในระดับอ�าเภอซึ่งได้มองเห็น
ความส�าคัญของสุขภาวะเป็นอย่างดีซึ่งเป็นองค์กรในระดับอ�าเภอจะเป็นการขยายหรือต่อยอด
ให้กับอ�าเภออืน่ ๆ  ท่ียงัไม่ได้ท�ากจิกรรมดงักล่าว นอกจากนีโ้ครงการนีย้งัได้รบัความร่วมมอืจาก
หน่วยงานของภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทต่อการดูแลสุขภาวะของพระสงฆ์ในจังหวัดน่าน ท�าให้
ไดเ้ครือข่ายพฒันาสขุภาวะและโภชนาการของพระสงฆ์เป็นอย่างดี เกดิผลต่อการดแูลสขุภาวะ 
และโภชนาการของพระสงฆ์จังหวัดน่าน ที่ส่วนราชการ ภาคเอกชนได้เข้ามาอนุเคราะห ์
ช่วยเหลือคณะสงฆ์ได้ ซึ่งท�าให้การท�างานจะเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายที่หนาแน่น มีทุกภาคส่วน
ได้เข้ามาร่วมในการดูแลสุขภาวะและโภชนาการของพระสงฆ์
 1. โครงการการมีส่วนร่วมในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ิน 
อย่างยั่งยืนในเขตภูเพียง-แช่แห้ง จังหวัดน่านสู่มรดกโลก
 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมทั้งทางวัตถุ
และทางความเชื่อในพื้นที่อ�าเภอเมืองและอ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสู่การเป้นมรดกโลก เนื่องจาก
เหน็ว่าสิง่ดงักล่าวเป็นสิง่มคีณุค่า ทีเ่ป็นท้ังตวัมลูค่าและคณุค่าทางจิตใจ วฒันธรรมหรือภมูปัิญญา
เป็นสิ่งที่คอยช่วยขัดเกลาให้สังคมมีความเป็นชุมชนหรือการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 3. พื้นที่ด�าเนินการ อ�าเภอเมืองน่าน อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา กิจกรรม
ของโครงการดังกล่าว จึงมีการเชิญหน่วยงานราชการท่ีมีภาระงานด้านการอนุรักษ์มาบรรยาย
ให้ความรู้แก่พระสงฆ์ ทั้งในเรื่องของการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ประวัติศาสตร์
เมืองน่าน วิถีชมุชน การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และคุณค่าของวัฒนธรรมที่มีต่อการ
จัดการด้านสุขภาวะ เป็นต้น โดยมีการจัดท�าเวทีการประชุมแบบมีส่วนร่วมในเรื่องการอนุรักษ์ 
จัดการวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นให้อยู่คู่กับสังคมอย่างยั่งยืน มีการลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล
เพือ่การจดัการมรดกทางวฒันธรรมของชมุชนท้องถิน่ในเขตภเูพียง-แช่แห้ง จังหวดัน่านสู่มรดก
โลก พัฒนารูปแบบและกระบวนการเพื่อให้พระสงฆ์เป็นผู้น�าในการจัดการขับเคลื่อนมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืนในเขตภูเพียงแช่แห้ง มีการก่อตั้งองค์กรสงฆ์เพื่อร่วม 
ขบัเคลือ่นและเป็นผูน้�าในการจดัการมรดกทางวฒันธรรมและส่งเสรมิให้หน่วยงานภาคราชการ
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เป็นผูด้�าเนินงานจดัการมรดกทางวฒันธรรมให้เป็นรปูธรรมโดยเน้นการมส่ีวนร่วมทกุหน่วยงาน
ทัง้ภาครฐั เอกชนและภาคประชาชน โดยทุกภาคส่วนต่างได้มองเหน็ความส�าคัญของการจดัการ
มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ินให้เกิดการอนุรักษ์ และที่ส�าคัญมีการถ่ายทอดให้อนุชน 
คนรุ่นใหม่ได้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่บรรพบุรุษได้ให้ก�าเนิดเอาไว้ น�ามาซึ่งความภาคภูมิใจในการ
มรดกวัฒนธรรมของชุมชน จึงท�าให้เกิดองค์กรท่ีเข้มแข็งท้ังในระดับคณะสงฆ์และหน่วยงาน 
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาด้านสุขภาวะของชุมชนสืบต่อไป
 5. ผลลัพธ์ของโครงการ ประชาคมจังหวัดน่านที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคม 
มาอย่างยาวนานได้มกีารพัฒนากระบวนการสขุภาวะและการจัดการตนเองภายใต้หลักความเชือ่ 
ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ท�าให้เกิดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้เมืองน่านเป็นเมืองน่าอยู่
และเมืองท่องเท่ียวทีบ่ทบาทต่อการสร้างสรรค์ในดนิแดนล้านนาตะวนัออก ถงึแม้ว่าจะมปัีญหา 
อุปสรรคด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะบางส่วนก็ตาม แต่เป้าหมายหลักของพระสงฆ์
และประชาคมน่าน คือการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อน�าไปสู่การจัดการเป็นมรดกโลก  
รวมจ�านวนพระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 248 รูป จาก 78 วัด
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อนุรักษ ์และท่ีส าคัญมีการถ่ายทอดให้อนุชนคนรุ่นใหม่ได้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่บรรพบุรุษได้ให้ก าเนิด
เอาไว้ น ามาซึ่งความภาคภูมิใจในการมรดกวัฒนธรรมของชุมชน จึงท าให้เกิดองค์กรที่เข้มแข็งทั้งใน
ระดับคณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องและภาคประชาชนซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาด้านสุข
ภาวะของชุมชนสืบต่อไป 
 5. ผลลัพธ์ของโครงการ ประชาคมจังหวัดน่านที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมมาอย่าง
ยาวนานได้มีการพัฒนากระบวนการสุขภาวะและการจัดการตนเองภายใต้หลักความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้เมืองน่านเป็นเมืองน่าอยู่และเมือง
ท่องเที่ยวที่บทบาทต่อการสร้างสรรค์ในดินแดนล้านนาตะวันออก ถึงแม้ว่าจะมีปัญหา อุปสรรคด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะบางส่วนก็ตาม แต่เป้าหมายหลักของพระสงฆ์และประชาคมน่าน 
คือการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือน าไปสู่การจัดการเป็นมรดกโลก รวมจ านวนพระสงฆ์และ
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 248 รูป จาก 78 วัด 
 
แผนภาพที่ 4.5 สรุปโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามหลักภาวนา 4 
(กาย ศีล จิต ภาวนา) ของ
คณะสงฆ์และประชาคมน่าน  

การเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ 
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
เพื่ อ ก า ร เ ป็ น มร ดก โ ล กขอ ง
ประชาคมน่าน 

การพัฒนาสุขภาวะของพระสงฆ์
และการยกระดับการปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
การเสริมสร้างสุขภาวะด้านกาย 
จิต ปัญญา และสังคม บนพ้ืนฐาน
พุทธธรรมและภูมิปัญญาเพื่อการ
จัดการตนเองและมรดกทาง
วัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ 

การประยุกต์ ใ ช้หลักพุทธ
ธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการตนเองและการ
เสริมสร้างสุขภาวะ 

นโยบายกา รพัฒนาของ
ประเทศเพื่อความยั่งยืน 

แผนภาพที่ 4.5 สรุปโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
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ภาพโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา  
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของพระสงฆ์และประชาคมน่าน
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4.7 จังหวัดอุตรดิตถ์ : สุขภาวะทางกายสร้างได้ด้วยผักปลอดสารพิษ
 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการสนับสนุน 
ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ด�าเนินการ 
1 โครงการ ได้แก่
 1. โครงการพัฒนาสุขภาวะด้านโภชนาการผักปลอดสารพิษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จังหวัดอุตรดิตถ์
 2. วัตถปุระสงค์โครงการ เพือ่จดัท�าฐานข้อมลูสขุภาวะด้านโภชนาการผกัปลอดสารพษิ
ของบ้านนาอซิาง ต�าบลนายาง อ�าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เพือ่พฒันาและขยายผลองค์ความรู้ 
ในการสร้างสุขภาวะด้านโภชนาการผักปลอดสารพิษของบ้านนาอิซาง ต�าบลนายาง อ�าเภอ
พชัิย จังหวดัอุตรดติถ์ให้กบัพระสงฆ์และชมุชนในจงัหวดัอตุรดติถ์ และเพือ่พฒันาเป้าหมายและ
แผนการด�าเนนิงานด้านวดัต้นแบบสขุภาวะด้านโภชนาการผกัปลอดสารพษิให้กบัพระสงฆ์และ
ชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายผักปลอดสารพิษในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 3. พื้นที่ด�าเนินการ บ้านนาอิซาง ต�าบลนายาง อ�าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพระสงฆ์
และประชาชนเข้าร่วมจ�านวน 26 วัด 218 รูป/คน
 4. กระบวนการเสรมิสร้างสุขภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนา  โครงการนี้  
ด�าเนินการโดยใช้แนวคิดคุณค่าทางโภชนาการของผักปลอดสารพิษต่อการเสริมสร้างสุขภาพ
ของชุมชนในประเด็นส�าคัญ 4 ประเด็นคือ
 1) การส่งเสรมิคณุค่าทางโภชนาการของผกัปลอดสารพิษและการส่งเสรมิปัจจัยพืน้ฐาน
ในการด�ารงชีวิตของชุมชน  คือ ด้านกาย ด้านจิต ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ
 2) การให้ความรู้เรื่องของสารพิษสู่วิถีชีวิตผู้บริโภค เช่น มีการใช้ปุ๋ยใช้สารพิษฆ่าแมลง
ในแปลงเกษตรกรรม มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์โดยรวมอย่างรุนแรงและสุขภาพของชุมชน 
 3) การปรับวิถีชีวิตของชุมชนในภาคเกษตรกรรม โดยการส่งเสริมให้กลับมาด�ารงวิถี
ชุมชนแบบเกษตรดั้งเดิม
 4) การบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการ
ของพระสงฆ์ในด้าน กาย (การพฒันาความสมัพันธ์กบัสิง่แวดล้อม) ศลี (การอยูร่่วมกบัผู้อืน่ด้วยดี 
และเก้ือกูลกัน) สมาธิ (จิตท่ีเข้มแข็งมั่นคงด้วยคุณธรรม) และปัญญา (ท�าจิตใจให้เป็นอิสระ
บริสุทธิ์จากกิเลศและปลอดจากทุกข์)
 โดยพระสงฆ์และชมุชนใช้ยทุธศาสตร์รวมพลังสร้างสุขภาพพระสงฆ์ของจังหวดัอตุรดิตถ์ 
คือ “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย ท่องเที่ยวธรรมชาติ   
วัฒนธรรมไทย  ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน” ซ่ึงมีวัดหรือสถาบันทางศาสนาเป็นฐาน 
ส่งเสริมสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และให้คณะสงฆ์และพระ
สงฆ์มีบทบาทส�าคัญในการน�าหลักธรรมมาประยุกต์ต่อการใช้ชีวิตของชุมชนให้มีความพอดี  
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พอเพียง พออยู่ พอกินต่อการสุขภาวะ คือ หลักศีล 5 และมรรค 8 ซ่ึงผลจากการด�าเนิน
การโครงการ สามารถพบข้อสรุปว่า การพัฒนาสุขภาวะด้านโภชนาการผักปลอดสารพิษจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ได้มีพระสงฆ์เป็นผู้น�าในการพัฒนาสุขภาวะ น�าโครงการโภชนาการ 
ผักปลอดสารพิษจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่ชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักในการ 
ไม่ใช้สารเคม ีและให้หันมาใช้ชวีภาพแทน ผลท�าให้ประชาชนได้มทีศันคตทิีเ่หน็ด้วยตามแนวคดิ 
ของพระสงฆ์ ต่อมาเมื่อชุมชนด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงท�าให้ประชาชนรู้สึกว่ามีความสุข 
ที่ได้ร่วมกับกิจกรรมของชุมชน เป็นเหตุให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียนและครือข่ายต่างๆ  
ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าว ต่อมาชุมชนมีการขยายผลโดยการส่งเสริมการพัฒนา
แหล่งน�้าป่าชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน�้าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
 5. ผลลัพธ์ของโครงการ จากการด�าเนนิการร่วมกนัของพระสงฆ์และคณะนกัวจิยั พบว่า 
ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาวะด้านโภชนาการจากผักปลอดสาร
พษิด้วยภมูปัิญญาท้องถ่ินไปสูก่ารจดัการตนเองของชมุชน การอนรุกัษ์พ้ืนทีป่่าต้นน�า้ การจดัการ
มรดกทางวัฒนธรรมและการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน มีการสร้างเครือข่ายการปลูกผัก 
ปลอดสารพิษในระดับต�าบลและอ�าเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือสร้างสุขภาพข้ันพ้ืนฐานท่ีดี 
รวมทั้งสามารถจัดท�าฐานข้อมูลสุขภาวะโภชนาการผักปลอดสารพิษพระสงฆ์และประชาชน 
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งผลให้พระสงฆ์และประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์มีการสร้างความเข้มแข็ง 
ด้านสุขภาวะ เป็นการสร้าง8ความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนามากขึ้น นอกจากนี้ ยังมี 
การพัฒนาและขยายผลองค์ความรู้ในการสร้างสุขภาวะโภชนาการผักปลอดสารพิษให้กับ 
พระสงฆ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็นวัดและชุมชนต้นแบบสุขภาวะด้าน 
โภชนาการจากผักปลอดสารพิษให้กับพระสงฆ์และประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์
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ต่อการสุขภาวะ คือ หลักศีล 5 และมรรค 8 ซึ่งผลจากการด าเนินการโครงการ สามารถพบข้อสรุปว่า 
การพัฒนาสุขภาวะด้านโภชนาการผักปลอดสารพิษจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ได้มีพระสงฆ์เป็นผู้น าใน
การพัฒนาสุขภาวะ น าโครงการโภชนาการผักปลอดสารพิษจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่ชุมชน ส่งเสริม
ให้ประชาชนได้ตระหนักในการไม่ใช้สารเคมี และให้หันมาใช้ชีวภาพแทน ผลท าให้ประชาชนได้มี
ทัศนคติที่เห็นด้วยตามแนวคิดของพระสงฆ์ ต่อมาเมื่อชุมชนด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้
ประชาชนรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ร่วมกับกิจกรรมของชุมชน เป็นเหตุให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน 
นักเรียนและครือข่ายต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าว ต่อมาชุมชนมีการขยายผลโดยการ
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าป่าชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้ าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
มากขึ้น 
 5. ผลลัพธ์ของโครงการ จากการด าเนินการร่วมกันของพระสงฆ์และคณะนักวิจัย พบว่า
ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาวะด้านโภชนาการจากผักปลอดสารพิษ
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การจัดการตนเองของชุมชน การอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้ า การจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมและการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน มีการสร้างเครือข่ายการปลูกผักปลอดสารพิษใน
ระดับต าบลและอ าเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือสร้างสุขภาพขั้นพ้ืนฐานที่ดี รวมทั้งสามารถจัดท า
ฐานข้อมูลสุขภาวะโภชนาการผักปลอดสารพิษพระสงฆ์และประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งผลให้
พระสงฆ์และประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์มีการสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะ เป็นการสร้าง8
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนามากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาและขยายผลองค์ความรู้ในการสร้างสุข
ภาวะโภชนาการผักปลอดสารพิษให้กับพระสงฆ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือไปสู่เป้าหมายการเป็นวัดและ
ชุมชนต้นแบบสุขภาวะด้านโภชนาการจากผักปลอดสารพิษให้กับพระสงฆ์และประชาชนในจังหวัด
อุตรดิตถ์ 
 
แผนภาพที่ 4.6 สรุปโครงการพัฒนาสุขภาวะด้านโภชนาการผักปลอดสารพิษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

 

การพัฒนาองค์ความรู้และ
การปลูกผักปลอดสารพิษ 

การเสริมสร้างสุขภาวะของ
ชุมชนด้วยภูมิปัญญา การพัฒนาสุขภาวะด้าน

โภชนาการด้วยการปลูกผักปลอด
สารพิษจากภูมิปัญญา

การเรยีนรู้และการท างานเพื่อสุข
ภาวะของพระสงฆ์และชุมชน  

ผู้น าท้องถิ่น พระนิสิต 

เครือข่ายชุมชนในการปลูกผัก
ปลอดสารพิษเพื่อชุมชน 

การบูรณาการหลักพุทธธรรม
ในการสร้างสุขภาวะ 

การใช้ยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ว่า 
“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิต
ปลอดภัย บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย 
ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน 

แผนภาพที่ 4.6 สรุปโครงการพัฒนาสุขภาวะด้านโภชนาการผักปลอดสารพิษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ภาพโครงการการพัฒนาสุขภาวะด้านโภชนาการผักปลอดสารพิษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ต�าบลนายาง อ�าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
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4.8 จังหวัดพิษณุโลก : สุขภาวะและโภชนาการเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต
 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก 
โดยการสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดท�า 1 โครงการ 
ได้แก่
 1. โครงการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการและการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยใช้เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของพระสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลก
 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะและโภชนาการแด่พระสงฆ์  
เพื่อพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านโดยใช้เครือข่ายกลุ่ม 
สัจจะสะสมทรัพย์ของพระสงฆ์ และเปิดพื้นที่ทางสังคมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของพระสงฆ์ 
ในจังหวัดพิษณุโลก ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ 
ทีถ่กูต้องในการดแูลสขุภาวะและโภชนาการของพระสงฆ์ในจงัหวดัพษิณโุลก การจดัท�าฐานข้อมลู 
สขุภาวะพระสงฆ์ในจงัหวดัพษิณโุลกต้นแบบ ในอ�าเภอบางระก�า และการจดัท�าแผนการด�าเนนิ
งานด้านวัดต้นแบบสุขภาวะให้กับพระสงฆ์ในอ�าเภอบางระก�าจังหวัดพิษณุโลก
 3. พืน้ทีด่�าเนนิการ วดัหนองพยอม ต�าชุมแสงสงคราม อ�าเภอบางระก�า จงัหวัดพษิณโุลก 
จ�านวน 65 วัด และ 5 เครือข่าย โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 235 รูป 
 4. กระบวนการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนา โครงการนี ้
คณะสงฆ์น�าโดยพระราชธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการสนับสนุน
กิจกรรมให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ 
ตามแนวพระพทุธศาสนาจงัหวดัพิษณโุลก เจ้าคณะอ�าเภอบางระก�า ให้โอวาทถงึการปฏบิติังาน 
ของพระสงฆ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใช้เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  
นายพงษ์พัส รอดอ่วม ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านดงโคกขาม บรรยาย
พเิศษ เรือ่งกระบวนการสร้างสขุภาวะให้กับองค์กรทางพระพทุธศาสนา โดยมขีัน้ตอนการด�าเนนิ
การ ดังนี้
 1) การให้ความรู้ด้านสุขภาวะให้กับพระสงฆ์และชุมชน โดยนายพงษ์พัฒน์ รอดอ่วม  
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลชุมแสงสงครามได้อธิบายถึงการฉันอาหารของ 
พระภิกษุสงฆ์ ในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และโทษของการรับประทาน
อาหาร อาหารทีส่่วนใหญ่มทีัง้หมด 5 หมู ่เป็นต้น โดยระบวุ่า โรคท่ีมาจากการรับประทานอาหาร 
คือ โรคอ้วน โรคความดัน โรคไขมัน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ฯลฯ พออ้วนแล้ว โรคต่าง ๆ ก็จะ
ตามมา คือ  โรคความดัน โรคไขมัน โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ  วิธีป้องกันก็คือควบคุมการกิน 
โดยการลดการกินลงให้เหลือครึ่งหนึ่งตามที่เคยกิน เช่น ปกติกินข้าว 2 จาน ให้ลดเหลือ 1 จาน  
ลดเค็ม ลดหวาน ลดเปรี้ยว ค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ พระสงฆ์มักจะเป็นโรคเบาหวาน โรคความดัน 
เพราะโยมถวายอาหารหวาน การลดน�้าหนักจะท�าให้ป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดัน 
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โรคไขมันได้ คือ ฉันให้น้อยละ ฉันผักให้เยอะๆ และข้าวพอประมาณให้ด่ืมน�้าไปพร้อมกับ 
อาหาร น�า้จะท�าให้ท้องอดืจะท�าให้ฉนัได้น้อยลง ให้เคีย้วช้า ๆ  จะท�าให้เราเคีย้วได้นาน จะท�าให้
เรารู้สึกว่าอิ่ม ส่วนความดันเกิดจากการกินของเค็มมากจนเกินไป จะท�าให้หัวใจท�างานหนัก  
ก็จะท�าให้เกิดเป็นโรคหัวใจ อาการ คือ ปวดหัว มึนบริเวณท้ายทอย และปวดศีรษะมาก หรือ
มึนงง ต้องรีบไปหาหมอที่อนามัยหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน โรคหัวใจ จะแน่นที่บริเวณหัวใจ 
และจะร้าวไปทางแขนซ้าย ซึง่ข้อมลูท้ังหลายท่ีกล่าวในทีน่ี ้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
สุขภาวะให้กับองค์กรทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นอย่างดี
 2) การเสริมองค์ความรู้ด้านปฏิบัติงานของพระสงฆ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยใช้เครอืข่ายกลุม่สจัจะสะสมทรพัย์ โดยพระครวูบิลูย์สทิธธิรรมได้กล่าวถงึโครงการ
เกี่ยวกับสุขภาพของส�านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพิษณุโลก ด้วยการด�าเนินการโครงการ
สวนสมุนไพรในวัดและแพทย์แผนไทยในวัดเพ่ือสนับสนุนให้วัดท่ีมีความพร้อมในการปลูก  
ขยายพนัธุพ์ชืสมนุไพรไทย อนรุกัษ์พืชสมนุไพร และภมูปัิญญาไทย ในการดูแลสุขภาพภายในวดั 
 3) การพัฒนากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมี 
การตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เดิมในปี 2541 มีทั้งหมด 167 คน มีเงินทั้งหมด 111,000 บาท 
ปัจจุบันมีสมาชิก 1,000 กว่าคน มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 42,000,000 บาท การที่ท�า 
กลุ่มสัจจะฯ เป็นการที่เราน�าสัจจะที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้น เป็นการรักษาธรรมและรักษาทรัพย์ 
 4) การลงมือปฏิบัติเชิงพื้นที่ โดยการน�าเยาวชน ประชาชน และพระสงฆ์พัฒนาพ้ืนท่ี
ด�าเนินการทั้งด้านการออมทรัพย์และการสร้างสวนสมุนไพรร่วมกัน มีการบริหารงานโดย 
คณะกรรมการ จ�านวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการอ�านวยการ ส่งเสรมิสนิเชือ่ (เงนิกู)้ ตรวจสอบ 
และส่งเสริม(ประชาสัมพันธ์) ผลการด�าเนินงานปัจจุบัน (1) กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ มีสมาชิก
ทั้งหมด 1,031 คน  เงินสัจจะสะสมทั้งหมด 39,950,934 บาท (2) ศูนย์สาธิตการตลาด เงินทุน 
หมุนเวียน 5,606,025 บาท  
 5) การบูรณาการหลกัพทุธธรรมในการด�าเนนิการ กลุม่สจัจะสะสมทรพัย์ วดัหนองพะยอม
และศูนย์สาธิตการตลาดวัดหนองพะยอมนั้น ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 โดยพระครูวิบูลสิทธิธรรม 
ในฐานะเจ ้าอาวาสวัดหนองพยอม มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ ่มสัจจะสะสมทรัพย ์  
วดัหนองพยอม เพือ่เป็นแหล่งเงนิทนุหมนุเวยีนของชาวบ้าน ให้ชาวบ้านพ่ึงพาตนเอง ช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน โดยใช้คุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ (1) มีความซ่ือสัตย์ต่อกัน (2) เสียสละเพ่ือ 
ส่วนรวม (3) รับผิดชอบร่วมกัน (4) มีความเห็นอกเห็นใจกัน (5) มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  
มีการก�าหนดกฎ ระเบียบของกลุ่มไว้อย่างชัดเจน และบังคับใช้อย่างเข้มแข็งและน�าหลักธรรม 
มาใช้ในการบริหารจัดการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย อดทน อดออม อดกลั้น 
ก่อให้เกิดความรักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความรับผิดชอบร่วมกัน ความเสียสละเพื่อส่วนรวม  
ความเห็นอกเห็นใจ ความมีเมตตาและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน



166 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

 5) การสรุปผลการด�าเนินการเพื่อขยายต่อในระดับจังหวัดพิษณุโลกโดยมีการเผยแพร่
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โครงการ
ตามพระราชกระแสรับสั่งและหลักการทรงงาน ภายใต้การท�างานของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
ได้ขยายผลการด�าเนินงาน พัฒนาองค์กรพระสงฆ์ผ่านเครือข่ายอบรมประชาชนประจ�าต�าบล 
เพื่อให้พระสงฆ์น�าไปขยายผลในชุมชนของตนเอง 
 5. ผลลัพธ์ของโครงการ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธ
ศาสนา และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนา 
สุขภาวะและโภชนาการขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดหนองพยอม ต�าชุมแสงสงคราม อ�าเภอ
บางระก�า จังหวัดพิษณุโลกเพื่อพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
ชาวบ้านโดยใช้เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของพระสงฆ์เป็นฐาน และเปิดพื้นท่ีทางสังคม 
ในการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องพระสงฆ์ในจงัหวดัพษิณโุลก ตามแนวพระพุทธศาสนาการบรรยาย
มีเนื้อหาใน 3 ประเด็นส�าคัญ อันได้แก่ หลักการขับเคล่ือนงานสุขภาวะโดยใช้หลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนา กระบวนการสร้างสุขภาวะให้กับองค์กรทางพระพุทธศาสนา และการ
ปฏบิตังิานของพระสงฆ์เพือ่ยกระดบัคณุภาพชีวติของประชาชน โดยใช้หลักการท�างานเครือข่าย 
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงานสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของพระสงฆ์นัน้ เกดิขึน้จากกลไกส�าคญัอนัได้แก่เครือข่ายพระพุทธศาสนา ท่ีมส่ีวนส�าคญัในการ
ขับเคล่ือนกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้น โดย 
ผลส�าเร็จของการยกระดับคุณภาพชีวิตมีหลายประการ ดังนี้
 1) การยกระดับทางกาย การยกระดับทางกายจะเน้นไปที่การมุ่งแก้ปัญหายาเสพติด 
สุรา และอบายมุขเป็นหลัก โดยมีการท�าข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด สุราและอบายมุขอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในวัด
เพื่อเตือนสติ และตระหนักถึงโทษของยาเสพติด สุรา และอบายมุข และนอกจากนี้ในชุมชน 
ยังมีการจัดตั้งกองทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด อาทิ การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาออกก�าลังกาย 
เป็นต้น ส่งผลให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ห่างไกลจากยาเสพติด สุราและอบายมุข 
 2) การยกระดับทางจิตใจ การยกระดับจิตใจจะเน้นในกิจกรรมการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชนมีจิตใจที่บริสุทธิ์ สามารถน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตได้ อาทิ การจัดอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชน  
การจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร การจัดกิจกรรมธรรมสัญจรเพื่อให้ความรู้หลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนาแก่ชุมชน เป็นต้น และนอกจากนีย้งัจดักจิกรรมในวนัส�าคญัทางพระพุทธศาสนา
เพื่อการพัฒนาสุขภาวะทางจิตใจ อาทิ การตักบาตรเช้าประจ�าวัน กิจกรรมสวดมนต์ท�าวัตรเย็น 



167การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

กิจกรรมเทศน์ ถือศีลปฏิบัติธรรม รวมถึงการใช้สื่อและเทคโนโลยีเป็นช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทางพระพุทธศาสนา เช่น วิทยุชุมชน วีดีทัศน์ธรรมะ หอกระจายข่าว เป็นต้น  
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาสุขภาวะทางจิตใจของชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้น  
ผ่านกลไกทางพระพุทธศาสนา 
 3) การยกระดบัทางสงัคม กระบวนการยกระดับทางสังคมนัน้ กลุม่สัจจะสะสมทรัพย์ได้
น�าหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงาน โดย การปลูกไม้ 
3 อย่าง แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง กล่าวคือ นอกจากจะใช้ประโยชน์จากป่าไม้ใช้สอย ป่าไม้กินได้ 
ป่าไม้เศรษฐกิจแล้วนั้น อีกประโยชน์หนึ่งที่เพิ่มขึ้นมา คือ การช่วยอนุรักษ์ดินและน�้า ปกป้อง
ผืนดินให้ชุ่มชื้น สร้างสมดุลให้เกิดข้ึนในระบบนิเวศ การส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อ
ประหยัดรายจ่าย ให้ชาวบ้านรู้จักพึ่งตนเอง และนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อการฝึกและ 
ส่งเสรมิอาชีพ นอกเหนอืจากการท�านา สร้างรายได้ให้กบัเยาวชนและชาวบ้าน และรูจ้กัช่วยเหลอื 
ตนเอง อาทิ การท�าอิฐบลอคประสาน โรงสีชุมชน เป็นต้น
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ธรรม รวมถึงการใช้สื่อและเทคโนโลยีเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางพระพุทธศาสนา 
เช่น วิทยุชุมชน วีดีทัศน์ธรรมะ หอกระจายข่าว เป็นต้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีส่วนส าคัญในการ
พัฒนาสุขภาวะทางจิตใจของชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้น ผ่านกลไกทางพระพุทธศาสนา  

3) การยกระดับทางสังคม กระบวนการยกระดับทางสังคมนั้น กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ได้
น าหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงาน โดย การปลูกไม้ 3 
อย่าง แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง กล่าวคือ นอกจากจะใช้ประโยชน์จากป่าไม้ใช้สอย ป่าไม้กินได้ ป่าไม้
เศรษฐกิจแล้วนั้น อีกประโยชน์หนึ่งที่เพ่ิมขึ้นมา คือ การช่วยอนุรักษ์ดินและน้ า ปกป้องผืนดินให้ชุ่ม
ชื้น สร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในระบบนิเวศ การส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว เพ่ือประหยัดรายจ่าย ให้
ชาวบ้านรู้จักพ่ึงตนเอง และนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเพ่ือการฝึกและส่งเสริมอาชีพ นอกเหนือจาก
การท านา สร้างรายได้ให้กับเยาวชนและชาวบ้าน และรู้จักช่วยเหลือตนเอง อาทิ การท าอิฐบล๊อค
ประสาน โรงสีชุมชน เป็นต้น 
 

แผนภาพที่ 4.7 สรุปโครงการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการและการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยใช้เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของพระสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านสุขภาพของพระสงฆ ์

และชุมชน 

การเสริมสร้างสุขภาวะทาง
สังคมด้วยภูมิปญัญาและหลัก

พุทธธรรม 

การพัฒนาสุขภาวะทางสังคมและ
การสร้างพลังชุมชนด้วยการ

ขับเคลื่อนกลุม่สัจจะสะสมทรัพย์

คุณภาพชีวิตทางกาย เช่น การ
ป้องกันยาเสพติด 

ผู้น าท้องถิ่น พระนิสิต 

คุณภาพชีวิตทางสังคม เช่น การ
ส่งเสริมอาชีพและการออม 

การบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

คุณภาพชีวิตทางจิตใจ เช่น การ
อบอรมคุณธรรมจริยธรรม 

ผลลัพธ์การพัฒนาสุขภาวะทาง
สังคมเป็นการเผยแผ่ธรรมะด้วย
การสอนให้ท า แก้ปัญหาของ
ชุมชน ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ต า ม แ น ว ป รั ชญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง ปลูกฝังความสามัคคี 
สร้างความมั่นคงให้กับประชาชน 
เป็นเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 

แผนภาพที่ 4.7 สรุปโครงการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการและการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนโดยใช้เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของพระสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลก
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ภาพโครงการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยใช้เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของพระสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลก
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4.9 จังหวัดตาก : การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน
 โครงการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวดัตาก โดยการ
สนับสนนุของส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ ได้ด�าเนนิการ 1 โครงการ ได้แก่
 1. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสังคมสุขภาวะจังหวัดตาก
 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ดูแลสุขภาวะและโภชนาการของพระสงฆ์ในจังหวัดตาก เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลสุขภาวะพระสงฆ์ 
ในจงัหวดัตากต้นแบบเพือ่จดัท�าเป้าหมายและแผนการด�าเนนิงานด้านวดัต้นแบบสุขภาวะให้กบั
พระสงฆ์ในจงัหวดัตาก และเพ่ือการสร้างสงัคมแห่งสขุภาวะองค์รวมให้เกิดขึน้ในพืน้ท่ีจงัหวดัตาก 
 3. พื้นทีด�าเนินการ หน่วยวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 45 วัด/ชุมชน 
จ�านวน 147 รูป/คน
 4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนา  
การเสริมสร้างสุขภาวะในพื้นท่ีจังหวัดตากนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โดยคณะสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์ 
พุทธชินราช จังหวัดตาก ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก คณะสงฆ์จังหวัดตาก ร่วมกัน 
ขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในสังคมผ่านการจัดตั้งศูนย์ “บวร” ศึกษาเพื่อการพัฒนา 
สุขภาวะสังคมต้นแบบ โดยมีจุดมุ ่งหมายส�าคัญเพื่อการสร้างสังคมแห่งสุขภาวะองค์รวม 
ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตาก ผ่านกลไกทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนการสร้างพ้ืนท่ีแห่งการ
เรียนรู้และการท�างานร่วมกันระหว่างองค์กรทางพระพุทธศาสนา สถาบันการศึกษา หน่วย
งานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถาบันครอบครัว คนในชุมชนในการร่วมกันสร้างสังคม 
แห่งสุขภาวะองค์รวมร่วมกัน นอกจากนี้แล้วศูนย์ “บวร” ศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะสังคม 
ต้นแบบยังเป็นศูนย์ส�าหรับขับเคลื่อนงานสุขภาวะในคณะสงฆ์จังหวัดตากเป็นส�าคัญอีกด้วย 
โดยความร่วมมือและการสนับสนุนองค์ความรู ้ด้านการสร้างสังคมแห่งสุขภาวะตามแนว 
พระพทุธศาสนา การสร้างวดัให้เป็นพืน้ทีแ่ห่งสปัปายะ ตลอดจนการขบัเคลือ่นนโยบายหมูบ้่าน
รักษาศีล 5 ในการสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมีกระบวนการดังนี้
 1) การวิเคราะห์สุขภาพพระสงฆ์และชุมชน โดยมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนา 
จังหวัดตาก จ�านวน 80 รูป เกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่และโรคประจ�าตัวของพระสงฆ์ 
ในจังหวัดตากพบว่า พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 41 มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ร้อยละ  
53.8 มีโรคประจ�าตัวซึ่งสะท้อนถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค
ประจ�าตัวขึ้นในกลุ่มพระสงฆ์ จากผลการส�ารวจสถานการณ์สุขภาวะพระสงฆ์จังหวัดตากนั้น  
น�ามาสูก่ารขบัเคลือ่นการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนาจงัหวดัตาก 
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 2) การด�าเนินการขับเคลื่อนสุขภาวะของพระสงฆ์และชุมชน โดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
เพื่อจัดท�าเป้าหมายและแผนการด�าเนินงานด้านวัดต้นแบบสุขภาวะ การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“การสร้างเสรมิสขุภาวะในองค์กร เพือ่ก�าหนดนโยบายการสร้างเสรมิสขุภาวะในองค์กรพระพทุธ
ศาสนาจงัหวดัตาก ก�าหนดแผนปฏบิตักิารสขุภาวะประจ�าจังหวดัก�าหนดคณะท�างานรับผิดชอบ 
การสร้างสุขภาวะ และรวบรวมแบบสอบถามเพื่อจัดท�าข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาวะพระสงฆ ์
ในจังหวัดตาก
 3) การรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะของพระสงฆ์ใน 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย 
ด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา และเรื่องของ 5 อ. ได้แก่ (1. อ. อาหาร) ต้องเปลี่ยน
พฤติกรรมการฉันอาหาร เน้นผักมากกว่าเนื้อ (2 อ. อากาศ) หลีกเลี่ยงมลพิษทางอากาศ (3 อ. 
ออกก�าลังกาย) เช่น การเดินจงกรม เดินสะบัดมือ ซึ่งสอดคล้องกับ สสส. รณรงค์ให้เดินสะบัด
มือเพื่อลดอาการตึงเครียดบริเวณต้นคอ (4 อ. อารมณ์) พระสงฆ์จะได้เปรียบในเรื่องของการ
ควบคุมอารมณ์ ไม่ตึงเครียด ผ่อนคลาย ปล่อยวาง พักผ่อนให้เพียงพอ (5 อ. อุจจาระ) ขับถ่าย
ให้เป็นเวลา พยายามฉนัผกั ผลไม้ เพือ่ให้ขบัถ่ายได้ง่าย หลกีเล่ียงเนือ้สตัว์ซึง่ท�าให้ย่อยยาก หรอื
อาจจะฉันกล้วยน�้าว้ามื้อเช้า 2 ผล มื้อเพล 2 ผล และนอกจากนี้การดูแลสุขภาพหรือสุขภาวะ
ของพระสงฆ์สามารถท�าได้โดยการเดินจงกรม การบริหารร่างกาย ยกแขน หรือการควบคุม 
การฉัน เช่น การฉันมังสวิรัติ จากนั้นจึงมีการประเมินสุขภาพทุกครึ่งเดือน รูปใดเป็นความดัน  
เบาหวาน หรอืแม้กระท่ังการลดน�า้หนกั ครึง่เดือนประเมนิ 1 คร้ัง หากลดจรงิจงัจะลดได้ประมาณ 
5-7 กิโลกรัม เป็นอันว่าการประเมินได้ผลเป็นที่พอใจ
 4)  การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสังคมสุขภาวะ โดยคณะสังคมศาสตร์ และ
สถาบนัวจิยัพทุธศาสตร์ หน่วยวทิยบรกิารวทิยาลยัสงฆ์พทุธชนิราช มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก คณะสงฆ์จังหวัดตาก ร่วมกันขับเคล่ือน 
การสร้างสุขภาวะให้เกิดข้ึนในสังคมผ่านการจัดตั้งศูนย์ “บวร” ศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะ
สังคมต้นแบบ โดยมุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการท�างานร่วมกันของ 
คณะสงฆ์จังหวัดตาก สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย รวมถึงภาคีเครือข่ายในการร่วมกันสร้างให้เกิดสังคมแห่งสุขภาวะตามแนว 
พระพุทธศาสนา  
 5. ผลลัพธ์ของโครงการ ผลลัพธ์ท่ีได้จากการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 
การพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการพระสงฆ์ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้
และการท�างานร่วมกันของคณะสงฆ์ในพื้นที่ ชุมชน มหาวิทยาลัยในการพัฒนาสุขภาวะและ
โภชนาการพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะจังหวัดตาก
สามารถเกิดการขยายผลต่อเป็นโครงการได้ดังนี้ 1) โครงการแพทย์อาสาพัฒนาสุขภาพชีวิต
คณะสงฆ์ประจ�าอ�าเภอ 2) โครงการน�าร่องการส่งเสริมสุขภาวะเชิงพุทธ 3) โครงการรณรงค์ 
เชิงปฏิบัติการ เรื่องส่งเสริมสุขภาพแก่พระสงฆ์ตามหลัก 5 อ. 4) โครงการภิกษุยุคใหม่ ใส่ใจ
สุขภาพ
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ภาพโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
จังหวัดตาก
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4.9 จังหวัดก�าแพงเพชร : พลังของศีลและธรรมจักรเพื่อสุขภาวะของสังคม
 โครงการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนาจงัหวดัก�าแพงเพชร 
โดยการสนบัสนนุของส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ด�าเนนิการ 1 โครงการ 
คือ
 1. โครงการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรียนรู้ทางสังคมภายใต้โครงการหมูบ้่านรกัษา
ศีล 5 จังหวัดก�าแพงเพชร
 2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ เพือ่เสรมิสร้างสขุภาวะแบบองค์รวมครอบคลมุทัง้ 4 ด้าน 
คือ ด้านการ จิต ปัญญาและสังคม เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน 
โดยใช้ศีล 5 ของจังหวัดก�าแพงเพชร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และกระบวนการดูแลสุขภาพ 
ของพระสงฆ์ในจังหวัดก�าแพงเพชร เพื่อพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการพระสงฆ์จังหวัด
ก�าแพงเพชร โดยมีจุดมุ่งหมายให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่ดี พร้อมทั้งมีความรู้ด้านสุขภาวะในการ
เผยแผ่พุทธธรรมและการเสริมสร้างสุขภาวะแก่สังคม รวมทั้งการยกระดับการท�างานของ 
พระสงฆ์และการสร้างพระสงฆ์แกนน�าในระดับจังหวัดก�าแพงเพชร รวมทั้งการจัดท�าข้อมูล 
จากตัวแทนองค์กรเครือข่ายและถอดบทเรียนผลการด�าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  
ในจังหวัดก�าแพงเพชร เพื่อพัฒนาและขยายผลองค์ความรู้สู ่การสร้างกลไกการขับเคล่ือน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดก�าแพงเพชร
 เป้าหมายของโครงการ เพือ่สร้างการเรยีนรู ้ความเข้าใจทีถ่กูต้องในการดแูลสขุภาวะและ
โภชนาการของพระสงฆ์ในจังหวดัก�าแพงเพชร ให้พระสงฆ์ระดับสงัฆาธกิารเข้าร่วมกระบวนการ
เรยีนรู ้จ�านวน 80 รปู โดยมกีารจดัท�าฐานข้อมลูสขุภาวะพระสงฆ์ในจงัหวดัก�าแพงเพชรต้นแบบ
จ�านวน 80 วัด จัดท�าเป้าหมายและแผนการด�าเนินงานด้านวัดต้นแบบสุขภาวะให้กับพระสงฆ์
ในจังหวัดก�าแพงเพชร
 3. พืน้ทีด่�าเนนิการ วดัพระบรมธาต ุต�าบลนครชมุ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัก�าแพงเพชร และ
พืน้ที ่10 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอคลองขลงุ อ�าเภอคลองลาน อ�าเภอไทรงาม อ�าเภอขาณวุรลักษบรีุ 
อ�าเภอพรานกระต่าย อ�าเภอลานกระบือ อ�าเภอปางศิลาทอง อ�าเภอทรายทองวัฒนา อ�าเภอ 
บึงสามัคคี และอ�าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก�าแพงเพชร จ�านวน 62 วัด จ�านวน 1,324 รูป/คน
 4. กระบวนการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนา โครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้เริ่มต้นท่ีวัดสังฆานุภาพ ต�าบลโกสัมพี อ�าเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
ก�าแพงเพชร โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 
เป็นประธานในพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดก�าแพงเพชร เป็นจังหวัดล�าดับที่ 9 
ของประเทศ ซึ่งจังหวัดก�าแพงเพชรนั้นได้มีแนวคิด “การด�าเนินการโครงการธรรมปฏิบัติขัดใจ
ตนเองจังหวัดก�าแพงเพชร” ซึ่งเป็นการยกระดับโครงการจากที่เคยปฏิบัติในวัดเฉพาะพระสงฆ์
ขึ้นมาเป็นโครงการของจังหวัด จะมีกิจกรรมท�าวัตร สวดมนต์ เจริญจิตภาวนาที่ท�าได้ทุกเย็น 
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วันหยุดราชการ หรือในวันธรรมสวนะ ในจ�านวน 567 วัดในจังหวัดก�าแพงเพชร ได้ด�าเนินการ 
น�าโครงการนี้ไปขยายผลในเชิงคุณภาพ จากนโยบายของมติของคณะสงฆ์จังหวัดก�าแพงเพชร  
โดยให้วัดที่มีความพร้อม น�าไปปฏิบัติต่อไปนี้จะต้องมีเสียงสวดมนต์ทุกวัด ทุกเย็นวันอาทิตย์ 
หรือเย็นวันพระญาติโยม ไม่ต้องเน้นปริมาณ โดยเน้นที่คนรอบวัดเป็นอันดับแรก เพราะถือว่า
คนรอบวัดส�าคัญที่สุด
 ต่อมาได้มีการก�าหนดแนวปฏิบัติสุขภาวะพระสงฆ์จังหวัดก�าแพงเพชร โดยมีกิจกรรม 
ที่ส�าคัญ เช่น 1) กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ 2) กิจกรรมเกี่ยวกับบทบาท
ของพระสงฆ์ในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน 3) กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดท�าแผนปฏิบัติ
การเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะพระสงฆ์บนฐานของศีล 5 เป็นต้น โดยมีการจัดท�าแผนกลยุทธ ์
การสร้างเครือข่ายและการขับเคลื่อนในจังหวัดก�าแพงเพชร ภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ
ตามหลักศีล 5 เพื่อพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ภายใต้เมืองก�าแพงเพชรเมืองสวดธรรมจักร โดยมีพระราชวิชรเมธี, ผศ.ดร. 
รองเจ้าคณะจังหวัดก�าแพงเพชร เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ในการก�ากับนโยบายในครั้งนี้ 
 ส�าหรบัข้ันตอนและกระบวนการด�าเนินการตามโครงการประกอบด้วยขัน้ตอนทีส่�าคญั คอื 
 1. ขั้นการสร้างศรัทธา เป็นขั้นตอนของการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับประชาชน  
เปรียบเสมือนความศรัทธาต่อองค์เจดีย ์พระบรมธาตุ โดยคณะสงฆ์วัดพระบรมธาตุ 
มีการขับเคลื่อนการท�างานและมีขยายงานจากกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรของพระสงฆ์แต่เดิม 
คือ การสวดมนต์ธัมมจักกัปวัตนสูตร และได้น�ามาพัฒนาเป็นวิธีการท�างานให้อยู่ภายใต้ 
การขับเคลื่อนตามกรอบของ “บวร” คือ บ้าน วัด และส่วนราชการเป็นส่วนฐาน
 2. ขั้นการก�าหนดเป้าหมาย คณะสงฆ์มีการก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนโดยประสงค ์
ให้สถาบันครอบครัวในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยเริ่มจากระดับบุคคลและพร้อมที่จะ
รอการขยายผลไปสู่ระดับครอบครับและระดับชุมชน ตามล�าดับ
 3. ขั้นการสร้างความร่วมมือ คณะสงฆ์มีวิธีการด�าเนินโครงการโดยมีการประสานความ
ร่วมมือจากบ้าน วัด และส่วนราชการ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ
 4. ขั้นการสอดแทรกศีล 5 ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เมื่อมวลชนเกิด
ความศรัทธาและตัวศรัทธานี้ทางพระพุทธศาสนาถือว่าเมื่อประกอบด้วยศรัทธาแล้วประชาชน 
กจ็ะยอมเปิดใจรบัหลกัค�าสอนทางพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะการสอดแทรกศลี 5 ผ่านกจิกรรม
ดังกล่าวให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงหลักการและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
ได้อย่างเหมาะสม เม่ือประชาชนมศีลี ซ่ึงหมายถงึมคีวามเข้าใจในหลกัการของศีล 5 อย่างถ่องแท้
แล้วสามารถที่จะท�าให้มีภูมิคุ้มกันทางกาย และวาจา ซึ่งเกิดจากอานิสงส์ของการรักษาศีล 5
 5. ขั้นการก่อเกิดวัฒนธรรม เมื่อมีการท�ากิจกรรมร่วมกัน มีการรักษาศีลแล้ว ย่อมก็ 
เกิดพลังของชุมชน เป็นการก่อเกิดวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน ยอมรับความแตกต่างจากสิ่งที่
ตนเองคิดและปฏิบัติพร้อมทั้งยอมรับในกฎกติกาของสังคมมากขึ้น
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 6. ขั้นการสร้างสุข เป็นการพัฒนาตนเองและชุมชนที่เป็นปกติ ส่งผลให้ชุมชนและ 
สังคมเกิดสันติสุข มีเจตนาท่ีจะควบคุมกาย วาจาให้เป็นปกติ เว้นจากการท�าความชั่ว รู้จัก 
ควบคุมตนให้ตั้งอยู่ในความดีไม่เบียดเบียนตนและคนอื่น และประพฤติชอบทางกาย วาจา คือ  
ไม่ท�าบาปโดยการละเว้น 5 ประการ คือ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ละเว้นจากการลักขโมย ละเว้น 
จากการประพฤติผิดในกาม ละเว้นจากการพูดโกหก ละเว้นจากการเสพสุราท�าให้อยู่ร่วมกับ 
คนอืน่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุซึง่เป็นพืน้ฐานของทกุชีวติชาวพทุธทีต้่องการความสขุท่ีแท้จรงิ 
และยงัเป็นการสร้างความผกูพนัอนัดรีะหว่างคนในชาตก่ิอเกดิความปรองดอง สมานฉนัท์สามคัคี
และความมั่นคงของประเทศชาติได้
 นอกจากนี้ คณะสงฆ์ได้จัดโครงการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการขึ้นที่จังหวัด
ก�าแพงเพชร โดยเป็นรปูแบบกจิกรรมเป็นการบรรยายถวายความรูพ้ร้อมทัง้ระดมความคดิเหน็
เพื่อน�าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้แก่คณะสงฆ์จังหวัดก�าแพงเพชร โดยมีวิทยากรท่ีเป็น 
พระสงฆ์และนักวิชาการด้านสาธารณสุขรวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ที่จัดโครงการ บรรยายเนื้อหา
ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา เนื้อหาด้านโภชนาการ และเน้ือหาด้าน 
การขบัเคลือ่นงานของคณะสงฆ์ในจงัหวดั โดยมเีป้าหมายในการกระตุ้นการท�างานของพระสงฆ์ 
เพื่อสังคมให้มากข้ึน ยังช้ีให้เห็นอีกว่า ในปัจจุบันโลกได้มีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา ในขณะ
เดยีวกันพระสงฆ์เอง ซึง่เป็นตวัแทนองค์กรพระพทุธศาสนา จะมขีดีความสามารถในการท�างาน 
และท�างานให้มีทิศทางมากขึ้น เพื่อดึงพุทธศาสนิกชนไม่ให้ติดอยู่กับกิเลส โดยการใช้จริยธรรม
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ คือ ศีล 5 มาเป็นเครื่องมือในการท�างาน ดังนั้น ทรัพยากรบุคคลถือว่า
เป็นปัจจัยส�าคญัในการขบัเคลือ่นงานทัง้ปวง และเชือ่ว่าเมือ่พระสงฆ์ทีไ่ด้ผ่านการฝึกภาคปฏบิตัิ 
ในครั้งนี้ สามารถที่น�าเอาองค์ความรู้ไปขยายผลให้กระจายไปทั่วจังหวัดก�าแพงเพชร
 5. ผลลพัธ์ของโครงการ ผลการขบัเคลือ่นกระบวนการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรู ้
ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดก�าแพงเพชร มีผลลัพธ์ของโครงการดังนี้
 1) ผลส�าเร็จในเชิงปริมาณ จากการศึกษาการขับเคลื่อนงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
จังหวัดก�าแพงเพชร พบว่า ในระยะแรกนั้น พบว่ามีการประชาสัมพันธ์ และสื่อจะเป็นตัวสร้าง
แรงบันดาลใจ มีผลท�าให้รับทราบในวงกว้าง ในขณะเดียวกันเรื่องการท�าความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
โครงการซึ่งมีความสอดคล้องกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชาชนได้รับทราบอยู่ในระดับ
ที่ดีและกล่าวต่ออีกว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้มาที่จังหวัดก�าแพงเพชร และมีด�าริว่า
การที่มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นั้น ไม่ใช่ว่าให้หมู่บ้านนั้นรักษาศีล 5 โดยสิ้นเชิง เพียงแต่
ให้ละเว้น เช่น การฆ่าสัตว์ก็ให้ละเว้นบ้าง ลดละเลิกอบายมุขทั้งปวง โดยเริ่มจากข้อที่สามารถ
ปฏิบัติได้ก่อน และค่อยรักษาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนครบ 5 ข้อ ส�าหรับการขับเคลื่อนอย่าง 
ต่อเนื่องในระยะเริ่มต้น พบว่า มีจ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้นจาก 40 คน ปัจจุบันสถิติ 
สูงสุดมีคนเข้าร่วมถึง 900 คน ดังแผนภาพที่ 4.4
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แผนภาพที่ 4.4 : แสดงผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ สวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตรวันอาทิตย์

ที่มา : สรุปโครงการวัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง)

 จากแผนภมูทิี ่4.4 แสดงจ�านวนผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมในโครงการสวดธมัมจกัรกปัปวตันสตูร
วันอาทิตย์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557 ไปจนถึงสัปดาห์ที่ 16  ในวันที่  
3 มกราคม พ.ศ. 2558 แสดงให้เห็นว่า จ�านวนพระภิกษุและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสวด 
ธัมมจักรกัปปวัตนสูตรวันอาทิตย์ ช่วงเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2557 มีจ�านวนเฉลี่ย 150 รูป/คน  
จากนั้นช่วยปลายปี พ.ศ. 2557 มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราสูงในช่วยปลายปี  
พ.ศ.2557 ถึงต้นปี 2559 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะช่วงต้นปีประชาชนนิยมท�าบุญปีใหม่ก็เป็นได้  
ถอืเป็นการเสรมิความเป็นสริมิงคลแก่ตนเองและครอบครัว จากนัน้ในช่วงปี พ.ศ. 2558 มอีตัรา
การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามล�าดับในช่วงกลางปี พ.ศ. 2558 จนถึง
ปลายปี พ.ศ.2558 จะมีอัตราการเข้าร่วมไม่คงที่ โดยเฉลี่ยประมาณ 600 คนต่อสัปดาห์
 2) ในเชิงคุณภาพ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะตามนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 และ 
โครงการสาธยายธัมมจักกัปปวัตนสูตร ณ วัดพระบรมธาตุนครชุม จังหวัดก�าแพงเพชร ที่อาศัย
หลักการทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องมือและกระบวนการในการขัดเกลาทางสังคม  
เพื่อควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกให้อยู่ภายใต้กติกาสังคมอย่างมีเหตุและผล น�าไปสู่ยอมรับ
และถือปฏิบัติ ที่มุ่งเสริมสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิต คือ 1) หลักประกันความมั่นคงของชีวิต  
คือ ไม่มุ ่งร้ายท�าลายผู้อ่ืน 2) หลักประกันความมั่นคงของทรัพย์สิน คือ ไม่ทุจริตคิดโกง 
ไม่มัวเมา ไม่ละเมิดต่อทรัพย์สินของผู้อื่น 3) หลักประกันความมั่นคงของสถาบันครอบครัว 
ไม่ละเมิดต่อจริยธรรมทางเพศ 4) หลักประกันความม่ันคงของสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
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คือ ไม่กล่าวถ้อยค�าที่ปราศจากสติและขาดความรับผิดชอบ อันเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ 
แตกแยกทางสังคม และส่งผลให้ประชาชนมีจิตส�านึกดี ไม่มุ่งร้ายท�าลายผู้อื่น ไม่ทุจริตคิดโกง  
ไม่มัวเมา ไม่ละเมดิต่อทรัพย์สนิของผูอ้ืน่ ไม่ละเมดิต่อจรยิธรรมทางเพศ มสีตใินการรบัฟังข่าวสาร 
มีการวิเคราะห์มากขึ้นจากเรื่องที่ได้ฟัง การไม่ดื่ม ไม่เสพสิ่งของมึนเมาและสิ่งเสพติดทุกชนิด 
สมาชิกในครอบครัวให้ความส�าคัญต่อกันมากขึ้น ไม่กล่าวถ้อยค�าที่ปราศจากสติและขาด 
ความรับผิดชอบอันเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความแตกแยก มีภูมิคุ้นกันในการควบคุมกาย วาจา 
ตามหลักเหตุผล เพื่อไม่ให้ละเมิด หรือกระท�าความผิดภายในครอบครัว ให้ความเคารพต่อ
ความคิดเห็นของผูอ้ืน่ จ�านวนของการเกดิอุบัตเิหต ุและคดต่ีางลดลง มคีวามเคารพต่อกฎกตกิา 
ที่ก�าหนดขึ้น ชุมชน สังคม เกิดความผาสุก ดังสรุปได้ดังนี้
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ความรับผิดชอบ อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความแตกแยกทางสังคม และส่งผลให้ประชาชนมีจิตส านึก
ดี ไม่มุ่งร้ายท าลายผู้อ่ืน ไม่ทุจริตคิดโกง ไม่มัวเมา ไม่ละเมิดต่อทรัพย์สินของผู้อ่ืน ไม่ละเมิดต่อ
จริยธรรมทางเพศ  มีสติในการรับฟังข่าวสาร มีการวิเคราะห์มากข้ึนจากเรื่องที่ได้ฟัง การไม่ดื่ม ไม่เสพ
สิ่งของมึนเมาและสิ่งเสพติดทุกชนิด สมาชิกในครอบครัวให้ความส าคัญต่อกันมากขึ้น ไม่กล่าวถ้อยค า
ที่ปราศจากสติและขาดความรับผิดชอบอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความแตกแยก มีภูมิคุ้นกันในการ
ควบคุมกาย วาจา ตามหลักเหตุผล เพ่ือไม่ให้ละเมิด หรือกระท าความผิดภายในครอบครัว ให้ความ
เคารพต่อความคิดเห็นของผู้อ่ืน จ านวนของการเกิดอุบัติเหตุ และคดีต่างลดลง มีความเคารพต่อกฎ
กติกาที่ก าหนดขึ้น ชุมชน สังคม เกิดความผาสุก ดังสรุปได้ดังนี้ 
 
  
       
       
        
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมภายใต้
โครงการหมู่บ้าน

รักษาศีล 5

1. สร้างหลักประ กัน
ความมั่นคงของชีวิต 

2. สร้างหลักประ กัน
ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง
ทรัพย์สิน 

3. สร้างหลักประกัน
ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง
สถาบันครอบครัว 

4. สร้างหลักประกัน
ความมั่นคงของสิทธิใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

5. สร้างหลักประ กัน
ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง
สุขภาพ 

ต่อบุคคล 

 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ 

 
ผลส าเร็จ 

ต่อชุมชน ต่อครอบครัว

1. ประชาชนมีจิตส านึก
ดี ไม่มุ่งร้ายท าลายผู้อื่น 
 

1 .  ป ร ะ ช า ช น มี
จิ ตส านึ กดี  ไม่ มุ่ ง
ร้ายท าลายผู้อื่น 
2. ไม่ทุจริตคิดโกง 
ไม่มัวเมา ไม่ละเมิด
ต่ อทรั พย์ สิ นขอ ง
ผู้อื่น 
3 . ไ ม่ ล ะ เ มิ ด ต่ อ
จริยธรรมทางเพศ 
4. มีสติในการรับฟัง
ข่ า ว ส า ร  มี ก า ร
วิเคราะห์มากขึ้นจาก
เรื่องที่ได้ฟังมา 
5. การไม่ดื่มไม่เสพ
สิ่งของมึนเมาและ
สิ่งเสพติดทุกชนิด 

1. ความร่วมมือ
ใ น กิ จ ก ร ร ม
โครงการมากข้ึน 
2. ให้ความเคารพ
ต่อความคิดเห็น
ของผู้อื่น 
3 .  จ า น วนของ
การเกิดอุบัติเหตุ 
และคดีต่างลดลง 
4. มีความเคารพ
ต่ อ ก ฎ ก ติ ก า ที่
ก าหนดขึ้น 
4. ชุมชน สังคม 
เกิดความผาสุก 
 

2. สร้างหลักประกัน
ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง
ทรัพย์สิน  
 
3. สร้างหลักประกัน
ความมั่นคงของสถาบัน
ครอบครัว  
 

5. การไม่ดื่ม  ไม่ เสพ
สิ่งของมึนเมาและสิ่ ง
เสพติดทุกชนิด 

4. มีสติ ในการรับฟั ง
ข่าวสาร มีการวิเคราะห์
มากขึ้นจากเรื่องที่ได้ฟัง 
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 ส�าหรบัผลการด�าเนนิการของพระสงฆ์ทีพ่ฒันาข้อปฏบิติัต่อการขับเคลือ่นงานเพือ่สงัคม
ของพระสงฆ์นั้นมีดังนี้ 
 1) ด้านสุขภาพกาย โดยให้ความส�าคัญไปที่รณรงค์ให้มีการท�างานเชิงเครือข่ายในระดับ
ชุมชน ที่มีการประสานความร่วมมือ ซ่ึงเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเช่น ส่งเสริมและสนับสนุนการงด 
สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ รับประทานอาหารปลอดภัยจากโรงต่างๆ โดยเริ่มจากการสนับสนุน 
การฉันอาหารมังสวิรัตของพระสงฆ์ซึ่งจะเป็นตัวแบบได้ ในวันส�าคัญทางศาสนา การส่งเสริม
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในวัด 
 2) ด้านสขุภาพจติ การจดัให้มีการสวดมนต์ ปฏบิติัธรรม ท่ีสามารถขยายผู้ไปสู่ประชาชนได้  
การสร้างกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา 
 3) ด้านสขุภาพ พฒันาโครงการวดัส่งเสริมสุขภาพ โดยมแีนวคดิในการด�าเนนิขบัเคล่ือน
ผ่านกิจกรรม เช่น ลานวดั คอื การรกัษาบรเิวณวดัให้สะอาด ร่มรืน่  ลานใจ คอื มสีถานทีพ่กัผ่อน 
และปฏิบัติธรรมท่ีเป็นสถานท่ีสับปายะ ลานกีฬา คือมีสถานที่ออกก�าลังกาย และสถานที่เดิน
จงกรม จะเห็นได้ว่า แนวความคิดนี้มีเป้าประสงค์ที่จะสร้างแรงดึงดูด ให้คนทุกเพศ ทุกวัด 
เข้าร่วมท�ากิจกรรมภายใต้กิจกรรม 3 ล
 4) ด้านวิถีพุทธ จัดท�าโครงการน�าใจสดใสวิถีพุทธ ที่ให้ความส�าคัญกับการจัดกิจกรรม 
วถิชีาวพทุธตามหลกัภาวนา 4 ทีย่ดึโยงกบัวถิชีวีติของชาวบ้าน ซ่ึงมคีวามสอดคล้องกบัแนวทาง
การพัฒนาสังคมของส�านักงานกองทุนเสริมสร้างสุขภาวะ 4 ด้าน ที่ประกอบด้วย ด้านกาย 
ด้านจิต ด้านปัญญา และด้านสังคม พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนของ
ตนเอง
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ภาพโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ทางสังคมตามนโยบาย
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดก�าแพงเพชร
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4.11 พระนครศรีอยุธยา : มรดกโลก มรดกธรรม เพื่อสุขภาวะทางสังคม
 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนาของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยการสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
ด�าเนินการ 1 โครงการดังนี้
 1. โครงการมรดกโลก มรดกธรรม เพื่อสุขภาวะทางสังคมของวัดและชุมชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
 2. วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และกระบวนการจัดการพ้ืนที่ 
มรดกโลกของวัดและชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมของวัด
และชมุชนจงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยใช้แนวคดิการจดัการมรดกโลก และเพือ่สร้างเครอืข่าย
การอนุรักษ์มรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 3. พื้นที่ด�าเนินการ วัดบางกะจะ ต�าบลส�าเภาล่ม อ�าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วม 87 รูป จาก 43 วัด
 4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา โครงการ
นี้ด�าเนินการโดยการตระหนักถึงปัญหาการจัดการพ้ืนท่ีมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ท่ีองค์กร
การศึกษาและวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ข้ึนทะเบียนไว้ แต่ด้วยความท่ีม ี
การรุกล�้าพื้นที่มรดกโลก ปัญหาขยะ และการไมรู่้เท่าทันกบัการเปลีย่นแปลงท�าให้เกดิสุขภาวะ
ทีไ่ม่เหมาะสม จงึได้มกีารพฒันาความรู ้และกระบวนการของพระสงฆ์ วดั และชมุชน ในการจดัการ
พื้นที่ของวัดและชุมชนบางกะจะเพื่อสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์และจัดการพ้ืนท่ีมรดกโลก 
เชิงการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 1) การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการมรดกโลกของวัดและชุมชน รวมทั้งการ 
ให้ความรู้ด้านการจัดการสุขภาวะของชุมชน
 2) การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบด้านต่างๆ  
ที่มีผลต่อการจัดการพื้นที่มรดกโลกและสุขภาวะของชุมชน
 3) การจัดท�ายุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาด้านสุขภาวะของชุมชนและการจัดการพ้ืนที่มรดก 
โลกโดยความร่วมมือของฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส�านกัศลิปากรที ่3 พระนครศรอียธุยาพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา พิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติอินทร์บุรี อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นต้น
 4) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัยในการขยายความรู้ด้านการจัดการมรดกโลกและสุขภาวะทางสังคม
 5) การเสรมิสร้างเครอืข่ายการจดัการมรดกโลกในพระนครศรอียธุยา เพือ่พฒันากจิกรรม
สาธารณะประโยชน์ การอนุรักษ์พื้นที่มรดกโลกและการจัดการทางสังคม
 6) การสรุปและวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร้างการเรียนรู้ของวัดและชุมชน
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 5. ผลลัพธ์ของโครงการ จากการด�าเนินการ พบว่า พระสงฆ์และชุมชน จ�านวน  
325 รูป/คน มีความตระหนักต่อการเป็นพื้นที่มรดกโลกมากขึ้น โดยมีการปรับแนวทาง 
การพฒันาวดัและชมุชนให้สอดคล้องกับการเรยีนรูด้้านศลิปวฒันธรรม การจัดการพืน้ทีม่รดกโลก 
การเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม โดยสามารถเสนอเป็นยุทธศาสตร์การเรียนรู้ของพระสงฆ์ 
ในการจัดการศิลปวัฒนธรรม การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และการสร้างเครือข่ายพระสงฆ์
รุ่นใหม่ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อน�าไปสู่การจัดการด้านสุขภาวะของสังคมสืบต่อไป

ภาพโครงการมรดกโลก มรดกธรรมเพื่อสุขภาวะทางสังคม
ของวัดและชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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4.12 จังหวัดกาญจนบุรี : สุขภาวะและการเรียนรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
 โครงการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนาในจงัหวดักาญจนบรุี 
โดยการสนบัสนนุของส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ ได้ด�าเนนิการ 3 โครงการ
ย่อย ได้แก่
 1.ชื่อโครงการ โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการของพระภิกษุ
สามเณรจงัหวัดกาญจนบรีุ โครงการที ่2 โครงการพฒันาสขุภาวะและโภชนาการของชมุชนในเขต 
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรีโครงการที่ 3 โครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 
ณ วัดวังก์วิเวการาม ต�าบลหนองลู อ�าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วม 
โครงการ 312 รูป จาก 124 วัด
 2. วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้าง 
สขุภาวะและการเรยีนรูท้างพระพทุธศาสนาโดยการมส่ีวนร่วมของคณะสงฆ์ในจงัหวดักาญจนบรุี 
เพือ่พฒันาศกัยภาพของคณะสงฆ์ในการเสรมิสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา 
โดยผ่านการจัดท�าโครงการพัฒนาเชิงพุทธบูรณาการ เพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู ้
ตามแนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์  
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนองค์กรชุมชน ในการเสริมสร้าง 
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา และเพ่ือพัฒนากิจกรรมพัฒนา 
และขยายองค์ความรู้ในการสร้างสุขภาวะให้กับพระสงฆ์ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี พัฒนา 
วดัต้นแบบสขุภาวะให้กบัพระภิกษสุามเณร จงัหวดักาญจนบรุ ีและการจดัท�าฐานข้อมลูสขุภาวะ 
ชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
 3. พืน้ทีด่�าเนนิการ เขตพืน้ทีอ่�าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรุ ีและวดัวงัก์วเิวการาม ต�าบล
หนองลู อ�าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนา 
การด�าเนินโครงการนี้ได้คาดหวังถึงผลท่ีต้องการได้รับ คือ การสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาวะและโภชนาการของพระภิกษุสามเณรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้
ได้เป้าหมายและแผนการด�าเนินงานด้านวัดต้นแบบสุขภาวะให้กับพระภิกษุสามเณรในจังหวัด
กาญจนบุรี ได้ฐานข้อมูลสุขภาวะพระสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี วัดต้นแบบจ�านวน 30 วัด และ
พัฒนาและขยายผลองค์ความรู้ในการสร้างสุขภาวะให้กับพระภิกษุสามเณรในพื้นที่อื่นๆ ของ
จังหวัดกาญจนบุร ีตามนโยบายโครงการด�าเนนิการ โครงการหมูบ้่านรกัษาศลี 5 โครงการนีเ้ป็น
งานวจิยัเพ่ือพัฒนา (Research and Development) โดยศกึษาจากความต้องการของคณะสงฆ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม  
องค์ความรู้ด้านการพัฒนาจิตและปัญญา รวมถึงการเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรพระสงฆ์
อันเป็นกลไกในการน�าไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการพัฒนาจิตและปัญญา โดยใช้วิธีการรวบรวม
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ข้อมูลเกี่ยวข้องจากเอกสารงานวิจัย นิตยสาร วารสาร เทปบันทึกเสียง ตลอดจนเก็บข้อมูลจาก
วทิยากรในองค์กรทีเ่กีย่วข้อง ซึง่มขีัน้ตอนการด�าเนนิโครงการ ดงันี ้ การปรกึษาและขอค�าแนะน�า
จากคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีเกี่ยวกับโครงการ การออกส�ารวจสถานที่และสอบถามข้อมูล 
การประชุมวางแผนปฏิบัติงานเบื้องต้นกับคณะคณะสงฆ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
การนิมนต์คณะสงฆ์ และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการ จ�านวน 3 ครั้ง 
การตดิตามการบทบาทการท�างานของผูเ้ข้าร่วมโครงการ และสัมมนาสรุปโครงการ การประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานจากแบบประเมินโครงการ 
 5. ผลลัพธ์ของโครงการ ผลการด�าเนินการมีดังนี้ 
 โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการของพระภิกษุสามเณร
จังหวัดกาญจนบุรี คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ได้เห็นความส�าคัญของการพัฒนาสุขภาวะ
และโภชนาการของพระภิกษุสามเณรในจังหวัด เนื่องจากพระภิกษุสามเณรต้องอาศัยอาหาร 
ของประชาชนด้วยการบิณฑบาตซ่ึงไม่สามารถที่จะเลือกฉันอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายของ
ตนได้ พร้อมกันนี้ก็ควรที่จะมีการสัมมนาเพื่อหาแนวทางรักษาสุขภาพพร้อมทั้งหาแนวทาง 
น�ารูปแบบวิธีการรักษาสุขภาพไปเผยแผ่ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ของตนเพื่อให้มีความเข้าใจ 
ในการรักษาสุขภาพของตนเองต่อไป ในโครงการดังกล่าวนี้ ได้ส่งเสริมให้คณะสงฆ์ได้มีการ 
จดัท�าฐานข้อมลูสขุภาวะของพระภิกษุสามเณร มกีารพฒันาและขยายผลองค์ความรูใ้นการสร้าง
สุขภาวะของพระภิกษุสามเณร และได้พัฒนาเป้าหมายและแผนการด�าเนินงานด้านวัดต้นแบบ 
สขุภาวะให้กับพระภกิษสุามเณร โดยก�าหนดเป้าหมายให้มกีารสร้างความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้อง
ในการดูแลสุขภาวะและโภชนาการของพระภิกษุสามเณร โดยมีผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้
จ�านวน 100 รูป และได้ฐานข้อมูลสุขภาวะพระสงฆ์ต้นแบบจ�านวน 30 วัด พร้อมมีการจัดท�า
แผนการด�าเนินการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการของพระสงฆ์ในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการ
ด�าเนินโครงการ พบว่า 
 1) ข้อมูลด้านสุขภาวะของพระสงฆ์ พบว่า พระสงฆ์ที่เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้มีอายุ 
ต�่าสุด คือ 20 ปี มีอายุสูงสุด คือ 77 ปี และมีพรรษาต�่าสุด คือ 1 พรรษา และมีพรรษาสูงสุด คือ 
28 พรรษา มีน�้าหนักต�่าสุด 46 กก. มีน�้าหนักสูงสุด  120 กก. โดยมีน�้าหนักโดยเฉลี่ย 69.76 กก. 
มส่ีวนสงูต�า่สดุ 155 ซม. มส่ีวนสงูสงูสดู 190 ซม. โดยมส่ีวนสงูโดยเฉลีย่ 169.83 ซม. ด้านการฉัน 
(รบัประทาน) อาหารและการด่ืม พระสงฆ์ส่วนใหญ่จะฉันอาหารประเภทน�า้พริกและผัก ประเภท 
ทอดและแกงกะทิเป็นอันดับรองลงมา มีการฉันผลไม้เป็นประจ�า และขนมหวานเป็นอันดับ 
รองลงมา และพระสงฆ์ส่วนใหญ่ ฉันเครื่องดื่มประเภทกาแฟจ�านวนมาก และฉันน�้าหวาน และ
เครื่องดื่มชูก�าลังเป็นอันดับรองลงมา ด้านการสูบบุหรี่ พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังสูบบุหรี่เป็นประจ�า 
(39%) แต่ก็ไม่สูบบุหรี่เลยมีจ�านวนใกล้เคียงกัน (34%) การออกก�าลังกาย พระสงฆ์ส่วนใหญ่
จะมกีารออกก�าลงักายในแต่ละวนั โดยออกบิณฑบาตโดยเฉลีย่วนัละ 64.5 นาท ีการเดนิจงกรม
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โดยเฉลี่ยวันละ 45 นาที  และท�าความสะอาดวัดโดยเฉลี่ยวันละ 1 ชั่วโมงขึ้นไป นอกจากนี้ ยังมี 
วิธีการออกก�าลังกายด้วยวิธีอื่นๆ เช่น ท�างานวัด เดินออกก�าลัง พัฒนาวัด เป็นต้น ด้านโรค
ประจ�าตัวพระสงฆ์ส่วนใหญ่ ไม่มีโรคประจ�าตัว (74%) ส่วนที่มีโรคประจ�าตัว ส่วนใหญ่จะเป็น
โรคภูมแิพ้ ความดนั กระเพาะอาหารและโรคเก่ียวกบัไต เบาหวาน โลหติจาง หวัใจ และรดิสดีวง 
(26%) และจะมีการเข้ารับการรักษาและการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
เป็นประจ�าทุก 12 เดือน
 2) ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของพระสงฆ์ พบว่า พระสงฆ์มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโดยรวม
อยู่ในระดับร้อยละ 72.94 โดยมีความรู้ด้านโภชนาการร้อยละ 78 ด้านการจัดการความเครียด
อยู่ในระดับร้อยละ 70.25 และด้านการบริหารร่างกายอยู่ในระดับร้อยละ 63 ตามล�าดับ
 3) พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพของพระสงฆ์ พบว่า พระสงฆ์ท่ีเข้าร่วม
โครงการ มีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง (=3.06) โดยม ี
การสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นกับร่างกายของตน และน�าความรู้ที่ได้มาปฏิบัติในการ 
ส่งเสริมสุขภาพของตนเอง โดยพระสงฆ์เห็นด้วยที่จะให้มีการออกก�าลังกายในส่วนที่เหมาะสม 
กับสมณสารูป เช่น การบิณฑบาต การเดินจงกรม ตลอดจนถึงมีวิธีการออกก�าลังกายอื่นๆ  
ที่เหมาะสม มีการตรวจสุขภาพพระสงฆ์เป็นประจ�าทุกปี จัดให้มีสถานที่ ตลอดจนถึงวิธีการ
ออกก�าลังกายทีเ่หมาะสม และให้ค�าแนะน�าและความรูด้้านอาหารและโภชนาการทีถ่กูต้องและ
เหมาะสมแก่พระสงฆ์ ตลอดจนถงึควรเลอืกฉนัอาหารทีม่ปีระโยชน์และเหมาะสมกบัสขุภาพด้วย
 โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการของชุมชนในเขตเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี สุขภาวะและโภชนาการของพระภิกษุสามเณรในจังหวัดกาญจนบุรี จะม ี
ความสมบูรณ์มิได้หากขาดการอุปถัมภ์ดูแลจากพุทธศาสนิกชน และในขณะเดียวกันพระภิกษุ
สามเณรเองก็จะเป็นผู้เผยแผ่ธรรมสั่งสอนให้ประชาชนในพื้นที่เป็นคนดี ประกอบสัมมาอาชีพ 
ซึง่เท่ากับว่า พระภกิษุสามเณรเป็นผูใ้ห้ธรรม ส่วนประชาชนเป็นผูใ้ห้ทาน เนือ่งจากชมุชนในเขต
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ประชาชนร้อยละ 90 นับถือพระพุทธศาสนา มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กับทางพระพุทธศาสนามิได้ขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนหรืออุปถัมภ์พระพุทธศาสนา  
มีการท�าบุญใส่บาตรแด่พระภิกษุสามเณรท่ีจ�าพรรษาอยู่ในวัดบริเวณเขตเทศบาลมิได้ขาด 
อาหารที่ใส่บาตรส่วนมากจะเป็นประเภทท่ีก่อให้เกิดการสั่งสมไขมันหรือก่อให้เกิดโรคภัย 
ไข้เจ็บแก่พระภกิษสุามเณร ทัง้นีเ้พราะความรูไ้ม่เท่าทนัต่อเหตกุารณ์ จงึท�าให้พระภกิษสุามเณร 
เกดิโรคภยัไข้เจบ็ไม่ทางตรงกท็างอ้อม ด้วยการเล็งเหน็ความเกือ้กลูกนัดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
ที่ 2 น้ีขึ้นเพื่อพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบวัด 
ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการดังกล่าวนี้ ได้ส่งเสริมให้ประชาชน
จัดท�าฐานข้อมูลสุขภาวะชุมชน ได้พัฒนาและขยายผลองค์ความรู้ในการสร้างสุขภาวะและ
ได้พัฒนาเป้าหมายและแผนการด�าเนินงานด้านวัดต้นแบบสุขภาวะให้กับพระภิกษุสามเณร 
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โดยก�าหนดเป้าหมายให้มีการสร้างความรู ้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการดูแลสุขภาวะและ
โภชนาการของประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้จ�านวน 100 คน พร้อมมีการจัดท�า 
แผนการด�าเนินการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ผลการด�าเนินโครงการพบว่า 
 1) ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน พบว่าประชาชนมีความรู้เก่ียวกับสุขภาพ 
โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 60.83 โดยมีความรู้ด้านโภชนาการอยู่ในระดับร้อยละ 70.4  
รองลงมาคือ ด้านการบริหารร่างกายอยู่ในระดับร้อยละ 61.5 และด้านการจัดการความเครียด 
อยู่ในระดับร้อยละ 36.25
 2) พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน พบว่า ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ มพีฤตกิรรมด้านความรบัผิดชอบต่อสขุภาพอยูใ่นระดับมาก ( =3.52)  โดยมีการสงัเกต
อาการเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นกับร่างกายของตน และพร้อมปฏิบัติตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่
 3) พฤติกรรมการใส่บาตรและการเลือกส่ิงของส�าหรับใส่บาตรของประชาชน พบว่า 
ประชาชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ มพีฤตกิรรมการใส่บาตร อยูใ่นระดับมาก ( =3.57) โดยจะใส่บาตร
ด้วยความยนิดไีม่เสยีดาย ( = 4.16) ใส่บาตรด้วยของอันสะอาด ( = 4.15) จะระลกึถงึบญุทีไ่ด้รบั 
จากการใส่บาตรเสมอ ( = 3.85) และใส่บาตรตามเวลาที่เหมาะสม เป็นต้น โดยประชาชนที ่
เข้าร่วมโครงการ มีพฤติกรรมการเลือกอาหารที่ใส่บาตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.88)  
โดยจะเลือกอาหารที่ใส่บาตรที่สะอาด ( = 4.05) ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ( = 4.02) ใส่บาตร
ด้วยอาหารที่ปรุงสุกแล้ว ( = 4.01) โดยจะงดเว้นอาหารที่มีรสเค็มจัด ( = 4.28) อาหารประเภท
ทอด ( = 4.18) อาหารที่มีรสหวานจัด ( = 4.18) เป็นต้น
 4) ความคดิเหน็ของประชาชนต่อการเสรมิสร้างสขุภาพส�าหรบัพระสงฆ์ พบว่าประชาชน
มีความคิดเห็นว่า พระสงฆ์ควรดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการเลือกฉันอาหารที่เป็นประโยชน์ 
ครบ 5 หมู่ เน้นผัก ผลไม้เป็นหลัก ลดหาอาหารที่เสี่ยงต่อโรค เช่น มันจัด หวานจัดเค็มจัด 
เป็นต้น ควรเลือกออกก�าลังกายตามความเหมาะสมเช่น การกวาดลานวัด ควรจัดให้มีโครงการ 
ตรวจสุขภาพให้กับพระสงฆ์อย่างต่อเนื่องและเป็นประจ�า และพระสงฆ์ควรลดหรือหลีกเล่ียง
อาหารที่มันจัด เค็มจัดหรืออาหารรสจัดทุกประเภท อันอาจเสี่ยงต่อโรค
 โครงการที ่3 โครงการการมส่ีวนร่วมในการพัฒนาหมูบ้่านรกัษาศลี 5 ณ วดัวงัก์วเิวการาม 
ต�าบลหนองลู อ�าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี การด�าเนินการโครงการต่างๆ ขึ้นเพื่อพัฒนา 
ให้เป็นต้นแบบเพื่อกระจายไปสู่สังคมอื่นๆ หากไม่ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กร
ต่างๆ แล้ว ก็ยากที่จะส�าเร็จ โครงการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชน
วัดวังก์วิเวการาม ถูกจัดขึ้นด้วยการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ (สสส.) โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ก�าหนดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 และส่งเสริมแต่ละ
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หมู่บ้านได้ร่วมกันพัฒนาและสร้างการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ศีล 5 
ถือเป็นบทบัญญัติพื้นฐานของพระพุทธศาสนา เป็นส่ิงท่ีก่อประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม เป็น 
พืน้ฐานของการอยูร่่วมกนัในสงัคม การรกัษาศลี หมายถึง การไม่ล่วงละเมดิต่อหลกัการอยูร่่วมกนั 
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนให้เดือนร้อน ศีลเป็นหลักมนุษยธรรม บุคคลผู้รักษาศีลประพฤติ
ธรรมย่อมอยูเ่ป็นปกตสิขุ โดยประชาชนในพืน้ทีใ่ห้ความเคารพหลวงพ่ออตุตมะ ผู้ซ่ึงคอยส่ังสอน 
ให้ทุกคนรักษาศีล 5 เป็นประจ�า ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ผิดลูกผิดเมีย ไม่กล่าวค�าโกหก  
และอย่าดืม่สรุาจนเมามาย  โดยหลวงพ่ออุตตมะจะคอยชีแ้นะแนวทางเป็นตวัอย่าง และประชาชน 
กน็�ามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัตติาม นอกจากน้ี ผูใ้ห้สมัภาษณ์ทกุคนต่างกล่าวไปในทิศทางเดียวกนั
ว่า หลวงพ่อจะแนะน�าให้มีการท�าบุญรักษาศีลตลอดปี มีการเข้าวัด นั่งสมาธิ ท�าบุญตักบาตร  
น�าดอกไม้ไปบูชาพระเจดีย์จนเป็นกิจวัตร การน�าศีลให้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน ประชาชนได้น�า
หลักศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันทุกคน โดยจะต่ืนแต่เช้าตรู่ เมื่อท�าธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว  
จะหุงข้าวเพื่อถวายพระที่บ้าน, สมาทานศีล สวดมนต์ไหว้พระ น่ังสมาธิที่บ้าน และตักบาตร 
ทุกวัน จะมีการถือศีลที่วัดในวันพระใหญ่ และมีการสวดมนต์ก่อนนอนทุกครั้ง และ การน�าศีล
ไปใช้กับบุคคลในครอบครัวและผู้อื่น พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนจะให้สัมภาษณ์ไปในทิศทาง
เดียวกันว่า เม่ือตนเองปฏิบัติเช่นไร ก็จะคอยสั่งสอนให้บุตรหลานและคนรอบข้างของตนเอง
ปฏิบัติเช่นนั้น โดยด�ารงตนให้เป็นตัวอย่างก่อน แล้วค่อยแนะน�าให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะ
เป็นการชักชวนเข้าวัด ท�าบุญ รักษาศีล เป็นต้น

แผนภาพที ่4.8 โครงการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาจงัหวดักาญจนบุรี
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พระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่ก่อประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม เป็นพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
การรักษาศีล หมายถึง การไม่ล่วงละเมิดต่อหลักการอยู่ร่วมกัน ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนให้เดือน
ร้อน ศีลเป็นหลักมนุษยธรรม บุคคลผู้รักษาศีลประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นปกติสุข โดยประชาชนใน
พ้ืนที่ให้ความเคารพหลวงพ่ออุตตมะ ผู้ซึ่งคอยสั่งสอนให้ทุกคนรักษาศีล 5 เป็นประจ า ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่
ลักทรัพย์ ไม่ผิดลูกผิดเมีย ไม่กล่าวค าโกหก และอย่าดื่มสุราจนเมามาย  โดยหลวงพ่ออุตตมะจะคอย
ชี้แนะแนวทางเป็นตัวอย่าง และประชาชนก็น ามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์
ทุกคนต่างกล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า หลวงพ่อจะแนะน าให้มีการท าบุญรักษาศีลตลอดปี มีการเข้า
วัด นั่งสมาธิ ท าบุญตักบาตร น าดอกไม้ไปบูชาพระเจดีย์จนเป็นกิจวัตร การน าศีลให้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ประชาชนได้น าหลักศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ าวันทุกคน โดยจะตื่นแต่เช้าตรู่ เมื่อท าธุระ
ส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว จะหุงข้าวเพ่ือถวายพระที่บ้าน, สมาทานศีล สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิที่บ้าน 
และตักบาตรทุกวัน จะมีการถือศีลที่วัดในวันพระใหญ่ และมีการสวดมนต์ก่อนนอนทุกครั้ง และ การ
น าศีลไปใช้กับบุคคลในครอบครัวและผู้อ่ืน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนจะให้สัมภาษณ์ไปในทิศทาง
เดียวกันว่า เม่ือตนเองปฏิบัติเช่นไร ก็จะคอยส่ังสอนให้บุตรหลานและคนรอบข้างของตนเองปฏิบัติ
เช่นนั้น โดยด ารงตนให้เป็นตัวอย่างก่อน แล้วค่อยแนะน าให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นการชักชวน
เข้าวัด ท าบุญ รักษาศีล เป็นต้น 
 
แผนภาพที่ 4.8 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

การเสริมสร้างสุขภาวะและ
โภชนาการของวัดและชุมชน  

การเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
และการด าเนินการตามโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 

- วัดต้นแบบสุขภาวะ 30 วัด 
- ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ 2 แห่ง 
- หมู่บ้านศีล 5 สันติสุข 3 แห่ง 
- เครือข่ายสุขภาวะ 1 เครือข่าย 
- เครือข่ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 

การเสริมสร้างสุขภาวะและ
ความร่ วมมื อของภาครั ฐ 
เอกชน ประชาสังคม และวัด
ในพื้นที่กาญจนบุรี 

นโยบายโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 สร้างสุขภาวะ
และสังคมสันติสุข 
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4.13 จังหวัดขอนแก่น : สุขภาวะแบบพอเพียงที่สร้างได้
 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ ได้ด�าเนินการโครงการจ�านวน 1 โครงการ  พื้นที่ ได้แก่
 1. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะเชิงพุทธจังหวัด
ขอนแก่น
 2. วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และกระบวนการด้านสุขภาวะและ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะเชิงพุทธ และเพื่อ
พัฒนากิจกรรมเชิงพุทธตามนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
 3 พื้นที่ด�าเนินการ วัดอุตสาหะ บ้านขุนด่าน ต�าบลบ้านดง อ�าเภออุบลรัตน์ จังหวัด 
ขอนแก่น และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต�าบลโคกสี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี 
พระสงฆ์ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 421 รูป/คน จาก 214 วัด
 4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ โครงการเกิดขึ้นเพ่ือสนอง 
รับนโยบายของคณะสงฆ์ ในสมัยท่ีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู ้ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จ 
พระสังฆราช ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ให้การสนับสนุน 
ด้านงบประมาณในการขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 เพื่อให้โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประสบผลส�าเร็จ
ตามเจตนารมณ์ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้จัดท�าโครงการได้เลือกพื้นที่วัดอุตสาหะ 
บ้านขุนด้าน ต�าบลบ้านดง อ�าเภออุบลรัตน์ในการด�าเนินการตามโครงการหมู่บ้านศีล 5  
จนได้กลายเป็นหมูบ้่านศีล 5 ต้นแบบ ซ่ึงมพีระครวูริิยธรรมคณุเจ้าอาวาสวัดอตุสาหะ บ้านขนุด่าน 
เป็นแกนน�าชาวบ้านในการขับเลื่อนและพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ชาวบ้านและ
เยาวชน โดยมีกิจกรรมอาทิ การจัดงานปลอดเหล้าไม่ขายเหล้าในวันพระ การท�าวัตรเย็น ที่วัด 
สนับสนุนให้ผู้ปกครองน�าเยาวชนเข้าวัดในวันเสาร์-อาทิตย์ กิจกรรมใส่บาตรก่อนไปโรงเรียน 
การบวชภาคฤดรู้อน การอบรมยาเสพติด โดยมุง่เน้นการจดัการสขุภาวะองค์รวมให้กับผูเ้ข้าร่วม 
โครงการ 
 ส่วนโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะเชิงพุทธ เกิดขึ้นโดยมองว่า 
ในอดีตท่ีผ่านมาวัดและพระสงฆ์เป็นแกนน�าของชุมชน และชุมชนในภาคอีสานส่วนใหญ่เป็น
ชมุชนทีท่�าอาชพีเกษตรกร เมือ่เป็นเช่นนีม้พีระสงฆ์หลายรูปพยายามร้ือฟ้ืนและแสวงหาบทบาท
ในการเป็นผู้น�าชาวบ้าน ในยุคท่ีสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจอยู่ในขั้นวิกฤตินี้ พระสงฆ ์
พยายามมองหาปัญหาสังคมปัจจุบัน ที่มีความสลับซับซ้อนให้รู้ปัญหาที่ชัดเจนและตรงจุด  
แล้วพยายามค้นหาแก่นพุทธธรรมเพื่อน�ามาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อน�ามาเป็นหลัก 
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านและชุมชนให้ดีข้ึน ท่ีผ่านมา 
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เกษตรกรในจงัหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่มสีภาพท่ีขาดความรูด้้านการเกษตร ขาดเงนิทนุหมนุเวยีน
ในการด�าเนินงานด้านการเกษตร มีหนี้สิน ปลูกข้าวแต่ไม่มีข้าวกิน ปลูกพืชก็ขายได้ราคาที่ 
ไม่เป็นธรรม ชาวบ้านเล่นการพนันและอบายมุขต่างๆ ขาดการเอาใจใส่ด้านการดูแลสุขภาพ
อนามัยทั้งของตนเองและบุตรหลาน เยาวชนขาดการดูแลเอาใจใส่ พระสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น 
เมื่อเห็นประชาชนประสบกับปัญหาเช่นน้ี จึงได้ต้ังประณิธานไว้ว่า จะหาทางแก้ไขปัญหา 
ความยากจน ปัญหาหนีส้นิและปัญหาสขุภาพอนามยั ให้กบัชาวบ้านให้ได้ ด้วยการน�าหลกัธรรม
มาใช้กับการแก้ปัญหาการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรเชิงพุทธ เพื่อท�าให้เศรษฐกิจชุมชน 
มีความเข็มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนและถาวร ดังนั้น พระโสภณพัฒนบัณฑิต  
จึงได้จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะวิถีพุทธต้ังในเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต�าบลโคกสี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
เพือ่ทดลองการปลกูเกษตรเชงิพทุธบนพืน้ที ่8 กว่าไร่ เป็นศนูย์การเรียนรู้เกษตรทีป่ลอดสารพิษ 
เป็นเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างสุขภาวะให้กับผู ้บริโภคจนประสบผลส�าเร็จและเป็นเกษตร 
วิถีต้นแบบ โดยวัตถุประสงค์ของการด�าเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ 
สขุภาวะเชงิพทุธ ได้แก่ เพือ่จดัท�าชดุความรูเ้กีย่วกบัการปลกูหมุนเวยีน และเพ่ือขยายองค์ความรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะวิถีพุทธ 
 ในด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืในการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนา พบว่า วัดอุตสาหะ โดยพระครูวิริยธรรมโสภณ ได้สร้างเครือข่ายในการพัฒนา
สังคม ชุมชน และการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
 1. เทศบาลต�าบลบ้านดง เป็นหน่วยงานทีใ่ห้การสนบัสนนุงบประมาณด�าเนนิการท�างาน
ในโครงการต่างๆ ท่ีทางวัดกับชุมชนได้ร่วมกันจัดขึ้น และท�างานเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับ
ชุมชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
 2. ผู้น�าชุมชน ผู้น�าในต�าบลบ้านดงผู้จะให้ความร่วมมือกับพระครูวิริยธรรมโสภณ 
เป็นอย่างดีในการท�ากิจกรรมของทางวัดและชุมชน จากการวิจัยครั้งนี้ท�าให้เห็นบทบาทส�าคัญ
ของผูน้�า เช่น ก�านนั ผูใ้หญ่บ้านและผู้น�าในชมุชนในด้านต่างๆ ซึง่บคุคลเหล่านีเ้ป็นผู้ทีม่บีทบาท
ส�าคัญในการน�าพาชาวบ้านพัฒนาชุมชน ประสานงาน และที่ส�าคัญผู้น�าชุมชนเป็นตัวอย่างที่ดี
ของชุมชนในการบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์
 3. ชาวบ้าน โดยทัว่ไปแล้วชาวบ้านกไ็ด้เข้าวดัท�าบญุอยูเ่ป็นประจ�า นอกจากนีช้าวบ้านยงั
ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันาชุมชนร่วมกบัพระสงฆ์ โดยชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจท�างานด้วย
ความเสียสละทั้งก�าลังกายและก�าลังทรัพย์สุขภาวะของชุมชน เช่น ร่วมกันรักษาความสะอาด 
ในหมู่บ้าน  
 4. โรงเรียน เครือข่ายของพระครูวิริยธรรมโสภณ ประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านขุนด่าน 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม และโรงเรียนบัวแก้วพิทยา โรงเรียนเหล่านี้ได้เข้ามาท�ากิจกรรม 
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กับทางวัด คือการร่วมพิธีกรรมในวันส�าคัญทางศาสนา เช่น ทอดเทียนในเทศกาลเข้าพรรษา  
การท�าความสะอาดวัด เป็นต้น เจ้าอาวาสก็จะให้โอวาทเก่ียวกับหลักการด�ารงชีวิตตามหลัก 
พระพุทธศาสนา ซึ่งมีผลท�าให้เด็กได้รับการปลูกฝังเร่ืองคุณงามความดี มีผลท�าให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี 
 ส่วนการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื ศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงเชิงพทุธ วทิยาเขต
ขอนแก่น ภาคีเครือข่ายการท�างานพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 
ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตขอนแก่น ต�าบลโคกสี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ�าแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้
 1. องค์การบริหารส่วนต�าบลโคกสี เข้ามาร่วมท�ากิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติ ณ  
ศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงและสขุภาวะเชงิพทุธ มกีารฟังการบรรยายการท�าเกษตรจากผูรู้้ 
และลงมอืปฏิบัติ โดยการร่วมการปลกูพชื เช่น มะนาว มะละกอ ตะไคร้ และกล้วยน�า้ว้า เป็นต้น 
 2. ชุมชนบ้านโคกสีและบ้านเลิง น�าโดยผู้ใหญ่บ้านและก�านันต�าบลโคกสีเป็นผู้มีบทบาท
ส�าคญัในการท�างานร่วมกบั มจร วทิยาเขตขอนแก่น ในส่วนของการน�าพาชาวบ้านเข้ามาเรียนรู้  
เกษตรเชิงพุทธ 
 3. โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ได้มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของนกัเรยีนซึง่เป็นการเรียนรูน้อกห้องเรยีน อันเป็นความรู้ทีส่ามารถน�าไปปฏิบติัได้จริง นอกจาก 
การเรยีนรูท้างการเกษตรแล้วนกัเรยีนยงัได้เรยีนรู้เกีย่วกับการประยกุต์ใช้หลักธรรมในการเกษตร
และในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน
 4. โรงพยาบาลขอนแก่น 2 บ้านโคกสี ต�าบลโคกสี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
ได้เข้ามาร่วมท�างานด้วยในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการดแูลรกัษาสขุภาพ เช่น โครงการคนเฒ่าเข้าวัด 
ได้มาร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู ้เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพของคนแก่ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 5. ชมรมคนพุทธ น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชอบ ดีส่วนโคก เป็นกลุ่มที่ได้ร่วมท�างาน 
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะเชิงพุทธ และน�าพาชาวบ้านท�ากิจกรรม 
ที่เป็นประโยชน์อีกหลายอย่าง เช่น จัดตั้งกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น 
 5. ผลลัพธ์ของโครงการ มีดังนี้
 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาของวัดอุตสาหะ 
บ้านขุนด่าน ต�าบลบ้านดง อ�าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เกิดผลส�าเร็จดังนี้
  1) การจัดงานปลอดเหล้า บ้านขุนด่านเป็นหมู่บ้านที่จัดงานปลอดเหล้า การจัด
งานปลอดเหล้านี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจของหลายภาคส่วน ได้แก่ บ้าน วัด และราชการ  
โดยทั้งสามหน่วยงานหลักได้มองเห็นโทษของการด่ืมสุราอันเป็นต้นเหตุของการก่อให้เกิด 
การทะเลาะววิาท อาชญากรรม ท�าลายสุขภาพ เป็นการสิน้เปลอืงโดยเปล่าประโยชน์ และเหล้า
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ยังเป็นสิ่งที่น�าไปสู่การติดยาเสพติดชนิดอื่นๆ 
  2) ไม่ขายเหล้าในวนัพระ พ่อค้า แม่ค้าในหมูบ้่านมคีวามเหน็ว่าบ้านขุนด่านเป็นหมูบ้่าน 
ศีลห้าต้นแบบจึงไม่ควรขายเหล้าในวันพระและทุกร้านก็ได้ให้ความร่วมมือ ถึงแม้ว่าจะมีการ 
ขายเหล้าในหมูบ้่านแต่ว่าน่าจะเว้นสกัวนัโดยเฉพาะวนัพระ นัน่กแ็สดงให้เหน็ว่าชาวบ้านค้าขาย
แบบชาวพุทธคือการค้าไม่ได้หวังแต่จะเอาผลประโยชน์ส่วนตนอย่างเดียว ยังคิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
  3) ประชาชนและเยาวชนท�าวตัรเยน็ทีว่ดั ตามหลกัการปฏบิตัใินทางพระพทุธศาสนา
ตอนเย็นหรือก่อนนอนก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระเพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรมและ
คุณพระสงฆ์ ซึ่งเป็นหลักแห่งความดีตามหลักพุทธศาสนา เมื่อผู้ใดได้ยึดเป็นหลักในการด�าเนิน
ชีวิตจะท�าให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
  4) เยาวชนเข้าวัดวันเสาร์ อาทิตย์ เยาวชนจะมาท�าบุญที่วัด (ไหว้พระ ตักบาตร  
ท�ากิจกรรมที่วัด เช่น ท�าความสะอาดวัดปัดกวาดลานวัด วิหาร ศาลาการเปรียญ เป็นต้น) 
  5) นักเรียนใส่บาตรก่อนไปโรงเรียน ตอนเช้า ก่อนนักเรียนจะไปโรงเรียน พ่อแม่  
ผู้ปกครองจะเตรียมข้าว อาหารให้บุตรหลานของตนใส่บาตร ซึ่งการกระท�าอย่างนี้เป็นการ 
ปลูกฝังเด็กให้รู้จักการให้นักเรียนมีความเสียสละ เพราะการใส่บาตรก็คือการให้ชนิดหนึ่ง  
และการให้ก็เป็นการช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดี เมื่อเด็กถูกปลูกฝังในการให้ต้ังแต่เด็ก  
เมื่อเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ จะท�าให้เขาเป็นคนดีของสังคม
  6) การบรรพชาภาคฤดรู้อน การบวชภาคฤดูร้อนของวดัอสุาหะเกิดจากความร่วมมอื 
ของทกุๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์จงัหวดัขอนแก่น อบุาสก อบุาสกิา องค์การบรหิารส่วนท้องถิน่ 
ข้าราชการครู ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะพัฒนาก�าลังหลักของชาติ โดยการออกท�าหน้าที่
เชิญชวนชาวขอนแก่นตามหาแก่นธรรม ด้วยการบวชสามเณรล้านรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนา 
ที่ศูนย์บวชวัดอุตสาหะ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น จนกลายมาเป็นศูนย์บวชภาคฤดูร้อน 
ตวัอย่าง โดยทีพ่ระครวูริิยธรรมโสภณท่านจดับวชภาคฤดูร้อนมายาวนานหลายปี จนเป็นประเพณ ี
ในชุมชนว่า “เด็กผู้ชายปิดเทอมต้องบวช” โรงเรียนในชุมชนก็สนับสนุนเพราะเด็กที่บวชเป็น
สามเณรแล้ว พอถึงเปิดเทอมคุณครูจะได้เด็กดีมีคุณภาพกลับคืนสู่โรงเรียน ล่าสุด โรงเรียน
อุบลรัตน์พิทยาคม และโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม โรงเรียนใกล้วัดอุตสาหะพร้อมใจกันประกาศ 
เป็นนโยบาย “นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ทุกคนปิดเทอมต้องบวชทุกปี” คือ ถ้าไม่บวช 
จะไม่ผ่านขึ้นชั้น ม.3 
   7) การท�าเกษตรวิถีพุทธ จัดให้มีสถานที่เรียนรู้ สถานที่ฝึกอบรมชาวบ้าน และเป็น
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรแนวพุทธ 
  8) การท�างานบริการสังคมคือท�าให้ชาวบ้านได้ลดค่าใช้จ่ายในการจัดงานและท�าให้
ผูกไมตรีไว้ได้ 
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  9) ส่งเสริมอาชีพท�าให้ชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
ไม่ต้องเป็นทุกข์ใจเพราะการกู้หนี้ 
  10) พฒันากาย (รกัษาศลี) คอืท�าให้มคีวามส�ารวมระวงัในการด�าเนนิชวีติ ไม่เบยีดเบยีน 
ตนเองและผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน (5) พัฒนาจิตใจคือท�าให้ใจสงบ เป็นสุข และม ี
ความสุขุมรอบคอบในการท�างาน (6) พัฒนาปัญญาคือท�าให้เข้าใจปัญหาชีวิตและสามารถใช้ 
สติปัญญาแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตของตนให้มีความสุขได้ 
 ส่วนผลลัพธ์ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะเชิงพุทธ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตขอนแก่น ต�าบลโคกส ีอ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น มดีงันี้
 1) สขุภาวะด้านร่างกาย ศนูย์การเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพียงและสุขภาวะเชงิพุทธ เน้นการ 
ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่มีสารพิษ 
ที่ตกค้างกับอาหาร แนะน�าให้เกษตรกรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้การบริโภคเอง โดยหลักศีลห้า 
คอืไม่ท�าลายสิง่แวดล้อมและชีวติสตัว์อืน่ โดยใช้ปุ๋ยคอกหรือปุย๋หมกัแทนสามารเคมจีะไม่ท�าลาย
สิ่งแวดล้อมและชีวิตสัตว์อื่น พืชผักก็จะไม่มีสารเคมีตกค้าง ผู้บริโภคก็จะปลอดภัยจากสารเคมี 
 2) สุขภาวะด้านจิตใจ   มีการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม อบรมธรรมเป็นการได้รักษาจิตใจ
ให้สงบ จิตที่มีความสงบย่อมมีความสุขุมเยือกเย็น เหมาะแก่การงานทุกอย่างและสามารถ 
พัฒนาจิตที่สงบนี้ให้เข้าถึงวิถีแห่งปัญญาอีกด้วย กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาด้านนี้ ได้แก่  
ชมรมคนพุทธ มจร
 3) สุขภาวะด้านปัญญา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะเชิงพุทธ เน้น 
การพัฒนาทางด้านปัญญา ดังพุทธสุภาษิตที่ว่า ปัญญา โลกสมึ ปจโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่าง 
ในโลก) แก่นิสิตที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ข้าราชการ  
หน่วยงานเอกชน และประชาชนทัว่ไป โดยการให้ความรู้ด้านการเกษตรเชงิพุทธ และการด�าเนนิ
ชีวิตตามตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 และการดูแลสุขภาวะแบบองค์ร่วมคือการดูแลสุขภาวะ 
 4) สุขภาวะด้านสังคม มีการปลูกฝังให้นิสิตทั้งที่เป็นพระภิกษุ สามารเณรและนิสิตที่เป็น
คฤหัสถ์ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้มีจิตส�านึกรักสถาบัน รักบ้านเกิด 
และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันมีความเสียสละ 
ต่อส่วนรวม เป็นการสร้างโอกาสให้เขาเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม และเป็น 
การสร้างวสิยัทศัน์เชงิบวกให้ผูท่ี้ส�าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
วิทยาเขตขอนแก่น
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ภาพโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
จังหวัดขอนแก่น
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4.14 จงัหวดัอุดรธานี : สวนป่าพทุธธรรมพืน้ฐานของการการสร้างสขุภาวะทางสงัคม
 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  
โดยการสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ด�าเนินการ 1 โครงการ
 1. โครงการเกษตรแนวพุทธธรรมสถานสวนป่าทุ่งนาค�าหลวง
 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ โครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเป็นการศึกษาเรียนรู้แนวทาง
การท�าการเกษตรแนวพุทธ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้การท�าเกษตรวิถีพุทธ และ
เพือ่สร้างเครอืข่ายเกษตรวถิพีทุธในจงัหวดัอดุรธาน ีซึง่พระธรรมวมิลมนุ ีเจ้าคณะจงัหวดั ท่านม ี
นโยบายในการพฒันาคณะสงฆ์โดยได้ให้ความส�าคญักบัการศกึษาและการแสวงหาความรู้ เพราะ
พระสงฆ์จะต้องเป็นแกนน�าในด้านจิตวิญญาณและการให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับพุทธธรรม 
การดูสุขภาวะแบบองค์รวมและการพึ่งพาตนเอง ดังนั้น จะต้องพัฒนาพระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง
 3. พื้นที่ด�าเนินการ ธรรมสถานสวนป่าทุ่งนาค�าหลวง สาขาของวัดมัชฌิมาวาส ต�าบล
หมากแข้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีพระสงฆ์ เกษตรกรเข้าร่วมจ�านวน 218 รูป/คน  
จาก 68 วัด
 4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนา 
จงัหวัดอดุรธาน ีโครงการนีใ้ช้กระบวนการด�าเนนิการตามหลกัพทุธธรรม ซึง่พระธรรมวมิลโมลี
ท่านน�าหลักธรรมมาส่งเสรมิการพฒันาอาชพีและการท�างานไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย รบัราชการ 
ท�านา ปกครอง ลูกจ้าง หรือศึกษาหาความรู้ ก็ท�าอย่างสุดความสามารถ จนส�าเร็จในสิ่งที่ตน
ต้องการ มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่สุรุ่ยสุร่าย ท่านมองว่า ประโยชน์ในทางโลกของ
ฆราวาส คือ ความส�าเร็จในหน้าที่การงานของตนท่ีท�าอยู่ โดยไม่ขัดกับศีลธรรมและกฎหมาย 
บ้านเมือง สามารถประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงานของตนได้รับประโยชน์ตามความ 
มุ่งหมาย เมื่อกล่าวถึงการจะพัฒนาชุมชนให้เจริญพร้อมทั้งด้านกายกับจิตและสภาวะแวดล้อม 
อย่างเหมาะสม บุคคลควรน�าหลักธรรมมาเป็นพื้นฐานทั้งในการก�าหนดเป้าหมายและก�าหนด 
แนวทางการพฒันา โดยเฉพาะหลกัธรรมทีเ่รยีกว่า “วริยิอทิธบิาท” อนัหมายถงึ การมคีวามเพยีร
ไม่ย่อท้อต่อการท�างาน นอกจากนั้นแล้ว หลักธรรมถือว่าเป็นความศรัทธาของประชาชนและ 
เป็นเครื่องชี้น�าวิถีทางการด�าเนินชีวิตอันสันติสุข ในส่วนที่เก่ียวกับเป้าหมายของการพัฒนา 
หลกัค�าสอนในส่วนพทุธศาสนาล้วนมุง่ทีเ่ป้าหมายเดยีวกัน คอื ให้คนได้รูจ้กัพฒันาตนเองโดยการ
เรียนรู้ แนวทางการด�าเนินการพัฒนาตามหลักธรรมเน้นที่การด�าเนินการพัฒนาตามหลักธรรม 
จะต้องเริม่จากการพิจารณาให้เกดิความเข้าใจถงึลกัษณะของชวีติและชมุชนให้ถกูต้อง โดยเฉพาะ 
ที่เป็นปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางการด�าเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายอย่างไม่มีปัญหา 
ในสังคมไทย พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งในสถาบันท่ีส�าคัญของชาติ คือ สถาบันพระพุทธศาสนา 
ซึ่งได้รับการยอมรับและได้รับความศรัทธาจากชาวบ้านมาตลอด ทั้งนี้ เพราะพระสงฆ์เป็น 
ผู้มีความส�าคัญต่อวิถีการด�ารงชีวิตของชาวบ้าน หากมองย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่าชาวบ้าน 



193การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

เมื่อประสบกับปัญหาหรือเกิดทุกข์ร้อนใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือจิต ก็จะพากันไปวัด  
ไปพบพระสงฆ์เพื่อปรึกษาและระบายความทุกข์ ดูเหมือนว่าพระสงฆ์จะสามารถแก้ปัญหา 
ความทกุข์ร้อนของพวกเขาได้ทกุอย่าง ฉะนัน้ วดัและพระสงฆ์ในอดตี จงึมบีทบาทมาก พระสงฆ์ 
เป็นทัง้ครสูอนหนงัสอื สอนศลีธรรม สอนวชิาชพี ให้กบัลูกหลานของชาวบ้าน เป็นทัง้หมอรกัษา 
ชาวบ้านทีเ่จ็บไข้ไม่สบาย ชาวบ้านเมือ่มใีครเกิดล้มป่วย บรรดาญาต ิๆ  กพ็าไปวดั เพือ่ให้พระสงฆ์ 
ช่วยเยยีวยารกัษา เป็นท้ังนกัสงัคมสงเคราะห์ ช่วยเหลอืชาวบ้านทีไ่ด้รบัความทกุข์ ความเดือดร้อน 
ต่าง ๆ เช่น คนชราและเด็กก�าพร้าที่ไม่มีคนเลี้ยงดูหรือคนที่ถูกไฟไหม้ น�้าท่วมเป็นต้น เป็นทั้ง 
ผูพ้พิากษาตดัสนิคดแีละประนปีระนอมความให้กับชาวบ้านทีเ่กิดกรณพีพิาทกนั เป็นทัง้จติแพทย์ 
ที่ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตให้กับชาวบ้าน นอกจากนั้น พระสงฆ์ยังเป็นเหมือน 
นักวิชาการเกษตรและพัฒนา ท่ีคอยให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืช วิธีการเลี้ยงสัตว์ 
และฝึกวิชาชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ท�า 
คุณประโยชน์ต่อสงัคมไทยอย่างมาก โดยเฉพาะการเผยแผ่อบรมศลีธรรม จรยิธรรม การจดัการ 
ศกึษาและการสงเคราะห์ประชาชน เมือ่ศกึษาลกึลงไป ในส่วนของการส่งเสริมเศรษฐกจิในชุมชน  
อนัเป็นการพฒันาชวีติความเป็นอยูข่องชาวบ้านให้ดีข้ึน จะพบว่า ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบนั พระสงฆ์ 
ได้เข้ามาช่วยเหลือและด�าเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิตของชาวบ้านอยู่มาก 
หากใคร่ครวญย้อนกลับไปไตร่ตรองถึงภาพอดีตของไทยดูแล้ว ทุกคนจะนึกถึงบทบาทของ 
พระสงฆ์ ที่จะเป็นหัวใจหลักของการแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้ เพราะพระสงฆ ์
มีปัจจัยที่เอื้อต่อการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของประชาชนอยู่มิใช่น้อย ท่ีส�าคัญ
ที่สุดคือแรงศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพระสงฆ์ พร้อมทั้งคุณลักษณะของพระสงฆ์ไทยมีพื้นเพ 
เป็นคนชนบทอยู่แล้วย่อมมีส�านกึท่ีปลกุให้เข้าถงึความทกุข์ของชาวบ้านได้ไม่ยาก และเมือ่น�ามา 
ประยุกต์ให้เข้ากับกาลสมัยด้วยการน�าหลักธรรมมาใช้กับการแก้ปัญหาการเกษตรเชิงเด่ียว 
มาเป็นการท�าเกษตรแนวพทุธเพือ่ท�าให้เศรษฐกจิชุมชนมคีวามเข้มแขง็และสามารถพึง่พาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนและถาวรต่อไปได้
 5. ผลลัพธ์ของโครงการ ผลการจัดท�าโครงการและการปฏิบัติตามหลักธรรมท�าให้ 
วิถีชีวิตของเกษตรกร เกษตรกรกลุ่มท่ีท�าการเกษตรแนวพุทธแบบผสมผสาน ได้ยึดหลักธรรม 
ค�าสอนแห่งพระพทุธศาสนา เป็นกรอบปฏิบตัใินการด�าเนนิชวิีต โดยเกษตรกรทกุคนมกีารท�าบุญ 
ตักบาตรเน่ืองในโอกาสต่างๆ มีการสมาทานรักษาศีลห้าเป็นประจ�า นอกจากนี้ ยังมีการรู้จัก 
ประมาณในการบริโภค โดยการลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยการที่มีแหล่งอาหารบริโภคเพิ่มขึ้น 
จากการเลี้ยงปลา และปลูกพืชผัก ผลไม้ ในไร่นา รวมถึงการลดรายจ่ายหรือการไม่ใช้ปุ๋ยเคมี 
ก�าจัดศัตรูพืชด้วยการหันมาใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแทน ท�าให้เกษตรกรพ่ึงตนเองได้ โดยมี 
ผลส�าเร็จของโครงการคือ (1) การท�าเกษตร จัดให้มีสถานท่ีเรียนรู้ สถานท่ีฝึกอบรมชาวบ้าน  
และเป็นแหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกับเกษตรแนวพทุธ (2) การท�างานบรกิารสงัคมคอืท�าให้ชาวบ้านได้ลด
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ค่าใช้จ่ายในการจดังานและท�าให้ผกูไมตรไีว้ได้ (3) ส่งเสรมิอาชพีท�าให้ชาวบ้านสามารถพึง่ตนเอง
ได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ต้องเป็นทุกข์ใจเพราะการกู้หนี้ (4) พัฒนากาย (รักษาศีล) คือ
ท�าให้มคีวามส�ารวมระวงัในการด�าเนนิชวีติ ไม่เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่ให้ได้รบัความเดอืดร้อน  
(5) พัฒนาจิตใจคือท�าให้ใจสงบ เป็นสุข และมีความสุขุมรอบคอบในการท�างาน (6) พัฒนา
ปัญญาคือท�าให้เข้าใจปัญหาชีวิตและสามารถใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตของตน
ให้มีความสุขได้ 
 ส่วนผลของการขยายเครือข่ายการท�างาน พบว่า มีกลุ่มต่างๆ เข้ามาร่วมด�าเนินการ  
อาทิ กลุ่มแกนน�าเกษตรแนวพุทธ กลุ่มแกนน�าเกษตรกรแนวพุทธสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง 
จนได้รบัการยอมรบันบัถอืจากประชาชนทัง้ภายในชมุชนและภายนอก ในการด�าเนนิงานตดิต่อ 
ประสานงานเชื่อมโยงเครือข่าย โดยเกิดจากกระบวนการสร้างแกนน�าในชุมชน ซึ่งเป็น 
คนที่อยู่ในชุมชนอย่างแท้จริง ผู้น�า ซึ่งเป็นแกนน�าคนส�าคัญให้ชาวบ้านคิดริเริ่มในการท�าเกษตร 
แนวพุทธแบบผสมผสานเพื่อการพึ่งตนเองท่ีย่ังยืน ได้ผ่านการเรียนรู้มาหลากหลายกิจกรรม  
ซึ่งในกระบวนการเรียนรู้นั้น ได้รับแนวคิดการท�าเกษตรแนวพุทธจากธรรมสถานสวนป่า 
ทุ่งนาค�าหลวง ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดต่างไปจากเกษตรกรโดยท่ัวไป จากความเชื่อ
และกระบวนการคิดนี้ท�าให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต และเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต 
ที่มีความสอดคล้องกับวิถีการผลิตและความเชื่อ  ซึ่งการปรับเปลี่ยนนี้ คือ “มีความขยัน อดทน 
การใช้จ่ายในสิ่งจ�าเป็น” จึงต้องใช้เวลา ต้องใช้พลังใจ เพราะเป็นการฝ่าและปะทะกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน  โดยกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านทุ่งนา
ค�าหลวง เป็นอกีส่วนหนึง่ในการจดัการสร้างเครือข่ายแบบพ่ึงตนเอง ร่วมกบัพระธรรมวมิลมนุ ีใน
การประสานเครอืข่ายกบัปราชญ์ชาวบ้านอสีาน ทีท่�าหน้าทีเ่ป็นสือ่กลางประสานงาน และสร้าง
เวทีพบปะแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความคิดเห็น “ท�างานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ท�าให้ประชาชน
เกิดจิตส�านึกร่วมภายในชุมชน นอกจากนี้การจัดท�าโครงการธรรมสัญจรเพ่ือเผยแผ่หลักธรรม
และการท�าเกษตรแนวพุทธให้กับสมาชิกภายในเครือข่ายชุมชนด้วย”  ได้ก่อให้เกิดการเพิ่มพูน
ความรู้ และสมาชิกสามารถรับทราบการด�าเนินงานของธรรมสถานสวนป่าฯ ได้อย่างทั่วถึง
 กลุ ่มเกษตรกลุ ่มเครือญาติ สร้างเครือข่ายโดยการประสานสมาชิกในครอบครัว 
ให้ความร่วมมือแล้วขยายไปยังเครือญาติในชุมชน สังเกตได้จากสมาชิกในกลุ่มจะเป็นผู้ท่ีต้ัง 
บ้านเรือนอยู่ใกล้กันหรือมีพื้นที่ไร่นาติดต่อกันนอกจากการท�ามาหากินแบบพึ่งพิงธรรมชาติ
แล้วยังต้องพึ่งพิงญาติพี่น้อง ดังนั้น “เกษตรผสมผสานจะผลิตเพื่อการบริโภคในครอบครัวและ 
ส่วนหนึง่เอาไว้แบ่งปันครอืญาตหิรอืผูอ้ืน่ กลุ่มเกษตรผสมผสานแนวพุทธ จงึมคีวามเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ 
มีแจกจ่ายผลผลติแก่ญาตพิีน้่อง พึง่พาอาศยักนั”  ส่วนในด้านความรู ้ทางการเกษตรกลุม่เกษตร
แบบผสมผสานจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจากธรรมสถานสวนป่าทุ่งนาค�าหลวง ร่วมกับ 
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างกลุ่มทุกเดือน จึงส่งผล 
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ให้สมาชิกของชุมชนแห่งนี้มีพัฒนาการไปสู่การจัดการแปลงไร่นา จนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
ทางด้านเศรษฐกิจ “โดยการมีอยู่มีบริโภคเอง ลดรายจ่ายด้านอาหาร ลดต้นทุนการผลิตลดลง  
มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ต้องดิ้นรนรับจ้างนอกชุมชน ครอบครัวอยู่ร่วมกันได้ และมีการเก็บออม”   
เป็นผลในระยะยาว ทัง้นี ้เนือ่งมาจากเกษตรกรสามารถควบคมุปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต 
การจัดการ ภูมิปัญญาทักษะเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทรัพยากรดิน น�้า ป่า ได้ในระดับหนึ่ง  
ในระยะหลังได้มีผู้มาศึกษาดูงานมากมาย  ผลผลิตในไร่นาต่างๆ เหล่านี้ จึงกลายเป็นธุรกิจ
ครอบครัวและชุมชนในการประกอบอาหาร และอาหารว่างในการจัดเลี้ยงผู้ดูงาน “ท�าให้ม ี
รายได้เพิ่มขึ้น ช่วยส่งเสริมฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นตามล�าดับ” 
 ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่า ปัจจยัทีเ่สรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชนเกษตรแนวพุทธผสมผสาน 
บ้านป่าปอแดง ได้แก่ การมผีูน้�าด้านการท�าเกษตรแนวพทุธ ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และลงมอื 
ปฏิบัติให้ชุมชนเข้าใจในหลักการด�าเนินงานเกษตร คอยให้การสนับสนุนชุมชนเครือข่าย ท�าให้
เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง สมาชิกกลุ่มที่มีความร่วมมือกันดีและมีความรู้ความสามารถ 
ในการจัดการไร่นาและมีวิถีการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ที่ยึดหลักธรรมค�าสอนพระพุทธศาสนา
เป็นกรอบปฏิบัติ หลักธรรมค�าสอนเพื่อการพึ่งตนเองนี้ นับว่ามีความส�าคัญยิ่ง ดังนั้น การที่
เกษตรกร ที่ท�าการเกษตรแนวพุทธผสมผสาน โดยมีเป้าหมายส�าคัญคือการพึ่งพาตนเองได้นั้น  
จึงเป็นการเหมาะสมต่อการปฏิบัติในทางอาชีพการเกษตรของตนท่ีสอดคล้องกับหลักธรรม 
ค�าสอนทางพระพุทธศาสนาหรือการด�าเนินชีวิตตามวิถีพุทธด้วยนั่นเอง
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กระบวนการผลิต การจัดการ ภูมิปัญญาทักษะเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทรัพยากรดิน น้ า ป่า ได้ใน
ระดับหนึ่ง ในระยะหลังได้มีผู้มาศึกษาดูงานมากมาย  ผลผลิตในไร่นาต่างๆ เหล่านี้ จึงกลายเป็นธุรกิจ
ครอบครัวและชุมชนในการประกอบอาหาร และอาหารว่างในการจัดเลี้ยงผู้ดูงาน “ท าให้มีรายได้
เพ่ิมข้ึน ช่วยส่งเสริมฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นตามล าดับ”  
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเกษตรแนวพุทธ
ผสมผสาน บ้านป่าปอแดง ได้แก่ การมีผู้น าด้านการท าเกษตรแนวพุทธ ที่มีความรู้ความสามารถ และ
ลงมือปฏิบัติให้ชุมชนเข้าใจในหลักการด าเนินงานเกษตร คอยให้การสนับสนุนชุมชนเครือข่าย ท าให้
เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง สมาชิกกลุ่มที่มีความร่วมมือกันดีและมีความรู้ความสามารถในการ
จัดการไร่นาและมีวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวัน  ที่ยึดหลักธรรมค าสอนพระพุทธศาสนาเป็นกรอบ
ปฏิบัติ หลักธรรมค าสอนเพ่ือการพ่ึงตนเองนี้ นับว่ามีความส าคัญยิ่ง  ดังนั้น  การที่เกษตรกร ที่ท า
การเกษตรแนวพุทธผสมผสาน โดยมีเป้าหมายส าคัญคือการพ่ึงพาตนเองได้นั้น  จึงเป็นการเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติในทางอาชีพการเกษตรของตน ท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมค าสอน  ทางพระพุทธศาสนา
หรือการด าเนินชีวิตตามวิถีพุทธด้วยนั่นเอง 
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การเสริมสร้างสุขภาวะและ
โภชนาการของวัดและชุมชน
ผ่านการท าเกษตรวิถีพุทธ  

การเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
ในด้ านเกษตรวิถีพุทธเพื่ อสุข
ภาวะแบบองค์รวม 

- วัดต้นแบบเกษตรวิถีพุทธ 1 
- ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ 2 แห่ง 
- เครือข่ายสุขภาวะเกษตรวิ ถี
พุทธ 3 เครือข่าย 
- พระสงฆ์และชุมชนได้รับความรู้
การจัดการสุขภาวะและเกษตรวิถี
พุทธ 150 รูป/คน 

การ เสริ มสร้ า ง เครื อข่ าย
ร่วมมือของภาครัฐ เอกชน 
ประชาสังคม การขยายการ
ท าเกษตรวิถีพุทธ 

การเสริมสร้างองค์ความรู้
และกระบวนการท าเกษตร
วิถีพุทธและการจัดการดูแล
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
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และเครือข่ายเกษตรวิถีพุทธจังหวัดอุดรธานี
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4.15 จังหวัดร้อยเอ็ด : จิตอาสาพิทักษ์ป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด  
โดยการสนบัสนนุของส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ ได้ด�าเนนิการ 1 โครงการ 
ได้แก่
 1. โครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนาของกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าดงท�าเลดอนใหญ่
 2. วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเสริมสร้างจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงท�าเลดอนใหญ่  
อ�าเภอสวุรรณภูมิ  จงัหวดัร้อยเอด็ เพือ่เสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูใ้นการจดัการป่าชมุชน 
และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการป่าและสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
 3. พืน้ทีด่�าเนนิการ กลุม่จติอาสาพทัิกษ์ป่าดงท�าเลดอนใหญ่ บ้านหนองบัว่ อ�าเภอสวุรรณภมู ิ
จังหวัดร้อยเอ็ด มีพระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมจ�านวน 487 รูป/คน จากจ�านวน 54 วัด
 4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนา  
การด�าเนนิการและการสร้างเครอืข่ายของกลุม่จติอาสาพทิกัษ์ป่าดงท�าเลดอนใหญ่ บ้านหนองบัว่ 
โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างและขยายเครือข่ายของส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น มีขั้นตอน 
การด�าเนินการใน 3 ระยะ ดังนี้
 1) ระยะที่หนึ่ง ขั้นประกาศอุดมการณ์ ในระยะนี้กลุ ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าดงท�าเล 
ดอนใหญ่ ได้มีการขอความร่วมมอื ขอความช่วยเหลอืในการท�ากจิกรรมต่างๆ เพือ่ปลกุฟ้ืนจติใจ 
ให้ประชาชน ชาวบ้าน เยาวชน ผู้น�าชุมชน และส่วนราชการ หันมาให้ความส�าคัญกับการ 
พิทักษ์รักษาป่าเพ่ือประเทศชาติและอนุชนรุ่นหลัง กิจกรรมที่ร่วมกันท�าจึงมักเป็นกิจกรรม 
ที่ผ่านจารีตประเพณี ความเชื่อ การประยุกต์ความเชื่อเดิมกับแนวทางอนุรักษ์ เช่น การบวชป่า 
ซึง่การบวชป่าครัง้แรกน้ัน  ท�าให้ชาวบ้านหลายคนเกิดความเช่ือใหม่ขึน้มาว่า ต้นไม้ทีถ่กูบวชแล้ว 
ได้กระท�าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เหมือนเวลาที่บวชลูกหลานก็คือการถวายลูกหลาน ซ่ึงเป็น 
เลอืดเนือ้เชือ้ไขถวายเป็นพทุธบชูาสบืทอดพระพทุธศาสนา การบวชป่ากเ็ช่นเดยีวกนั เมือ่ถวาย 
เป็นพุทธบูชาแล้ว จึงเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา ผู้ใดจะมาตัดมาท�าลายหรือลักขโมยมิได้ 
เพราะจะเกิดเป็นภัยพิบัติแก่ผู้นั้น เกิดเป็นความเส่ือมของผู้นั้น ครอบครัวนั้น หรือตระกูลนั้น 
ส่วนผู้ใดท�านุบ�ารุงรักษาสมบัติของพระพุทธศาสนาจะมีความเจริญรุ่งเรืองชั่วลูกชั่วหลาน 
ความเช่ือเช่นนีท้�าให้เกดิเป็นพลงัท่ีเข้มแข็งให้แก่สมาชิกกลุม่จติอาสาพิทกัษ์ป่าดงท�าเลดอนใหญ่ 
มีขวัญก�าลังใจที่จะขับเคลื่อนงานพิทักษ์ป่าให้คงอยู่ตลอดไป
 การด�าเนินการในระยะที่ 1 นี้ นอกจากการประกาศอุดมการณ์แล้ว ยังเป็นการแสวงหา
แนวร่วมอุดมการณ์ด้วย โดยกลุ่มจิตอาสาได้น�าเสนอข้อมูลการลักลอบตัดไม้ในป่าดงท�าเล
ของกลุ่มผู ้มีอิทธิพลและกลุ่มมิจฉาชีพในพื้นที่แก่กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
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ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ซ่ึงได้ผลชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อมีการสั่งการมอบหมายโดยตรงมายัง 
กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด (กอ.รมน.จว.รอ.) ให้หาวิธีการช่วย
เหลือดูแลกลุ่มจิตอาสา เริ่มตั้งแต่การลงตรวจการเยี่ยมเยือนให้ก�าลังใจแก่กลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ 
 2) ระยะท่ีสอง ข้ันสร้างความร่วมมือและเครือข่าย จากกระบวนการพิทักษ์ป่าดงท�าเล
ดอนใหญ่โดยการสร้างเครอืข่ายในระยะที ่1 ทีเ่ป็นการเปิดเผยตัวตนทีแ่ท้จริง บอกเล่าอดุมการณ์
แก่คนในชุมชนเพื่อร่วมเป็นจิตอาสาพิทักษ์ป่าด้วยกัน มีความเข้มข้นและพัฒนาการแบบ 
ก้าวกระโดด เมื่อมีการสนับสนุนกิจกรรมในโครงการวิจัยการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ 
ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับ
ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ได้สนบัสนนุกจิกรรมและสร้างเครอืข่าย 
ความร่วมมอืในการพทิกัษ์ป่าดงท�าเลดอนใหญ่ ซ่ึงทัง้ชาวบ้านและกลุ่มจิตอาสาเองสรุปความเหน็ 
ตรงกันว่าเป็นกระบวนการขับเคลื่อนการท�างานพิทักษ์ป่าที่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อ เป็นกิจกรรม 
ที่ท�าบนฐานของทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง เป็นกิจกรรมที่สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน ดังนั้น การสร้าง
เครือข่ายในระยะที ่2 น้ี คณะผูว้จิยัได้ร่วมกบักลุ่มจิตอาสาและหน่วยงาน องค์กรอืน่จัดกจิกรรม
เพื่อหนุนเสริมการพิทักษ์ป่าดงท�าเลดอนใหญ่ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและสร้างสันติสุข โดยมี
เครอืข่ายต่างๆ เช่น เครอืข่ายพระสงัฆาธกิารเจ้าคณะผูป้กครอง เครอืข่ายพระนสิติมหาวทิยาลยั
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ห้องเรยีนจงัหวดัร้อยเอด็ เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐทัง้ส่วนกลาง  
ส่วนภมูภิาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สถานศกึษาต่างๆทีน่�านกัเรยีนนกัศกึษาเข้าร่วม และเป็น 
ภาคีเครือข่ายพัฒนาองค์กร ชุมชนของตนเอง เช่น โรงเรียนบ้านหนองบั่ว โรงเรียนบ้านก�าแพง 
โรงเรียนบ้านบะตากา โรงเรียนธวัชบุรีพิทยาคม โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย โรงเรียนอาจสามารถ
พทิยาคม เป็นต้น เครอืข่ายปราชญ์ชมุชน เครอืข่ายรางวลัลกูโลกสเีขียว เครอืข่ายพระนกัพฒันา 
เป็นต้น 
 3) ระยะที่สาม การพัฒนาเชิงคุณภาพจากกิจกรรมป่าชุมชน จากการด�าเนินการท�าให้
เกิดการรวมกลุ่มกันของชุมชน หน่วยงานต่างๆ และสถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนองค์กร
ชุมชนด้วย ท�าเกิดการพัฒนา จิตอาสา ความเสียสละ การแบ่งปัน การร่วมคิด ร่วมท�า ร่วม 
รับผิดชอบ การมีจิตเมตตา การให้อภัย การท�างานที่ปราศจากอคติ ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย การมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญ การกตัญญูรู้คุณของบรรพบุรุษ การรักษาสมบัติและค�าสอน 
ของบรรพชน การให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่น การค�านึงถึงศักด์ิศรี 
ความเป็นมนษุย์ การรบัฟังความคดิเห็น การให้เสรภีาพแก่สมาชกิในกลุม่แต่ละกลุม่ จึงท�าให้เหน็ว่า 
การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการเปิดพื้นท่ีให้ทุกคนได้ร่วมกันท�ากิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิด
พลังที่เข้มแข็งและยิ่งใหญ่ 
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 5. ผลลัพธ์ของโครงการ จากการท�ากิจกรรมในโครงการพัฒนาร่วมกับกลุ่มจิตอาสา
พิทักษ์ป่าดงท�าเลดอนใหญ่ และเครือข่าย เร่ิมต้ังแต่กิจกรรมเสวนาเพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะตามแนว
พระพุทธศาสนากิจกรรมส่งเสริมจารีตประเพณีของชุมชน กิจกรรมปลูกป่า-บวชป่า กิจกรรม
ระดมสมอง โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมเดินป่า กิจกรรมเพาะพันธุ์กล้ายางนา 
เป็นต้น เพื่อกลุ่มจิตอาสาและเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการศักยภาพวัดและชุมชนด�าเนินการ 
ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง และยั่งยืน พบว่า มีผลส�าเร็จที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม จากกลุ่ม
จิตอาสาที่เคยประสบปัญหาและอุปสรรคในการรักษาพื้นที่ป่าในระยะแรก เพราะต้องต่อสู้กับ
อทิธพิลของผูม้อี�านาจและกฎหมายทีช่าวบ้านไม่มพีลงัเพยีงพอทีจ่ะสูร้บปรบมอืด้วย จงึใช้เพยีง
การรวมกลุม่จิตอาสาให้มากท่ีสดุเพือ่ข่มขูต่่อต้านอทิธิพลมดืและเล่ห์เหลีย่มช่องโหว่ของกฎหมาย 
สิ่งที่น่าสนใจจากพฤติกรรมการพิทักษ์ป่าดงท�าเลดอนใหญ่ ก็คือวิธีการต่อต้านข่มขู่นั้น หาใช ่
ด้วยอาวุธประหัตประหารกันแต่อย่างใดไม่ แต่ใช้พลังมวลชนจิตอาสา ใช้พลังความเสียสละ 
พลังความเป็นญาติ พี่น้องกัน พลังความรักสามัคคีที่กระท�าบ�าเพ็ญร่วมกันผ่านจารีตประเพณี 
และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การประกาศเจตนารมณ์อุดมการณ์พิทักษ์ป่าอันเป็นสมบัติ
ของแผ่นดินร่วมกัน และการเปิดพื้นท่ีให้ทุกคนได้ร่วมเป็นสมาชิก ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรักษา 
ร่วมใช้ประโยชน์ด้วยกัน การไม่ฟื้นฝอยหาตะเข็บตอกย�้าความผิดที่เจ็บปวดในอดีตให้กับ 
ผู้ที่หลงผิดเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ท�าให้หลายคนเข้าร่วมอย่างสบายใจ และกลับกลายเป็นแกนน�า 
ส�าคัญในการพิทักษ์ป่าผืนนี้ 
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นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ  กิจกรรมเดินป่า กิจกรรมเพาะพันธุ์กล้ายางนา เป็นต้น เพ่ือกลุ่มจิต
อาสาและเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการศักยภาพวัดและชุมชนด าเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 
เข้มแข็ง และยั่งยืน พบว่า มีผลส าเร็จที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม จากกลุ่มจิตอาสาที่เคยประสบปัญหาและ
อุปสรรคในการรักษาพ้ืนที่ป่าในระยะแรก เพราะต้องต่อสู้กับอิทธิพลของผู้มีอ านาจและกฎหมายที่
ชาวบ้านไม่มีพลังเพียงพอที่จะสู้รบปรบมือด้วย จึงใช้เพียงการรวมกลุ่มจิตอาสาให้มากที่สุดเพ่ือข่มขู่
ต่อต้านอิทธิพลมืดและเล่ห์เหลี่ยมช่องโหว่ของกฎหมาย สิ่งที่น่าสนใจจากพฤติกรรมการพิทักษ์ป่าดง
ท าเลดอนใหญ่ ก็คือวิธีการต่อต้านข่มขู่นั้นหาใช่ด้วยอาวุธประหัตประหารกันแต่อย่างใดไม่ แต่ใช้พลัง
มวลชนจิตอาสา ใช้พลังความเสียสละ พลังความเป็นญาติ   พ่ีน้องกัน พลังความรักสามัคคีที่กระท า
บ าเพ็ญร่วมกันผ่านจารีตประเพณีและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การประกาศเจตนารมณ์
อุดมการณ์พิทักษ์ป่าอันเป็นสมบัติของแผ่นดินร่วมกัน และการเปิดพ้ืนที่ให้ทุกคนได้ร่วมเป็นสมาชิก 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรักษา ร่วมใช้ประโยชน์ด้วยกัน การไม่ฟ้ืนฝอยหาตะเข็บตอกย้ าความผิดที่
เจ็บปวดในอดีตให้กับผู้ที่หลงผิดเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ท าให้หลายคนเข้าร่วมอย่างสบายใจ และกลับ
กลายเป็นแกนน าส าคัญในการพิทักษ์ป่าผืนนี้  
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การเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ เพื่อสร้างอาชีพ
และการพึ่งพาตนเอง  

การเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
ในด้านการจัดการป่าชุมชนแบบ
องค์รวม 

- การจัดการป่าชุมชน 300 ไร่  
- ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ 2 แห่ง 
- เครือข่ายป่าชุมชน 5 เครือข่าย 
- พระสงฆ์และชุมชนได้รับความรู้
การจัดการป่าชุมชน 350 รูป/คน 
- รางวัลลูกโลกสีเขียว 1 รางวัล 

การ เสริ มสร้ า ง เครื อข่ าย
ร่วมมือของภาครัฐ เอกชน 
ประชาสังคม การขยายการ
จัดการป่าชุมชน 

การสร้างจิตส านึกของชมุชน
เพื่ อสร้ างอุดมการณ์การ
จัดการป่าชุมชน 



200 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

ภาพโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 
ของกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงท�าเลดอนใหญ่ อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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4.16 จังหวัดสุรินทร์ : อยู่เย็น-เป็นสุขพื้นฐานของพลังชุมชนและสังคม 
 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและส่งเสริมการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุรินทร์ ได้ด�าเนินการกิจกรรม/โครงการย่อย 1 โครงการ ได้แก่
 1. โครงการต้นแบบชุมชนอยู่เย็น-เป็นสุข จังหวัดสุรินทร์
 2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและบทบาทการท�างานขององค์กร
ทางพระพุทธศาสนา โดยผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วทิยาเขตขอนแก่น วทิยาเขตอบุลราชธาน ีและวทิยาเขตสรุนิทร์ เพือ่ศกึษารปูแบบกระบวนการ 
และผลลัพธ์การด�าเนินการตามนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะและส่งเสริมการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา 
ในโครงการ “ต้นแบบชุมชนอยู่เย็น-เป็นสุข” พื้นที่จังหวัดสุรินทร์
 3. พ้ืนที่ด�าเนินการ วัดดอกจานรัตนาราม บ้านจาน ต�าบลทับใหญ่ อ�าเภอรัตนบุรี   
จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 268 รูป/คน จาก 87 วัด
 4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนา  
วัดดอกจานรัตนาราม ได้พัฒนากิจกรรมในเสริมสร้างสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา 
จ�านวน 3 กิจกรรม คือ การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กบ้านจาน สถานีวิทยุพุทธศาสนิกคนรัตนบุรี  
บ้านจาน โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการ ดังนี้
 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยได้รับงบประมาณ 
ในการก่อสร้างอาคาร โดยการน�าของ เจ้าอธิการภูชิต ยสินฺธโร และชาวบ้านจานได้ใช้โรงเก็บ 
เรือยาว เป็นสถานที่เลี้ยงดูเด็กเปิดท�าการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2539 มีเด็กทั้งหมด 84 คน มีผู้ 
ดูแลเด็ก 4 คน  ปัจจุบันมีคณะกรรมการพัฒนาเด็กจ�านวน 7 คน มีผู้ดูแลเด็ก 3 คน  มีเด็กเข้ารับ 
การเลีย้งด ู57 คน ชาย 27 คน หญงิ 30 คน ส�าหรบัรปูแบบการจดัการศกึษาโดยจดัประสบการณ์
เรียนรู้แบบเรียนปนเล่นจากประสบการณ์ตรงลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
โดยชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเน้นให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม เป็น 
พลเมอืงทีด่ขีองสงัคมมคีวามสามารถและมคีวามสุข ตามวสัิยทศัน์ ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาน 
มุ ่งพัฒนาผู ้เรียนให้มีความพร้อมท้ัง 4 ด้านมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดี  
มีสนุทรยีภาพทางด้านศลิปะ ดนตร ีและการเคลือ่นไหว มคีวามรบัผดิชอบ มีระเบยีบวนัิย ซือ่สตัย์ 
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีความสามารถ 
ในการใช้ภาษาในการสื่อสาร คิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง 
มีความสุข
 2)  สถานวีทิยพุทุธศาสนกิชนคนรตันบรุ ีFM . 91.75 MHz คลืน่ นะโมโอทอป วดัดอกจาน 
รัตนาราม โดยมีการด�าเนินการเมื่อต้นปี พ.ศ. 2547 พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ เจ้าอาวาส 
วดัดอกจานรตันาราม ได้ร่วมกันพัฒนาขึน้เพ่ือสร้างการส่ือสารของวดักบัชมุชน โดยมวีตัถุประสงค์ 
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เพื่อเผยแผ่หลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนาและข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ถูกต้อง 
ชัดเจน ทันเหตุการณ์ ระหว่างรัฐกับชุมชน และชุมชนกับชุมชนให้เกิดการคล่องตัว โดยด�ารงไว้ 
ซึ่งความเป็นกลาง บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรม เพ่ือเป็นสื่อกลางเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมด้านการพัฒนาความรู้ อาชีพ  
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษา ศิลปวัฒนาธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยและเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาและพัฒนา 
ท้องถิ่นของชุมชนอย่างสอดคล้อง ต่อเนื่อง และยั่งยืนตามปรัชญาที่ว่า “จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ฟื้นฟูภูมิปัญญา น�าพาความรู้สู่ชุมชน พัฒนาคนให้เข้มแข็ง ยึดแสงธรรมเป็นหลักชัย ก้าวไกล 
ทันเหตุการณ์” โดยมีหลักการส�าคัญ คือ การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ 
และศีลธรรมอนัดงีาม ยดึถอืความถกูต้อง และความเสมอภาค เป็นกลางและเป็นธรรมกบัสงัคม 
อย่างชัดเจน ทุกคนในชุมชนเป็นเจ้าของ มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม 
และเชิงสร้างสรรค์เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของการด�าเนินการไม่ใช้สื่อวิทยุชุมชน 
สร้างความเสียหาย ต่อชาติบ้านเมือง หน่วยงาน หรือบุคคล อิสระจากการครอบง�าของ รัฐ  
การเมือง ผูม้อีทิธพิล ธรุกิจ (ผูบ้ริจาคมุง่ให้เป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อชมุชนโดยไม่หวงัผลตอบแทน
หรอืก�าไร) เน้นกตกิา คอื ไม่หม่ินสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิสถานวีทิยพุทุธศาสนกิชน 
คนรตันบรุ ีเป็นของชมุชน ด�าเนนิการโดยชมุชน เพ่ือชมุชน ไม่เอือ้ประโยชน์ต่อบคุคลใดบคุคลหนึง่ 
หรอืกลุม่ใดกลุม่หนึง่ด�าเนนิการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนข้อตกลงร่วมกนั เผยแพร่ข้อมลู 
ข่าวสาร ที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ เป็นกลาง เป็นธรรม รวดเร็วทันเหตุการณ์ ตามความต้องการ 
ของชุมชน และไม่เสนอข้อมูลที่ท�าให้ชุมชนเกิดความแตกแยก ด�าเนินไปด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ผู้ด�าเนินรายการต้องได้รับการอบรมการจัดรายการจากทีมงานพัฒนาการผลิต 
รายการ และเข้าใจเป้าหมาย วัตถุประสงค์ จุดยืน และกฎกติกาของสถานีวิทยุฯ จึงจะสามารถ 
จัดรายการได้ ผู้จัดรายการต้องมีคุณธรรม รับผิดชอบผลในค�าพูดของตนเอง
 จากกระบวนการของชุมชนบ้านจานดังกล่าว ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สขุภาพและคณะท�างานเหน็ความตัง้ใจจงึได้เข้ามาสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา
และการเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อให้ยกระดับกระบวนการท�างานและสร้างเครือข่าย โดยให ้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้ามาสร้างชุดความรู้ในสถานีวิทยุและการให้ 
ความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อสร้างสุขภาพในชุมชน 
 5. ผลลัพธ์ของโครงการ ชุมชนคนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์สามารถพัฒนากิจกรรม 
ชุดความรู้ และกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพผ่านกิจกรรมของชุมชนที่มีอยู่เดิม ท�าให้มี
กระบวนการทีเ่ข้มแขง็ เป็นชมุชนต้นแบบในการจดัการตนเองและการสร้างสขุภาวะ โดยสามารถ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมในการด�าเนินการได้เป็นอย่างดี
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4.17  จังหวัดบุรีรัมย์ : ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดีสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน
 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและส่งเสริมการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ด�าเนินการกิจกรรม/โครงการย่อย 1 โครงการ ได้แก่
 1. โครงการต้นแบบชุมชนอยู่เย็น-เป็นสุขตามธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี จังหวัดบุรีรัมย์
 2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อพัฒนากิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะและส่งเสริม
การเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในโครงการ “ต้นแบบชุมชนอยู่เย็น-เป็นสุข”  
ตามธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดีพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและบทบาทการท�างานของ
องค์กรทางพระพุทธศาสนา เพื่อศึกษารูปแบบและบวนการด�าเนินการตามนโยบายหมู่บ้าน 
รักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์บุรีรัมย์ 
 3. พื้นที่ด�าเนินการ วัดโพธิ์ย่อย ต�าบลบ้านยาง อ�าเภอล�าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  
โดยมีพระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 102 วัด จ�านวน 465 รูป/คน
   4. กระบวนการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนา วดัโพธิย่์อย 
ต�าบลบ้านยาง อ�าเภอล�าปลายมาศ จงัหวัดบุรรัีมย์ ได้ด�าเนนิการตามโครงการหมู่บ้านรกัษาศลี 5 
และการด�าเนินการชุมชนต้นแบบในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้มีการส่งเสริมให้ส่วนราชการ  
ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ และหมู่บ้านชุมชนใช้แนวทางธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี เป็นคัมภีร์
สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน โดยเป็นการด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 1) เป็นคนดี  
2) มีปัญญาดี 3) รายได้สมดุล 4) สุขภาพแข็งแรง 5) ส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์ 6) สังคมอบอุ่น  
7) หลุดพ้นอาชญากรรม 8) การจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง และ 9) การสร้างความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน มุง่เน้นบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม สร้างอาชีพ สร้างอาชพี สร้างนวตักรรม 
และการมส่ีวนร่วม การจ�าลองรูปลกัษณะการปกครองแบบหมูบ้่านสามารถลดปัญหายาเสพตดิ
และปัญหาอื่นๆ โดยกระบวนการพัฒนาชุมชนตามหลัก 9 ดี หรือ “หลักธรรมนูญ 9 ดี” ดังนี้
 ดีที่ 1 เป็นคนดี ด้วยการส่งเสริมให้เคารพกฎกติกา ปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรม 
ที่ดีงาม ให้คนในชุมชนแสดงออกถึงการตอบแทนผู้มีพระคุณและบ้านเกิด รวมถึงสนับสนุน 
ให้เข้าร่วมกิจกรรมส�าคัญทางศาสนาเพื่อสร้างจิตส�านึกให้ทุกครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดี 
 ดทีี ่2 มปัีญญาด ีด้วยการอาศยัความร่วมมอื และยดึหลกับ้าน วดั และหน่วยงานของทาง 
ราชการในการสร้างการเรียนรู้และน�าภูมิปัญญาในถิ่นมาสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน เช่นการ 
รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหม เป็นต้น 
 ดีที่ 3 รายได้สมดุล ด้วยการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยการกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้วยการน�าแนวทางการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัซ่ึงมีการน�ามาประยกุต์
ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
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 ดทีี ่4 สขุภาพด ีด้วยการร่วมมอืจากหน่วยงานราชการและโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล 
และได้จัดตั้งชมรมออกก�าลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงเพื่อการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
 ดีที่ 5 สิ่งแวดล้อมดี ผ่านนโยบาย 3 ส่วน ได้แก่ กระบวนการต้นน�้า คือการท�าให้ชาวบ้าน 
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กระบวนการกลางน�้า คือเริ่มจากการท�า 
ความสะอาดในบ้านของตนเอง การจัดตั้งกลุ่มสมาชิกรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนและ 
กระบวนการปลายน�า้ด้วยการพฒันาอาชพีเพือ่สร้างแรงจงูใจในการบรหิารจดัการขยะในชมุชน 
อย่างยั่งยืน
 ดีที่ 6 สังคมดี การส่งเสริมให้ทุกคนในหมู่บ้านได้ดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น ทั้งการเข้าวัดท�าบุญร่วมกันของคนในครอบครัว การสนับสนุนให้สมาชิก 
ในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย มีความสมัครสมานสามัคคี และรักษากฎวินัย 
ของหมู่บ้านอย่างเข้มแข็ง 
 ดีที่ 7 หลุดพ้นอาชญากรรม จัดให้มีการเวรยามหมู่บ้าน คอยออกตรวจพื้นที่เส่ียง 
ทกุวนั และการป้องกนัยาเสพตดิ จดัอบรมเยาวชนต้านยาเสพตดิ โดยการร่วมมอืกบัฝ่ายปกครอง 
ต�ารวจ และสาธารณสุขให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดในวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้านทุก 15 วัน 
 ดีที่ 8 การจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง คือการจัดตั้งกองทุนของหมู่บ้าน มาจากทุนต่างๆ 
ที่มีในหมู่บ้านโดยให้ทุกคนในหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในกองทุนเพื่อความโปร่งใส และ 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านให้มีความสามารถในการจัดการกับปัญหาต่างๆ  
ด้วยตนเองและดีสุดท้าย 
 ดทีี ่9 การสร้างความเข้มแขง็ของคณะกรรมการหมูบ้่าน ซึง่มบีทบาทส�าคญัในการช่วยงาน 
ในหมู่บ้านเพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์อย่างสูงท่ีสุด เช่น การจัดท�า 
บัญชีรายรับรายจ่ายประจ�าเดือน เพื่อน�าเงินมาพัฒนาชุมชนหรือเข้ากองทุนพึ่งพา เป็นต้น 
 5. ผลลัพธ์ของโครงการ วัดโพธิ์ย่อย ต�าบลบ้านยาง อ�าเภอล�าปลายมาศ เป็นหมู่บ้าน 
ที่ประสบความส�าเร็จในด้านหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีการส่งเสริมปฏิบัติธรรมทุกวันพระ และมี
การส่งเสริมอาชีพ รักษาภูมิปัญหาท้องถิ่นโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง สามารถน�าหลักธรรมนูญ
หมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ไปใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรในหมู่บ้าน ท�าให้หมู่บ้าน
สามารถพึ่งตนเองได้ โดยการมีส่วนร่วมมีการช่วยเหลือเกื้อกูล ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และ
ยังมีกองทุนพึ่งพาตนเองซึ่งสามารถ
ต่อยอดเป็นสถาบันการเงินของชุมชน
เพื่อคนในชุมชน บนพื้นฐานของศีล 5 
ธรรมนูญชุมชน และหลักการทาง
พระพุทธศาสนา 
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4.18 จังหวัดนครศรีธรรมราช : สามัคคีธรรมสู่การสร้างพลังของชุมชน
 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและส่งเสริมการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด�าเนินการกิจกรรม/โครงการย่อย 1 โครงการ ได้แก่
 1. โครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพและบทบาทการท�างาน
ขององค์กรทางพระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมญาติธรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ 
ของวัดพรหมโลก 3) เพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมและการส่งเสริมการเรียนรู ้ของประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  4) เพื่อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะ 
การเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา  
 3. พื้นที่ด�าเนินการ กลุ่มญาติธรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ วัดพรหมโลก ต�าบลพรหมโลก 
อ�าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และ เครือข่ายพระสงฆ์แกนน�า มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีพระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วม 
จ�านวน 41 วัด 248 รูป/คน
   4. กระบวนการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนา การด�าเนนิ
การเพ่ือพฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืในการเสรมิสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ามแนวพระพุทธ
ศาสนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีกระบวนการที่ส�าคัญ 4 ขั้นตอน ได้แก่
 ระยะที่ 1 การพัฒนาแกนน�านิสิตและด�าเนินเชิงพื้นที่ มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มพระนิสิต 
ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้มีความสนใจ 
การด�าเนินชมรมพระสงฆ์กับสุขภาวะและพระสงฆ์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการอบรม 
และลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะสงฆ์ในจังหวัด 
 ระยะที่ 2 การศึกษาเชิงพื้นที่และพัฒนาตัวชี้วัด มุ่งเน้นการศึกษาพื้นที่ ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อท�าความเข้าใจบริบททางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ที่จะสามารถ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายพระสงฆ์กับสุขภาวะและพระสงฆ์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
สามารถขับเคลื่อนการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ระยะที่ 3 การด�าเนินเชิงพื้นที่และสื่อสารสาธารณะ มุ่งเน้นการบูรณาการและสรุป
ผลการด�าเนินโครงการพัฒนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนผลการศึกษารายประเด็น  
เพือ่เป็นข้อมูลในการจดักจิกรรมสือ่สารสาธารณะและถ่ายทอดองค์ความรูใ้นลกัษณะสมัมนาเชงิ
ปฏิบัติการให้กับเครือข่ายพระสงฆ์กับสุขภาวะและพระสงฆ์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ระยะที่ 4 สรุปผลการศึกษาประเมินและทบทวนการด�าเนินงาน จัดท�าข้อเสนอเชิง
นโยบายและระบบฐานข้อมูล มุ่งเน้นการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นการด�าเนินงานท้ังเชิง
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ยทุธศาสตร์และการศกึษาวจิยัเพือ่พฒันาข้อมลูในการจัดท�าข้อเสนอเชงินโยบาย รวมท้ังส่งเสริม 
การขับเคลื่อนชมรมของพระนิสิต เครือข่ายพระสงฆ์กับสุขภาวะ และพระสงฆ์กับการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน และระบบฐานข้อมูล เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
 5. ผลลพัธ์ของโครงการ จากการด�าเนนิการวจิยัตามโครงการและกจิกรรมเสรมิสร้างสขุ
ภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีกลุ่มญาติธรรม 
บ�าเพ็ญประโยชน์วัดพรหมโลก ต�าบลพรหมโลก อ�าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ท�าให้เกิดเครือข่ายให้ร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 
ได้แก่ เครือข่ายพระสงฆ์แกนน�า (ทั้งพระสงฆ์ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย และพระสงฆ์ในพื้นที่) เครือข่ายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แกนน�า (อปท.)   
เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ�าหมู่บ้าน แกนน�า (อสม.)  เครือข่ายการศึกษานอกโรงเรียน แกนน�า (กศน.) และเครือข่าย 
กลุ่มญาติธรรมบ�าเพ็ญประโยชน์  โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการเสริมสร้างสุขภาวะ 
องค์รวม 4 มิติ อันได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิตใจ สุขภาวะทางปัญญา และสุขภาวะ
ทางสังคม ดังนี้
 1.เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมู่บ้านให้ความรู้ ประสานงาน จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย โดย
จัดกิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการออกก�าลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง และกิจกรรมนวดเท้า  
สร้างสุข กายแข็งแรง 
 2. เครือข่ายพระสงฆ์และนสิติมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั แกนน�าให้ความรู ้
ประสานงาน จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตใจ โดยจัดกิจกรรมหลัก  
ได้แก่ กิจกรรมสวดมนต์ ฟังเทศน์ นั่งสมาธิ เป็นกิจกรรมผสมผสานมีการปฏิบัติทุกวันพระ  
และปฏิบัติทุกวันในช่วงเข้าพรรษาและกิจกรรมท�าเหรียญโปรดทาน เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลา 
หลังสวดมนต์ ไหว้พระ สมาชิกได้ร่วมกันรวบรวมเหรียญมาห่อริบบิ้นเพื่อท�าเป็นเหรียญ 
ส�าหรับใช้โปรยทานในงานศพ
 3. เครือข่ายการศึกษานอกโรงเรียนแกนน�า (กศน.) ให้ความรู้ ประสานงาน จัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับ การเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา โดยจัดกิจกรรมหลัก ได้แก่  กิจกรรมมุมธรรมะ  
กิจกรรมนิทานพื้นบ้าน กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมร�าวงเวียนครก  
 4.เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแกนน�า (อปท.) ให้ความรู้ ประสานงาน จัด
กจิกรรมท่ีเก่ียวกบัการเสรมิสร้างสขุภาวะทางสงัคม โดยจดักจิกรรมหลัก ได้แก่ กจิกรรมอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กลองยาว) และกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ร่วมใจกัน 
ท�าความสะอาดวัดและชุมชน การที่กลุ่มเครือข่ายได้ท�าหน้าที่ต่างๆ ให้เกิดความร่วมมือในการ 
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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4.19 จังหวัดสงขลา : สุขภาวะกับสร้างสันติภาพ
 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและส่งเสริมการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
จังหวัดสงขลา ได้ด�าเนินการกิจกรรม/โครงการย่อย 1 โครงการ ได้แก่
 1. โครงการ “เยีย่มพระพบปะโยม” ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ 
 2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพ่ือด�าเนินการโครงการพบเยี่ยมพระพบปะโยม  
2) เพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมและการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา  
และ 5 จังหวัดชายแดนใต้  3) เพื่อส่งเสริมการท�างานของพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดภาคใต้  
ตามโครงการของ ส�านักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ  
พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่มุ่งหวังให้พระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดน  
5 จังหวัด สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส และ ปัตตานี เป้าหมายส�าคัญคือ เพ่ือรักษาไว้ซ่ึง 
ความม่ันคงของพระพุทธศาสนาและการเสริมสร้างสุขภาวะในจังหวัดสงขลาและ 5 จังหวัด
ชายแดนใต้
 3. พื้นท่ีด�าเนินการ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสงขลา  
วัดแจ้ง ต�าบลบ่อยาง อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีพระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วม 
จ�านวน 323 รูป/คน จาก 47 วัด
   4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนา 
การด�าเนินการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้
ตามแนวในจังหวัดสงขลาและ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นโครงการที่เข้ามีส่วนร่วมในการด�าเนิน 
การตามโครงการพระธรรมทูตอาสา 5 จงัหวดัภาคใต้ ซ่ึงเป็นโครงการทีส่�านกังานส่งเสริมคณุธรรม 
จรยิธรรม และความมัน่คงแห่งสถาบันชาต ิพระศาสนา พระมหากษตัรย์ิ โดยเจ้าพระคณุสมเดจ็ 
พระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้ความ 
ส�าคญักบัปัญหาภาคใต้ ได้จัดตัง้พระธรรมทตูอาสา 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ขึน้มา มภีารกจิหลกั 
คือ ให้พระธรรมทูตอาสาฯ ออกเยี่ยมให้ก�าลังใจพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธในพื้นที่ ออกส�ารวจ
วัด และหมู่บ้านชาวพุทธ ที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง อันเนื่องมาจากถูกเผา ถูกกดดันให้ออกจากพื้นที่ 
และช่วยฟื้นฟูประเพณีเก่าๆ ของชาวพุทธที่หายไปในช่วงเกิดเหตุความไม่สงบ ซ่ึงเจ้าประคุณ
สมเด็จฯ ก่อตั้งขึ้นโดยได้งบอุดหนุนจากส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 โดยภาพรวมการท�างานของพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดภาคใต้ นอกจากจะเน้นไปที ่
การลงพื้นที่พบปะญาติโยมในชุมชนชาวไทยพุทธในพื้นที่เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว  
ยังน�าส่ิงของอุปโภคบริโภคไปมอบให้ในยามที่ประชาชนต้องประสบความเดือดร้อนจากภัย 
ทางธรรมชาต ิรวมทัง้จากเหตกุารณ์ไม่ปกตใินพ้ืนทีด้่วย กรณเีหตกุารณ์น�า้ท่วมใหญ่หลายจงัหวดั
ภาคใต้ช่วงปลายปี 2559 ต่อเนื่องถึงเดือน ม.ค. 2560 นั้น พระสงฆ์กลุ่มพระธรรมทูตอาสา  
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5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นกลุ่มแรกๆ ที่น�าสิ่งของไปช่วยเหลือประชาชน ซึ่งถือเป็น 
อีกส่วนส�าคัญที่ท�าให้ประชาชนในพื้นท่ีภาคใต้ รู้จักบทบาทของพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัด
ภาคใต้มากขึ้น โดยได้มีการจัดท�าแผนพัฒนาพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
ระยะ 5 ปี 2560-2564 และแผนปฏิบัติการประจ�าปี 2560 แล้ว ซึ่ง ปัจจุบันมีพระธรรมทูต
อาสามากกว่า 200 รูป มีส่วนช่วยสร้างขวัญก�าลังใจแก่พระสงฆ์ และชาวพุทธในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก ที่ส�าคัญการลงพ้ืนท่ีช่วยเหลือประชาชนของพระธรรมทูตอาสา
กลุ่มนี้ นับเป็นปรากฏการณ์ท่ีท�าให้คนมองภาพ พระสงฆ์ในมุมที่ดีมากขึ้น และเข้าใจบทบาท
ของพระสงฆ์เหมือนดังที่พระราชกิจจาภรณ์ กล่าวย�้าถึงบทบาทหน้าที่ของพระธรรมทูตอาสา 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ความว่า การท�างานของพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ต้องปฏวิตัคิวามคดิในเรือ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากเดิมท่ีเผยแผ่เชงิรับคอื ให้คนเข้ามาหา 
ต้องเปลี่ยนเป็นเผยแผ่เชิงรุกคือ เดินเข้าหาญาติโยม พูดคุยกับญาติโยมในลักษณะจับเข่าคุยกัน 
เพื่อท�าความเข้าใจขจัดข้อขัดเคืองทั้งหลาย อย่าให้คนจินตนาการภาพพระสงฆ์ไปเอง เพราะ 
ไม่เช่นนั้นอาจะสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปได้ 
 5. ผลลัพธ์ของโครงการ กิจกรรม “เยี่ยมพระพบปะโยม” ของพระธรรมทูตอาสา  
5 จังหวัดชายแดนใต้และกลุ่มเยาวชนแกนน�าในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนาเป็นการเปิดพื้นที่ทางสังคมในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดสงขลา  
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล) โดยก�าหนดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศกัยภาพและบทบาทการท�างานของพระสงฆ์และนิสิตแกนน�า รวมทัง้เยาวชนแกนน�าทีท่�าหน้าที่
ร่วมกับพระธรรมทูตอาสาห้าจังหวัดชายแดนใต้ เป็นเวลา 2 วัน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
พระสงฆ์ นิสิตแกนน�า ภาคีเครือข่ายการพัฒนา รวมจ�านวน 70 รูป/คน และมีการด�าเนินการ
เขียนโครงการเพื่อการปฏิบัติในพื้นที่ของแต่ละกลุ่ม ดังนี้
   1) กลุม่พระธรรมทตูอาสาและแกนน�าเยาวชนจงัหวดัสงขลา บทบาทในการเสรมิสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมเยี่ยมพระพบปะโยม  
ในโครงการสานฝันแบ่งปันเพื่อน้อง 2 ครั้ง
  2) กลุม่พระธรรมทูตอาสาและแกนน�าเยาวชนจังหวดัปัตตาน ีบทบาทในการเสรมิสร้าง 
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมเยี่ยมพระพบปะโยม 
ในโครงการเยี่ยมเยียนให้ก�าลังใจผู้สูงอายุ 4 ครั้ง
  3) กลุ่มพระธรรมทตูอาสาและแกนน�าเยาวชนจงัหวดัยะลา บทบาทในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมเยี่ยมพระพบปะโยม 
ในโครงการจิตอาสาศาสนิกสัมพันธ์ 4 ครั้ง
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  4) กลุ่มพระธรรมทูตอาสาและแกนน�าเยาวชนจังหวัดนราธิวาส บทบาทในการ 
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมเยี่ยมพระ 
พบปะโยม ในโครงการพื้นที่กรีนโซน 2 ครั้ง
 5) กลุ่มพระธรรมทูตอาสาและแกนน�าเยาวชนจังหวัดสตูล บทบาทในการเสริมสร้าง 
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรม เยี่ยมพระ พบปะโยม  
ในโครงการจิตอาสาทุ่งหว้าวรวิทย์ 4 ครั้ง
 6) กลุม่นสิติแกนน�า มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขตนครศรธีรรมราช 
บทบาทในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา ผ่าน 
กิจกรรมเยี่ยมพระพบปะโยม ในโครงการ มจร น�าสุขสู่สังคม 2 ครั้ง
 การปฏิบัติงานในพื้นที่ของพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโครงการ 
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นโดยด�าริของ 
เจ้าประคณุสมเดจ็พระพฒุาจารย์ (เกีย่ว อปุเสโณ) อดีตเจ้าอาวาสวดัสระเกศ ภายใต้การด�าเนนิ 
งานของส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับส�านักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ 
ความมัน่คงแห่งสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ วดัสระเกศ เร่ิมด�าเนนิการมาต้ังแต่ปี 2553 
จนถึงปัจจุบัน ด�าเนินการแล้วจ�านวน 4 รุ่น มีพระสงฆ์ผ่านการอบรมตามหลักสูตร จ�านวนกว่า 
300 รูป และจากการประชุมกลุ่มภาคีเครือข่ายแกนน�าในการเสริมสร้างสุขภาวะและการ 
เรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดสงขลา (5 จังหวัดชายแดนใต้) ได้ข้อสรุป 
เกีย่วกบัยทุธศาสตร์การเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนาและแนวทาง
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู ่การปฏิบัติ คือ “ธรรมทูตน�าหน้า เสริมศรัทธายุวชน 
องค์กรชุมชนมีส่วนร่วม  รวมใจสร้างสุขภาวะ”
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20. กรุงเทพมหานคร : Knowledge Center เมืองแห่งความรู้ สังคมน่าอยู ่

เชิดชูศีลธรรม
 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและส่งเสริมการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
กรุงเทพมหานคร ได้ด�าเนินการกิจกรรม/โครงการย่อย 1 โครงการ ได้แก่ โครงการศูนย์เรียน
รู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม (Knowledge Center) ของวัดสุทธิวราราม สาทร 
กรุงเทพฯ 
 1. โครงการศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคมของวัดสุทธิวราราม  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 2. วตัถปุระสงค์ของการศกึษา เพ่ือพฒันาพืน้ทีส่าธารณะแห่งการเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนา 
และการพัฒนาสังคม เพื่อด�าเนินการส่งเสริมการเรียนรู้และรักษาศีลตามนโยบายหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและ 
การพัฒนาสุขภาวะในสังคมเมือง 
 3. พืน้ทีด่�าเนนิการ วดัสทุธวิราราม ถนนเจริญกรงุ ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
หลงัจากการด�าเนินการในรอบ 1 ปี มผีูส้นใจเข้าร่วมกจิกรรมจ�านวน 4,125 รปู/คน จ�านวน 115 วดั 
   4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา โครงการ
ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยมีแนวทางการด�าเนินการของ 3 แนวคิดส�าคัญ คือ
 1) การสร้างวดัและพืน้ทีส่าธารณะให้เป็นสถานทีสั่ปปายะหรือแหล่งเรียนรู้  (Knowledge 
Center) ของคนในเมือง โดยให้มีสถานที่สะอาดร่มรื่น สวยงาม เหมาะสมกับการเรียนรู้
 2) การสร้างพืน้ทีส่งัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละสุขภาวะเพือ่ให้คน ชมุชน และเครือข่าย ได้มา
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาวะ และการพัฒนาเมือง
 3) การสร้างพื้นท่ีจิตใจและปัญญา โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และปฏิบัติ 
ตามแนวพระพุทธศาสนา เช่น การท�าบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญจิตภาวนา   
 ส�าหรบักระบวนการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา มขีัน้ตอน
การด�าเนินการดังนี้ 
 1) การให้ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาและสุขภาวะทางสังคมแก่ภาคีเครือข่าย 
และผูส้นใจ ประกอบด้วย นกัเรยีนโรงเรยีนวดัสุทธิวรารามจ�านวน 2,800 คน วัดในเขตยานนาวา-
สาทร จ�านวน 30 วดั พระจ�านวน 262 รปู และประชาชนผู้สนในกจิกรรมต่างๆ จ�านวน 564 คน
 2) การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา
เพือ่สงัคม กจิกรรมลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารูข้องโรงเรยีนวดัสทุธวิราราม กจิกรรมความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม (CSR) ของภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ถนนเจริญกรุง เป็นต้น
 3) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู ้ทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมร่วมกับ 
หน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน ตามโครงการส่งเสรมิพระพทุธศาสนาของหน่วยบญัชาการรกัษา
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ดินแดน หรือโครงการ รด. จิตสีขาว โดยให้นักศึกษาวิชาทหารเรียนไหว้พระ สวดมนต์ และ 
นั่งสมาธิก่อนจะเรียนวิชาการทหาร โดยมีนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรม 3,120 คน
 4) พัฒนาพื้นที่วัดและสร้างศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม หรือ  
Knowledge Center โดยการพื้นที่ของวัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ โดยการออกแบบการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การดูหนังหาแก่นธรรม สนทนาธรรม การโคชเชิงพุทธ เป็นต้น 
โดยความร่วมมือของสถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันโคชไทย เป็นต้น
 5) การสร้างพื้นท่ีของการรักษาพื้นท่ีตามหลัก 5 ส โดยให้นักเรียน พระสงฆ์ ชุมชน  
ร่วมกันรักษาพื้นที่ ความสะอาด การปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพตามหลัก 5 ส โดยความร่วมมือ
ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 6) การสร้างพืน้ทีท่างจิตใจและปัญญา โดยการจดัให้มกีารเจรญิจติภาวนา บรรยายธรรม
ตามวนัส�าคัญทางพระพทุธศาสนา รวมทัง้ให้มกีารสอนธรรมศกึษาให้กบันกัเรยีนและประชาชน
เข้าเรียนรู้เพื่อฝึกฝนตนเอง
 7) การสื่อสารสังคม โดยใช้ Social Media ส่ือสารต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้  
 8) การท�างานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนราชการ และ 
สถาบนัการศกึษาในกรงุเทพมหานคร เพือ่พฒันาองค์ความรูด้้านการพฒันาสงัคม สขุภาวะ และ 
การท�างานในสังคมเมือง เช่น การพัฒนาทักษะ วิธีคิด และกระบวนการเพื่อสังคม
 9) การสรุปบทเรียนการท�างานเพื่อสุขภาวะในสังคมเมือง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น 
ส�านักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ชุมชนย่านเจริญกรุง ภาคธุรกิจเอกชน และสถาบัน 
การศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน และกลุ่มคนในสังคม  
 5. ผลลัพธ์ของโครงการ จากการด�าเนินการตามจัดต้ังโครงการศูนย์เรียนรู้พระพุทธ
ศาสนาและการพัฒนาสังคมของวัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ที่มีวัตถุประสงค์
ของการศึกษา เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะแห่งการเรียนรู ้พระพุทธศาสนาและการพัฒนา 
มีผลการด�าเนินการดังนี้
 1) เกิดการเรียนรู ้ในด้านพระพุทธศาสนาและการพัฒนาสุขภาวะทางสังคมในมิติ 
สังคมเมือง โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของพระสงฆ์ วัด ชุมชน โรงเรียน ส่วนราชการ  
และภาคธุรกิจเอกชน ที่จะขับเคลื่อนสุขภาวะทางสังคมผ่านมิติของการเรียนรู้ของพระสงฆ์
ประชาชนจ�านวน 4,235 รูป/คน 
 2) เกิดเครือข่ายการพัฒนาสังคมเมืองที่มีการส่ือสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความเป็นกลุ่มในเมืองไปสู่การเรียนรู้และการปฏิบัติงานทางสังคมจ�านวน 4 เครือข่าย เช่น  
เครือข่ายหน่วยบัญชารักษาดินแดนตามโครงการ รด.จิตสีขาว เครือข่ายอาศรมศิลป์ในการ
ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
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 3) เกิดการพัฒนาสุขภาวะเชิงพุทธของพระสงฆ์และชุมชนและการขับเคล่ือนเพื่อ 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกระบวนการทางสังคมเพื่อพัฒนาระบบสุขภาวะองค์กรและพระสงฆ์ 
ในสังคมไทย
 

ภาพการด�าเนินการศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม
วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
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สรุปกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 20 จังหวัด

ที่ จังหวัด กจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิสขุภาวะ

และการเรียนรู้

เป้าหมายส�าคัญ

1 แม่ฮ่องสอน 1) กิจกรรมการพัฒนา

ศักยภาพนิสิตและกิจกรรม

ห้องสมุดเพื่อน้อง

2) กิจกรรมตามโครงการ

เสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม

ตามนโยบายโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล 5 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อปรับปรุง

ห้องสมดุ ชดุความรู ้และกระบวนการเรยีนรู้ 

ของนักเรียนจ�านวน 1 โรงเรียน และการ 

ส ่ง เสริมคณะสงฆ ์จั งหวัดแม ่ฮ ่องสอน 

จ�านวน 58 วัด/ชุมชน ได้ร่วมกิจกรรม 

การรักษาศีล 5 ปฏิบัติธรรมและพัฒนา 

กิจกรรมทางพุทธศาสนาในพื้นที่ของตนเอง 

จ�านวน 173 รูป/คน

2 พะเยา 1) โครงการพัฒนาศักยภาพ

นิสิตและการจัดตั้งศูนย์การ

เรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่

อาเซียน

เพือ่เสรมิสร้างการเรยีนรู ้สุขภาวะทางสงัคม 

และศิลปวัฒนธรรมของล้านนาสู่อาเซียนใน

ลักษณะของศูนย์เรียนรู้และการท�ากิจกรรม

ของพระสงฆ์ พระนสิติในพืน้ทีจ่งัหวดัพะเยา 

โดยมพีระสงฆ์และประชาชนเข้างานจ�านวน 

251 รูป/คน

3 ล�าพูน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ

และการเรียนรู้ตามแนว

พระพุทธศาสนา

จังหวัดล�าพูน

มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและการท�างานของ

พระตามรอยอารยวิถี 4 ครูบาของล�าพูน  

ทีส่ร้างความศรทัธาและการพฒันาในจงัหวดั

ล�าพูน เช่น ครูบาศรีวิชัย ครูบาชัยวงศา  

ที่น�าหลักการของหมู่บ้านศีล 5 ไปประยุกต์

ใช้จนกลายเป็นต้นแบบหมู่บ้านรักษาศีล 5 

ของสังคมไทย  

4 ล�าปาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ

และการเรียนรู้ตามแนว

พระพุทธศาสนา

จังหวัดล�าปาง

มุง่เน้นการส่งเสรมิให้ชมุชนได้ปฏบิตัตินและ

เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จนได้

แนวทางการจัดการการเสริมสร้างสุขภาวะ

และการเรยีนรูต้ามแนวพทุธ  พระสงฆ์มคีวาม

พร้อมในการเผยแผ่หลักพุทธธรรม รวมทั้ง

เกิดเครือข่ายในการการเสริมสร้างสุขภาวะ

และการเรยีนรูต้ามแนวพทุธจ�านวน 712 วดั
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5 แพร่ 1) โครงการพัฒนารูปแบบ

และกระบวนการขับเคลื่อน

หมู่บ้านศีล 5 ของคณะสงฆ์

ในจังหวัดแพร่

2) โครงการบรรพชา

อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

เน้นพฒันารปูแบบและกระบวนการขบัเคลือ่น

หมูบ้่านศีล 5 ของคณะสงฆ์ในจงัหวดัแพร่เพือ่

ให้พระสงฆ์มีกระบวนการท�างานเพื่อชุมชน

บนพื้นที่ของศีล 5 และหลักพุทธธรรม โดย

มีประชาชนและวัดเข้าร่วมโครงการจ�านวน 

154 วดัและมกีารท�ากจิกรรมด้านสขุภาวะเชงิ

พทุธ โดยการจดัโครงการบรรพชาอปุสมบท

เฉลิมพระเกียรติฯ

6 น่าน 1) โครงการพัฒนาสุขภาวะ

และโภชนาการของพระสงฆ์

จังหวัดน่าน

2) โครงการมีส่วนร่วมในการ

จัดการมรดกทางวัฒนธรรม

ของชุมชน-ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ในเขตภูเพียงแช่แห้ง จังหวัด

น่านสู่มรดกโลก

เสริมสร้างสุขภาวะของพระสงฆ์ในพื้นที่

จงัหวดัน่านจ�านวน 248 รปู โดยถวายความรู้

ในด้านโภชนาการและสขุภาวะเชงิพทุธ และ

การส่งเสริมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม

ของชุมชน-ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในเขตภูเพียง

แช่แห้ง จังหวัดน่านสู่มรดกโลก โดยมองว่า

เมืองน่านจะต้องมีพื้นที่สาธารณะในระดับ

โลกหรือการเป็นมรดกโลก เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเทีย่วและการจดัการตนเองของเมอืงน่าน

7 อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาสุขภาวะด้าน

โภชนาการผักปลอดสารพิษ

จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัด

อุตรดิตถ์

มุง่ส่งเสรมิสุขภาวะพืน้ฐานของชมุชนด้วยการ

จดัโภชนาการผักปลอดสารพษิจากภูมปัิญญา

ท้องถิน่ ให้ท้องถิน่สร้างนวตักรรมด้านสุขภาพ

ของตนเองและน�าไปสู่การจดัการตนเองและ

การพฒันาทีย่ัง่ยืนในพืน้ทีน่ายาง อ�าเภอพชิยั 

จังหวัดอุตรดิตถ์

8 พิษณุโลก โครงการพัฒนาสุขภาวะและ

โภชนาการและการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน

โดยใช้เครือข่ายกลุ่มสัจจะ

สะสมทรัพย์ของพระสงฆ์ใน

จังหวัดพิษณุโลก

เน้นการประยุกต์ใช้หลักการของกลุ่มสัจจะ

สะสมทรัพย์ในการสร้างสุขภาวะทางสังคม

เพือ่น�าไปสู่การสร้างสุขภาวะและโภชนาการ 

รวมท้ังการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนโดยใช้เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสม

ทรพัย์ของพระสงฆ์ในจงัหวดัพษิณโุลกจ�านวน 

65 วัด และ 5 เครือข่าย

9 ตาก โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้

เพื่อการพัฒนาสังคมสุขภาวะ

จังหวัดตาก

เนือ่งจากจงัหวดัตากมเีป้าหมายเพือ่ยกระดบั

การเรียนรู้ของวัด ชุมชน และสังคม เพื่อ

พฒันาสุขภาวะของประชาชนในจงัหวดัตาก

โดยมีการพัฒนาในพื้นที่ 45 วัด/ชุมชน
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10 ก�าแพงเพชร โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ

และการเรียนรู้ทางสังคม

ภายใต้โครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล 5 

จังหวัดก�าแพงเพชร

เน้นการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียน

รู้ทางสังคมภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษา

ศีล 5 จังหวัดก�าแพงเพชรนั้น มุ่งเน้นสร้าง

พื้นที่ทางสังคม โดยให้ประชาชนเข้ามาร่วม

กิจกรรมทางพุทธศาสนา การสวดมนต์ นั่ง

สมาธ ิการฝึกจติการสวดธมัมจกักปัปวตันสูตร

ในวนัอาทติย์ และการลงพืน้ทีใ่นการจดัการ

แหล่งเรยีนรูข้องชมุชนโดยมกีารจดัการในทุก

อาทติย์ มปีระชาชนมากกว่า 700 คน/สปัดาห์

เข้าร่วมกจิกรรมและขยายพืน้ทีไ่ปจ�านวน 62 

วัด จ�านวน 1,324 รูป/คน

11 พระนครศรีอยุธยา โครงการมรดกโลก 

มรดกธรรม 

เพื่อสุขภาวะทางสังคมของวัด

และชุมชนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลกที่อิง

พื้นฐานของความเชื่อทางพุทธศาสนาและ

การจัดการในมิติการปกครอง การค้าขาย 

ดังน้ัน การจัดการพื้นที่มรดกโลกสู่สุขภาวะ

ทางสังคมของวดัและชมุชนจึงเป็นประโยชน์

ต่อสังคมในวงกว้าง 

12 กาญจนบุรี 1) โครงการพัฒนาสุขภาวะ

และโภชนาการของพระภิกษุ

สามเณรจังหวัดกาญจนบุรี

2) โครงการพัฒนาสุขภาวะ

และโภชนาการของชุมชนใน

เขตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี 

3) โครงการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ 

วัดวังก์วิเวการาม ต�าบล 

หนองลู อ�าเภอสังขละบุรี  

จังหวัดกาญจนบุรี  

คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี มีความมุ่งมั่น

ที่จะพัฒนาสุขภาวะของพระสงฆ์ในจังหวัด

และชุมชนผ่านความเข้าใจเรื่องโภชนาการ 

เพือ่วางพืน้ฐานของการมสีขุภาพทีด่ ีเพือ่ให้

พระสงฆ์และชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
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13 ขอนแก่น โครงการพัฒนาศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

และสุขภาวะเชิงพุทธ

จังหวัดขอนแก่น

มุ่งพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

และสขุภาวะเชงิพุทธจงัหวดัขอนแก่น เกดิขึน้

จากโครงการที ่สสส. ได้สนบัสนนุการพฒันา

สุขภาวะในปี 2557-58 ต่อมาได้พัฒนาเป็น

ศูนย์เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยและชุมชนเพื่อ

ให้เกิดการจัดการสุขภาวะของชุมชนแบบ

เป็นองค์รวมโดยมพีระสงฆ์ ประชาชนเข้าร่วม

กิจกรรมจ�านวน 421 รูป/คน จาก 214 วัด

14 อุดรธานี โครงการเกษตรแนวพุทธรรม

ของสถานสวนป่า

ทุ่งนาค�าหลวง

คณะสงฆ์โดยเจ้าคณะจงัหวดัอดุรธานีมคีวาม

มุ่งมั่นให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้และมีสุข

ภาวะที่ดีจึงได้ริเริ่มการจัดท�าเกษตรวิถีพุทธ

และสร้างเครอืข่ายของชมุชนให้พืน้ทีแ่ละให้

พระสงฆ์เป็นแกนน�าในการจัดการเกษตรวิถี

พุทธและป่าชุมชนที่ยั่งยืน

15 ร้อยเอ็ด โครงการเครือข่ายความ

ร่วมมือในการเสริมสร้างสุข

ภาวะและการเรียนรู้ตามแนว

พุทธศาสนาของกลุ่มจิตอาสา

พิทักษ์ป่าดงท�าเลดอนใหญ่

กลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าดงท�าเลดอนใหญ่ 

เป ็นต้นแบบของการจัดการป่าในพื้นที่

ร้อยเอ็ดที่น�าไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพของ

ชุมชนบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองและ

การสร้างเครือข่ายพลังชุมชน

16 สุรินทร์ โครงการต้นแบบชุมชน

อยู่เย็น-เป็นสุข 

จังหวัดสุรินทร์

โครงการต้นแบบชมุชนอยูเ่ยน็เป็นสขุ จังหวดั

สุรินทร์ได้ด�าเนินการพร้อมกับโครงการ

หมูบ้่านรกัษาศลี 5 ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง

สู่การจดัการชมุชนทีต่ัง้อยูบ่นฐานพุทธธรรม

และโครงการพฒันาเดก็ไปสู่วัยแห่งการเรยีนรู้ 

รวมทั้งการสื่อสารทางสังคมที่ท�าให้เกิดพลัง

ชุมชน

17 บุรีรัมย์ โครงการต้นแบบชุมชน

อยู่เย็น-เป็นสุขตามธรรมนูญ

หมู่บ้าน 9 ดี 

จังหวัดบุรีรัมย์

ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี ที่ประกอบด้วย เป็น

คนดี มีปัญญาดี รายได้สมดุล สุขภาพแข็ง

แรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุด

พ้นอาชญากรรม การจัดตั้งกองทุนพึ่งพา

ตนเอง และมีการสร้างความเข้มแข็งของ

คณะกรรมการหมู่บ้าน น�าไปสู่การสร้างสุข

ภาวะที่ดีของชุมชนในบุรีรัมย์ได้
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18 นครศรีธรรมราช โครงการเครือข่าย

ความร่วมมือในการเสริมสร้าง

สุขภาวะและการเรียนรู้

ตามแนวพระพุทธศาสนาใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

การสร้างพลงัของวดัพรหมโลกและการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือของพระสงฆ์ ชุมชน

นกับวชหญงิ และชาวบ้านให้เกดิการพฒันา

ในมติสิงัคมสมยัใหม่ทีส่ร้างการเปลีย่นแปลง

ด้านสุขภาวะและการจัดการตนเอง

19 สงขลา โครงการ 

“เยี่ยมพระพบปะโยม” 

ตามโครงการพัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือในการเสริมสร้าง

สุขภาวะและการเรียนรู้

ตามแนวพระพุทธศาสนา

ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

โครงการ “เยี่ยมพระพบปะโยม” ใน 5 

จังหวัดชายแดนใต้เป็นต้นแบบของกิจกรรม

พระธรรมทูตอาสาในพื้นที่ โดยมุ่งการสร้าง

สันติภาพและความสุขของชุมชนให้เกิดขึ้น

ใน 5 จังหวัดภาคใต้

20 กรุงเทพมหานคร โครงการศูนย์เรียนรู้

พระพุทธศาสนาและ

การพัฒนาสังคม

ของวัดสุทธิวราราม 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วัดสุทธิวราราม เป็นต้นแบบของการสร้าง

พืน้ทีส่าธารณะเพือ่การเรยีนรูข้องสังคม โดย

ความร่วมมอืภาคีการพฒันาสังคมเมืองในมติิ

สุขภาวะ ความรู้และพระพุทธศาสนาไปสู่

การสร้างศนูย์การเรยีนรูท้ีม่กีารเปล่ียนแปลง 

(Knowledge Center) ทัง้ทางกายภาพ การ

เรียนรู ้ในสังคมและการพัฒนาจิตใจและ

ปัญญา หลังจากการด�าเนินการมีผู้เข้าร่วม

กจิกรรมจ�านวน 4,125 รปู/คน จ�านวน 115 

วัด/ชุมชน/องค์กร

           สรปุการด�าเนนิการเพือ่เปิดพืน้ทีท่างสงัคมและการเรยีนรูใ้น 20 จงัหวดั โดยพฒันาโครงการจ�านวน 

25 โครงการ มีวัด พระสงฆ์ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 10,802 รูป/คน จ�านวน 1,982 วัด 

ส�าหรับประเด็นสุขภาวะมุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาวะตามหลักศีล 5 การพัฒนาด้านการเรียนรู้

เชิงพุทธ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวิต และการจัดการตนเองทางสังคมที่ครอบคลุมสุขภาวะด้านกาย 

จิต ปัญญา และสังคม
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บทที่ 5

รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะ

และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

 ในบทนี้จะกล่าวถึงผลการศึกษาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีก�าหนดไว ้
คือ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพ บทบาท และกลไกการเรียนรู้และการท�างานองค์กรทาง 
พระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
2) เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�าเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบายหมู่บ้านรักษา 
ศีล 5 ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในสังคมไทย 3) เพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู ้
ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่ 20 จังหวัด และเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ ์
ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน/ 
องค์กรชุมชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา  
4) เพือ่ผลกัดนัและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสขุภาวะ การเรียนรู ้และการพฒันา
อย่างยั่งยืนของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาต่อคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนา โดยเป็นผล 
การศึกษาในเชิงวิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการด�าเนินการที่เกิดขึ้นในลักษณะของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยการใช้ List Model ในการวิเคราะห์ ดังนี้

5.1 การพฒันาศกัยภาพ บทบาท กลไกการเรยีนรูแ้ละการท�างานองค์กรทางพระพทุธ 

ศาสนาโดยผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 ผลการศึกษาการพัฒนาศักยภาพ บทบาท กลไกการเรียนรู้ และการท�างานองค์กร 
ทางพระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
มีดังนี้
 1.การพัฒนาศักยภาพ บทบาทของพระสงฆ์ กลไกการเรียนรู้ และการท�างานองค์กร
ทางพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานพุทธธรรม การพัฒนาศักยภาพ บทบาทของพระสงฆ์ 
และกลไกการเรียนรู้ของพระสงฆ์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรมที่เป็นหลักการส�าคัญ 
ของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลักสังคหวัตถุ 4 ที่กล่าวถึงหลักการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม 
 4 ประการ 
    1) ทาน คือ การให้ การแบ่งปัน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละช่วยเหลือซึ่งกัน และ 
ด้วยสิง่ของตลอดถึงให้ความรู ้การแนะน�าสัง่สอน รวมถงึการให้อภยั ซึง่จากการศกึษากระบวนการ 
เสริมสร้างสุขภาวะของวัดและชุมชนในพื้นที่ 20 จังหวัด จะพบว่า กิจกรรมที่ส�าคัญของวัดและ 
ชุมชนมีความเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันทางทางสังคม การช่วยเหลือดูแลกันเพื่อให้เกิดมิตรไมตรี 
ต่อกันซึ่งจะน�าไปสู่การท�างานร่วมกันในมิติอื่นๆ
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  2) ปิยวาจา คือ การกล่าวค�าสุภาพไพเราะอ่อนหวานต่อกัน ซึ่งพบว่า วัดและชุมชน 
ในพ้ืนที่มีการพูดหรือการสื่อสารเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความรักใคร่นับถือ 
ต่อกัน โดยมีการสื่อสารเพื่อให้เห็นประโยชน์ของส่วนรวม ประโยชน์ของสาธารณะซ่ึงท�าให้ 
เห็นคนในชุมชนเห้นความส�าคัญและมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  3) อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์หรือการบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน 
ซึ่งพบว่า กิจกรรมที่วัดและชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นนั้น เกิดจากการที่ทุกฝ่ายได้มองเห็นและ 
สร้างประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการอนุรักษ์ป่า การจัดการเรียนรู้ การเสริมสร้าง 
สุขภาวะและการส่งเสริมการรักษาศีล 5 เป็นต้น เป็นผลให้เกิดพลังชุมชน
  4) สมานตัตตา คอื การประพฤตตินด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย ปฏบิตัต่ิอกนัอย่าง 
สม�่าเสมอ ร่วมสุขร่วมทุกข์ และวางตนเหมาะสมแก่ฐานะและโอกาสในการพัฒนาร่วมกัน 

 การพัฒนาศักยภาพ บทบาทของพระสงฆ์ กลไกการเรียนรู้และการท�างานองค์กร 
ทางพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักสังคหวัตถุ 4 ดังกล่าว เป็นกระบวนการที่พระสงฆ์ 
ได้ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมองเห็นว่า การที่จะพัฒนาสังคมและ 
สขุภาวะของชมุชนให้เกดิขึน้พืน้ทีจ่ะต้องมาจากการแบ่งปัน การส่ือสารสารท่ีดี การประพฤติตน 
เสมอกันและวางตนที่เหมาะสมกับบทบาทในการท�างานทางสังคม นอกจากนี้ พระสงฆ์ยังได้มี
การประยุกต์หลักพุทธธรรมอื่น ๆ เช่น หลักพรหมวิหารธรรม อิทธิบาท อริยสัจ สัปปุริสธรรม 
อปริหานิยธรรม เป็นต้น ในการเสริมสร้างสุขภาวะ ซ่ึงถือว่า เป็นการพัฒนาบุคคลและสังคม 
ไปสู่ความยั่งยืน ดังภาพนี้
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การสื่อสารเพ่ือให้เห็นประโยชน์ของส่วนรวม ประโยชน์ของสาธารณะซึ่งท าให้เห็นคนในชุมชนเห้นค
วามส าคัญและมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
         3) อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์หรือการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน 
ซึ่งพบว่า  กิจกรรมที่วัดและชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นนั้น เกิดจากการที่ทุกฝ่ายได้มองเห็นและสร้าง
ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการอนุรักษ์ป่า การจัดการเรียนรู้ การเสริมสร้างสุขภาวะและ
การส่งเสริมการรักษาศีล 5 เป็นต้น เป็นผลให้เกิดพลังชุมชน 
           4) สมานัตตตา คือ การประพฤติตนด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติต่อกัน
อย่างสม่ าเสมอ ร่วมสุขร่วมทุกข์ และวางตนเหมาะสมแก่ฐานะและโอกาสในการพัฒนาร่วมกัน  
 การพัฒนาศักยภาพ บทบาทของพระสงฆ์ กลไกการเรียนรู้และการท างานองค์กรทาง
พระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานหลักสังคหวัตถุ 4 ดังกล่าว เป็นกระบวนการที่พระสงฆ์ได้
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมองเห็นว่า การที่จะพัฒนาสังคมและสุขภาวะของ
ชุมชนให้เกิดขึ้นพ้ืนที่จะต้องมาจากการแบ่งปัน การสื่อสารสารที่ดี การประพฤติตนเสมอกันและวาง
ตนที่เหมาะสมกับบทบาทในการท างานทางสังคม นอกจากนี้ พระสงฆ์ยังได้มีการประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมอ่ืน ๆ เช่น หลักพรหมวิหารธรรม อิทธิบาท อริยสัจ สัปปุริสธรรม อปริหานิยธรรม เป็นต้น ใน
การเสริมสร้างสุขภาวะ ซึ่งถือว่า เป็นการพัฒนาบุคคลและสังคมไปสู่ความยั่งยืน ดังภาพนี้ 
 

แผนภาพที่ 5.1 แสดงความยั่งยืนของการพัฒนาบุคคลและสังคม 
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 2. การพัฒนาศักยภาพ บทบาทของพระสงฆ์ กลไกการเรียนรู้และการท�างานองค์กร 
ทางพระพุทธศาสนาด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายในแนวราบและแนวดิ่ง กระบวนการพัฒนา 
ศักยภาพและบทบาทของพระสงฆ์ วัด และชุมชนภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและ 
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนานั้น มุ่งเน้นการท�างานของคณะสงฆ์และภาคีที่เกี่ยวข้อง 
ในระดับต่างๆ ท้ังในระดับนโยบาย ระดับเครือข่ายจังหวัด และระดับวัดหรือชุมชนในพื้นที่  
โดยใช้กิจกรรมด้านสุขภาวะและการเรียนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนาเป็นหลักการท�างาน 
ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น การด�าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่เป็นกระบวนการขับเคลื่อน 
ในเชิงนโยบายจากมหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ในระดับจังหวัด และหมู่บ้านในพื้นที่ โดยคณะสงฆ์ 
มีความต้องการท่ีจะให้แต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนได้มีการน�าหลักพุทธธรรม หลักศีล 5 และ 
กิจกรรมเชิงพุทธไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์และ 
บทบาทพระสงฆ์รุ่นใหม่จึงมีความสอดคล้องกันตั้งแต่นโยบายคณะสงฆ์ ภาครัฐ และชุมชน 
ท�าให้เกิดการกลไกการเรียนรู้ร่วมกันจากหมู่บ้านไปสู่การท�างานในระดับประเทศ ซึ่งเป็นผล 
ให้ประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ�านวน 41,435,024 คน คิดเป็นร้อยละ  
63.04 ของประชาชนในสังคม ซึ่งส่งผลให้มีการเผยแผ่ชุดความรู้ กระบวนการ และแนวปฏิบัติ 
ว่าด้วยรักษาศีล 5 การประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมและพิธีกรรมทางศาสนา นอกจากนี้ 
ยังได้ส่งเสริมให้พระสงฆ์รุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของพระสงฆ์นักพัฒนาต้นแบบ 
ที่มีบทบาทการพัฒนาสุขภาวะในมิติต่างๆ จนเกิดเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์ในจังหวัด เช่น 
ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เชียงราย และระดับพระมหาเถระ ดังแผนภาพนี้

แผนภาพที่ 5.2 แสดงการเชื่อมโยงการท�างานเชิงเครือข่ายของพระสงฆ์ในสังคม
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 3. การพัฒนาศักยภาพ บทบาทของพระสงฆ์ กลไกการเรียนรู้และการท�างานองค์กร
ทางพระพุทธศาสนาท่ีมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นฐานการท�างาน
โดยความที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีคณะ วิทยาเขต 11 แห่ง วิทยาลัยสงฆ์  
16 แห่ง หน่วยวิทยบริการและห้องเรียนอีก 16 แห่งในพื้นที่ 45 จังหวัด มีพระนิสิตจ�านวน 
23,000 กว่ารูป/คน ดังนั้น การท�างานของพระสงฆ์โดยผ่านกลการท�างาน การเรียนการสอน 
ของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัจึงความส�าคญัต่อกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ 
และการเสริมสร้างสุขภาวะของพระสงฆ์ ชุมชน และสังคม ซ่ึงหากพิจารณาจากโครงการ 
ทั้งหมด 26 โครงการ ใน 20 จังหวัดตามที่กล่าวแล้วในบทที่ 4 จะพบว่า กระบวนการท�างาน
ของพระสงฆ์ ชุมชน และภาคีในพื้นที่มีเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย  
การบริการวชิาการแก่สงัคม และการท�านบุ�ารงุศลิปวัฒนธรรมของมหาวทิยาลยั และสอดคล้อง
กับการท�างานของคณะสงฆ์ในระดับจังหวัดที่มุ่งเน้นการปฏิบัติกิจการคณะสงฆ์ 6 ประการ   
คือ การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และ 
การสาธารณสงเคราะห์ และในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับความสนใจของภาคประชาชน 
ที่ต้องการให้พระสงฆ์เป็นแกนน�าในการพัฒนาชุมชน ยกระดับศีลธรรม จริยธรรมของเยาวชน 
การดแูลผู้สงูอาย ุรวมทัง้กจิกรรมสขุภาวะเชงิพุทธอืน่ ๆ  ทัง้ด้านกาย จติ ปัญญา สงัคม เพือ่น�าไป 
สู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการเสริมสร้างสุขภาวะในล�าดับต่อไป 
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 3. การพัฒนาศักยภาพ บทบาทของพระสงฆ์ กลไกการเรียนรู้และการท างานองค์กร
ทางพระพุทธศาสนาที่มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นฐานการท างาน โดยความที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีคณะ วิทยาเขต 11 แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ 16 แห่ง หน่วย
วิทยบริการและห้องเรียนอีก 16 แห่งในพ้ืนที่ 45 จังหวัด มีพระนิสิตจ านวน 23,000 กว่ารูป/คน 
ดังนั้น การท างานของพระสงฆ์โดยผ่านกลการท างาน การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยจึงความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้และการเสริมสร้างสุขภาวะของ
พระสงฆ์ ชุมชน และสังคม ซึ่งหากพิจารณาจากโครงการทั้งหมด 26 โครงการ ใน 20 จังหวัดตามที่
กล่าวแล้วในบทที่ 4 จะพบว่า กระบวนการท างานของพระสงฆ์ ชุมชน และภาคีในพ้ืนที่มีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับการท างานของคณะสงฆ์ในระดับจังหวัดที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ
กิจการคณะสงฆ์ 6 ประการ  คือ การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ 
การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ และในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับความสนใจของ
ภาคประชาชนที่ต้องการให้พระสงฆ์เป็นแกนน าในการพัฒนาชุมชน ยกระดับศีลธรรม จริยธรรมของ
เยาวชน การดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งกิจกรรมสุขภาวะเชิงพุทธอ่ืน ๆ ทั้งด้านกาย จิต ปัญญา สังคม เพ่ือ
น าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการเสริมสร้างสุขภาวะในล าดับต่อไป  
 

แผนภาพที่ 5.3 การท างานรวมกันของมหาวิทยาลัยสงฆ์และภาคีทางพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

กิจการคณะสงฆ์  6 ด้านของ
คณะสงฆ์ใน 20 จังหวัด 

พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม 

ประชาชนภาคีการพัฒนา
ในพ้ืนที่ 20 จังหวัด 

พระสงฆ์รุ่นใหม่/นิสิตที่
สนใจการท างานเพ่ือสังคม 

องค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาและสุขภาวะ 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์เพ่ือสังคม 6 ด้าน คือ การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่ การ
สาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ การเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชา
สังคมในการพัฒนาชุมชน ยกระดับศีลธรรม การดูแลผู้สูงอายุ และเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม 

กระบวนการเสริมสร้างการ
เรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนา 

แผนภาพที่ 5.3 การท�างานรวมกันของมหาวิทยาลัยสงฆ์และภาคีทางพระพุทธศาสนา
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5.2 การขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�าเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบาย 

หมู่บ้านรักษาศีล 5 
 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
(หมู่บ้านรักษาศีล 5) เป็นนโยบายส�าคัญของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  
ผูป้ฏิบตัหิน้าทีส่มเดจ็พระสงัฆราชท่ีด�ารใิห้กบัคณะสงฆ์ทกุจงัหวดั และส�านกังานพระพทุธศาสนา 
แห่งชาติได้ร่วมในการน�าหลักของศีล 5 ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
โดยให้จัดท�าในรูปของโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนา “หมู ่บ้านรักษาศีล 5” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสร้าง 
ความสามัคคีปรองดองและประโยชน์สุขของประชาชน และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีโดยยึดมั่นตามค�าสอนทางพระพุทธศาสนา อันจะส่งผลให้ประเทศชาติ มีความสงบร่มเย็น  
การด�าเนินงานโครงการดังกล่าวได้มอบให้ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนโครงการ ในลักษณะการบูรณาการร่วมกับจังหวัด คณะสงฆ์ ส�านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดและหน่วยงานทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นการขยายผลการด�าเนินงาน
ต่อยอดจาก ภารกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อปต.) ซึ่งเป็นภารกิจที่ส�านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด�าเนินการร่วมกับคณะสงฆ์ ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วย 
การตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล พ.ศ.2546 
 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จึงเป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความปรองดอง
สมานฉันท์ขึ้นในสังคมไทย ด้วยการอาศัยหลักธรรมศีล 5 ข้อ ซึ่งเป็นธรรมพื้นฐานของการด�ารง 
ชีวิต เป็นข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชน การส่งเสริม 
ให้ผู้คนรักษาศีล 5 ข้อ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์แล้ว ยังจะ 
ช่วยแก้ไขปัญหาท่ีสั่งสมมายาวนานที่เกิดจากความขัดแย้งของคนในชาติ อันเป็นอุปสรรค 
ขดัขวางการพฒันาประเทศไทยให้เจรญิก้าวไปข้างหน้า และยงัช่วยสร้างบรรยากาศความสงบสขุ 
เรียบร้อยเพื่อน�าพาประเทศชาติกลับคืนสู่สภาวะปกติสุขอย่างยั่งยืน 
 ผลการด�าเนินการ จากการด�าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 
(2557-2560) พบว่า มีประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการจ�านวน 41,435,024 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 63.04 ของประชากรในสังคมไทย ซึ่งเป็นการด�าเนินการในระยะที่ 1 ให้ผู้ที่สนใจ 
เข้ามาร่วมกิจกรรม ส่วนกิจกรรมในเชิงคุณภาพได้ด�าเนินการในลักษณะต่างๆ เช่น  
การคิดดี ท�าดี พูดดี กิจกรรมรักษาศีล 5การสวดมนต์นั่งสมาธิ การรักษาความสะอาดบ้านและ
สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ การสร้างจิตอาสาชวนกันท�าความดี การบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน ์
ต่อสังคม การเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นตามหลักพุทธธรรม เป็นต้น ภายใต้การขับเคลื่อน 
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ดังกล่าว ทางโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะตามแนว 
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พระพุทธศาสนา ท่ีได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ได้มีกระบวนการขบัเคลือ่นและการสนบัสนนุในลกัษณะของภาค ีการพฒันาเชงิวชิาการ 
และกระบวนการในพื้นที่ ดังนี้ 
 1) การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย คณะนักวิจัยของโครงการเสริมสร้างการเรียนรู ้ 
และสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนาได้ด�าเนินการโดยการเข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จ 
พระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช (ในสมัยนั้น) เพื่อรับนโยบาย 
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ไปปฏิบัติโดยได้พัฒนาชุดความรู้ กิจกรรม ระบบการสื่อสาร และ 
แนวทางการส่งเสริมการท�างานในพื้นท่ีหมู่บ้านจ�านวน 20 จังหวัดตามที่กล่าวแล้ว และ 
ได้มีการด�าเนินการพัฒนากระบวนการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับพระสงฆ์และ 
หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผลการเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย 
ท�าให้คณะสงฆ์และหมู่บ้านยอมรับชุดความรู้ กิจกรรม และกระบวนการที่ด�าเนินการร่วมกัน 
ดังแผนภาพต่อไปนี้
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กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ได้มีกระบวนการขับเคลื่อนและการสนับสนุนใน
ลักษณะของภาคีการพัฒนาเชิงวิชาการและกระบวนการในพ้ืนที่ ดังนี้  
 1) การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย คณะนักวิจัยของโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และสุข
ภาวะตามแนวพระพุทธศาสนาได้ด าเนินการโดยการเข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช (ในสมัยนั้น) เพ่ือรับนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ไปปฏิบัติ
โดยได้พัฒนาชุดความรู้ กิจกรรม ระบบการสื่อสาร และแนวทางการส่งเสริมการท างานในพ้ืนที่
หมู่บ้านจ านวน 20 จังหวัดตามท่ีกล่าวแล้ว และได้มีการด าเนินการพัฒนากระบวนการเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ให้กับพระสงฆ์และหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผลการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนในระดับนโยบายท าให้คณะสงฆ์และหมู่บ้านยอมรับชุดความรู้ กิจกรรม และกระบวนการที่
ด าเนินการร่วมกัน ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
  

แผนภาพที่ 5.4 การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระดับนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

การให้องค์ความรู้ กิจกรรม
และกระบวนการสุขภาวะ 

นโยบายมหาเถรสมาคม 

การจัดกิจกรรมสุขภาวะ 
ในพ้ืนที่ 20 จังหวัด 

ความสามัคคปีรองดองของ
ชุมชนในพื้นที่  

การปฏิบัติตามหลักศีล 5 
และกิจกรรมทางพุทธศาสนา 

การเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ตามแนวพุทธ 

การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ของโครงการ สสส. 

แผนภาพที่ 5.4 การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระดับนโยบาย
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ภาพการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
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  2) การขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้พัฒนากิจกรรม 
เชิงพุทธจ�านวนมาก โดยสามารถแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ 
  (1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีล 5 โดยมุ่งเน้นการรักษา 
ศีล 5 ของประชาชนเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการสร้างหลักประกันของชีวิต 
และสังคม ดังค�าที่ว่า ศีลข้อที่ 1 เป็นหลักประกันชีวิต ศีลข้อท่ี 2 เป็นหลักประกันทรัพย์สิน  
ศีลข้อที่ 3 เป็นหลักประกันครอบครัว ศีลข้อที่ 4 เป็นหลักประกันสังคม หลักประกันของสัจจะ
และมิตรภาพ ศลีข้อที ่5 เป็นหลกัประกนัสขุภาพและสตปัิญญาของตนเอง ดงันัน้ การจดักจิกรรม
ส่งเสรมิการพฒันาชวีติตามหลกัศีล 5 เพือ่สร้างหลกัประกนัให้บงัเกดิความสงบสขุและปลอดภัย
ในการด�าเนินชีวิตยิ่งขึ้นนั้น หากทุกภาคส่วนได้มีการร่วมท�ากิจกรรมและมีส่วนร่วมด้วยกัน 
ก็ยิ่งท�าให้การพัฒนาชีวิตตามหลักศีล 5 ประสบผลส�าเร็จมากยิ่งขึ้น
  (2) การจัดกิจกรรมตามวิถีชีวิตชาวพุทธ กิจกรรมเชิงพุทธนี้ได้น้อมน�าหลักการทาง 
พระพุทธศาสนาท่ีเป็นรากฐานส�าคัญของวัฒนธรรมไทย เนื่องจากชาวไทยนับถือพระพุทธ 
ศาสนามาช้านานจนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้หล่อหลอมซึมซับลงในวิถีไทย กลายเป็น 
รากฐานชีวิตของคนไทยในทุกด้าน ทั้งด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ภาษา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมไทย และศีลธรรมตลอดจนมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา/ออกพรรษากิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีและ 
วัฒนธรรมไทย เช่น วันสงกรานต์ วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ วันลอยกระทง การสวดมนต์ข้ามปี 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น วันพ่อแห่งชาติ 
วันแม่แห่งชาติ วันจักรี วันฉัตรมงคล วันปิยมหาราช การจัดกิจกรรมส่งเสริมและท�านุบ�ารุง
พระศาสนา การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การบวชเนกขัมมะ การบรรพชาอุปสมบท 
เฉลิมพระเกียรติ การอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร กิจกรรม 
รณรงค์การลด ละ เลิก อบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษ เช่น การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่ 
มาตรการป้องกันและปราบปราม การจัดกิจกรรมท�าบุญตักบาตรประจ�าวัน/ สันธรรมสวนะ/
ท�าบุญกลางบ้าน การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น เป็นต้น
  (3) แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พระสงฆ์เป็นผู้น�าในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยใช้วัดเป็น
ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพ่ือช่วยประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง 
ได้ตามสมควรในด้านต่างๆ ตามกรอบการด�าเนินงานท่ีก�าหนดไว้ 8 ด้าน คือ ศีลธรรมและ 
วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญู
กตเวทิตาธรรม สามัคคีธรรม เป็นต้น โดยมีกิจกรรมส�าคัญ เช่น โครงการลาน บุญลานปัญญา 
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โครงการค่ายคุณธรรมสัญจร การสอนศาสนพิธี พิธีกรพิธีกรรม แก่ชาวพุทธ ห้องสมุดธรรมะ 
การประกวดสวดมนต์ การบรรยายธรรม ด้านสุขภาพอนามัย จัดสถานที่ออกก�าลังกายเพื่อ
ชุมชน/ แหล่งเรียนรู้สมุนไพร ธนาคารขยะ พัฒนาท�าความสะอาดวัด กิจกรรมหอกระจายข่าว 
เพื่อประชาสัมพันธ์สุขภาพประชาชน จัดตั้งตู้ยาสามัญประจ�า จัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพ 
ในชุมชน จัดสถานีให้ประชาชนมาจ�าหน่ายสินค้า OTOP เป็นต้น
 ดังน้ัน โครงการจึงเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมเชิงพุทธในพื้นที่ 20 จังหวัดผ่านกิจกรรม 
และโครงการย่อยที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยมีขั้นตอนที่ส�าคัญ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา
กิจกรรมเชิงพุทธ การเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาวะ การปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน และ 
การเปลี่ยนแปลงทางวิธีคิดและการปฏิบัติของตัวบุคคลในพ้ืนท่ีให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ตามที่ก�าหนดไว้ ดังภาพนี้
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พิธีกรพิธีกรรม แก่ชาวพุทธ ห้องสมุดธรรมะ การประกวดสวดมนต์ การบรรยายธรรม ด้านสุขภาพ
อนามัย จัดสถานที่ออกก าลังกายเพ่ือชุมชน/แหล่งเรียนรู้สมุนไพร ธนาคารขยะ พัฒนาท าความ
สะอาดวัด กิจกรรมหอกระจายข่าว เพ่ือประชาสัมพันธ์สุขภาพประชาชน จัดตั้งตู้ยาสามัญประจ า
จัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพในชุมชน จัดสถานีให้ประชาชนมาจ าหน่ายสินค้า OTOP เป็นต้น 
 ดังนั้น โครงการจึงเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมเชิงพุทธในพ้ืนที่ 20 จังหวัดผ่านกิจกรรมและ
โครงการย่อยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนากิจกรรมเชิง
พุทธ การเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาวะ การปฏิบัติการเพ่ือความยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงทางวิธี
คิดและการปฏิบัติของตัวบุคคลในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ ดังภาพนี้ 
 

แผนภาพที่ 5.5 การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระดับพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ดังกล่าว ท าให้
เกิดการการเรียนรู้ของประชาชนในหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่น าไปสู่การปฏิบัติในตามหลักศีล 5 และหลัก
พุทธธรรมเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ ประชาชนยังได้พัฒนาหรือด าเนินการตามกิจกรรมและประเพณีชาว
พุทธมากขึ้น โดยพระสงฆ์และชุมชนสามารถพัฒนากิจกรรมในหมู่บ้านจนสามารถด าเนินการให้เกิด
สุขภาวะมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเริ่มต้นของการจัดท าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 แต่ถือได้ว่าเป็น
การกระตุ้นให้ชาวบ้านมาสนใจเร่ืองศีลธรรม หลักพุทธธรรม สุขภาพ จิตอาสา และการท าประโยชน์
เพ่ือสังคม เพ่ือชุมชนมากขึ้น ซึ่งน าไปสู่การจัดการสุขภาวะของบุคคลและน าไปสู่การยกระดับเป็น
ชุมชนที่มีการจัดการตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

การให้องค์ความรู้ กิจกรรม
และกระบวนการสุขภาวะ 

การท างานของคณะสงฆ์ใน
พื้นที่จังหวัด 

การจัดกิจกรรมสุขภาวะ 
ในพ้ืนที่ 20 จังหวัด 

ความสามัคคีปรองดองของ
ชุมชนในพ้ืนที่  

การปฏิบัติตามหลักศีล 5 
และกิจกรรมทางพุทธศาสนา 

การเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพุทธ 

กิจกรรมการรักษาศีล 5 และ
การปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม 

กรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้าน 
ชุมชน 

 การมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนและสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ดังกล่าว  
ท�าให้เกิดการการเรียนรู้ของประชาชนในหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่น�าไปสู่การปฏิบัติในตามหลัก 
ศีล 5 และหลักพุทธธรรมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ประชาชนยังได้พัฒนาหรือด�าเนินการ
ตามกิจกรรมและประเพณีชาวพุทธมากข้ึน โดยพระสงฆ์และชุมชนสามารถพัฒนากิจกรรม 
ในหมูบ้่านจนสามารถด�าเนินการให้เกิดสขุภาวะมากขึน้ ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเริม่ต้นของการจัดท�า 
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 แต่ถือได้ว่าเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านมาสนใจเรื่องศีลธรรม 
หลักพุทธธรรม สุขภาพ จิตอาสา และการท�าประโยชน์เพ่ือสังคม เพ่ือชุมชนมากข้ึน ซ่ึงน�า 
ไปสู่การจัดการสุขภาวะของบุคคลและน�าไปสู่การยกระดับเป็นชุมชนท่ีมีการจัดการตนเอง 
ตามหลักพระพุทธศาสนาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนภาพที่ 5.5 การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระดับพื้นที่
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5.3 การเปิดพืน้ทีท่างสงัคมและการเรยีนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนาในพืน้ที ่20 จังหวดั 
 จากการด�าเนินการเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะในพื้นที่ 20 จังหวัด สามารถ
กล่าวได้ว่า เป็นการเปิดพื้นท่ีทางสังคมและการเรียนรู้ในการที่จะพัฒนาระบบการเรียนรู้และ
การเสริมสร้างสุขภาวะของชุมชน โดยเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะใน 4 มิติ คือ กาย สังคม จิต
และปัญญา โดยมีประเด็นสุขภาวะในพื้นที่ดังนี้
 1. การเปิดพ้ืนที่สุขภาวะทางกายภาพ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาวะ 
ที่ดี มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในพ้ืนท่ีจังหวัด
อุตรดิตถ์ การจัดท�าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดขอนแก่น และการสร้างจิตอาสารักษาป่า 
ดอนท�าเลดงใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น เพ่ือตอบสนองความสุขและการให้บุคคลมีสุขภาพ 
ที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพทางกายท่ีดี มีการด�ารงอยู่ท่ีเกื้อกูลต่อความ 
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และมีการส่งเสริมการอาศัยอยู่ในชุมชนหรือสังคมที่ดี รวมทั้งการ 
ส่งเสริมการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อให้มีดิน น�้า และอากาศ ที่เหมาะสม  
 2. การเปิดพ้ืนที่สุขภาวะทางสังคม มุ่งเน้นการด�าเนินการตามโครงการหมู่บ้านรักษา
ศลี 5 ทีม่เีป้าหมายการสร้างสงัคมแห่งความปรองดอง ประชาชนมศีีลธรรมในการด�ารงชวีติ เพือ่
เป็นรากฐานในการสร้างหลกัประกนัของชวิีต มุง่เน้นการสร้างสงัคมทีไ่ม่มกีารเบยีดเบยีนท�าร้าย 
ซึ่งกันและกัน อันเป็นพ้ืนฐานของการด�ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การเปิดพ้ืนที่ทางสังคม 
ดังกล่าว นับว่าเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนาบุคคลให้มีความเจริญงอกงาม 
และการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขตั้งแต่ในระดับครอบครัว ชุมชน องค์กร เป็นการสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งที่ผ่านมาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้พยายามด�าเนินการ 
เพื่อน�าสังคมนี้ไปสู่จุดหมายดังกล่าว 
 3. การเปิดพ้ืนที่สุขภาวะทางจิตใจ  มุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมที่ให้ความส�าคัญกับ 
การพฒันาสขุภาวะทางจติใจ คอื การมุง่สร้างให้บคุคลและหมูบ้่านมีความเพยีรในการประกอบ 
ความสุขทางจิตใจ มีความเมตตา กรุณา ความขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ ผ่องใส สดชื่น 
เบกิบาน เป็นสขุ ไม่ขุน่มวัด้วอารมณ์ต่างๆ ท่ีมากระทบทีจ่ะมกีระทบต่อการด�าเนนิชวีติประจ�าวัน 
เพราะฉะนั้น จึงใช้กิจกรรมเชิงพุทธที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีของไทยในการเสริมสร้าง 
สุขภาวะทางจิตใจและให้เรียนรู้ในด้านการสวดมนต์ การนั่งสมาธิ และการประกอบพิธีเพื่อให ้
บุคคลได้ยกระดับจิตใจของตนเองให้มีความสุข สามารถจัดการกับภาวะอารมณ์ของตนเอง 
ได้มากขึ้น  รวมทั้งสามารถสร้างความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง 
และชุมชนเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีงามร่วมกัน และส่งเสริมการกระท�าที่มีคุณค่าต่อสังคม และ 
สร้างความพอใจในสถานะทางสังคม เช่น เกียรติยศ ฐานะต�าแหน่ง หน้าท่ีการงาน บริวาร  
ที่ตนเองได้มาอย่างชอบธรรม เป็นต้น โดยผ่านการท�างานจิตอาสาของพระสงฆ์ที่เป็นเครือข่าย
ในพื้นที่ 20 จังหวัด
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 4. การเปิดพืน้ทีส่ขุภาวะทางปัญญา มุง่เน้นการการฝึกหดัปฏบิติัตนตามหลักพระพุทธ
ศาสนาของผูเ้ข้าร่วมโครงการ โดยมเีกณฑ์บ่งช้ีถงึพฤตกิรรมทางปัญญา เช่น การให้ทาน แบ่งปัน 
รกัษาศีล 5 การเจรญิจติภาวนา ถอืว่า เป็นฐานของการสร้างปัญญาให้เกดิขึน้ เพือ่ให้มสีตปัิญญา 
ความเชื่อ ความรู้ ความเห็น ความเข้าใจชีวิตและโลกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถ
อยู่กับความเป็นจริงของโลกและชีวิตได้อย่างปกติสุข มองเห็นและเข้าใจกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
ตามความเป็นจริง มีเหตุผล สามารถพิจารณาเห็นปัจจัยต่างๆ อันเป็นสาเหตุของความสุข 
และความทุกข์ในชีวิตได้ มีการใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาและดับทุกข์ได้ นอกจากนี้ยังรวมถึง  
ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาในระดับต่างๆ นับต้ังแต่การด�ารงชีวิต ไปจนถึงการเข้าในชีวิต 
ของมนุษย์และสรรพสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม หรือเป็นสภาวะแห่งการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ 
ที่ก่อให้เกิดความสุขและความทุกข์ของมนุษย์และสังคม ดังนั้น โครงการจึงมุ่งเน้นการส่งเสริม
การอบรมตนเอง เช่น การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทให้กับบุคคลท่ีต้องการฝึกตน เพ่ือให้
บุคคลมีการแสวงหาความรู้สิ่งใหม่ๆ การเร่งขวนขวายท�าความดี การใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท 
เสยีสละเพือ่ความสขุส่วนรวม บ�าเพญ็ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม และการช่วยเหลือผู้อืน่ให้พ้นทกุข์ 
ผ่านกิจกรรมที่คนชุมชนมาร่วมกันท�าในกรณีของทุกโครงการในพื้นที่ 20 จังหวัด จะมุ่งเน้น 
การสร้างสติปัญญาตามที่กล่าวแล้ว

 
 ดังนั้น การที่บุคคลและชุมชนจะมีความสุขและสุขภาวะท่ีดีท้ัง 4 ด้านได้จะต้องมี
กระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติผ่านจิตสาธารณะและพื้นที่สาธารณะของชุมชน เมื่อมี
การท�างานร่วมกนัในกจิกรรมต่างๆ สขุภาวะทางกาย สงัคม จติใจ และปัญญาย่อมจะเกดิขึน้ตามมา 
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 4. การเปิดพื้นที่สุขภาวะทางปัญญา  มุ่งเน้นการการฝึกหัดปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนาของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีเกณฑ์บ่งชี้ถึงพฤติกรรมทางปัญญา เช่น การให้ทาน 
แบ่งปัน รักษาศีล 5 การเจริญจิตภาวนา ถือว่า เป็นฐานของการสร้า งปัญญาให้เกิดขึ้น เพ่ือให้มี
สติปัญญา ความเชื่อ ความรู้ ความเห็น ความเข้าใจชีวิตและโลกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง 
สามารถอยู่กับความเป็นจริงของโลกและชีวิตได้อย่างปกติสุข มองเห็นและเข้าใจกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ตามความเป็นจริง มีเหตุผล สามารถพิจารณาเห็นปัจจัยต่างๆ อันเป็นสาเหตุของความสุขและความ
ทุกข์ในชีวิตได้ มีการใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาและดับทุกข์ได้ นอกจากนี้ยังรวมถึง ผลที่เกิดขึ้นจาก
การใช้ปัญญาในระดับต่างๆ นับตั้งแต่การด ารงชีวิต ไปจนถึงการเข้าในชีวิตของมนุษย์และสรรพสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม หรือเป็นสภาวะแห่งการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสุขและความ
ทุกข์ของมนุษย์และสังคม ดังนั้น โครงการจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมการอบรมตนเอง เช่น การจัดโครงการ
บรรพชาอุปสมบทให้กับบุคคลที่ต้องการฝึกตน เพ่ือให้บุคคลมีการแสวงหาความรู้สิ่งใหม่ๆ การเร่ง
ขวนขวายท าความดี การใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท เสียสละเพ่ือความสุขส่วนรวม บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม และการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์ ผ่านกิจกรรมที่คนชุมชนมาร่วมกันท าในกรณีของทุก
โครงการในพื้นท่ี 20 จังหวัด จะมุ่งเน้นการสร้างสติปัญญาตามท่ีกล่าวแล้ว 

 
แผนภาพ 5.6 การเปิดพ้ืนที่การเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธในพ้ืนที่ 20 จังหวัด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ดังนั้น การที่บุคคลและชุมชนจะมีความสุขและสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 ด้านได้จะต้องมีกระบวนการ

เรียนรู้และการลงมือปฏิบัติผ่านจิตสาธารณะและพ้ืนที่สาธารณะของชุมชน เมื่อมีการท างานร่วมกันใน
กิจกรรมต่างๆ สุขภาวะทางกาย สังคม จิตใจ และปัญญาย่อมจะเกิดข้ึนตามมา 

 

กระบวนการเสริมสร้างสุข
ภาวะด้วยพลังของชุมชน 

การเสริมสร้างความรู้ และ
กิจกรรมเชิงพุทธ 
(สุขภายนอก) 

สุขภาวะทางกายภาพ 

สุขภาวะทางสังคม 

สุขภาวะทางจิตใจ 

สุขภาวะทางปัญญา 

พื้นที่สาธารณะ 
เช่น วัด ปา่ชุมชน 

ศูนย์เรียนรู้ฯ  

แผนภาพ 5.6 การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธในพื้นที่ 20 จังหวัด
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5.4 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของคณะสงฆ์ ภาครฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

ภาคธรุกจิเอกชน และภาคประชาชน/องค์กรชมุชน ในการเสรมิสร้างสุขภาวะและ 

การเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา 
 จากการด�าเนินการภายใต้โครงการนี้ สามารถเห็นเครือข่ายการท�างานของคณะสงฆ์  
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน องค์กรชุมชน และ 
ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน องค์กร และระดับนโยบายในการพัฒนาหรือเปิด
พ้ืนที่สุขภาวะของชุมชนและพื้นท่ีสาธารณะของสังคมร่วมกัน ดังนั้น ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น 
จึงมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องใน 3 มิติ คือ
 1. ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนที่มีต่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้
ตามแนวพระพุทธศาสนานั้น เกิดข้ึนโดยมีวิถีวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
กระบวนการจัดการในพื้นที่เป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่าย ซึ่งกลุ่ม องค์กร เครือข่ายที่เกิดขึ้นนั้น 
อาศัยพื้นที่ท่ีเป็นรูปธรรมหรือพ้ืนที่ด�าเนินการเป็นปัจจัยหลักในการท�างานของเครือข่าย โดย 
กระบวนการท�างานนัน้จะใช้ท้ังแนวคิดและกจิกรรม เป็นกระบวนการพฒันาในทกุเรือ่งทีเ่กิดขึน้ 
ในพื้นที่อย่างเป็นองค์รวม เป็นการพัฒนาแบบบูรณาการที่ไม่แยกส่วนต่างๆ ออกจากกัน 
และยึดเอาพื้นท่ีเป็นท่ีตั้งแห่งความส�าเร็จในการท�างานร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งปัจเจกบุคคล 
กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายย่อย เช่น เครือข่ายป่าชุมชนดงท�าเลดอนใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ที่สามารถประสานเชื่อมโยงการท�างานร่วมกันตั้งแต่ประชาชนในพื้นที่ กลุ่มเครือข่ายในอ�าเภอ 
และหน่วยงานระดับจังหวัดมาช่วยกันพัฒนาป่าชุมชนจนได้รับการยอมจากทุกฝ่าย ส่งผลให้ 
ป่าชุมชนดงท�าเลดอนใหญ่ได้รบัรางวลัลกูโลกสเีขยีว ซึง่กจิกรรมและความสมัพนัธ์ของเครอืข่าย
เชิงพื้นที่นั้น เป็นกิจกรรมและความสัมพันธ์ท่ีอาศัยพื้นที่ทางกายภาพเป็นฐานก�าหนดกิจกรรม
และประเด็นปัญหา กล่าวคือ จะมีการเชื่อมโยงกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายย่อยในพื้นที่ เข้ามา
ร่วมปรึกษาหารอืและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีร่่วมกนั โดยใช้กระบวนการ
ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของคณะกรรมการร่วม การบูรณาการการจัดการเชิงพ้ืนท่ี และ 
การใช้ประเดน็กจิกรรมเป็นภารกจิในการท�างานร่วมกนักจิกรรมท่ีเกดิข้ึนเครือข่ายดังกล่าว จะมี
ความสัมพันธ์ทั้งด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการใช้ทรัพยากรที่มาจากพื้นที่เป็นส�าคัญ
 ส่วนโครงสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงพื้นที่นั้น จะมีลักษณะกระบวนการท�างาน
ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ โดยมีการรวมศูนย์กิจกรรมเข้าสู่ส่วนกลางในระดับพื้นที่ขนาดใหญ่ 
และมศีนูย์ประสานย่อยในพืน้ทีข่นาดเลก็ เพือ่ให้เกดิกจิกรรม การส่ือสาร และความเคล่ือนไหว 
มีแกนน�า ผู้ประสานงาน และคณะท�างานในเครือข่ายมาร่วมผลักดันกิจกรรมให้กลุ่ม องค์กร 
และเครอืข่ายย่อยอืน่ๆ ท�างานตามหน้าทีแ่ละภารกิจของตน ในขณะทีค่วามสมัพนัธ์ในแนวราบ 
จะทีม่กีารประสานเครอืข่ายย่อยตามประเดน็ต่างๆ ทีม่อียูใ่นพืน้ทีแ่ล้วมาก�าหนดกจิกรรมร่วมกนั 
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 โครงสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงพื้นที่ใน 20 จังหวัดนั้น ส่วนใหญ่จะมีลักษณะ 
ของการประสานงานเข้าสู่การบริหารจัดการในส่วนกลางหรือในเขตพื้นที่ตามการปกครอง 
ขนาดใหญ่ เช่น ระดับจังหวัด หรือศูนย์ประสานงานในพื้นที่ โดยมีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง 
เป็นแกนน�าหลักในการประสานงาน ดังแผนภาพต่อไปนี้

 

 โครงสร้างความสมัพนัธ์ของเครอืข่ายเชงิพ้ืนทีดั่งกล่าว เป็นกระบวนการท�างานของกลุ่ม 
องค์กร และทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายประชาคมพื้นท่ี โดยมีการท�ากิจกรรม 
ร่วมกันในลักษณะพหุภาคี ความสัมพันธ์ในรูปแบบน้ีเกิดขึ้นต่อเมื่อประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีความเข้มแข็ง หรือมีประเด็นการพัฒนาที่จะน�าไปสู่การสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ร่วมกัน 
ดังเช่น เครือข่ายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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 โครงสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ใน 20 จังหวัดนั้น ส่วนใหญ่จะมีลักษณะ
ของการประสานงานเข้าสู่การบริหารจัดการในส่วนกลางหรือในเขตพ้ืนที่ตามการปกครองขนาดใหญ่ 
เช่น  ระดับจังหวัด หรือศูนย์ประสานงานในพ้ืนที่ โดยมีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งเป็นแกนน าหลักใน
การประสานงาน ดังแผนภาพต่อไปนี้   
 

แผนภาพที่ 5.7 แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ 
 

 
 โครงสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ดังกล่าว เป็น กระบวนการท างานของกลุ่ม 
องค์กร และทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายประชาคมพ้ืนที่ โดยมีการท ากิจกรรมร่วมกันใน
ลักษณะพหุภาคี ความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้เกิดขึ้นต่อเมื่อประชาชนในพ้ืนที่มีความเข้มแข็ง หรือมี
ประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปสู่การสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ร่วมกัน ดังเช่น เครือข่ายการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ภาคเอกชนและ
และกลุ่มจิตอาสา 

ภาครัฐในพื้นที่ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับ

งานชุมชน 

กลุ่มวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา 

เครือข่ายเสริม 
สร้างสุขภาวะและ
ประชาคมในพื้นที ่

องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

กลุ่มพระสงฆ์
ในพ้ืนที่ 

ศูนย์เรียนรู้และ
สถาบันการศึกษา 

แผนภาพที่ 5.7 แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงพื้นที่
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 2. ความสัมพันธ์เชิงประเด็นสุขภาวะเชิงพุทธ ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการ 
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในมิติด้านสุขภาวะนั้น 
พบว่า ภาคส่วนต่างๆ มีกระบวนการท�างานท�าร่วมโดยใช้ประเด็นกิจกรรมสุขภาวะเชิงพุทธ
หรือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ เป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่มองค์กร  
โดยมองข้ามมิติในเชิงพื้นที่ มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อย่างจริงจัง และพัฒนา 
ให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครือข่ายสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เครือข่าย 
พระพัฒนาภาคเหนือ เครือข่ายพุทธชยันตี เครือข่ายปลอดเหล้า เครือข่ายพระสงฆ์รุ่นใหม่  
เครือข่ายพระสงฆ์ท่ีท�างานด้านสาธารณะสงเคราะห์ เป็นต้น ที่สนใจงานด้านการเสริมสร้าง 
สขุภาวะทางทางสงัคมใน 4 ด้าน คอื ด้านกาย จติ ปัญญา และสงัคม ตามทีก่ล่าวแล้ว ซึง่จากการ
ท�างานในพืน้ท่ี 20 จงัหวดั พบว่า กลุม่พระสงฆ์มบีทบาทในการขบัเคล่ือนงานในประเด็นกจิกรรม 
ด้านสุขภาวะเชิงพุทธนั้นมีจ�านวนมากขึ้น เช่น กลุ่มพระสงฆ์เพ่ือสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้  
กลุ่มพระสงฆ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การบวชป่า กลุ่มพระสงฆ์ที่ท�างานด้านสาธารณะ
สงเคราะห์ตามโครงการสร้างของคณะสงฆ์ พระสงฆ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและ
การพัฒนาสังคม เป็นต้น ซ่ึงกลุ่มพระสงฆ์ได้มีการท�างานประสานกับภาครัฐ ภาคประชาชน  
ภาคเอกชนในการขับเคลื่อนสุขภาวะและการเรียนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อน�าไปสู่
การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของสังคมท่ีเกิดขึ้นร่วมกัน ดังนั้น กิจกรรมความสัมพันธ์ของ 
เครือข่ายสุขภาวะเชิงพุทธจึงเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของหลายๆ ฝ่ายที่ต้องการจะแก้ไข
ประเด็นปัญหาในด้านนั้นๆ  และใช้ความเป็นเครือข่ายนั้น เป็นเครื่องมือในการพัฒนากิจกรรม
เชิงพุทธและหลักศีล 5 โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการสร้างโอกาสและการแก้ไขปัญหา  
รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์แบบพหุภาคี 
 ส�าหรบักจิกรรมและความสมัพนัธ์ของเครอืข่ายเชงิประเด็นด้านสขุภาวะใน 20 จงัหวัดนัน้ 
ส่วนใหญ่จะมีลักษณะมีการท�างานในแนวราบที่มีการเชื่อมโยงกันจากพื้นท่ีไปสู่การท�างาน 
แบบองค์รวมเชิงประเด็นสุขภาวะ เช่น การท�างานเครือข่ายป่าชุมชนร้อยเอ็ด เครือข่าย 
ผักปลอดสารพิษอุตรดิตถ์ เครือข่ายพระสงฆ์การศึกษาในแม่ฮ่องสอน การท�างานเพื่อสันติภาพ 
ของพระสงฆ์จังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น เนื่องจากมีความสนใจในประเด็นปัญหาเดียวกัน
ของปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีเกิดตาม 
ประเด็นนั้นๆ ส่วนโครงสร้างความสัมพันธ์มีทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ โดยมีองค์กรแม่ข่าย
หรือหน่วยงานหลักที่ท�างานในด้านนั้นๆ เป็นผู้ให้การสนับสนุนการท�างานของเครือข่ายย่อย 
ในระดับพ้ืนที่ซ่ึงแต่ละเครือข่ายท่ีอยู่ในพื้นท่ีต่างๆ ก็มีความเป็นอิสระในการที่จะด�าเนินการ 
กับประเด็นน้ันกิจกรรมนั้นๆ ภายใต้ศักยภาพของตนเอง ดังนั้น กิจกรรมและความสัมพันธ์ 
ที่เกิดข้ึนจะมีลักษณะของการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาอาศัย เช่น เครือข่ายสิ่งแวดล้อมของ 
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มลูนธิลิกูโลกสีเขียวเข้าไปมส่ีวนร่วมและสนับสนนุกจิกรรมการท�างานของเครอืข่ายกลุม่จติอาสา
ป่าชุมชนร้อยเอ็ดและมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายประเด็นอื่นๆ ดังแผนภาพต่อไปนี้

 ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงของเครือข่ายตามประเด็นกิจกรรมนี้ จะเห็นได้ว่า 
มีการเชื่อมโยงกิจกรรมจากเครือข่ายกิจกรรมเล็กๆ เข้าเป็นเครือข่ายใหญ่ในระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ โดยที่ฝ่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการท�างานตามสถานการณ์และระยะ
เวลาที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันแต่ละเครือข่ายก็ท�าหน้าที่ตามวัตถุประสงค์หลักของตน  
โดยไม่สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นเครือข่ายที่มีเป้าหมายเฉพาะตน 
 3. ความสัมพันธ์แบบบูรณาการเชิงเครือข่าย ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการเสริม
สร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นใน 20 จังหวัดนั้น  
เกิดขึ้นจากการมีกระบวนการร่วมกันใน 7 ด้าน คือ  
  1) จุดมุ่งหมายร่วม คือ การที่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ได้มีจุดหมายร่วมกันในการที่
จะเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนาให้เกดิข้ึนในพืน้ที ่เป็นการท�างาน
เครือข่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น หากทุกฝ่ายสามารถก�าหนดจุดหมายร่วมกันได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดหมายที่ทุกฝ่ายเห็นและต้องการให้เกิดข้ึนก็จะท�าให้เกิดสุขภาวะและ 
การเรียนรู้ที่ยั่งยืน
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แผนภาพที่ 5.8 ความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงประเด็นสุขภาวะเชิงพุทธ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงของเครือข่ายตามประเด็นกิจกรรมนี้ จะเห็นได้ว่ามีการ
เชื่อมโยงกิจกรรมจากเครือข่ายกิจกรรมเล็กๆ เข้าเป็นเครือข่ายใหญ่ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
โดยที่ฝ่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานตามสถานการณ์และระยะเวลาที่เหมาะสม ใน
ขณะเดียวกันแต่ละเครือข่ายก็ท าหน้าที่ตามวัตถุประสงค์หลักของตน โดยไม่สูญเสียความเป็น
เอกลักษณ์และความเป็นเครือข่ายที่มีเป้าหมายเฉพาะตน  
 3. ความสัมพันธ์แบบบูรณาการเชิงเครือข่าย ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการเสริมสร้างสุข
ภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นใน 20 จังหวัดนั้น เกิดขึ้นจากการมี
กระบวนการร่วมกันใน 7 ด้าน คือ   
  1) จุดมุ่งหมายร่วม คือ การที่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ได้มีจุดหมายร่วมกันในการที่จะ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่ เป็นการท างานเครือข่าย
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น หากทุกฝ่ายสามารถก าหนดจุดหมายร่วมกันได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจุดหมายที่ทุกฝ่ายเห็นและต้องการให้เกิดข้ึนก็จะท าให้เกิดสุขภาวะและการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
  2) จิตส านึกร่วมของปัจเจกบุคคล ในการท างานของเครือข่ายนั้น บุคคลในเครือข่าย
จะต้องมีจิตส านึกร่วม มีความถนัดในงานที่ท า และมีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน รวมทั้งได้รับ

เครือข่ายสุขภาวะ 
สสส. และมจร. 

เครือข่ายย่อยในพื้นที่ 

เครือข่ายประเด็นสุขภาวะ 

เครือข่ายประชาคม 

เครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

แผนภาพที่ 5.8 ความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงประเด็นสุขภาวะเชิงพุทธ
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  2) จิตส�านึกร่วมของปัจเจกบุคคล ในการท�างานของเครือข่ายนั้น บุคคลในเครือข่าย 
จะต้องมีจิตส�านึกร่วม มีความถนัดในงานที่ท�า และมีส่วนร่วมในกระบวนการท�างาน รวมทั้ง
ได้รับผลประโยชน์จากความเป็นสมาชิกในเครือข่าย ซึ่งทั้งพระสงฆ์ ภาครัฐ และประชาชนก็มี
จิตส�านึกในการที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองและ
สังคมในวงกว้าง
  3) การเชื่อมโยงสังคมเครือข่าย การท�างานของเครือข่ายจ�าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ 
และกระบวนการประสานงานเพื่อให้เกิดการติดต่อประสาน การเชื่อมโยงในรูปแบบต่างๆ  
ที่เหมาะสม โดยอาจเชื่อมต่อกันผ่านการท�ากิจกรรมต่างๆ การเชื่อมโยงโดยใช้ขบวนการสื่อสาร
ทางสังคม (Social Network) และการเชื่อมต่อโดยมีศูนย์ประสานงานที่ท�าหน้าที่ในการจัดการ
ในพื้นที่และเครือข่าย
  4) การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม หลังจากการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแล้ว ทุกฝ่าย 
จะต้องมีความสกึร่วมและมส่ีวนร่วมในการท�างานร่วมกนั เพือ่ให้เกดิพลงัในการผลกัดนัเป้าหมาย
ไปสู่การสร้างสุขภาวะ ดังนั้น การร่วมวางแผน การปฏิบัติการ การติดตามประเมินผลร่วมกัน
  5) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของเครือข่ายนั้นจ�าเป็นต้องมี
กระบวนการท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้หรอืมธีรรมาภิบาล ซ่ึงระบบการท�างานของเครอืข่ายจะต้อง
สามารถและพฒันาให้เกดิระบบการบรหิารจดัการทีโ่ปร่งใสและตรวจสอบได้จากทกุฝ่าย ซึง่จะ
เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อทุกฝ่ายผู้ที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย
  6) การจัดระบบการสื่อสารเครือข่าย การที่เครือข่ายจะมีการสานต่อการท�างาน 
อย่างต่อเนือ่งนัน้ ระบบการตดิต่อสือ่สารและสารสนเทศเป็นส่ิงท่ีมคีวามส�าคญัยิง่ต่อความยัง่ยนื
ของเครอืข่าย เพราะจะช่วยให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และทราบถงึกจิกรรมความเคลือ่นไหว
ของเครือข่ายที่จะน�าไปสู่การพัฒนาและการสร้างเสริมสุขภาวะทางสังคม
  7) การสรุปบทเรียน เป็นกระบวนการของเครือข่ายที่จะช่วยยกระดับการเรียนรู้ไปสู่
การสร้างนวัตกรรมสุขภาวะและการเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ต่อไป   

 การจัดการเครือข่ายทั้ง 7 ประการที่เกิดข้ึนดังกล่าวสามารถน�ามาเป็นเป้าหมายของ
การท�างานในเชิงรุกของเครือข่ายเพื่อนน�าไปสู่การจัดการด้านสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนาสืบต่อไป
 อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
ธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาน้ัน เป็นกระบวนการเชิงบูรณาการที่มีการน�าหลักการ 
ทางพระพุทธศาสนาและการเสริมสร้างสุขภาวะมาบูรณาการกับการพัฒนาสังคม เพ่ือให้เกิด 
การสร้างพลงัทางสงัคม ดงันัน้ กระบวนการพฒันาในพ้ืนที ่20 จังหวดั จึงเป็นการสร้างกจิกรรม 
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การเรียนรู้เชิงพุทธ วิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ และกระบวนการพัฒนาสังคมที่มีการเช่ือมโยงกัน 
อย่างบรูณาการ ความสมัพนัธ์ขององค์กร พระสงฆ์ และภาคท่ีีเกีย่วข้องดังกล่าว เป็นกระบวนการ 
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
สร้างการเปลีย่นแปลงด้วยวิถวีฒันธรรมไทย ซึง่ในทางพระพทุธศาสนาได้สนบัสนนุการรวมพลงั 
เป็นหมู่คณะ เป็นสหธรรมกิ เพือ่ประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ความดงีามและความสงบเรยีบร้อย 
ในสังคม โดยให้บุคคลผู้ท่ีเป็นกัลยาณมิตรช่วยพัฒนาหมู่คณะ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้
และการจัดการ เพื่อประโยชน์และความสุขของคนหมู่มาก โดยมีหลักธรรมและวิธีการปฏิบัติ 
ที่ว่าด้วยการจัดการหมู่คณะและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมากมาย ดังเช่น  
หลักความสามัคคี ที่สนับสนุนความสมานฉันท์และการรวมกลุ่มของปัจเจกบุคคล กล่าวคือ  
เมื่อบุคคลมีการพัฒนาตนเองได้ดีแล้ว ย่อมก้าวไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคมที่ตนเองอาศัยอยู่  
และสงัคมทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของบคุคลนัน้ กท็�าหน้าทีใ่นการพัฒนาคน และทัง้ปัจเจกบคุคล ชมุชน 
องค์กร ก็ยึดหลักการความสามัคคี คือ การมอบความเป็นใหญ่แก่หมู่คณะในการที่จะจัดการ
และปกครองเพื่อมีชีวิตที่ดีร่วมกัน 

5.5 การผลกัดนัและให้ข้อเสนอเชงินโยบายด้านการเสรมิสร้างสุขภาวะ การเรยีนรู้  

และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาต่อคณะสงฆ ์

และภาคีการพัฒนา 
 การผลักดันและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้ และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาต่อคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนา  
จากการด�าเนินการพบว่า โครงการนี้สามารถสร้างข้อเสนอแนะและการผลักดันในเชิงนโยบาย 
ให้กับคณะสงฆ์ คอื การสร้างเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมการรกัษาศลี 5 การเปิดพืน้ทีส่าธารณะ
ในระดับจังหวัด และการส่งเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์ชี้วัดการรักษาศีล 5  
และเกณฑ์ชี้วัดความสุขทางพระพุทธศาสนาในการขับเคลื่อนการด�าเนินการของคณะสงฆ ์
และภาคีการพัฒนา โดยมีเกณฑ์ชี้วัดในแต่ละด้าน ดังนี้
 1. การน�าเกณฑ์ชี้วัดการรักษาศีล 5 ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคคลและสังคม  
โดยโครงการได้น�าเกณฑ์บ่งชี้การรักษาศีล 5 ในระดับปัจเจกบุคคลขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทาง 
ในการรักษาศีลให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป โดยอาศัยหลักการทางพระพุทธศาสนา ดังนี้ 
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สร้างสรรค์ความดีงามและความสงบเรียบร้อยในสังคม โดยให้บุคคลผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรช่วยพัฒนาหมู่
คณะ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการจัดการ เพ่ือประโยชน์และความสุขของคนหมู่มาก โดยมี
หลักธรรมและวิธีการปฏิบัติที่ว่าด้วยการจัดการหมู่คณะและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
อย่างมากมาย  ดังเช่น หลักความสามัคคี ที่สนับสนุนความสมานฉันท์และการรวมกลุ่มของปัจเจก
บุคคล  กล่าวคือ  เมื่อบุคคลมีการพัฒนาตนเองได้ดีแล้ว ย่อมก้าวไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคมที่ตนเอง
อาศัยอยู่ และสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งของบุคคลนั้น ก็ท าหน้าที่ในการพัฒนาคน  และทั้งปัจเจกบุคคล 
ชุมชน องค์กร ก็ยึดหลักการความสามัคคี คือ การมอบความเป็นใหญ่แก่หมู่คณะในการที่จะจัดการ
และปกครองเพ่ือมีชีวิตที่ดีร่วมกัน  
 
5.5 การผลักดันและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้ และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาต่อคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนา  
 การผลักดันและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้ และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาต่อคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนา จากการ
ด าเนินการพบว่า โครงการนี้สามารถสร้างข้อเสนอแนะและการผลักดันในเชิงนโยบายให้กับคณะสงฆ์ 
คือ การสร้างเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการรักษาศีล 5 การเปิดพ้ืนที่สาธารณะในระดับจังหวัด และ
การส่งเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนโดยใช้เกณฑ์ชี้วัดการรักษาศีล 5 และเกณฑ์ชี้วัดความสุขทาง
พระพุทธศาสนาในการขับเคลื่อนการด าเนินการของคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนา โดยมีเกณฑ์ชี้วัดใน
แต่ละด้าน ดังนี้ 
 1. การน าเกณฑ์ช้ีวัดการรักษาศีล 5 ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคคลและสังคม โดย
โครงการได้น าเกณฑ์บ่งชี้การรักษาศีล 5 ในระดับปัจเจกบุคคลขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางในการรักษาศีล
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป โดยอาศัยหลักการทางพระพุทธศาสนา ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการรักษาศีลข้อที่ 1 

ขั้นที่ 1 มีความรักปรารถนาดีต่อผู้อื่นและสรรพสัตว์ 

ขั้นที่ 2 ไม่มีความคิดท่ีจะฆ่า-ท าร้ายผู้อื่น แม้จะโกรธและเกลียดต่อบุคคลนั้น 

ขั้นที่ 3 ไม่ลงมือเบียดเบียน ฆ่า หรือท าร้ายกันและกัน 
 

ขั้นที่ 4 ไม่อาฆาต โกรธตอบ แม้ถูกด่าว่า ถูกท าร้าย  

ขั้นที่ 5 มีความมุ่งม่ันอดทนต่อการถูกเบียดเบียนได้ มีเหตุผลในการ 
          แก้ปัญหา 
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ระดับการรักษาศีลข้อที่ 2 

ขั้นที่ 1 ไม่มีจิตคิดจะลักขโมยทรัพย์ของคนอ่ืน 

ขั้นที่ 2 ไม่ถือเอาของคนอ่ืนมาเป็นของตนโดยพลการ 

ขั้นที่ 3 ไม่กระท าอย่างโจร ลัก ขโมย ปล้นชิง ฯลฯ 
 

ขั้นที่ 4 ไม่แสวงหาทรัพย์โดยผิดกฎหมาย หาแนวทางน าส่งคืนเจ้าของทรัพย์สิน 

ขั้นที่ 5 ประกอบอาชีพสุจริต ไม่ฉ้อโกง 

ระดับการรักษาศีลข้อที่ 3 

ขั้นที่ 1 มีตั้งใจและความส ารวมระวังในการมีเพศสัมพันธ์ 

ขั้นที่ 2 ไม่กระท าการขืนใจเพื่อให้มีเพศสัมพันธ์ 

ขั้นที่ 3 ไม่กระท าการขืนใจเพื่อให้มีเพศสัมพันธ์ 
 
 

ขั้นที่ 4 รับผิดชอบต่อการกระท าทางเพศของตนเอง 

ขั้นที่ 5 ให้เกียรติ ยกย่องความเป็นมนุษย์และสตรีเพศ 
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ระดับการรักษาศีลข้อที่ 2 

ขั้นที่ 1 ไม่มีจิตคิดจะลักขโมยทรัพย์ของคนอ่ืน 

ขั้นที่ 2 ไม่ถือเอาของคนอ่ืนมาเป็นของตนโดยพลการ 

ขั้นที่ 3 ไม่กระท าอย่างโจร ลัก ขโมย ปล้นชิง ฯลฯ 
 

ขั้นที่ 4 ไม่แสวงหาทรัพย์โดยผิดกฎหมาย หาแนวทางน าส่งคืนเจ้าของทรัพย์สิน 

ขั้นที่ 5 ประกอบอาชีพสุจริต ไม่ฉ้อโกง 

ระดับการรักษาศีลข้อที่ 3 

ขั้นที่ 1 มีตั้งใจและความส ารวมระวังในการมีเพศสัมพันธ์ 

ขั้นที่ 2 ไม่กระท าการขืนใจเพื่อให้มีเพศสัมพันธ์ 

ขั้นที่ 3 ไม่กระท าการขืนใจเพื่อให้มีเพศสัมพันธ์ 
 
 

ขั้นที่ 4 รับผิดชอบต่อการกระท าทางเพศของตนเอง 

ขั้นที่ 5 ให้เกียรติ ยกย่องความเป็นมนุษย์และสตรีเพศ 
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ระดับการรักษาศีลข้อที่ 4 

ขั้นที่ 1 ไม่มีจิตคิดโกหก หลอกหลวงด้วยวาจา พูดให้คนอ่ืนเสียหาย 

ขั้นที ่2 มีความตั้งใจที่จะรักษาค าสัตย์ 

ขั้นที่ 3 ไม่โกหก หลอกลวง พูดใส่ร้ายผู้อ่ืน 
 

ขั้นที่ 4 ไม่สร้างความขัดแย้ง ทะเละวิวาท ก่อความแตกแยกด้วยการใช้ค าพูด 

ขั้นที่ 5 รักษาค าพูด มีความจริงใจที่จะพูดค าจริง ค าท่ีแทท้ีเ่ป็นประโยชน์   

ระดับการรักษาศีลข้อที่ 5 

ขั้นที่ 1 มีความตั้งใจที่ไม่ยุ่งเก่ียวกับสุรา ยาเสพติด 

ขั้นที่ 2 พยายามหาทางปฏิเสธเพ่ือจะดื่มหรือเสพยาเสพติด 

ขั้นที่ 3 ตั้งใจมีความส ารวมระวังในการดื่มสุราของมึนเมาและยาเสพติด 
 

ขั้นที่ 4 มีสติปัญญารู้ถึงโทษของสุรา ยาเสพติด ไม่สร้างความเดือดร้อนทางกายใจ 

ขั้นที่ 5 พัฒนาสติปัญญาเพ่ือละเว้นการการดื่มน้ าเมาและเสพยาเสพติด 
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 โดยคณะสงฆ์และภาคีท่ีเกี่ยวข้องได้ประยุกต์ใช้เกณฑ์บ่งชี้การรักษาศีล 5 ดังกล่าว  
เป็นหลักการเบื้องต้นในการส่งเสริมให้บุคคลตั้งใจรักษาศีล 5 เพื่อสร้างความดีงามให้กับตนเอง 
และสังคม เป็นการวัดจากความตั้งใจหรือเจตนาเพื่อจะลด ละ เลิกในสิ่งที่ไม่ดีงาม คือ  
การเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน จากนั้นก็ตั้งใจละเว้น สร้างจิตส�านึกในใจเพื่อไม่ฆ่า ท�าร้าย  
ลักขโมย ล่วงเกินทางเพศ โกหก หลอกลวง และเสพสุรา ยาเสพติด จนถึงละได้อย่างเด็ดขาด

 5.5.2 การเสริมสร้างความสุขเชิงพุทธบูรณาการตามหลักศีล 5 คณะผู้วิจัยได้น�า 
เกณฑ์ชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการและกิจกรรม 
ของคณะสงฆ์และโครงการ โดยใช้หลกัเกณฑ์ความสุขทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงมอีงค์ประกอบ 4 ด้าน 
คือ ความสุขด้านกายภาพ ความสุขสังคม ความทางสุขจิตใจ และความสุขที่เกิดจากปัญญา  
ซึ่งจากการด�าเนินการพบว่า การที่บุคคลและสังคมจะมีการเสริมสร้างความสุขเชิงพุทธ 
ให้เกิดได้นั้น จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการรักษาศีล 5 และการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
เข้ามาเป็นส่วนของการปฏิบัติในชีวิตด้วยเสมอ ดังน้ัน หากบุคคลและสังคมมีการรักษาศีล 5  
และประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการด�าเนินชีวิต ก็จะสามารถจะได้รับความสุขและมี 
ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้ โดยมีเกณฑ์ชี้วัดความสุขและวิธีการเสริมสร้างความสุขตามหลัก 
พุทธธรรม ดังนี้
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ระดับการรักษาศีลข้อที่ 4 

ขั้นที่ 1 ไม่มีจิตคิดโกหก หลอกหลวงด้วยวาจา พูดให้คนอ่ืนเสียหาย 

ขั้นที ่2 มีความตั้งใจที่จะรักษาค าสัตย์ 

ขั้นที่ 3 ไม่โกหก หลอกลวง พูดใส่ร้ายผู้อ่ืน 
 

ขั้นที่ 4 ไม่สร้างความขัดแย้ง ทะเละวิวาท ก่อความแตกแยกด้วยการใช้ค าพูด 

ขั้นที่ 5 รักษาค าพูด มีความจริงใจที่จะพูดค าจริง ค าท่ีแทท้ีเ่ป็นประโยชน์   

ระดับการรักษาศีลข้อที่ 5 

ขั้นที่ 1 มีความตั้งใจที่ไม่ยุ่งเก่ียวกับสุรา ยาเสพติด 

ขั้นที่ 2 พยายามหาทางปฏิเสธเพ่ือจะดื่มหรือเสพยาเสพติด 

ขั้นที่ 3 ตั้งใจมีความส ารวมระวังในการดื่มสุราของมึนเมาและยาเสพติด 
 

ขั้นที่ 4 มีสติปัญญารู้ถึงโทษของสุรา ยาเสพติด ไม่สร้างความเดือดร้อนทางกายใจ 

ขั้นที่ 5 พัฒนาสติปัญญาเพ่ือละเว้นการการดื่มน้ าเมาและเสพยาเสพติด 
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ตารางที่ 5.1 แสดงองค์ประกอบ เกณฑ์บ่งชี้ความสุขเชิงพุทธ

องค์ประกอบหลัก

ของความสุข

เกณฑ์บ่งชี้ความสุข 

ของบุคคลและสังคม

หลักธรรมและวิธีการเสริมสร้างความสุข

สุขทางกายภาพ 1) การไม่มีโรคภัย 

ไข้เจ็บ

- การรูจ้กัประมาณในการบรโิภค การรูจ้กัสาเหตุ

ของโรค และวิธีการป้องกันโรค 

2) การมีสุขภาพ 

แข็งแรง สมบูรณ์

- การพักผ่อน การออกก�าลังกาย 

- การพัฒนาทางกาย ได้แก่ การดูแลสุขภาพ

กาย มีความสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งเสพบริโภค เช่น 

การรู้จักกินรู้จักใช้ การบ�ารุงสุขภาพให้แข็งแรง 

หลีกเลี่ยงการเสพสุรา ยาเสพติด

3) การดูแลสุขภาพ

ร่างกาย

- การใช้สตปัิญญาพิจารณาปัจจัยสีแ่ละการรูจ้กั

การรักษาสุขภาพแบบองค์รวม

4) การบริโภคอาหาร

แบบพอดี

- การใช้หลักโภชเนมัตตัญญุตา คือ การรู้จัก

ประมาณในการบริโภค รู้เห็นคุณค่าของอาหาร

และการแบ่งปัน

5) การรู้เท่าทัน 

การใช้เทคโนโลยี

- การใช้โยนิโสมนสิการในการพิจารณาและใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะ สม

6) การรู้จักพิจารณา

ก่อนการบริโภค

ใช้สอยสิ่งของ 

ในชีวิตประจ�าวัน

- เข้าใจพิจารณาการอยู่ การนุ่งห่ม การใช้สอย 

การปฏิบัติหน้าที่ การท�างานด้วยความพอใจ

องค์ประกอบหลัก

ของความสุข

เกณฑ์บ่งชี้ความสุข 

ของบุคคลและสังคม

หลักธรรมและวิธีการเสริมสร้างความสุข

7) อาศัยอยู่ใน

สภาพแวดล้อม 

ดินฟ้าอากาศที่ดี

และเหมาะสม

- การสร้างบรรยากาศเพื่อให้สัปปายะ 7

- การใช้หลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธในการพัฒนา

สภาพแสดล้อมที่เหมาะสม

8) สมาชิกในสังคม

เป็นคนดี

- การมศีลี 5 และการประยกุต์ใช้หลกัทศิ 6 เพือ่

การเกื้อกูลต่อกัน
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9) การมีปัจจัยสี่ 

(อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่

อาศัย ยารักษาโรค) 

เพียงพอในการอยู่

ร่วมกัน

- การใช้หลกัอทิธบิาท 4 ในการแสวงหาทรพัย์สนิ 

และการใช้หลกัอาทิโภคยิะ 5 เพือ่ให้สอยทรพัย์

ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

10) การหาทรัพย์มา

ด้วยความขยัน

หมั่นเพียร 

ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

- การใช้หลักทฏิฐธมัมกิตัถะประโยชน์ 4 ในการ

พัฒนาชวีติและการสร้างฐานะตามหลักฆราวาส

ธรรม

11) การใช้จ่ายทรัพย์

เพื่อตนเอง

- การใช้หลักพุทธเศรษฐศาสตร์ในวถีิปฏิบติัและ

การคิดเพื่อการด�ารงชีวิต

12) การใช้จ่ายทรัพย์

เพื่อครอบครัว

- การแบ่งปันทรพัย์ตามหลกัโภควภิาค 4 และการ

ดูแลคนในครอบครัวตามหลักมงคล 38 ประการ

13) การไม่มีภาระ

หนี้สิน

- การใช้หลักความสุขของคฤหัสถ์ 4 ประการ

เพื่อลดภาระหนี้สิน

สุขทางสังคม 14) การเสียสละ 

มีน�้าใจ และเกื้อกูล

ต่อกัน

- การใช้หลักทาน 2 

- การใช้หลักสังคหวัตถุ 4

- การใช้ศีล 5 

15) การมีธรรมะ

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

จิตใจในครอบครัว

- การใช้หลักทิศ 6

- การใช้หลักท่ีว่า มีความสุขเร่ิมต้นด้วยการ

ท�าความดี หรือการท�าบุญ “บุญเป็นชื่อของ

ความสขุ” การบ�าเพญ็เพยีรทางจติหรอืการเจรญิ

ภาวนา “ผู้มีสุข จิตย่อมตั้งมั่น” 

องค์ประกอบหลัก

ของความสุข

เกณฑ์บ่งชี้ความสุข 

ของบุคคลและสังคม

หลักธรรมและวิธีการเสริมสร้างความสุข

16) การมีควาอดทน

และอภัยกัน

- การใช้หลักขันติธรรมในการท�าการงานและ

การใช้ชีวิตประจ�าวัน

14) การเสียสละ 

มีน�้าใจ และเกื้อกูล

กัน

- การใช้หลักสาราณิยธรรม 6 เพื่อให้เกิดความ

ปรารถนาดต่ีอกนัทัง้กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม
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17) ความประพฤติ

ดีงาม มีระเบียบวินัย

ในการอยู่ร่วมกัน

- การใช้หลักสุจริต 3 ในการด�าเนินชีวิต

- การใช้หลักศีล 5 ในการสร้างสังคม

18) การมีส่วนร่วม 

ในการแสดง 

ความเห็นที่ถูกต้อง  

มีประโยชน์ต่อสังคม

- การใช้หลักอธิปไตย 3 ในการพิจารณาถึงการ

ใช้อ�านาจและหน้าที่

19) การแบ่งปัน

สิ่งของและให้ความ

ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น 

- การใช้หลักทาน

- การใช้หลักสังคหวัตถุ 4

20) การพูดจา

ปลอบโยน ให้ก�าลัง

ใจผู้อื่น

- การใช้หลักวาจาสุภาษิตในการส่ือสารโดยยึด

หลักค�าจริง ค�าแท้ ค�าท่ีเป็นประโยชน์ และถูก

ต้องกับกาลเวลาที่จะพูด

21) การเป็นคนดี ท�า

ประโยชน์ต่อสังคม 

- การสร้างประโยชน์ตามหลักพทุธจรยิา คอื การ

ดูแลญาติ สังคม มวลมนุษย์และสรรพสิ่งในโลก

22) การพูดจาให้

เกียรติกันต่อผู้อื่น

- การเว้นจากการใช้วาจาทุจริต ค�าหยาบ ค�า

เพ้อเจ้อ เป็นต้น

23) มีความเป็นธรรม 

ยึดหลักเสมอภาค ไม่

เอาเปรียบผู้อื่น

- การยึดมั่นในธรรมะ

- การใช้หลักสันติสุขและความเมตตาที่มาจาก

ภายในจิตใจของตนเอง

24) การไม่เบียดเบยีน 

ชีวิตผู้อื่น

- การใช้หลักศีล 

- การใช้พรหมวิหารธรรม

องค์ประกอบหลัก

ของความสุข

เกณฑ์บ่งชี้ความสุข 

ของบุคคลและสังคม

หลักธรรมและวิธีการเสริมสร้างความสุข

25) การไม่เบียดเบียน 

ทรัพย์สินผู้อื่น

- การใช้หลักศีลในการด�าเนินชีวิต

- การยึดมั่นในบทบัญญัติของสังคม

26) การอยู่ในสังคม 

ที่ไม่หวาด ระแวง 

ต่อกัน

- การมมีรรควธีิในการสร้างให้สงัคมสงบสขุและ

มีสันติภาพ มีความสามัคคี มีความเสมอภาค 

มีความยุติธรรมในการพัฒนาสังคมตามหลัก

สาราณียธรรม



242 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

สุขทางจิตใจ 27) การมีอารมณ์

แจ่มใส จิตใจเบิกบาน

- การปฏิบัติตามหลักกัมมัฏฐาน 2 คือ

1) สมถะ คือ ความสงบใจ การฝึกสมาธิ

2) วปัิสสนา คอื การเหน็แจ้ง ปัญญาเหน็แจ้ง คือ

การฝึกอบรมเจริญปัญญา

28) การมองโลก 

ในแง่ดี

- การมีพรหมวิหาร 4  

- การด�าเนินชีวิตสายกลาง 

- การมศีีล สมาธ ิปัญญา โดยศลีเป็นบาทฐานใน

การเจริญสมาธิและปัญญา 

29) การมีจิตใจปลอด

โปร่ง ผ่อนคลาย 

ไม่เศร้าหมอง

- การฝึกจิตให้มีความเป็นสมาธิ

30) การควบคุม

ตนเองในการกระท�า

สิ่งไม่ดีงาม

-การฝึกจิต รักษาจิต คุ้มครองจิตให้เป็นสุข

31) การมีความ 

เชื่อมั่นว่าตนเป็นที่พึ่ง

แห่งตนได้

- การยึดหลักประโยชน์ 3 คือ ประโยชน์ตน 

ประโยชน์ผู้อื่น และประโยชน์ส่วนรวม

32) ความขยันหมั่น

เพียรในการท�างาน

- การใช้หลักอิทธิบาท 4

33) ความอดทน 

ในการใช้ชีวิต

- การใช้หลักบารมี 10 ในการด�าเนินชีวิต

องค์ประกอบหลัก

ของความสุข

เกณฑ์บ่งชี้ความสุข 

ของบุคคลและสังคม

หลักธรรมและวิธีการเสริมสร้างความสุข

34) การมีสมาธิ 

แน่วแน่ในการท�างาน

- มีวิธีปฏิบัติต่อความสุข ได้แก่ 

1) ไม่เอาทุกข์ทับถมตน

2) ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบธรรม

3) ไม่หมกมุ่นสยบในอ�านาจของกิเลส

4) เพียรท�าเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไป
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35) การมีสติที่ดี 

ในการด�าเนินชีวิต

- การใช้หลักอปัสเสนธรรมหรือธรรมทีเ่ป็นทีพ่ึ่ง

แห่งตน 4 ประการ ได้แก่

1) รู้จักพิจารณาใช้สอยปัจจัย

2) รู้จักพิจารณาแล้ว อดกลั้นต่อความ ทุกข์

กายทุกข์ใจ

3) รู้จักคิดพิจารณาแล้วบรรเทาสิ่งที่เป็น โทษ

กับตนเอง

4) รู้จักคิดพิจารณาแล้วเว้นเสียจากส่ิงทีเ่ป็นโทษ

36) ความเอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่และโอบอ้อม

อารีต่อผู้อื่น

- มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับความสุข 

มีเมตตาจิตในใจเสมอ 

37) ความกรุณา

อยากช่วยเหลือ 

ให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

- การใช้พรหมวิหารธรรม

38) การระลึกถึง

และตอบแทนบุญคุณ

ผู้อื่น

- การใช้หลักความกตัญญู

39) การยกย่องและ

ชื่นชมคุณค่าแห่ง

การกระท�าความดี

ของผู้อื่น

- การให้อภัยและแบ่งปัน 

- การใช้วาจาสุภาษิต

40) การใช้วาจา

แนะน�าให้ผู้อื่น

กระท�าความดี

- การสร้างประโยชน์ต่อสังคมด้วยการใช้ค�าพูด

เพื่อโน้มน้าวใจไปสู่การสร้างสรรค์ความดีงาม

ร่วมกัน

องค์ประกอบหลัก

ของความสุข

เกณฑ์บ่งชี้ความสุข 

ของบุคคลและสังคม

หลักธรรมและวิธีการเสริมสร้างความสุข

41) การมีคุณค่า 

ต่อสังคม

- การมีความสงบ มีความสันโดษ

- การใช้ปัญญาและพฒันาด้านจติใจให้มอีปุนสิยั

พอเพียง คือ การฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง และการ

พัฒนาให้เป็นคนดี
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42) มีความเชื่อมั่น 

ในการแก้ปัญหา

- การให้อริยสัจ 4 ในการแก้ไขปัญหา

- การใช้หลักโยนิโสมนสิการในการพิจารณาส่ิง

ต่างๆ อย่างรอบครอบ

43) ความพอใจ 

ในสถานะทางสังคม 

เช่น เกียรติยศ ฐานะ

ต�าแหน่ง หน้าที่การ

งาน บริวาร ที่ตนเอง

ได้มาอย่างชอบธรรม

- การใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ในการพิจารณาสิ่ง

ต่างๆ ที่เข้าในชีวิตของตนเอง

สุขทางปัญญา 44) การแสวงหา

ความรู้และการเรียน

รู้ในสิ่งใหม่ๆ

- การใช้หลกัปรเิยสนา คอื การแสวงหาทีเ่หมาะ

สม

- การใช้หลักโกศล 3 คือ ฉลาดในในการสร้าง

ความดีงามและการพัฒนาจิตใจ

45) การเร่งขวนขวาย

ท�าความดี 

- การใช้สติและปัญญาในการพัฒนาตนเอง

46) การใช้ชีวิต 

แบบไม่ประมาท

- การใช้สติตามพิจารณาส่ิงต่างๆ ทีไ่ด้คิด พูด ท�า

ทั้งก่อนและหลังการกระท�า

- การใช้หลักวุฒิธรรม 4

47) การเสียสละ 

ผลประโยชน์ส่วนตน 

เพื่อส่วนรวม

- การใช้หลักพละ 4 เพ่ือสร้างก�าลังแห่งความ

ศรัทธา ความเพียรในการพัฒนา

48) การบ�าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อส่วนรวม

- การใช้เวสารัชชกรณธรรม 5 เพื่อให้เกิดเครือ

ข่ายความดี

องค์ประกอบหลัก

ของความสุข

เกณฑ์บ่งชี้ความสุข 

ของบุคคลและสังคม

หลักธรรมและวิธีการเสริมสร้างความสุข

49) การช่วยเหลอืผูอ้ืน่

ให้พ้นทุกข์

- การใช้หลกัสงัคหวตัถ ุ4 ในการเกือ้กลูต่อบคุคล

และสังคม
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50) การรู้เท่าทัน 

และเห็นโทษในการ

เสพความสุข 

เกินความพอดี

- การใช้หลักไตรลักษณ์ในการพิจารณาความ

เป็นไปของชวีติและการใช้หลกัอรยิสจั 4 ในการ

พัฒนาตนเองและสังคม

51) การยอมรับ

ความเปลี่ยนแปลง

ของชีวิตและการรับ

รู้สิ่งต่างๆ ตามความ

เป็นจริง

- การใช้วิปัสสนาภาวนาในการดูแลจิตใจของ

ตนเองอย่างต่อเนื่อง

52) การรักษาใจให้

นิ่งสงบและปล่อยวาง

- การใช้สติปัญญาในการพิจารณาส่ิงต่างๆ ทีเ่กดิ

ขึ้นในชีวิตตามความเป็นจริง

53) การรูจ้กัพจิารณา 

รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล

ในการด�าเนินชีวิต

- การใช้หลักปฏิจจสมุปปบาทในการตัดวงจร

แห่งกิเลส กรรม และวิบาก

54) การไม่ยึดติดกับ

วัตถุ ไม่ตกเป็นทาส

ของวัตถุ

- การใช้หลักอบายมุข 6

- การใช้หลักอุบาสกธรรม 7

55) ความพอประมาณ

ในการบรโิภคปัจจัย 4

- การใช้หลักมงคลชีวิต 38

56) การมีคุณธรรม

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

ในการด�าเนินชีวิต

- การใช้หลักสุจริต 3 เป็นฐานการด�าเนินชีวิต

และการพัฒนาสังคม

57) การประพฤติตน

ในศีล 5

- การมีศีล 5 เป็นฐานการด�าเนินชีวิต

58) การฝึกอบรม

สมาธิ

- การละเว้นอกุศลกรมบถ 10

องค์ประกอบหลัก

ของความสุข

เกณฑ์บ่งชี้ความสุข 

ของบุคคลและสังคม

หลักธรรมและวิธีการเสริมสร้างความสุข

59) การไม่กระท�าบาป

ทัง้ทางกายและทางใจ

- การใช้หลักศรัทธา 4

- การใช้หลักไตรสิกขา
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60) การมคีวามศรทัธา

เลือ่มใสในค�าสอนของ

พระพุทธเจ้า

- การใช้หลักศรัทธ 4 และหลักอนุปุพพิกถา ใน

การพัฒนาบุคคลและสังคม

61) ความซาบซึ้งใน

การกระท�าความดี 

- การใช้หลกัไตรสกิขาในการพฒันาชวีติและการ

ใช้หลกัพรหมวหิารธรรมในการเสรมิสร้างความดี

งามของบุคคล

62) การไม่ยดึถอื ยดึตดิ 

กับสิ่งที่ชื่นชอบหรือ

สิ่งที่ชัง 

- การใช้ชีวิตตามหลักโพธิปักขิยธรรม 37 

ประการ เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าสู่เส้นทาง

แห่งอริยบุคคล

63) การมีความสุขใน

การใช้ชีวิตอย่างสงบ

-การเข้าใจถงึโลกธรรม 8 ไม่หวัน่ไหวกบัสิง่ต่างๆ 

ที่เข้ามาในชีวิตประจ�าวัน

64) การไม่หวั่นไหว 

ต่อสิง่ต่างทีม่ากระทบ

- การเข้าใจกฎไตรลักษณ์

- การเข้าใจถึงหลักปฏิจจสมุปบาท

 
 วิธีการเสริมสร้างความสุขดังกล่าว จะมีความสัมพันธ์การปฏิบัติตามหลักค�าสอน 
ทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา เป็นอย่างมาก  
ฉะนั้น ทางโครงการจึงสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาใน 20 จังหวัด ได้พยายามผลักดันให้เกิด 
การเรียนรู้และน�าไปสู่การก�าหนดนโยบายของการพัฒนา โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้าง 
สุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา ดังนั้น การส่งเสริมโครงการหมู่บ้านรักษา 
ศีล 5 จึงเป็นเบ้ืองต้นของการสร้างความสุขและการเรียนรู้ของชุมชนที่จะน�าไปสู่การสร้าง 
สังคมที่ดีงาม 
  จากการด�าเนินการพบว่า หลักการทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลัก “ศีล” นั้น 
เป็นหลักการหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับความสุข ความเจริญในชีวิตของบุคคลและสังคม  
หากบุคคลมีศีลเป็นพื้นฐานการประกอบกิจการต่างๆ ในชีวิตย่อมรุ่งเรืองเพราะไม่ขัดต่อ 
ศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามของสังคม ปราศจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน  
ไม่มีการท�าลาย ท�าร้าย ข่มเหงซึ่งกันและกัน การท�างานที่ท�าย่อมได้รับการยอมรับ เป็นที่ไว้ 
วางใจต่อสังคม แต่หากมีการละเมิดศีล มีการเบียดเบียนผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงาน  
การค้ามนุษย์ การหลอกลวง ทุจริต คอรัปชั่น เป็นต้น การงานที่ท�านั้น ย่อมไม่เป็นที่ยอมรับ 
ในสังคมของผู้ที่มีศีลหรือประเทศท่ีมีมาตรฐานในการด�ารงชีวิตที่มองเห็นคุณค่าของบุคคล 
และสังคมแห่งความดีงาม  ดังนั้น ศีล จึงเป็นการสร้างความสุขให้บุคคลและสังคมได้ดีกว่า
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 โดยสรุปการผลักดันและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู ้
และการพัฒนาอย่างยัง่ยนืของสังคมตามแนวพระพทุธศาสนาต่อคณะสงฆ์และภาคกีารพฒันานัน้ 
มีความเก่ียวข้องกับการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การสร้างพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู ้
การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างจิตสาธารณะ การสร้างชุดความรู้และ
ปัญญาสาธารณะ โดยผ่านแนวคิด วิถีปฏิบัติ และเกณฑ์ชี้วัดตามหลักศีล 5 และความสุขในทาง 
พระพุทธศาสนาตามที่กล่าวแล้ว ดังนั้น การผลักดันในเชิงนโยบายผ่านแนวคิดและวิถีปฏิบัติ 
จึงมีผลต่อการพัฒนาสังคม

5.6 การวิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ 

      ตามแนวพระพุทธศาสนาด้วย List Model 
 กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาของโครงการ 
ที่เกิดขึ้นด้วยการสนับสนุนแนวคิดและกระบวนการในพื้นที่ 20 จังหวัด รวมทั้งเครือข่าย 
ที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยสามารถวิเคราะห์ด้วย List Model โดยหลักการของ 
List Model มองว่าการเสริมสร้างสุขภาวะ การสร้างสรรค์การเรียนรู้ และการพัฒนาสังคมนั้น
เป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างดุลยภาพของสังคม 
ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงด้านเศรษฐกจิสงัคม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสิง่แวดล้อม สงัคมใด 
มีการเรียนรู ้ มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรม 
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มีศีลธรรมทางสังคม 

 จากการด าเนินการพบว่า หลักการทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลัก “ศีล” นั้นเป็น
หลักการหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับความสุข ความเจริญในชีวิตของบุคคลและสังคม หากบุคคลมีศีลเป็น
พ้ืนฐานการประกอบกิจการต่างๆ ในชีวิตย่อมรุ่งเรืองเพราะไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามของ
สังคม ปราศจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนให้เดือดร้อน ไม่มีการท าลาย ท าร้าย ข่มเหงซึ่งกันและ
กัน การท างานที่ท าย่อมได้รับการยอมรับ เป็นที่ไว้วางใจต่อสังคม แต่หากมีการละเมิดศีล มีการ
เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงาน การค้ามนุษย์ การหลอกลวง ทุจริต คอรัปชั่น เป็นต้น การ
งานที่ท านั้น ย่อมไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมของผู้ที่มีศีลหรือประเทศที่มีมาตรฐานในการด ารงชีวิตที่
มองเห็นคุณค่าของบุคคลและสังคมแห่งความดีงาม  ดังนั้น ศีล จึงเป็นการสร้างความสุขให้บุคคลและ
สังคมได้ดีกว่า 
 

แผนภาพที่ 5.9 วิธีการเสริมสร้างความสุขที่สัมพันธ์พฤติกรรมการรักษาศีลของบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยสรุปการผลักดันและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้ 
และการพัฒนาอย่างย่ังยืนของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาต่อคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนานั้น มี
ความเกี่ยวข้องกับการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การสร้างพ้ืนที่ทางสังคมและการเรียนรู้ การ
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างจิตสาธารณะ การสร้างชุดความรู้และปัญญาสาธารณะ 
โดยผ่านแนวคิด วิถีปฏิบัติ และเกณฑ์ชี้วัดตามหลักศีล 5 และความสุขในทางพระพุทธศาสนาตามที่
กล่าวแล้ว ดังนั้น การผลักดันในเชิงนโยบายผ่านแนวคิดและวิถีปฏิบัติจึงมีผลต่อการพัฒนาสังคม 

3. การท าหน้าที่ของตนเองสุจริต เที่ยง
ธรรม รับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระท าลงไป
ทั้งทางกาย วาจา ใจ (มีความสุจริต) 

1. พัฒนาจิตใจและปัญญาเพื่อให้
เข้าถึงสัจจะและความดีงาม 

(การมีสัจจะในศลีข้อ 4) 

4. การมีเมตตา กรุณา งดเว้นจากอบายมุข 
มีสติสัมปชัญญะในการด าเนนิชวีิตของตนเอง 

 (มีเบญจธรรม 5) 
 
 

2.การไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน 
ไม่ประทษุร้ายต่อชีวิต ทรัพย์สนิ ครอบครัว  
มิตรภาพ และสตปิัญญา (การมศีีลข้อ 1-5) 

แผนภาพที่ 5.9 วิธีการเสริมสร้างความสุขที่สัมพันธ์พฤติกรรมการรักษาศีลของบุคคล
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ทางเทคโนโลยี สังคมนั้นย่อมจะมีการน�าแนวคิดและกระบวนการปฏิบัตินั้นไปสู่การพัฒนา 
ความรู้ ความดีงาม ความสมดุลและความยั่งยืน โดย List Model เป็นแบบจ�าลองของแนวคิด
และกระบวนการทีเ่ชือ่มโยงเข้าหากนัเพือ่ให้เกิดกระบวนการวจัิย การสร้างสรรค์และการพัฒนา
สงัคม โดยมีหลกัการส�าคัญว่า แนวคดิความรูแ้ละกระบวนการทีบ่คุคลและสงัคมได้ด�าเนนิการนัน้ 
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ และการสร้างการเปลี่ยนแปลงของบุคคลและสังคม 
โดยตระหนักถึงความยั่งยืน ความสุข และการสร้างประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น ภายใต้โครงการ 
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนานี้ สามารถสรุปเป็นกระบวนการ 
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตาม List Model ดังนี้
 1) Learning การเรียนรู้ ในการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้และการพัฒนาสังคมนั้น 
จุดมุ่งหมายส�าคัญ คือ การสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร 
และสังคม เพ่ือให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติในการที่จะพัฒนาตนเองและสังคม 
ให้มคีวามก้าวหน้า เกดิการเปลีย่นแปลง และน�าไปสูก่ารก�าหนดเป้าหมายร่วมกนั ดงันัน้ การเรยีนรู้ 
ในสิง่ต่างๆ ทีเ่ชือ่มโยงจากอดตี สูปั่จจบัุน และอนาคตจงึเป็นจดุเริม่ต้นของการพฒันา การค้นหา
ข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อน�าไปสู่กระบวนการและวิธีการวิธีการที่เหมาะสม 
กบัการเสรมิสร้างสขุภาวะ การเรยีนรู ้และการพฒันาสังคมน้ัน จึงเร่ิมด้วยการเรียนรู้ร่วมกนั ดังเช่น 
ชาวบ้าน พระสงฆ์ในพื้นที่ 20 จังหวัดได้มีการเรียนรู้ร่วมกันก่อนที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
และการเสรมิสร้างสขุภาวะตามแนวพระพทุธศาสนา ซ่ึงผลของการเรียนรู้ท�าให้ชุมชน และบคุคล 
ทีเ่กีย่วข้องมคีวามเข้าใจกนัมากขึน้ สามารถทีจ่ะพฒันากจิกรรมและการสร้างสรรค์ขึน้มาในพืน้ที ่
ของตนเองได้
 2) Innovation นวัตกรรม หลังจากที่ทุกฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝน  
วิเคราะห์และพัฒนาตนเองดังกล่าว สิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ ต่อยอด จะออกผลเป็น ผลงาน 
การสร้างสรรค์หรือ “นวตักรรม” ของบุคคลและสังคม ผลงานและนวตักรรมดังกล่าว จะกลายเป็น 
สิง่ส�าคัญทีส่ร้างกระบวนการใหม่ แนวคดิใหม่ ท่ีมปีระสทิธผิลและมพีลงัการเปลีย่นแปลงมากกว่า 
หรือกลายเป็นสินค้าและบริการได้ แต่เหนืออื่นใด คือ การได้ใช้ความ ความคิด และจินตนาการ 
ที่เป็นกระบวนการทางปัญญา ดังนั้น การมีผลงานและวัตกรรมเกิดขึ้น จึงเป็นเสมือนว่าทุกฝ่าย
ได้ใช้ความรู้ ความคิด จินตนาการที่น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติได้จริงในชีวิต ซึ่งผล
จากการด�าเนินในพื้นที่ 20 จังหวัดพบว่า พระสงฆ์ ชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้องสามารถพัฒนา
กิจกรรมและนวัตกรรมด้านสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาได้มากขึ้น โดยมี 
ศูนย์เรียนรู้ (Knowledge Center) ของพื้นที่ต่างๆ เช่น กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น สงขลา 
เป็นต้น ที่ได้พัฒนาจากการเรียนรู้มาเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่สร้างประโยชน์ร่วมของคน 
ในสังคม
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 3) Sustainable Action การปฏิบตักิารเพือ่ความยัง่ยนื จากสถานการณ์ด้านสขุภาวะ
และการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนาในสงัคมไทยทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้สถานการณ์ทัว่ไปของโลก
ที่มีปัญหาความไม่ยั่งยืนท้ังในด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการเรียนรู้ของผู้คน 
การตระหนักต่อความรับผิดชอบ และการมีกระบวนการท่ีน�าไปสู่ความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นธรรมในสังคม จะท�าให้สังคมและระบบนิเวศเกิดดุลยภาพ 
ดังนั้น การสร้างสรรค์นวัตกรรมและพลังการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ค�านึงถึงคนรุ่นต่อไป และ
อนาคตของโลกที่มีความสมดุลในระบบนิเวศ การมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะท�าให้สังคมมีการ
พัฒนาที่สมดุลเก้ือกูลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพของสังคม โดยเฉพาะการพัฒนา
สุขภาวะที่เชื่อมโยงกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่น ร้อยเอ็ด ขอนแก่น พิษณุโลก หรือ
พื้นที่อื่น ๆ  ล้วนแสดงให้เห็นว่า การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และสุขภาวะนั้นจ�าเป็นต้องมีการ
ปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืนของคน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีวัฒนธรรม
 4) Transformation การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ที่ผ่านมาผู้ในสังคมส่วนมาก 
มักจะเป็นผู้รับการเปลี่ยนแปลงจากความคิดและการสร้างสรรค์ของบุคคลอื่น เช่น บิดา มารดา  
ครูอาจารย์ เพื่อน เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงมนุษย์ทุกคนสามารถท่ีสร้างการพลังและ 
การเปลี่ยนแปลงให้เกิดในตัวเองได้และสามารถที่จะสร้างพลังนั้นให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นได้ การเป็น
ผูท้ีส่ร้างการเปลีย่นแปลงสงัคมร่วมกนัย่อมจะเป็นส่ิงทีท่รงพลังมากกว่า ดังนัน้ การท�าให้บคุคล 
และสงัคมมกีารพฒันาและการเปลีย่นแปลงอย่างสร้างสรรค์จะน�าไปสู่การเป็นสังคมทีมี่คณุภาพ 
เป็นส่งคมที่ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกัน สามารถสร้างความเสมอภาคยุติธรรม และสร้าง 
การแบ่งปันให้เกิดข้ึนได้ การค�านึงถึงผลประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวมิใช่การสร้างสรรค์ที่ก่อให ้
เกิดความยั่งยืนและความสุขของผู้คนในสังคม การเปล่ียนแปลงที่แท้เกิดจากการมีความรัก  
ความเมตตา และปัญญาสาธารณะ (Universal Intelligence) ที่ท�าให้ทุกฝ่ายมีอนาคตท่ีด ี
ร่วมกัน โครงการนีจ้งึได้ด�าเนนิการเพือ่พฒันาพืน้ท่ีสาธารณะไปสู่การสร้างจิตสาธารณะของบคุคล 
บนพื้นที่สาธารณะ โดยใช้ปัญญาสาธารณะในการเสริมสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะทางสังคม
ร่วมกัน
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 จากแผนภาพดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง List Model ที่มีความสัมพันธ์กับแนวคิด 
และกระบวนการต่างๆ ได้แก่ Learning มีความสัมพันธ์กับการสร้างฉันทะหรือความพอใจ  
ความปรารถนาและความเพียรในการที่จะเรียนรู ้ ความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับ 
การสร้าง Innovation หากบุคคลและชุมชนมีการเรียนรู้ มีความปรารถนาและความตั้งใจ 
ที่จะพัฒนาสังคมหรือการเสริมสร้างสุขภาวะแล้วการสร้างสรรค์กิจกรรมและนวัตกรรมย่อมจะ 
เกิดข้ึนตามมา ดังเช่น วัด พระสงฆ์ ชุมชน และภาคีใน 20 จังหวัด มีความปรารถนาท่ีจะ 
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนาก็ย่อมจะพัฒนากิจกรรมและ 
โครงการเชิงพุทธในพื้นที่ของตนเองด้วยการมีจิตสาธารณะ จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม 
ที่ยั่งยืน ส่วนจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Action) 
หากปราศจากจริยธรรมและความรับผิดชอบเพื่อสังคมแล้ว การปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน 
ของชุมชน วิถีวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีย่อมจะไม่เกิดขึ้น ส่วนจิตวิญญาณ
และความรู้จริงเป็นปัจจัยส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงความคิดและจิตใจจากภายในของตนเอง
สู่สังคม (Transformation) เพื่อสาธารณะ (Public Space) ดังนั้น การเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจึงเริ่มด้วยจิตสาธารณะเพ่ือน�าไปสร้างบนพ้ืนที่สาธารณะ
ด้วยการเรียนรู ้การพฒันานวตักรรม การสร้างความยัง่ยนืและการเปลีย่นแปลงอย่างสร้างสรรค์
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บทที่ 6

สรุปและข้อเสนอแนะ

 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนา” สนับสนุนโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพ บทบาท และกลไกการเรียนรู้และ 
การท�างานพระสงฆ์ องค์กรทางพระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2) เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�าเนินการกิจการคณะสงฆ์ 
ตามนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในสังคมไทย 3) เพื่อเปิดพื้นที่ 
ทางสังคมและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่ 20 จังหวัด และเพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน  
และภาคประชาชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 4) เพื่อ
ผลักดันและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้ และการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�าเนินการกิจการคณะสงฆ์  
การพฒันาศกัยภาพ บทบาท และกลไกการเรยีนรูแ้ละการท�างานพระสงฆ์ องค์กรทางพระพุทธ 
ศาสนาการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการ 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์ ชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง 
 โครงการนี้ ได้ด�าเนินการในพื้นที่ 20 จังหวัด ประกอบด้วยพะเยา ล�าปาง ล�าพูน น่าน 
แม่ฮ่องสอน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก ก�าแพงเพชร ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด สุรินทร์ 
บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สงขลา นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้น 
การพฒันาเครอืข่ายด้านสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนาของวัดจ�านวน 4,200 วดั 
โดยให้พระสงฆ์และประชาชนจ�านวน 8,400 รูป/คน เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการที่จัดขึ้น 
ในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ พระสงฆ์ และแกนน�าพระนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจ�านวน 300 รูป เพ่ือเป็นผู้ร่วมขับเคล่ือนกิจการ
คณะสงฆ์ตามนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ 
ตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม 
 ส�าหรับวิธีการศึกษาวิจัยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่มีการพัฒนา
โครงการและกิจกรรมในพื้นที่ 20 จังหวัดตามประเด็นที่คณะสงฆ์และพื้นที่ก�าหนด จากนั้นให้ 
พระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันด�าเนินการตามหลัก List Model คือ Learning สร้าง 
การเรยีนร่วมกันพฒันากจิกรรมเชิงสร้างสรรค์และนวตักรรม (Innovation) เพือ่น�าไปสูก่ารสร้าง 
ความยัง่ยนืด้านสขุภาวะและการเรยีนรูเ้ชงิพทุธ (Sustainable Action) และการเปล่ียนของบคุคล 
พระสงฆ์ วัด และชุมชน (Transformation) ไปสู่การสุขภาวะและการเรียนรู้เชิงพุทธเหมาะสม
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6.1 สรุปผลการศึกษา
 ผลการศึกษาและด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีดังต่อไปนี้
 1. การพัฒนาศักยภาพ บทบาท และกลไกการเรียนรู ้และการท�างานพระสงฆ์  
พระนิสิตและองค์กรทางพระพุทธศาสนา พบว่า คณะสงฆ์ คณาจารย์ และพระนิสิตของ
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั (มจร.) ใน 20 จงัหวดั จ�านวนพระสงฆ์ 2,832 รปู/คน 
(คณาจารย์ นักวิจัย มจร. จ�านวน 645 รูป/คน พระนิสิตจ�านวน 1,187 รูป/คน และพระสงฆ์ 
ในระดับจังหวัด 20 จังหวัดละ 50 รูปรวม 1,000 รูป) ได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาวะ 
และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาโดยผ่านการท�ากิจกรรม/โครงการจ�านวน 25 โครงการ 
และการอบรมเชิงปฏิบัติด้านสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัด  
ซึ่งพบว่า พระสงฆ์ คณาจารย์ พระนิสิตและชุมชนได้มีการพัฒนาศักยภาพใน 3 มิติ คือ 
  1) การพฒันาศกัยภาพ บทบาทของพระสงฆ์ กลไกการเรยีนรู ้และการท�างานองค์กร 
ทางพระพุทธศาสนาท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานพุทธธรรม โดยเฉพาะหลักสังคหวัตถุ 4 ที่กล่าวถึง 
หลักการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม 4 ประการ คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา  
ซึ่งหลักสังคหวัตถุดังกล่าว เป็นกระบวนการที่พระสงฆ์ได้ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม 
มาอย่างต่อเน่ือง โดยมองเห็นว่า การที่จะพัฒนาสังคมและสุขภาวะของชุมชนให้เกิดขึ้นพ้ืนที ่
จะต้องมาจากการแบ่งปัน การสื่อสารที่ดี การประพฤติตนเสมอกันและการวางตนที่เหมาะสม 
กับบทบาทในการท�างานทางสังคม นอกจากนี้ พระสงฆ์ยังได้มีการประยุกต์หลักพุทธธรรม 
อื่น ๆ เช่น หลักพรหมวิหารธรรม อิทธิบาท อริยสัจ สัปปุริสธรรม อปริหานิยธรรม เป็นต้น  
ในการเสริมสร้างสุขภาวะ ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาบุคคลและสังคมไปสู่ความยั่งยืน
  2) การพฒันาศกัยภาพ บทบาทของพระสงฆ์ กลไกการเรยีนรูแ้ละการท�างานด้วยการ 
เช่ือมโยงเครือข่ายในแนวราบและแนวดิ่งตั้งแต่ในระดับนโยบาย ระดับจังหวัด และระดับ 
วัดหรือชุมชนในพื้นที่ โดยใช้กิจกรรมด้านสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 
เป็นหลักการท�างานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น การด�าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่เป็น 
กระบวนการขบัเคลือ่นในเชงินโยบายจากมหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ในระดบัจงัหวดัไปสูห่มูบ้่าน 
ท�าเกิดการประสานงานและการพัฒนากิจกรรมเชิงพุทธตามหลักศีล 5 ของหมู่บ้าน
  3) การพัฒนาศักยภาพ บทบาทของพระสงฆ์ กลไกการเรียนรู้และการท�างานที่มี 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นฐานการท�างาน ด้วยการใช้พ้ืนท่ีของมหาวทิยาลัย 
ที่กระจายใน 43 จังหวัดและมีนิสิตจ�านวน 23,000 กว่ารูป/คน สนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะ 
ทางสงัคมบนวถิวีฒันธรรมเชงิพทุธและการจดัการในเชงิการวจิยั การเผยแผ่ และการท�านบุ�ารงุ
ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านกาย จิต ปัญญา สังคม
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 2. การขับเคล่ือนและสนับสนุนการด�าเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบายหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในสังคมไทย โครงการนี้ได้มีส่วนร่วมในการ 
ขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�าเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล 5 ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในสังคมไทย โดยมีการพัฒนาชุดความรู้ กิจกรรม เอกสาร
เผยแผ่ และสนบัสนุนกระบวนการของหมูบ้่านในพืน้ที ่20 จงัหวดั ซึง่ส่งผลให้ประชาชน นักเรียน  
สมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีลจ�านวน 41,435,024 คน คิดเป็น ร้อยละ 63.04 ของ
ประชากรในสังคมไทย โดยมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนใน 2 มิติ ได้แก่
  1) การขบัเคลือ่นเชงินโยบาย โดยการเข้าเฝ้าเจ้าพระคณุสมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย์ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช (ในสมัยนั้น) เพื่อรับนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  
ไปปฏบิตัแิละได้พฒันาชดุความรู ้กจิกรรม ระบบการสือ่สาร และแนวทางการส่งเสรมิการท�างาน
ในพื้นที่หมู่บ้านจ�านวน 20 จังหวัดเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับพระสงฆ์และหมู่บ้าน 
ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผลการเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในระดับนโยบายท�าให้คณะสงฆ์
และหมู่บ้านยอมรับชุดความรู้ กิจกรรม และกระบวนการที่ด�าเนินการร่วมกัน ดังแผนภาพนี้ 
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 2. การขับเคล่ือนและสนับสนุนการด าเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบายหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในสังคมไทย โครงการนี้ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
และสนับสนุนการด าเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในลักษณะของ
ภาคีการพัฒนาในสังคมไทย โดยมีการพัฒนาชุดความรู้  กิจกรรม เอกสารเผยแผ่ และสนับสนุน
กระบวนการของหมู่บ้านในพ้ืนที่ 20 จังหวัดซึ่งส่งผลให้ประชาชน นักเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีลจ านวน 41,435,024 คน คิดเป็น ร้อยละ 63.04 ของประชากรในสังคมไทย  โดยมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนใน 2 มิติ ได้แก ่
  1) การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย โดยการเข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลา
จารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช (ในสมัยนั้น) เพ่ือรับนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ไป
ปฏิบัติและได้พัฒนาชุดความรู้ กิจกรรม ระบบการสื่อสาร และแนวทางการส่งเสริมการท างานในพ้ืนที่
หมู่บ้านจ านวน 20 จังหวัดเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับพระสงฆ์และหมู่บ้านที่เข้าร่วม
โครงการ ซึ่งผลการเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในระดับนโยบายท าให้คณะสงฆ์และหมู่บ้าน
ยอมรับชุดความรู้ กิจกรรม และกระบวนการที่ด าเนินการร่วมกัน ดังแผนภาพนี้  
  

แผนภาพที่ 6.1 การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระดับนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 2) การขับเคลื่อนในเชิงพ้ืนที่ ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นั้นได้พัฒนากิจกรรมเชิง
พุทธจ านวนมากโดยสามารถแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ (1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตาม
หลักศีล 5 โดยมุ่งเน้นการรักษาศีล 5 ของประชาชนเพ่ือให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการสร้าง

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

การให้องค์ความรู้ กิจกรรม
และกระบวนการสุขภาวะ 

นโยบายมหาเถรสมาคม 

การจัดกิจกรรมสุขภาวะ 
ในพ้ืนที่ 20 จังหวัด 

ความสามัคคปีรองดองของ
ชุมชนในพื้นที่  

การปฏิบัติตามหลักศีล 5 
และกิจกรรมทางพุทธศาสนา 

การเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ตามแนวพุทธ 

การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ของโครงการ สสส. 

แผนภาพที่ 6.1 การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระดับนโยบาย
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 2) การขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นั้นได้พัฒนากิจกรรม
เชิงพุทธจ�านวนมากโดยสามารถแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ (1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
ชีวิตตามหลักศีล 5 โดยมุ่งเน้นการรักษาศีล 5 ของประชาชนเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่าง 
สันติและการสร้างหลักประกันของชีวิตและสังคม (2) การจัดกิจกรรมตามวิถีชีวิตชาวพุทธ  
มุ่งเน้นการน้อมน�าหลักการทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา/ออกพรรษาวันสงกรานต์  
วันครอบครัว วันผู้สูงอายุวันลอยกระทง การสวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบัน 
(3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้พระสงฆ์เป็นผู้น�าในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามกรอบการด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้  
8 ด้าน คือ ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์  
สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม โดยการน�ากิจกรรมดังกล่าว 
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านวิถีพุทธในพื้นที่ 20 จังหวัด ผ่านกิจกรรมและโครงการย่อย 
ที่เกิดขึ้นโดยมีขั้นตอนที่ส�าคัญ คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การพัฒนากิจกรรมเชิงพุทธ  
การเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาวะ การปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลง 
ทางวิธีคิดและการปฏิบัติของตัวบุคคลในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามที่ก�าหนดไว้
 3. การเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่
20 จังหวัด โครงการนี้ได้ด�าเนินเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา  
โดยการพัฒนาโครงการในพ้ืนที่ 20 จังหวัด จ�านวน 25 โครงการ โดยมีเป้าหมายส�าคัญ คือ  
การเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนา การลดปัจจยัเสีย่งด้านสขุภาวะ 
การสนับสนุนการเรียนรู้เชิงสังคมโดยมีโครงการ กิจกรรม และผลลัพธ์ในแต่ละจังหวัด ดังนี้ 
  1) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
และกิจกรรมห้องสมดุเพือ่น้อง และโครงการเสรมิสร้างสขุภาวะทางสงัคมตามนโยบายโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อปรับปรุงห้องสมุด  
ชุดความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนจ�านวน 1 โรงเรียน และการส่งเสริมคณะสงฆ์
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจ�านวน 58 วัด/ชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมการรักษาศีล 5 ปฏิบัติธรรมและ 
พัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่ของตนเอง จ�านวน 173 รูป/คน 
  2) จังหวัดพะเยา จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและ 
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่อาเซียน โดยเป็นการ 
เสริมสร้างการเรียนรู้ สุขภาวะทางสังคม และศิลปวัฒนธรรมของล้านนาสู่อาเซียนในลักษณะ
ของศูนย์เรียนรู้และการท�ากิจกรรมของพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อสร้างเครือข่าย 
ของพระสงฆ์และมหาวทิยาลยัสงฆ์ในการท�างานเพือ่สงัคมโดยมพีระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วม
งานจ�านวน 251 รูป/คนและเกิดเครือข่ายวัดจ�านวน 64 วัด 
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  3) จังหวัดล�าพูน จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและ 
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดล�าพูน มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและการท�างาน 
ของพระสงฆ์ในจังหวัดล�าพูน เพื่อให้มีแนวปฏิบัติตามรอยอารยธรรมวิถี 4 ครูบาของล�าพูน  
ได้แก่ ครูบาศรีวิชัย ครูชัยวงศา ครูพรหมา ครูบาขาวปี ที่สร้างความศรัทธาและการพัฒนา 
ในจังหวัดล�าพูนเพื่อให้เห็นว่าวิถีปฏิบัติเชิงพุทธตามรอยครูบาทั้ง 4 รูปนั้น สามารถน�าไปสู่ 
การเสริมสร้างความสุขและประโยชน์ต่อชุมชน รวมท้ังสามารถพัฒนาหน่วยอบรวมประชาชน
ประจ�าต�าบล และการขับเคลื่อนหลักการของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ไปประยุกต์ใช้จนกลายเป็น 
ต้นแบบหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของสังคมไทย พระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน  
261 รูป/คน จาก 167 วัด 
  4) จังหวัดล�าปาง จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและ 
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดล�าปาง มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ชุมชนได้ปฏิบัติตน 
และเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จนได้แนวทางการจัดการการเสริมสร้างสุขภาวะและ 
การเรียนรู้ตามแนวพุทธ รวมทั้งพระสงฆ์ก็มีความพร้อมในการเผยแผ่หลักพุทธธรรม รวมทั้ง 
เกิดเครือข่ายในการการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพุทธจ�านวน 712 วัด 
ในจังหวัดล�าปาง
  5) จงัหวดัแพร่ จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการ
ขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 ของคณะสงฆ์ในจังหวัดแพร่ และ 2) โครงการบรรพชาอุปสมบท 
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมุ ่งเน้นพัฒนารูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5  
ของคณะสงฆ์ในจังหวัดแพร่เพื่อให้พระสงฆ์มีกระบวนการท�างานเพื่อชุมชนบนพ้ืนที่ของศีล 5  
และหลักพุทธธรรม และมีการท�ากิจกรรมด้านสุขภาวะเชิงพุทธ โดยการจัดโครงการบรรพชา 
อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ จ�านวน 85 รูป เพื่อยกระดับการพัฒนาด้านจิตใจและการสร้าง 
เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในพื้นที่ รวมจ�านวน 359 รูป/คน จาก 154 วัด
  6) จงัหวดัน่าน จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการ
ของพระสงฆ์จังหวัดน่าน และ 2) โครงการมีส่วนร่วมในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 
ของชุมชน-ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในเขตภูเพียงแช่แห้ง จังหวัดน่านสู่มรดกโลก เน้นการเสริมสร้าง 
สุขภาวะของพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดน่านจ�านวน 248 รูป จาก 78 วัด โดยถวายความรู้ 
ในด้านโภชนาการและสุขภาวะเชิงพุทธ และการส่งเสริมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 
ของชุมชน-ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในเขตภูเพียงแช่แห้ง จังหวัดน่านสู ่มรดกโลก โดยมองว่า 
เมืองน่านจะต้องมีพ้ืนท่ีสาธารณะในระดับโลกหรือการเป็นมรดกโลก เพื่อส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวและการจัดการตนเองของเมืองน่าน
  7) จงัหวดัอตุรดติถ์ จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพฒันาสขุภาวะด้านโภชนาการ 
ผักปลอดสารพิษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ มุ่งเสริมสุขภาวะพ้ืนฐานของชุมชน 
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ด้วยการจัดโภชนาการผักปลอดสารพิษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้ท้องถิ่นสร้างนวัตกรรม 
ด้านสขุภาพของตนเองและน�าไปสูก่ารจดัการตนเองและการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ในพ้ืนทีบ้่านนายาง 
อ�าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จ�านวน 26 วัด 218 รูป/คน
  8) จงัหวดัพิษณโุลก จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการ
และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใช้เครือข่ายกลุ ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของ 
พระสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลก มุ ่งเน้นการประยุกต์ใช้หลักการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
ในการสร้างสขุภาวะทางสงัคมเพ่ือน�าไปสูก่ารสร้างสขุภาวะและโภชนาการ รวมท้ังการยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใช้เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของพระสงฆ์ในจังหวัด 
พิษณุโลก จ�านวน 65 วัด และ 5 เครือข่าย โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 235 รูป 
  9) จงัหวดัตาก จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดต้ังศนูย์การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา
สังคมสุขภาวะจังหวัดตาก มุ่งเน้นการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เกิดในพื้นที่ เนื่องจากจังหวัดตาก 
มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของวัด ชุมชน และสังคม เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชน
ในจังหวัดตากโดยมีการพัฒนาในพื้นที่ 45 วัด/ชุมชน จ�านวน 147 รูป/คน
  10) จังหวัดก�าแพงเพชร จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ทางสังคมภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดก�าแพงเพชร เน้นการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ทางสังคมภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดก�าแพงเพชรนั้น  
มุ่งเน้นสร้างพื้นที่ทางสังคม โดยให้ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา การสวดมนต์ 
นั่งสมาธิ การฝึกจิตการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรในวันอาทิตย์ และการลงพื้นที่ในการจัดการ
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนโดยมีการจัดการในทุกอาทิตย์ มีประชาชนมากกว่า 700 คน/สัปดาห์  
เข้าร่วมกิจกรรมและขยายพื้นที่ไปจ�านวน 62 วัด จ�านวน 1,324 รูป/คน
  11) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการมรดกโลก 
มรดกธรรม เพื่อสุขภาวะทางสังคมของวัดและชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพยายาม 
ให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับพระนครศรีอยุธยาที่เป็นเมืองมรดกโลกโดยอิงอาศัยพื้นฐานของ 
ความเช่ือทางพุทธศาสนาและการจัดการในมิติการปกครอง การค้าขาย ดังนั้น การจัดการ
พื้นที่มรดกโลกสู่สุขภาวะทางสังคมของวัดและชุมชนจึงเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง  
โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วม 87 รูป จาก 43 วัด
  12) จังหวัดกาญจนบุรี จ�านวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาสุขภาวะและ 
โภชนาการของพระภิกษุสามเณรจังหวัดกาญจนบุรี 2) โครงการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการ
ของชุมชนในเขตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี 3) โครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านรักษา 
ศีล 5 ณ วัดวังก์วิเวการาม ต�าบลหนองลู อ�าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยคณะสงฆ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี มีความมุ ่งมั่นที่จะพัฒนาสุขภาวะของพระสงฆ์ในจังหวัดและชุมชน 
ผ่านความเข้าใจเรื่องโภชนาการ เพื่อวางพื้นฐานของการมีสุขภาพท่ีดี เพ่ือให้พระสงฆ์และ 
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ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามโครงการหมู ่บ้านรักษาศีล 5 โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วม 
โครงการ 312 รูป จาก 124 วัด
  13) จังหวัดขอนแก่น จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะเชิงพุทธจังหวัดขอนแก่น โดยท�าการเปิดศูนย์การเรียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะเชิงพุทธจังหวัดขอนแก่น เกิดข้ึนจากโครงการท่ี สสส.  
ได้สนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะในปี 2557-58 ต่อมาได้พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 
และชมุชนเพือ่ให้เกดิการจดัการสุขภาวะของชมุชนแบบเป็นองคร์วม โดยมพีระสงฆ์ ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 421 รูป/คน จาก 214 วัด
  14) จังหวัดอุดรธานี จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเกษตรแนวพุทธธรรม 
ของสถานสวนป่าทุ ่งนาค�าหลวง คณะสงฆ์โดยเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีมีความมุ ่งม่ันให ้
เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้และมีสุขภาวะที่ดีจึงได้ริเริ่มการจัดท�าเกษตรวิถีพุทธและสร้าง 
เครือข่ายของชุมชนให้พื้นท่ีและให้พระสงฆ์เป็นแกนน�าในการจัดการเกษตรวิถีพุทธและ 
ป่าชุมชนที่ยั่งยืน โดยมีเครือข่ายกว่า 5 เครือข่ายและพระสงฆ์ เกษตรกรจ�านวน 218 รูป/คน  
จาก 68 วัด มาร่วมกิจกรรมและการเรียนรู้
  15) จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนาของกลุ่มจิตอาสาพิทักษ ์
ป่าดงท�าเลดอนใหญ่ อ�าเภอสุวรรณภูมิ กลุม่จิตอาสาพิทกัษ์ป่าดงท�าเลดอนใหญ่ เป็นต้นแบบของ 
การจัดการป่าในพื้นท่ีร้อยเอ็ดท่ีน�าไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนบนพื้นฐานของการ 
พึ่งพาตนเองและการสร้างเครือข่ายพลังชุมชนจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว มีคณะสงฆ์  
หน่วยงาน ภาครฐั เอกชนและประชาคมมาร่วมกิจกรรมจ�านวน 487 รปู/คน จากจ�านวน 54 วดั
  16) จงัหวดัสรุนิทร์ จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการต้นแบบชมุชนอยูเ่ยน็-เป็นสขุ 
จังหวัดสุรินทร์ เป็นการต่อยอดโครงการต้นแบบชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข จังหวัดสุรินทร์ ที่ได ้
ด�าเนินการพร้อมกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การจัดการ 
ชมุชนทีต่ัง้อยูบ่นฐานพทุธธรรมและโครงการพัฒนาเด็กไปสู่วยัแห่งการเรียนรู ้รวมท้ังการส่ือสาร 
ทางสังคมที่ท�าให้เกิดพลังชุมชน โดยมีพระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน  
268 รูป/คน จาก 87 วัด
  17) จังหวัดบุรีรัมย์ จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการต้นแบบชุมชนอยู่เย็น-เป็นสุข
ตามธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี จังหวัดบุรีรัมย์ หลักธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี ที่ประกอบด้วย เป็นคนดี 
มปัีญญาด ีรายได้สมดลุ สขุภาพแขง็แรง สิง่แวดล้อมสมบรูณ์ สังคมอบอุน่ หลุดพ้นอาชญากรรม 
การจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง และมีการสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการหมู่บ้าน น�าไปสู่ 
การสร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชนในบุรีรัมย์ได้ โดยมีการท�างานอย่างเป็นระบบของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คณะสงฆ์ เพื่อสร้าง 
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เอกลักษณ์ของความดีงาม โดยมีการขับเคลื่อนพร้อมกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ�านวน 
102 วัดจ�านวน 465 รูป/คน
  18) จงัหวดันครศรธีรรมราช จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเครอืข่ายความร่วมมอื 
ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
โดยเป็นการการสร้างพลังของชุมชนวัดพรหมโลกและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
พระสงฆ์ ชุมชนนักบวชหญิง และชาวบ้านให้เกิดการพัฒนาในมิติสังคมสมัยใหม่ที่สร้างการ
เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะและการจัดการตนเอง โดยมีการขยายเครือข่ายจ�านวน 3 เครือข่าย 
จ�านวน 41 วัด จ�านวน 248 รูป/คน
  19) จังหวัดสงขลา จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ “เยี่ยมพระพบปะโยม”  
ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนาใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ โครงการ “เยี่ยมพระพบปะโยม” ใน 5 จังหวัด
ชายแดนใต้เป็นต้นแบบของกิจกรรมพระธรรมทูตอาสาในพื้นที่ โดยมุ่งการสร้างสันติภาพ
และความสุขของชุมชนให้เกิดขึ้นใน 5 จังหวัดภาคใต้ และการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลัก 
พทุธธรรมและประเพณชีาวพทุธในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนใต้ เพือ่ให้ก�าลงัใจกบัผูส้ญูเสยีในภาคใต้ 
และสร้างพลังของเยาวชนชาวพุทธให้มีพลังสร้างสรรค์ในภาคใต้ โดยมีพระสงฆ์และประชาชน 
เข้าร่วม จ�านวน 323 รูป/คน จาก 47 วัด
  20) กรุงเทพมหานคร จ�านวน 1 โครงการ คือ โครงการศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนา
และการพฒันาสงัคมของวดัสทุธวิราราม เขตสาทร กรงุเทพมหานคร โดยมกีารยกวดัสทุธวิราราม 
เป็นต้นแบบของการสร้างพ้ืนท่ีสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ของสังคม โดยความร่วมมือภาคี 
การพัฒนาสังคมเมืองในมิติสุขภาวะ ความรู้และพระพุทธศาสนาไปสู่การสร้างศูนย์การเรียนรู ้
ที่มีการเปล่ียนแปลง (Knowledge Center) ทั้งทางกายภาพ การเรียนรู้ในสังคมและการ 
พัฒนาจิตใจและปัญญา หลังจากการด�าเนินการมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 4,125 รูป/คน 
จ�านวน 115 วัด
 สรุปการด�าเนินการเพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ใน 20 จังหวัด โดยพัฒนา
โครงการจ�านวน 25 โครงการ มีวัด พระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 10,802 
รูป/คน จ�านวน 1,982 วัด ส�าหรับประเด็นสุขภาวะมุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาวะ 
ตามหลักศีล 5 การพัฒนาด้านการเรียนรู้เชิงพุทธ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวิต และ 
การจัดการตนเองทางสังคมที่ครอบคลุมสุขภาวะด้านกาย จิต ปัญญา และสังคม ดังนี้  
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 4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม 
ตามแนวพระพุทธศาสนา จากการด�าเนินการภายใต้โครงการนี้ สามารถเห็นเครือข่าย 
การท�างานของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน 
และภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่ต้ังแต่ระดับหมู่บ้าน องค์กรชุมชน และระดับนโยบาย ร่วมกัน
ท�างานเพื่อเปิดพื้นที่สุขภาวะของชุมชนและพื้นท่ีสาธารณะ ดังนั้น ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น 
จึงมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องใน 2 มิติ คือ
  1) ความสัมพันธ์เชิงพื้นท่ี เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โดยมีวิถีวัฒนธรรม 
ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกระบวนการจัดการในพื้นที่เป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่าย ซึ่ง 
กลุม่ องค์กร เครอืข่ายท่ีเกิดข้ึนนัน้อาศัยพืน้ท่ีรปูธรรมเป็นปัจจยัหลกัในการท�างานของเครอืข่าย 
เป็นกระบวนการพัฒนาในทุกเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในพื้นที่อย่างเป็นองค์รวม เช่น เครือข่ายป่าชุมชน 
ดงท�าเลดอนใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ีสามารถประสานเชื่อมโยงการท�างานร่วมกันตั้งแต ่
ประชาชนในพื้นที่ กลุ่มเครือข่ายในอ�าเภอ และหน่วยงานระดับจังหวัดมาช่วยกันพัฒนา 
ป่าชุมชนจนได้รับการยอมจากทุกฝ่ายส่งผลให้ป่าชุมชนดงท�าเลดอนใหญ่ได้รับรางวัลลูกโลก 
สีเขียว ซึ่งกิจกรรมและความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงพ้ืนท่ีนั้น จะมีการเชื่อมโยงกลุ่ม องค์กร  
และเครือข่ายย่อยในพื้นที่ เข้ามาร่วมปรึกษาหารือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ในพื้นท่ีร่วมกัน โดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของคณะกรรมการร่วม 
การบรูณาการการจดัการเชงิพืน้ที ่และการใช้ประเด็นกิจกรรมเป็นภารกจิในการท�างานร่วมกัน
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  19) จังหวัดสงขลา จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ “เยี่ยมพระพบปะโยม” ตาม
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนาใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ โครงการ “เยี่ยมพระพบปะโยม” ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
เป็นต้นแบบของกิจกรรมพระธรรมทูตอาสาในพ้ืนที่ โดยมุ่งการสร้างสันติภาพและความสุขของชุมชน
ให้เกิดข้ึนใน 5 จังหวัดภาคใต้ และการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมและประเพณีชาวพุทธใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือให้ก าลังใจกับผู้สูญเสียในภาคใต้และสร้างพลังของเยาวชนชาวพุทธให้มี
พลังสร้างสรรค์ในภาคใต้ โดยมีพระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมจ านวน 323 รูป/คน จาก 47 วัด 
  20) กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนา
และการพัฒนาสังคมของวัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  โดยมีการยกวัดสุทธิวราราม 
เป็นต้นแบบของการสร้างพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือการเรียนรู้ของสังคม โดยความร่วมมือภาคีการพัฒนา
สังคมเมืองในมิติสุขภาวะ ความรู้และพระพุทธศาสนาไปสู่การสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่มี การ
เปลี่ยนแปลง (Knowledge Center) ทั้งทางกายภาพ การเรียนรู้ในสังคมและการพัฒนาจิตใจและ
ปัญญา หลังจากการด าเนินการมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 4,125 รูป/คน จ านวน 115 วัด 
 สรุปการด าเนินการเพ่ือเปิดพ้ืนที่ทางสังคมและการเรียนรู้ใน 20 จังหวัด โดยพัฒนา
โครงการจ านวน 25 โครงการ มีวัด พระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 10,802 รูป/คน 
จ านวน 1,982 วัด ส าหรับประเด็นสุขภาวะมุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาวะตามหลักศีล 5 การ
พัฒนาด้านการเรียนรู้เชิงพุทธ ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวิต และการจัดการตนเองทางสังคมท่ี
ครอบคลุมสุขภาวะด้านกาย จิต ปัญญา และสังคม ดังนี้ 

 
แผนภาพ 6.1 การเปิดพ้ืนที่การเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธในพ้ืนที่ 20 จังหวัด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

กระบวนการเสริมสร้างสุข
ภาวะด้วยพลังของชุมชน 

การเสริมสร้างความรู้ และ
กิจกรรมเชิงพุทธ 
(สุขภายนอก) 

สุขภาวะทางกายภาพ 
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แผนภาพ 6.1 การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธในพื้นที่ 20 จังหวัด
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  2) ความสัมพันธ์เชิงประเด็นสุขภาวะเชิงพุทธ เป็นความสัมพันธ์ที่คณะสงฆ ์ 
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันท�างาน 
โดยใช้ประเด็นกิจกรรมสุขภาวะเชิงพุทธหรือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นปัจจัยหลักในการ 
รวมกลุ่มองค์กร โดยมองข้ามมิติในเชิงพื้นท่ี มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อย่าง 
จริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครือข่ายสุขภาพพระสงฆ์
แห่งชาติ เครือข่ายพระพัฒนาภาคเหนือ เครือข่ายพุทธชยันตี เครือข่ายปลอดเหล้า เครือข่าย 
พระสงฆ์รุ่นใหม่ เครือข่ายพระสงฆ์ที่ท�างานด้านสาธารณะสงเคราะห์ เป็นต้น และมุ่งไปสู ่
การเสริมสร้างสุขภาวะใน 4 ด้าน คือ ด้านกาย จิต ปัญญา และสังคม ซึ่งจากการท�างานในพื้นที่ 
20 จังหวัด พบว่า กลุ่มพระสงฆ์มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานในประเด็นกิจกรรมด้านสุขภาวะ
เชิงพุทธนั้นมีจ�านวนมากข้ึน เช่น กลุ่มพระสงฆ์เพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มพระสงฆ ์
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การบวชป่า กลุ่มพระสงฆ์ท่ีท�างานด้านสาธารณะสงเคราะห ์
ตามโครงการสร้างของคณะสงฆ์ พระสงฆ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนา
สังคม เป็นต้น ซึ่งกลุ่มพระสงฆ์ได้มีการท�างานประสานกับภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน
ในการขับเคลื่อนสุขภาวะและการเรียนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อน�าไปสู ่การพัฒนา 
และการแก้ไขปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นร่วมกัน
 5. การผลักดันและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้  
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการผลักดันและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้าง 
สุขภาวะ การเรียนรู ้ และการพัฒนาอย่างย่ังยืนของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาต่อ 
คณะสงฆ์และภาคีการพัฒนา จากการด�าเนินการพบว่า โครงการนี้สามารถสร้างข้อเสนอแนะ 
และการผลักดันในเชิงนโยบายให้กับคณะสงฆ์ คือ การสร้างเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 
การรักษาศีล 5 การเปิดพื้นท่ีสาธารณะในระดับจังหวัด และการส่งเสริมการพัฒนาสังคม 
ที่ยั่งยืนโดยใช้เกณฑ์ช้ีวัดการรักษาศีล 5 และเกณฑ์ชี้วัดความสุขทางพระพุทธศาสนาในการ 
ขับเคลื่อนการด�าเนินการของคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนา มีการพัฒนาชุดความรู ้เรื่อง  
“ศีล 5 คุณค่าชีวิตและสังคม” แผ่นพับ โปสเตอร์ และเอกสารงานวิจัยในเชิงพื้นที่ให้กับ 
ประชาชนมากกว่า 100,000 ชุด และได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลและส่ือสาธารณะในการ 
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เว็บไชต์ https://www.buddhistfordev.com/ 
 นอกจากนี้ ยังได้มีการน�าเกณฑ์ชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาโครงการและกิจกรรมของคณะสงฆ์และโครงการ โดยใช้หลักเกณฑ์ความสุข 
ทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีองค์ประกอบ  4 ด้าน คือ ความสุขด้านกายภาพ ความสุขสังคม  
ความทางสุขจิตใจ และความสุขที่เกิดจากปัญญา  ซึ่งจากการด�าเนินการพบว่า การที่บุคคล 
และสังคมจะมีการเสริมสร้างความสุขเชิงพุทธให้เกิดได้นั้น จะต้องมีความเก่ียวข้องกับการ
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รักษาศีล 5 และการบูรณาการหลักพุทธธรรมเข้ามาเป็นส่วนของการปฏิบัติในชีวิตด้วยเสมอ  
ดังนั้น หากบุคคลและสังคมมีการรักษาศีล 5 และประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการด�าเนินชีวิต 
ก็จะสามารถจะได้รับความสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้ ดังแผนภาพนี้

 โดยสรุปการผลักดันและให้ข ้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร ้างสุขภาวะ  
การเรียนรู ้ และการพัฒนาอย่างย่ังยืนของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาต่อคณะสงฆ์ 
และภาคีการพัฒนานั้น มีความเกี่ยวข้องกับการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การสร้างพื้นที ่
ทางสังคมและการเรียนรู้ การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาท่ียั่งยืน การสร้างจิตสาธารณะ  
การสร้างชุดความรู ้และปัญญาสาธารณะ โดยผ่านแนวคิด วิถีปฏิบัติ และเกณฑ์ชี้วัด 
ตามหลักศีล 5 และความสุขในทางพระพุทธศาสนาตามที่กล่าวแล้ว ดังนั้น การผลักดัน 
ในเชิงนโยบายผ่านแนวคิดและวิถีปฏิบัติจึงมีผลต่อการพัฒนาสังคม
 6. การวิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ 
ตามแนวพระพุทธศาสนาด้วย List Model กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้
ตามแนวพระพุทธศาสนาของโครงการที่เกิดขึ้นด้วยการสนับสนุนแนวคิดและกระบวนการ 
ในพื้นที่ 20 จังหวัดรวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยสามารถวิเคราะห ์
ด้วย List Model โดยหลักการของ List Model มองว่าการเสริมสร้างสุขภาวะ การสร้างสรรค์
การเรยีนรู ้และการพฒันาสงัคมนัน้เป็นสิง่จ�าเป็นต่อการสร้างนวตักรรม การพฒันาคณุภาพชวีติ
และการสร้างดุลยภาพของสังคม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ 

แผนภาพที่ 6.3 วิธีการเสริมสร้างความสุขที่สัมพันธ์พฤติกรรมการรักษาศีลของบุคคล
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ความสุขที่มาจากการ 

มีศีลธรรมทางสังคม 

 5. การผลักดันและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้ และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการผลักดันและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การ
เรียนรู้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาต่อคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนา  
จากการด าเนินการพบว่า โครงการนี้สามารถสร้างข้อเสนอแนะและการผลักดันในเชิงนโยบายให้กับ
คณะสงฆ์ คือ การสร้างเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการรักษาศีล 5 การเปิดพ้ืนที่สาธารณะในระดับ
จังหวัด และการส่งเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนโดยใช้เกณฑ์ชี้วัดการรักษาศีล 5 และเกณฑ์ชี้วัด
ความสุขทางพระพุทธศาสนาในการขับเคลื่อนการด าเนินการของคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนา มีการ
พัฒนาชุดความรู้เรื่อง “ศีล 5 คุณค่าชีวิตและสังคม” แผ่นพับ โปสเตอร์ และเอกสารงานวิจัยในเชิง
พ้ืนท่ีให้กับประชาชนมากกว่า 100,000 ชุด และได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลและสื่อสาธารณะในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเว็บไชต์ 
https://www.buddhistfordev.com/  
 นอกจากนี้ ยังได้มีการน าเกณฑ์ชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาโครงการและกิจกรรมของคณะสงฆ์และโครงการ โดยใช้หลักเกณฑ์ความสุขทาง
พระพุทธศาสนาซึ่งมีองค์ประกอบ  4 ด้าน คือ ความสุขด้านกายภาพ ความสุขสังคม ความทางสุข
จิตใจ และความสุขที่เกิดจากปัญญา  ซึ่งจากการด าเนินการพบว่า การที่บุคคลและสังคมจะมีการ
เสริมสร้างความสุขเชิงพุทธให้เกิดได้นั้น จะต้องมีความเก่ียวข้องกับการรักษาศีล 5 และการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมเข้ามาเป็นส่วนของการปฏิบัติในชีวิตด้วยเสมอ ดังนั้น หากบุคคลและสังคมมีการรักษา
ศีล 5 และประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการด าเนินชีวิต ก็จะสามารถจะได้รับความสุขและมีความ
เจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้ ดังแผนภาพนี้ 
 

แผนภาพที่ 6.3 วิธีการเสริมสร้างความสุขที่สัมพันธ์พฤติกรรมการรักษาศีลของบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 3. การท าหน้าที่ของตนเองสุจริต เที่ยง
ธรรม รับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระท าลงไป
ทั้งทางกาย วาจา ใจ (มีความสุจริต) 

1. พัฒนาจิตใจและปัญญาเพื่อให้
เข้าถึงสัจจะและความดีงาม 

(การมีสัจจะในศลีข้อ 4) 

4. การมีเมตตา กรุณา งดเว้นจากอบายมุข 
มีสติสัมปชัญญะในการด าเนนิชวีิตของตนเอง 

 (มีเบญจธรรม 5) 
 
 

2.การไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน 
ไม่ประทษุร้ายต่อชีวิต ทรัพย์สนิ ครอบครัว  
มิตรภาพ และสตปิัญญา (การมศีีลข้อ 1-5) 
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เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สังคมใดมีการเรียนรู้ มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น 
นวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สังคมนั้นย่อมจะมีการน�าแนวคิดและ 
กระบวนการปฏิบัตินั้นไปสู่การพัฒนาความรู้ ความดีงาม ความสมดุลและความยังยืน โดย 
List Model เป็นแบบจ�าลองของแนวคิดและกระบวนการที่เชื่อมโยงเข้าหากันเพื่อให้เกิด 
กระบวนการวิจัย การสร้างสรรค์และการพัฒนาสังคม โดยมีหลักการส�าคัญว่า แนวคิดความรู้ 
และกระบวนการที่บุคคลและสังคมได้ด�าเนินการนั้น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การสร้างสรรค์  
และการสร้างการเปลี่ยนแปลงของบุคคลและสังคมโดยตระหนักถึงความยั่งยืน ความสุข และ
การสร้างประโยชน์ร่วมกัน ดังแผนภาพนี้

 จากแผนภาพดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง List Model ที่มีความสัมพันธ์กับแนวคิด 
และกระบวนการต่างๆ ได้แก่ Learning มีความสัมพันธ์กับการสร้างฉันทะหรือความ
พอใจ ความปรารถนาและความเพียรในการที่จะเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์ 
กับการสร้าง Innovation หากบุคคลและชุมชนมีการเรียนรู้ มีความปรารถนาและความตั้งใจ 
ที่จะพัฒนาสังคมหรือการเสริมสร้างสุขภาวะแล้วการสร้างสรรค์กิจกรรมและนวัตกรรม 
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 จากแผนภาพดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง List Model ที่มีความสัมพันธ์กับแนวคิดและ
กระบวนการต่างๆ ได้แก่ Learning มีความสัมพันธ์กับการสร้างฉันทะหรือความพอใจ ความ
ปรารถนาและความเพียรในการที่จะเรียนรู้  ความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับการสร้าง 
Innovation หากบุคคลและชุมชนมีการเรียนรู้ มีความปรารถนาและความตั้งใจที่จะพัฒนาสังคมหรือ
การเสริมสร้างสุขภาวะแล้วการสร้างสรรค์กิจกรรมและนวัตกรรมย่อมจะเกิดขึ้นตามมา ดังเช่น วัด 
พระสงฆ์ ชุมชน และภาคีใน 20 จังหวัดมีความปรารถนาที่จะเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตาม
แนวพระพุทธศาสนาก็ย่อมจะพัฒนากิจกรรมและโครงการเชิงพุทธในพ้ืนที่ของตนเองด้วยการมีจิต
สาธารณะ จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ส่วนจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติเพ่ือความ
ยั่งยืน (Sustainable Action) หากปราศจากจริยธรรมและความรับผิดชอบเพ่ือสังคมแล้ว การ
ปฏิบัติการเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน วิถีวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีย่อมจะไม่เกิดขึ้น 
ส่วนจิตวิญญาณและความรู้จริงเป็นปัจจัยส าคัญของการเปลี่ยนแปลงความคิดและจิตใจจากภายใน
ของตนเองสู่สังคม (Transformation) เพ่ือสาธารณะ (Public Space) ดังนั้น การเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจึงเริ่มด้วยจิตสาธารณะเพ่ือน าไปสร้างบนพ้ืนที่สาธารณะด้วย
การเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรม การสร้างความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ 

Learning Innovation 

Sustainable  
Action 

Transformation 

Public Mind Public Space Health and 
Buddhist Learning 

ฉันทะ + วิริยะ ความคิด
สร้างสรรค ์

จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบ 

จิตวิญญาณ 
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ย่อมจะเกิดขึ้นตามมา ดังเช่น วัด พระสงฆ์ ชุมชน และภาคีใน 20 จังหวัด มีความปรารถนา 
ที่จะเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาก็ย่อมจะพัฒนากิจกรรม 
และโครงการเชิงพุทธในพื้นท่ีของตนเองด้วยการมีจิตสาธารณะ จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
ที่ยั่งยืน ส่วนจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Action) 
หากปราศจากจริยธรรมและความรับผิดชอบเพื่อสังคมแล้ว การปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน 
ของชุมชน วิถีวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีย่อมจะไม่เกิดขึ้น ส่วนจิตวิญญาณ
และความรู้จริงเป็นปัจจัยส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงความคิดและจิตใจจากภายในของตนเอง
สู่สังคม (Transformation) เพื่อสาธารณะ (Public Space) ดังนั้น การเสริมสร้างสุขภาวะ 
และการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนาจงึเร่ิมด้วยจติสาธารณะเพือ่น�าไปสร้างบนพืน้ทีส่าธารณะ
ด้วยการเรียนรู ้การพฒันานวตักรรม การสร้างความยัง่ยนืและการเปลีย่นแปลงอย่างสร้างสรรค์

6.2 ข้อเสนอแนะ
 จากการด�าเนินการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อเสริมสร้าง 
สุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในพ้ืนท่ี 20 จังหวัด โดยการสนับสนุนของ
ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) สถาบนัวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวทิยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์ และภาคีที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะ 
ได้ดังนี้ 

1. ระดับนโยบาย
 1) คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมที่ได้ริเริ่มโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นับว่าเป็น 
โครงการที่ดี สามารถส่งเสริมให้ประชาชนและหมู่บ้านในพื้นที่ต่างๆ สนใจหลักการทาง
พระพุทธศาสนา แต่ควรมีการก�าหนดแนวปฏิบัติในเชิงคุณภาพเพื่อให้เกิดผลการสร้างสุขภาวะ 
และการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม โดยการด�าเนินการให้หมู่บ้านต้นแบบเป็นแม่ข่ายในการสร้าง 
สุขภาวะของจังหวัดต่างๆ
 2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ 
พระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ 45 จังหวัด ควรมีหน่วยประสานงานด้านการเสริมสร้าง 
สุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา และร่วมพัฒนาศักยภาพ บทบาท และกลไก 
การเรียนรู้ในการท�างานของพระสงฆ์ พระนิสิต และองค์กรทางพระพุทธศาสนาโดยผ่าน
กระบวนการของมหาวิทยาลัยในลักษณะโครงการปฏิบัติการในพ้ืนที่ในการเสริมสร้างสุขภาวะ
ที่ยั่งยืน
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 3) ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชน ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�าเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษา 
ศีล 5 ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในสังคมไทยซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนที่สมัครเข้าร่วม 
โครงการหมู่บ้านรักษาศีลจ�านวน 41,435,024 คน ได้มีการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ 
ที่ต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการพัฒนาของท้องถิ่นและระดับเครือข่าย
 4) คณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ควรมีการส่งเสริม 
การเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดต่างๆ 
เพิ่มมากขึ้น โดยยึดประเด็นการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
  5) คณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ควรมีการจัดท�า
หลักสูตรเสริมเสริมจิตอาสาของเยาวชน ประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างจิตส�านึกและการพัฒนา
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในวงกว้าง โดยยึดหลักการสร้างจิตสาธารณะ 
บนพื้นที่สาธารณะ (Public Mind on Public Space)

2. ระดับองค์กรพระพุทธศาสนา องค์กรชุมชนในพื้นที่
 1) องค์กรพระพุทธศาสนาและองค์กรชุมชนในพื้นที่ ควรมีการสานต่อความสัมพันธ์
ระหว่างกันในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา 
ที่เป็นองค์รวม โดยด�าเนินการพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาวะของชุมชนในพื้นที่ 
 2) องค์กรพระพุทธศาสนาและองค์กรชุมชนในพื้นที่ ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่คณะสงฆ์ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ในเชิงคุณภาพ
 3) องค์กรพระพุทธศาสนาและองค์กรชุมชนในพ้ืนที่ ควรมีการสร้างเครือข่ายในพ้ืนที่ 
เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยน�าประเด็นการพัฒนา 
ในพื้นที่มาเช่ือมโยงและสร้างพลังเครือข่ายเพื่อให้เกิดท่ีเป็นรูปธรรม เช่น เครือข่ายงดเหล้า 
เครือข่ายสิ่งแวดล้อม เครือข่ายการเรียนรู้ เครือข่ายผู้สูงอายุ เป็นต้น
 4) องค์กรพระพุทธศาสนาและองค์กรชุมชนในพ้ืนท่ี ควรมีการก�าหนดประเด็นจาก 
พื้นที่และเครือข่ายไปสู่การจัดการเชิงในนโยบายของท้องถิ่น โดยการให้องค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นพัฒนาโครงการ กิจกรรม และกลไกของท้องถิ่นในการเสริมสร้างสุขภาวะและ 
การเรียนรู้ที่ยั่งยืน
 5) องค์กรพระพุทธศาสนาและองค์กรชุมชนในพ้ืนที่ ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
ผลักดันและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้ และการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาต่อคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนาเพ่ือสร้างพ้ืนที่
สาธารณะในท้องถิ่น
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3. ระดับปัจเจกบุคคล
 1) พระสงฆ์ ประชาชน และแกนน�าพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัยพึงสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ของวัด ชุมชน และเครือข่าย  
เพื่อให้พระสงฆ์ท�างานเพื่อสังคมให้มากขึ้น
 2) พระสงฆ์ ประชาชน และแกนน�าพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวทิยาลยัควรให้ความสนใจการเสรมิสร้างสขุภาวะเชงิพทุธ โดยเฉพาะด้านการสร้างสขุภาวะ
ทางจิตใจและปัญญาบนพื้นฐานพุทธธรรม
 3) พระสงฆ์ ประชาชน และแกนน�าพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย ควรมีการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน โดยการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะสงฆ์และประชาชนในจังหวัด
 4) พระสงฆ์ ประชาชน และแกนน�าพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวทิยาลยั ควรพฒันากจิกรรมและนวตักรรมทางสงัคมในรปูแบบใหม่เพือ่เสริมสร้างสขุภาวะ
และการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงสุขภาวะของพระสงฆ์และประชาชนสืบต่อไป
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สื่อและชุดความรู้ที่ใช้ในการเผยแพร่ในโครงการ
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