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บัทท่� 1
คู่วามืนัำา : 
คู่ร่พื่ระสุขภาวะ



1.1 บัทบัาทคู่ร่พื่ระสุขภาวะ
กับัการลดปัจจัยเส่�ยงทางสุขภาพื่

	 การสร้างความเข้้าใจเก่�ยวกับการพััฒนาสุข้ภาพัให้้เกิดข้้�นใน

องค์กรพัระพัุทธศาสนา	จ้งจำเป็็นต้้องอาศัยความเข้้าใจและกระบวนการ

เร่ยนร้้ท่�ครอบคลุมห้ลายมิต้ิความคิด	 ซึ่้�งห้ากสามารถเข้้าไป็เร่ยนร้้และ

ทำความเข้้าใจพัลวัต้และองค์ป็ระกอบท่�เก่�ยวข้้องกับการจัดการระบบ

สขุ้ภาพัในองคก์รพัระพัทุธศาสนาไดตั้้�งแต่้ระยะเริ�มต้น้ข้องการพัฒันาการ

เร่ยนร้้ด้านพัระพัุทธศาสนา	 จะม่ส่วนสำคัญต้่อการกำห้นดทิศทาง 

และสร้างกลไกการส่งเสริมสุข้ภาพัท่�ด่ให้้เกิดข้้�นได้	ทั�งน่�การจัดการศ้กษา

ให้้กับสามเณรถือเป็็นร้ป็แบบในระบบการศ้กษาข้ององค์กรพัระพัุทธ

ศาสนาท่�ม่ความสำคัญเป็็นอย่างยิ�ง	 การศ้กษาเพัื�อสร้างความเข้้าใจใน

ระบบการศ้กษาข้องสามเณรจะช่่วยเปิ็ดพัื�นท่�ให้้กับการพััฒนาปั็จจัยการ

สร้างเครือข้่ายสามเณรในการลดป็ัจจัยเส่�ยงทางสุข้ภาพัได้อย่างช่ัดเจน	

การพััฒนาสุข้ภาวะสามเณรให้้ม่สุข้ภาพัอนามัยแข้็งแรง	 สามารถอาศัย

ความเข้้าใจเรื�องการสร้างเสริมสุข้ภาวะองค์รวมมาเป็็นพัื�นฐานข้องสร้าง

ความเข้า้ใจได	้การพััฒนาเครื�องมอืท่�ครอบคลมุสขุ้ภาวะทางกาย	สขุ้ภาวะ

ทางจิต้	 สุข้ภาวะทางปั็ญญาและสุข้ภาวะทางสังคม	 จ้งเป็็นกลไกพัื�นฐาน

ข้องการสนับสนุนการสร้างองค์ความร้้ให้้เกิดข้้�นในระบบนิเวศวิทยาข้อง

การศ้กษาทางพัระพัุทธศาสนาข้ั�นพัื�นฐานได้	 การข้ับเคลื�อนให้้คร้พัระใน

ฐานะผู้้้ม่บทบาทในการสร้างการเร่ยนร้้เข้้าใจป็ระเด็นสุข้ภาวะควบค้่กับ

องค์ความร้้พัระพัุทธศาสนาท่�ม่ความเช่่�ยวช่าญอย้่แล้ว	 ถือเป็็นการข้ยาย

เครอืข้า่ยข้องการสรา้งแนวทางการลดป็จัจยัเส่�ยงทางสขุ้ภาพัท่�จะเกดิข้้�น

ให้้ลดลงได้	บทบาทข้อง	“คร้พัระสุข้ภาวะ”	ท่�สามารถส่งเสริมให้้เกิดการ

ลดป็ัจจัยเส่�ยงต้ามแนวพัระพัุทธศาสนาได้ม่ดังน่�																							

.....
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การส�งเสริมืการพัื่ฒนัากิจกรรมืและกระบัวนัการพัื่ฒนัาองค์ู่
คู่วามืร่้เก่�ยวกับัปัจจัยเส่�ยงทางสุขภาพื่ 

ทั�งป็ระเด็นโทษข้องการส้บบุห้ร่� การดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ และการ
เล่นการพันัน โดยใช้่ห้ลักการเร่ยนร้้ทางพัระพุัทธศาสนาและสังคมเข้้า
มาสนับสนุน	                               

การจัดติั�งกลุ�มืหรือชิมืรมืพื่ระพุื่ทธศาสนัากับัการลดปัจจัย
เส่�ยงทางสุขภาพื่     

ท่�ให้้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเร่ยนร้้และกิจกรรมรณรงค์ให้้ความร้้
กับการลดป็ัจจัยเส่�ยงทางสังคม                            

การกำาหนัดแนัวทางให้กิจกรรมืท่�คู่ร่พื่ระสุขภาวะร�วมืดำาเนิันั
การภายในัโรงเร่ยนัประเภทติ�าง ๆ      

สามารถร่วมดำเนินกิจกรรมกับห้น่วยงานภาครัฐด้านสาธารณสุข้ และ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข้ภาพั																
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การพัื่ฒนัาพืื่�นัท่�ทางสังคู่มืท่�คู่รอบัคู่ลุมืพืื่�นัท่�ออนัไลน์ัและพืื่�นัท่�
ทางกายภาพื่ภายในัโรงเร่ยนั 

เพัื�อให้้เกิดการยกระดับพัื�นท่�ข้องการทำกิจกรรมท่�ป็รากฏข้้�นได้ทั�งบน
พัื�นท่�ออนไลน์	พัื�นท่�ภายในโรงเร่ยนและภายนอกโรงเร่ยน	ท่�สามารถแลก
เป็ล่� ยนการสร้ า งความ เ ข้้ า ใจ เก่� ย วกับการลดป็ั จจั ย เส่� ย งทาง 
สุข้ภาพั บนพัื�นท่�ฐานข้องการใช้่วิจารณญาณท่�เห้มาะสมกับช่่วงวัย																													

การเชืิ�อมืโยงเคู่รือข�ายคู่ร่พื่ระสุขภาวะให้เกิดการแลกเปล่�ยนั
เร่ยนัร่้  
การสร้างเครือข้่ายการดำเนินงาน ต้ลอดจนการพััฒนาข้้อเสนอให้้กับ
องค์กรป็กครองคณะสงฆ์์ได้ร่วมข้ับเคลื�อนกิจกรรมการลดปั็จจัยเส่�ยง
ต้ามพัระพุัทธศาสนาก้าวห้น้ามากข้้�น
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 ดังันัั้�นั้ ครูพูรูะสุุขภาวะ หมายถึึง พรูะสุงฆ์์ที่่�ที่ำหน้ั้าสุอนั้หนัั้งสุอื

ในั้โรูงเรู่ยนั้และสุามารูถึใช้้องค์ความรูู้ที่างพรูะพุที่ธศาสุนั้าเป็็นั้เครูื�อง

มอืในั้การูสุ่งเสุริูมการูดัำเนิั้นั้กจิกรูรูม เครืูอข่ายหรืูอพัฒนั้าพื�นั้ที่่�การูลดั

ป็ัจจัยเสุ่�ยงที่างสุุขภาพไดั้อย่างเป็็นั้รููป็ธรูรูม                        

 โดัยสุถึานั้ศึกษาหรืูอพื�นั้ที่่�ที่างการูศึกษาที่่�สุามารูถึสุรู้างเครูือ

ขา่ยครูพูรูะสุอนั้สุขุภาวะใหสุ้ามารูถึมบ่ที่บาที่นั้ำต่อ่การูสุรูา้งเครูอืขา่ย

และกิจกรูรูมการูลดัป็ัจจัยเสุ่�ยงไดั้ ป็รูะกอบดั้วย                         

โรงเร่ยนัพื่ระปริยัติธิรรมืแผู้นักสามัืญศึกษ์า

สุถึานั้ศึกษาที่่�วัดัจัดัการูศึกษาพรูะป็รูิยัต่ธิรูรูม แผนั้กสุามัญศึกษา และเป็็นั้การูศึกษา
พรูะพทุี่ธศาสุนั้าที่ั�งแผนั้กบาลสุ่นั้ามหลวงและธรูรูมสุนั้ามหลวง ป็จัจบุนัั้สุงักดัักองพทุี่ธ
ศาสุนั้ศึกษา สุำนัั้กงานั้พรูะพุที่ธศาสุนั้าแห่งช้าติ่ และจัดัการูศึกษาต่ามหลักสูุต่รูการู
ศึกษาขั�นั้พื�นั้ฐานั้ และศึกษารูายวิช้าเพิ�มเต่ิม ภาษาบาล่และธรูรูมวินั้ัย ภายใต่้กฎ

กรูะที่รูวงว่าดั้วยสุิที่ธิในั้การูจัดัการูศึกษาขั�นั้พื�นั้ฐานั้                          

ศ่นัย์พื่ระปริยัตินิิัเทศกแ์ห�งคู่ณะสงฆ์์

เป็็นั้หนั้่วยงานั้ที่่�ที่ำหนั้้าที่่�การูอบรูมครููสุอนั้พรูะป็รูิยัต่ิธรูรูม เพื�อเต่รู่ยมความพรู้อมในั้
การูเป็็นั้พรูะป็ริูยัต่ินั้ิเที่ศก์ ป็ัจจุบันั้ ต่ามข้อบังคับคณะกรูรูมการูการูศึกษาพรูะป็ริูยัต่ิ
ธรูรูม พ.ศ. 2563 กำหนั้ดัให ้ผูท้ี่่�ไดัรู้บัแต่ง่ต่ั�งใหป้็ฏิบิตั่หินั้า้ที่่�นั้เิที่ศการูศกึษาพรูะป็รูยิตั่ิ
ธรูรูม ซึึ่�งรูวมถึงึสุ่งเสุริูมสุนัั้บสุนุั้นั้และเสุนั้อแนั้ะแนั้วที่างการูพัฒนั้าการูศึกษาพรูะป็ริูยตั่ิ
ธรูรูม โดัยยังคงถืึอเกณฑ์์ คุณสุมบัต่ิขั�นั้พื�นั้ฐานั้ที่่�สุำคัญ          

คู่ร่พื่ระสอนัศ่ลธรรมืในัโรงเร่ยนั

เป็็นั้ผู้ที่ำหนั้้าท่ี่�ในั้สุถึานั้ศึกษาโดัยเนั้้นั้ที่ำหนั้้าท่ี่�ช้่วยสุอนั้ในั้กลุ่มสุารูะการูเรู่ยนั้รูู้
สุงัคมศกึษา ศาสุนั้าและวฒันั้ธรูรูม รูวมที่ั�งเป็็นั้ผู้นั้ำการูดัำเนั้นิั้กจิกรูรูมในั้การูพฒันั้าหลัก
ธรูรูมที่างพรูะพุที่ธศาสุนั้า การูฝึกึบริูหารูจติ่และปั็ญญาใหก้บัผูเ้รูย่นั้ในั้ศึกษาข้นั้พื�นั้ฐานั้ 
รูวมทัี่�งสุนั้องงานั้คณะสุงฆ์์ในั้การูสุ่งเสุริูมการูศึกษาป็ริูยัต่ิแผนั้กธรูรูมศึกษาที่ั�งในั้รูะดัับ
นั้ักธรูรูมต่รู่ โที่ เอก                                       
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1.2 พื่ลวัติของสถีานัศึกษ์า
ท่�เก่�ยวข้องกับัคู่ร่พื่ระสุขภาวะ

	 สามเณรเป็น็คำท่�ใช่ส้ำห้รบัเรย่กผู้้ด้ำรงเพัศอย่างพัระภิกษุในทาง

พัระพัทุธศาสนา	โดยสามเณรจะต้อ้งเป็น็เด็กเพัศช่ายท่�มอ่ายไุมเ่กิน	20	ป็ี	

ต้อ้งสมาทานศล่จำนวน	10	ข้อ้	และป็ฏบิตั้ติ้วัเช่น่เดย่วกบัพัระภกิษุ	คำวา่

สามเณรม่มาตั้�งแต่้เมื�อสมัยพุัทธกาล	 เนื�องจากการพัระราหุ้ลบุต้รข้อง

พัระพัุทธเจ้าได้เข้้าอย้่ในสมณเพัศ	แต้่ด้วยอายุท่�ไม่ครบ	20	ป็ี	จ้งให้้พัระ

สาร่บุต้รบวช่ให้้พัระราหุ้ลเป็็นสามเณร	 นอกจากน่�สามเณรและสามเณร่

ยังแป็ลได้ว่า	เห้ล่ากอข้องสมณะ	ซึ่้�งห้มายถ้งนักบวช่ช่ายในทางพัระพัุทธ

ศาสนาท่�มอ่ายุนอ้ย	ไม่ได้รบัการอุป็สมบทเป็น็พัระภิกษุ	โดยคำเห้ล่าน่�เป็็น

คำศพััทเ์ฉพัาะท่�ใช่ใ้นทางพัระพัทุธศาสนา	เป็น็คำศพััทท์่�ถก้บญัญตั้ไิวเ้พัื�อ

ใช่้เร่ยกนักบวช่ในศาสนาพัุทธเพ่ัยงเท่านั�น	 (นิกร	 ศร่ราช่,	 2564)

	 การบรรพัช่าสามเณรม่ท่�มาตั้�งแต้่ในสมัยพัุทธกาล	 เนื�องจาก

พัระพัทุธองคไ์ด้มอบห้มายให้พ้ัระสารบุ่ต้รสาวกทำการบรรพัช่าให้แ้กส่าม

เณรราห้ลุท่�มส่ถานะเป็น็บตุ้รข้องพัระพัทุธองค	์สามเณรราห้ลุนบัเป็น็เณร

องค์แรกในทางพัุทธศาสนา	 ซึ่้�งถือเป็็นป็ระเพัณ่ท่�ได้รับความนิยมทาง

ศาสนาพัุทธท่�ครอบครัวนำบุต้รห้ลานเพัศช่ายข้องต้นท่�อายุยังไม่ครบ	20	

ป็ี	 เข้้ามารับการบรรพัช่าเป็็นสามเณร	 ในสมัยก่อนการท่�จะได้เล่าเร่ยน

ห้นังสือต้้องอาศัยวัดเป็็นสถานท่�สำคัญในการศ้กษา	 การบรรพัช่าจ้งเป็็น

อก่ห้น้�งป็จัจยัสำคญัท่�ทำให้ไ้ดเ้ป็น็ศษิยข์้องพัระเถระ	เพัื�อท่�จะไดเ้ข้า้มาอย้่

วดัอยา่งถก้ต้อ้งต้ามธรรมเนย่มป็ระเพัณ่	วดัจ้งเป็น็ศน้ยก์ลางสำคญัเป็็นทั�ง

บ้าน	 โรงเร่ยนและศ้นย์การเร่ยนร้้เพัื�อพััฒนาต้นเองในด้านต้่าง	 ๆ	 ข้อง 

สามเณร																																																																																

.....
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	 เมื�อพัระพัุทธเจ้าต้รัสร้้ได้ออกเดินทางเพัื�อแสดงธรรมในแก่ผู้้้ท่�

เป็็นสาวกข้องพัระองค์	 ในช่่วงพัรรษาท่�	 	 3	 พัระพุัทธเจ้าเสด็จเยือนกรุง

กบิลพััสดุ์ป็ระทับ	ณ	นิโครธาราม	 ในวันท่�	 7	 ได้เสด็จไป็รับภัต้ต้าห้ารใน

พัระราช่นิเวศน์	ข้ณะนั�นพัระราหุ้ลม่อายุเพั่ยง	7	ป็ี	ได้เข้้ามาพั้ดคุยเก่�ยว

กบัเรื�องราช่สมบัต้แิต่้พัระพุัทธเจ้ากล่าวว่าสมบัต้ทิ่�จะมอบให้ไ้ด้นั�นมเ่พัย่ง

อริยสมบตั้	ิซึ่้�งเป็็นสมบติั้ภายในเพัื�อนำพัาไป็ส้ค่วามห้ลดุพัน้ห้รอืท่�เรย่กวา่	

พัระนิพัพัาน	พัระพัทุธเจา้จ้งได้พัาพัระราห้ลุไป็ยงันโิครธารามโดยให้พ้ัระ

สารบุ่ต้รบรรพัช่าพัระราห้ลุเป็น็สามเณรราห้ลุ	ต้ั�งแต้น่ั�นจง้นับวา่พัระราหุ้

ลเป็็นสามเณรองค์แรกในทางพัระพัุทธศาสนา	 ผู้่านการใช่้วิธ่การบวช่ให้้

ถ้งสรณะ	 3	 เป็็นการรับไต้รสรณคมน์จนถ้งในป็ัจจุบัน	 กล่าวได้ว่า	

พัระพัทุธเจา้มค่วามป็ระสงคใ์ห้ผู้้้ท้่�บรรพัช่าเป็น็สามเณรและพัระภกิษุเดนิ

ทางเข้้าส้่ร่มกาสาวพััสต้ร์	 เพัื�อท่�จะได้ป็ฏิบัต้ิต้นให้้ห้ลุดพั้นจากกิเลส	การ

ห้ลงให้ลในลาภและคำสรรเสริญเยินยอ	 นอกจากน่�การบวช่ในทาง

พัระพุัทธศาสนาทั�งการบรรพัช่าเป็็นสามเณรและอุป็สมบทพัระภิกษุม่

วัต้ถุป็ระสงค์ท่�ไม่ต้่างกัน	 การบรรพัช่าเป็็นสามเณรนั�นเป็็นเพั่ยงป็ระโยค

แห้ง่การอปุ็สมบท	เนื�องจากการจะอปุ็สมบทเป็็นพัระภกิษจุะต้อ้งผู้า่นข้ั�น

ต้อนในการบรรพัช่าเป็็นสามเณรมาก่อน	(สุนทร	บุญสถิต้,	2543	อ้างถ้ง

ใน	กมลาศ	ภว้ช่นาธพิังศ	์และคณะ,	2559)																																																																																

		 สำห้รับความเป็็นมาข้องสามเณรในป็ระเทศไทย	 นิกร	 ศร่ราช่	

(2564)	ไดท้ำการศก้ษาห้ลักฐาน	พับว่า			พัทุธศาสนาเข้้ามาส้ป่็ระเทศไทย

ในสมยัพัระเจ้าอโศกมห้าราช่	ผู่้านการส่งสมณท้ต้ได้แกพ่ัระโสณเถระและ

พัระอุต้ต้รเถระพัร้อมกับคณะ	จากการวิเคราะห์้ต้ามห้ลักเห้ตุ้ผู้ลจง้มค่วาม

เช่ื�อว่าในการเดนิทางครั�งน่�มส่ามเณรร่วมเดนิทางมากบัคณะสมณทต้้เพืั�อ

เดนิทางมายงัพัื�นท่�สวุรรณภม้ติ้ามห้ลกัเห้ต้ผุู้ลห้ลายป็ระการ	ป็ระกอบดว้ย
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	 (1)	ในพัระวนิยัได้มก่ารอนญุาต้ให้พ้ัระภกิษทุ่�มค่วามสามารถรบั

สามเณรมาอย้่ในความด้แลข้อง	พัระภิกษุได้จำนวน	2	ร้ป็	ห้รือสามารถ

รับสามเณรมาอย้่ในความด้แลข้องพัระภิกษุได้ต้ามกำลังความสามารถ	

ข้องพัระภกิษรุป้็นั�น	ๆ 	เนื�องจากในการดแ้ลเครื�องอปุ็โภคบรโิภคข้องพัระ

ภิกษุจะต้้องอาศัยความช่่วยเห้ลือด้แลจากสามเณร	 เพัื�อท่�พัระภิกษุจะได้

รบัเครื�องอปุ็โภคบรโิภคถก้ต้้องต้รงต้ามพัระวนิยัท่�ไดก้ำห้นดไว	้ในการเดนิ

ทางข้องพัระโสณเถระและพัระอตุ้ต้รเถระ	จง้มส่ามเณรรว่มเดนิทางมายงั

พัื�นท่�สวุรรณภมิ้ดว้ยเช่น่เดย่วกนั																																																																															

		 (2)	เมื�อทำการบรรพัช่าสามเณรรป้็แรก	สามเณรเข้้ามามบ่ทบาท

สำคัญในการเผู้ยแผู้่พัุทธศาสนา	 เช่่นเด่ยวกับพัระภิกษุ	 รวมถ้งการเดิน

ทางในการเผู้ยแผู่้ศาสนาข้องพัระภิกษุจะต้้องม่สามเณรออกเดินทางร่วม

ด้วย																																																																															

	 (3)	 ในการเผู้ยแผู้่ศาสนาจำเป็็นจะต้้องม่บุคลากรทางศาสนาท่�

เพ่ัยงพัอ	เพืั�อการเผู้ยแผู่้ศาสนาได้อยา่งทั�วถง้และเกิดป็ระสิทธภิาพั	ดังนั�น

การบรรพัช่าสามเณรและอุป็สมบทเป็็นพัระภิกษุจ้งเป็็นอ่กห้น้�งปั็จจัย

สำคญัท่�ช่ว่ยเพัิ�มจำนวนบคุลากรทางพัทุธศาสนา																																						
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	 (4)	 จากทักษะความสามารถข้องพัระสงฆ์์ในการใช้่ภาษาบาล่	

การแต้ง่บาลป่็กรณ	์จารก้วรรณกรรม	เข้ย่นคมัภร่ท์างพัทุธศาสนาไดอ้ยา่ง

คล่องแคล่วในช่่วงสมัยสุโข้ทัยและล้านนาท่�พัระพัุทธศาสนาม่ความเฟื่่�อง

ฟ้ื่เจรญิรุ่งเรอืง	จากความสามารถข้องพัระสงฆ์ท์่�ไดก้ลา่วในข้้างต้น้นั�นเป็็น

ความสามารถท่�ได้รับการสั�งสมเร่ยนร้้มาต้ั�งแต้่ในสมัยท่�บรรพัช่าเป็็น

สามเณรในวัยเยาว์	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 (5)	 ในบันท้กทางป็ระวัต้ิศาสต้ร์พับว่า	 ในการป็ระดิษฐานและ

การฟื่่�นฟื่้ศาสนาในพัื�นท่�ป็ระเทศต้่าง	ๆ		จะม่เด็กช่ายเข้้ามาร่วมบรรพัช่า

อุป็สมบทจำนวนมาก	เมื�อครั�งท่�พัระโสณเถระ	พัระอุต้ต้รเถระ	และคณะ

รว่มออกเดนิทางมายงัพืั�นท่�สวุรรณภม้	ิส่งผู้ลให้เ้กดิความศรทัธาทำให้เ้ห้ล่า

ป็ระช่าช่นบรรลุธรรม	 ม่การบรรพัช่าเป็็นสามเณรและการบวช่เป็็นพัระ

ภิกษุราว	3,500	ร้ป็	รวมถ้งเด็กห้ญิงท่�ข้องบวช่ช่่ราว	1,500	คน	ซึ่้�งเป็็นสิ�ง

ท่�บ่งช่่�ให้้เห้็นถ้งการดำรงอย้่ข้องพัุทธศาสนาในพัื�นท่�สุวรรณภ้มิ	พัระภิกษุ

และสามเณรท่�บรรพัช่าและบวช่	ณ		เวลานั�นถือว่าเป็็นพัระภิกษุสามเณร

กลุ่มแรกท่�ถือกำเนิดในพัื�นท่�ป็ระเทศไทย																															
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	 ปััจจุบัันจำ�นวนส�มเณรในปัระเทศไทยถููก
จำ�แนกออกเป็ันหล�ยนิก�ยต�มคว�มเชื่่�อคว�ม
ศรัทธ�	 โดยส�ม�รถูจำ�แนกจำ�นวนส�มเณรใน
ปัระเทศไทยได้ดังน้� 																																																						

ภาพที่่� 1 จำนั้วนั้สุามเณรูในั้ป็รูะเที่ศไที่ย ป็ี พ.ศ.2564

ที่่�มา : รูายงานั้ป็รูะจำป็ี 2564 สุำนั้ักงานั้พรูะพุที่ธศาสุนั้าแห่งช้าต่ิ

ข้อมูล ณ วันั้ที่่� 30 ธันั้วาคม พ.ศ. 2564

มืหานิักาย

รวมืทั�งสิ�นั 33,648 ร่ป

4,186 ร่ป29,230 ร่ป 155 ร่ป 77 ร่ป

ธรรมืยตุิ

อนััมืนิักาย

จ่นันิักาย

9 10



 1.2.1 โรูงเรู่ยนั้พรูะป็รูิยัต่ิธรูรูม

	 ป็ัจจุบันการศ้กษาข้องพัระภิกษุและสามเณรม่ทั�งห้มด	3	แผู้นก	

ป็ระกอบด้วย	แผู้นกธรรม	แผู้นกบาล่	 	 	และแผู้นกสามัญ	การศ้กษาใน

แผู้นกธรรมและแผู้นกบาล่เป็็นการจัดการเร่ยนการสอนในร้ป็แบบท่�ม่

ความ	 เฉพัาะเจาะจงในด้านห้ลักธรรมคำสอนทางพัระพัุทธศาสนาเพั่ยง

อย่างเด่ยว	 ไม่ม่การเร่ยนการสอนท่�เก่�ยวข้้อง	 กับวิช่าสามัญ	 ส่วนแผู้นก

สามญัศก้ษาจะมุง่เนน้การเรย่นการสอนแบบผู้สมผู้สานระห้วา่งห้ลกัสต้้ร

แผู้นกธรรม	แผู้นกบาล	่และห้ลักสต้้รสามญัศ้กษาข้องกระทรวงศก้ษาธกิาร

เข้้าไว้ด้วยกัน	แต้่จะไม่มุ่งเน้นให้้ความสำคัญกับห้ลักส้ต้รแผู้นกธรรมและ

แผู้นกบาล่มากนัก	 โดยสามารถทำความเข้้าใจร้ป็แบบทางการศ้กษาข้อง

พัระภิกษุและ	 สามเณรในแต้่ละแผู้นกได้ต้ามรายละเอ่ยดดังต้่อไป็น่�

 1) พรูะป็ริูยตั่ธิรูรูมแผนั้กบาล	่การศก้ษาพัระป็รยิตั้ธิรรมแผู้นก

บาล่	เป็น็การศก้ษาพุัทธศาสนาผู่้านการใช้่ภาษาบาลท่่�เป็น็การศก้ษาพัระ

ป็รยิตั้กิรรมต้ั�งแต้โ่บราณ	เนื�องจากพัระไต้รป็ฎิก	คมัภร่โ์บราณมกัใช่ภ้าษา

บาล่ในการบันท้กทางคณะสงฆ์์จ้งส่งเสริมให้้เกิดการเร่ยนการสอนภาษา

บาล่	 เพัื�อมุ่งห้มายให้้พัระภิกษุและสามเณรสามารถเข้้าใจภาษาบาล่ได้

อยา่งลก้ซ้ึ่�ง	เนื�องจากภาษาบาลเ่ป็รย่บเสมอืนกญุแจสำคัญท่�นำไป็ส้ค่วาม

เข้้าใจคำสอนข้องพัระพุัทธเจ้า	 การศ้กษาพัระป็ริยัต้ิธรรมในสมัยก่อนม่

เพั่ยงแผู้นกภาษาบาล่เท่านั�น	โดยม่การแบ่งระดับข้องการศ้กษาออกเป็็น	

3	ช่ั�น	ป็ระกอบดว้ย	ช่ั�นบาเรย่นต้ร	่ช่ั�นบาเรย่นโท	และช่ั�นบาเรย่นเอก	การ

สอบวดัความร้จ้ะถก้เรย่กวา่	สอบความร้บ้าลส่นามห้ลวง	จนกระทั�งเมื�อป็ี	

พั.ศ.	 2459	 ได้ม่การยกเลิกการสอบความร้้ทางภาษาบาล่	 ป็ัจจุบันการ

ศ้กษาพัระป็ริยัต้ิธรรมแผู้นกบาล่ม่แม่กองบาล่เป็็นผู้้้รับผู้ิดช่อบแบ่ง

ป็ระโยคออกเป็น็	9	ช่ั�น	ถือวา่เป็น็เป็รย่ญได้ต้ั�งแต่้	3	ป็ระโยคเป็น็ต้น้ไป็คือ

เป็ร่ยบธรรม	 3	 ป็ระโยค	 จนถ้ง	 9	 ป็ระโยค	 ถ้กจัดรวมออกเป็็น	 3	 ช่ั�น 
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โดยเป็ร่ยบป็ระโยค	ป็.ธ.	3	เป็น็เป็รย่ญต้ร	่ป็ระโยค	ป็.ธ.	4-5-6	เป็น็เป็รย่ญ

โท	และป็ระโยค	ป็.ธ.	7-8-9	เป็็นเป็ร่ยญเอก	(พัระมห้ากันต้ินันท์	เฮงกุล,	

2564)	โดยพัระภิกษุสามเณรท่�เร่ยนจบป็ระโยค	9	จะได้รับเงินเดือนจาก

ทางภาครัฐผู่้านสำนักงานพัระพุัทธศาสนาแห่้งช่าติ้	 การศ้กษาภาษาบาล่

ข้องทางพัระภิกษุสามเณรจะได้รับการรับรองจากพัระราช่บัญญัต้ิในป็ี	

พั.ศ.	2527	มาต้รา	3	ท่�กลา่วว่า	วิช่าการพัระพุัทธศาสนาห้มายถง้	วิช่าการ

ท่�ไดจ้ดัให้พ้ัระภิกษุสามเณรศ้กษาต้ามห้ลักสต้้รพัระป็ริยตั้ธิรรมแผู้นกธรรม

และแผู้นกบาลส่นามห้ลวง	(กองพัทุธศาสนาศก้ษา,	ม.ป็.ป็.)																															ก

 2) พรูะป็รูยิตั่ธิรูรูมแผนั้กธรูรูม	การศ้กษาพัระป็รยิตั้ธิรรมแผู้นก

ธรรม	 ห้รือท่�เร่ยกว่า	 นักธรรม	 เกิดข้้�นต้ามพัระดำริข้องสมเด็จพัระมห้า

สมณเจ้ากรมพัระยาวชิ่รญาณวโรรสท่�ต้้องการศ้กษาพัระธรรมวินัยเป็็น

ภาษาไทย	เนื�องจากต้อ้งการให้พ้ัระภกิษแุละสามเณรสามารถศก้ษาเรย่น

ร้้พัุทธศาสนาเข้้าถ้งพัระธรรมวินัยนำไป็ส้่สัมมาป็ฏิบัต้ิและเผู้ยแผู่้ศาสนา

ได้	 ในสมัยก่อนการเร่ยนร้้พัระพัุทธศาสนานิยมใช่้ภาษาบาล่	 ซึ่้�งส่งผู้ลให้้

พัระภิกษุและสามเณรท่�ม่ความร้้ความเข้้าใจในพัระธรรมวินัยอย่างท่อง

แท้มจ่ำนวนน้อย	ดังนั�นสมเด็จพัระมห้าสมณเจ้ากรมพัระยาวช่ิรญาณวโร

รสจ้งได้ม่พัระดำริการเล่าเร่ยนพัระธรรมวินัยเป็็นภาษาไทยสำห้รับการ

เล่าเร่ยนข้องพัระภิกษุและสามเณรเป็็นครั�งแรกเมื�อป็ี	พั.ศ.	2435	โดยได้

ม่การกำห้นดห้ลักส้ต้รการเร่ยนการสอนให้้พัระภิกษุและสามเณรจะต้้อง

เรย่นร้้ทางพุัทธศาสนา	ทั�งห้ลักธรรม	พัระวินยั	พุัทธป็ระวัต้	ิรวมถง้การฝึกึ

แต้ง่แก้กระท้้ธรรม	และได้แพัร่ข้ยายห้ลักสต้้รการเรย่นการสอนในร้ป็แบบ

น่�ไป็ส้่พัระภิกษุและสามเณรอย่างทั�วถ้ง	จนกระทั�งในป็ี	พั.ศ.	2455	ได้ม่

การป็รับป็รุงห้ลักส้ต้รองค์นักธรรมเพัื�อให้้ม่ร้ป็แบบท่�เห้มาะสมและเร่ยน

ร้้อย่างครอบคลุม	โดยแบ่งห้ลักส้ต้รเป็็น	2	ร้ป็แบบ	คือ	อย่างสามัญ	โดย

จะเร่ยนวิช่าธรรมวิภาค	พุัทธป็ระวัติ้	และเรย่งความแก้กระท้้ธรรม	ในสว่น
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ภาพที่่� 2 การูศึกษาพรูะป็รูิยัต่ิธรูรูม แผนั้กธรูรูม-บาล่ ป็ี พ.ศ. 2564

ที่่�มา: ข้อมูลพื�นั้ฐานั้ที่างพรูะพุที่ธศาสุนั้าป็รูะจำป็ี พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันั้ที่่� 30 ธันั้วาคม พ.ศ. 2564

นัักเร่ยนันัักธรรมื

99,357 ร่ป

นัักเร่ยนับัาล่ 
28,394 ร่ป

คู่ร่สอนัพื่ระปริยัติธิรรมื 
แผู้นักธรรมื 
3,338 ร่ป

คู่ร่สอนัพื่ระปริยัติธิรรมื 
แผู้นักบัาล่
1,374 ร่ป

นัักเร่ยนั
แผู้นักบัาล่
1,207 ร่ป

สำานัักเร่ยนั
คู่ณะจังหวัด
134 แห�ง

สำานัักเร่ยนั
ส�วนักลาง
108 แห�ง

อย่างวิสามัญ	 ได้เพัิ�มเติ้มการแป็ลอรรถกถาธรรมบทท่�ม่แก้อรรถ	 ภาษา

บาล่ไวยากรณ์และสัมพัันธ์	 รวมถ้งวินัยบัญญัต้ิท่�ผู้้้เร่ยนอย่างสามัญและ

อย่างวิสามัญจะต้้องทำการทดสอบ	 ห้ลักส้ต้รนักธรรม	 3	 ห้ลักส้ต้ร	

ป็ระกอบด้วย	 นักธรรมศ้กษาช่ั�นต้ร่	 นักธรรมศ้กษาช่ั�นโท	 และนักธรรม

ศ้กษาช่ั�นเอก	 (กองพุัทธศาสนาศ้กษา,	 ม.ป็.ป็.)	 โดยสามารถทราบราย

ละเอย่ดข้องจำนวนผู้้เ้ร่ยน	สำนกัเรย่น	และครผู้้้ส้อนพัระป็ริยตั้ธิรรมแผู้นก

ธรรม-บาล่	ในช่่วงป็ี	พั.ศ.	2564	ได้ผู้่านการศ้กษาแผู้นภาพัท่�แสดงให้้เห้็น

ในข้้างต้้นดังต้่อไป็น่�
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 3) พรูะป็รูิยัต่ิธรูรูมแผนั้กสุามัญศึกษา	 การศ้กษาพัระป็ริยัต้ิ

ธรรมแผู้นกสามัญศ้กษา	 เป็็นร้ป็แบบการศ้กษาท่�ภาครัฐเป็็นผู้้้กำห้นดให้้

เกิดข้้�นต้ามความต้้องการข้องคณะสงฆ์์ต้ามความเห็้นสมควรข้องสมเด็จ

พัระอริยวงศาคต้ญาณ	สมเด็จพัระสังฆ์ราช่สกลมห้าสังฆ์ป็ริณายกมค่วาม

เห้็นในการจัดต้ั�งห้ลักส้ต้รการเร่ยนการสอนพัระป็ริยัต้ิธรรมเพัิ�มอ่กห้น้�ง

แผู้นกซ้ึ่�งได้แก่	 ห้ลักส้ต้รพัระป็ริยัติ้ธรรมแผู้นกสามัญศ้กษา	 กระทรวง

ศก้ษาธิการจง้ได้ป็ระกาศระเบย่บข้อ้กระทรวงฯข้้�นเมื�อวันท่�	20	กรกฎาคม	

พั.ศ.	2514	วตั้ถปุ็ระสงคส์ำคญัในการจดัตั้�งโรงเรย่นพัระป็รยิตั้ธิรรมแผู้นก

สามัญศ้กษา	 เพัื�อให้้เกิดป็ระโยช่น์ทั�งด้านศาสนาและด้านบ้านเมือง	

ป็ระพัฤต้ิป็ฏิบัต้ิให้้อย้่ในสมณธรรม	เผู้ยแผู้่ศาสนาพัุทธ	เมื�อพัระภิกษุและ

สามเณรไดล้าสิกข้าแลว้จะสามารถเข้า้รบัการศก้ษาต้อ่ในสถานศก้ษาข้อง

ภาครัฐได	้ห้รอืห้ากต้้องการเข้า้รับราช่การและทำป็ระโยช่น์ให้แ้ก่บ้านเมือง

ได้เช่่นเด่ยวกัน	 การเร่ยนการสอนในแผู้นกสามัญศ้กษาในระดับ

มธัยมศก้ษาแบ่งออกเป็น็	2	ช่ว่งช่ั�น	ป็ระกอบด้วย	ช่ั�นมัธยมศก้ษาต้อนต้น้

และช่ั�นมธัยมศก้ษาต้อนป็ลาย	ซึ่้�งมร่ป้็แบบการเรย่นการสอนเช่่นเดย่วกบั

โรงเร่ยนข้องภาครัฐและเอกช่นในเวลานั�น	 ๆ	 ในการเร่ยนการสอนใช่้

ห้ลกัสต้้รข้ั�นพัื�นฐานข้องกระทรวงศ้กษาธกิารในป็	ีพั.ศ.	2551	โดยป็ระกอบ

ด้วย	 8	 กลุ่ม	 สาระสำคัญ	 ได้แก่	 ภาษาไทย	 คณิต้ศาสต้ร์	 วิทยาศาสต้ร์	

สังคมศ้กษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	สุข้ศ้กษาและพัลศ้กษา	ศิลป็ะ	การ

งานอาช่่พัและเทคโนโลย่	 และภาษาต่้างป็ระเทศ	 รวมถ้งศ้กษาเล่าเร่ยน

วิช่าเฉพัาะทั�งวิช่าภาษาบาล่และวิช่าพัระพัุทธศาสนาต้ามนโยบายข้อง

คณะสงฆ์์โดยมห้าเถรสมาคม	 (คณะทำงานและคณะอนุกรรมการจัดทำ

ค้่มือการป็ฏิบัต้ิงานสำห้รับผู้้้บริห้าร	 คร้	 และบุคลากรทางการศ้กษา

โรงเร่ยนพัระป็ริยัต้ิธรรม	แผู้นกสามัญ,	2557)

13 14



ภาพที่่� 3 การูศึกษาพรูะป็รูิยัต่ิธรูรูม แผนั้กสุามัญศึกษา ป็ี พ.ศ. 2564

ที่่�มา: ข้อมูลพื�นั้ฐานั้ที่างพรูะพุที่ธศาสุนั้าป็รูะจำป็ี พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันั้ที่่� 30 ธันั้วาคม พ.ศ. 2564

โร
งเ

ร่ ย
นั

470
แห�ง

875
ร่ป

1,616
คู่นั

2,497
ร่ป/คู่นั

21,064
ร่ป

11,335
ร่ป

1,597
ร่ป

32,399
ร่ป

553
ร่ป

966
ร่ป

1,519
ร่ป

พื่
ระ

ภกิ
ษ์

พื่
ระ

ภกิ
ษ์

คู่
ฤหั

ส
ถี

คู่
ฤหั

ส
ถี

จำ า
นั

วนั
คู่

ร่ป
ระ

จำ า

จำ า
นั

วนั
คู่

ร่พื่
เศ

ษ์

มื
ั ธย

มื
ติ
นั

จำ า
นั

วนั
นั

กเ
ร่ ย

นั

มื
ั ธย

มื
ป

ล
าย

ติ
� าง

สั
ญ

ชิ
าติ

ิ

โดยสามารถศ้กษารายละเอ่ยดข้้อม้ลการศ้กษาพัระป็ริยัต้ิธรรมแผู้นก

สามัญศ้กษาในป็ี	พั.ศ.	2564	รวมถ้งจำนวนข้องโรงเร่ยน	คุณคร้	จำนวน

นักเร่ยนในแต้่ละช่่วงช่ั�นได้จากแผู้นภาพัท่�จะแสดงให้้เห้็นดังต้่อไป็น่�
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 1.2.2 พรูะสุอนั้ศ่ลธรูรูม 

		 โครงการพัระสอนศ่ลธรรมในโรงเร่ยนม่จุดเริ�มต้้นมาจากการ

ป็ญัห้าการข้าดศล่ธรรมข้องเยาวช่นในยคุ	ปั็จจบุนัข้องสงัคม	เนื�องจากการ

เป็ล่�ยนแป็ลงข้องสงัคมในยุคสมัยป็จัจุบนัท่�มก่ระแสโลกาภิวตั้นเ์ข้า้มาเป็น็

ต้ัวกระตุ้้นสำคัญ	 ท่�ส่งผู้ลให้้กลุ่มบุคคลภายในสังคมเกิดการแข้่งข้ันเพัื�อ

ก้าวไป็ส้่ห้นทางแห้่งความสำเร็จทั�งใน	 	 ด้านการป็ระกอบอาช่่พัและการ

ดำเนินธุรกิจ	 ความฟืุ่�มเฟื่่อยห้ลงให้ลในวัต้ถุนิยม	 โดยเฉพัาะป็ัญห้าทาง

ด้าน	 พัฤติ้กรรมข้องเด็กยุคให้ม่	 ดังนั�นการนำห้ลักธรรมทางพัระพุัทธ

ศาสนาเป็็นเครื�องมือสำคัญในการป็รับเป็ล่�ยน	 จิต้ใจและพัฤต้ิกรรมข้อง

เยาวช่น	การส่งเสริมศ่ลธรรมทางพัระพัุทธศาสนาทั�งการอบรมให้้ความร้้	

ทักษะการ	เผู้ยแผู้่	เพัื�อให้้การดำเนินงานเป็็นไป็อย่างม่ป็ระสิทธิผู้ล	นำพัา

เยาวช่นไป็ส่้แนวทางการป็ฏบิติั้พัฤติ้กรรมท่�ด่งาม	และเป็น็กำลงัในการข้บั

เคลื�อนการพััฒนาข้องป็ระเทศในอนาคต้

		 กรมศาสนาและกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการโครงการพัระ

สอนศ่ลธรรมในโรงเร่ยนต้ั�งแต่้ช่่วงปี็งบป็ระมาณ	 พั.ศ.2548	 จนถ้ง	

พั.ศ.2550	 เริ�มต้้นจากภาครัฐได้จัดสรรงบป็ระมาณเป็็นจำนวน	

10,000,000	บาท	 เพัื�อเป็็นเงินอุดห้นุนค่าใช่้จ่ายให้้แก่พัระสอนศ่ลธรรม

ในโรงเร่ยนท่�เข้้าไป็สอนห้นังสือภายในสถานศ้กษาทั�งในระดับชั่�นป็ระถม

ศ้กษา	ระดับช่ั�นมัธยมศ้กษา	ระดับอาช่่วะศ้กษาทั�งในส่วนกลางและส่วน

ภ้มิภาค	 กรมศาสนาได้ป็รับเป็ล่�ยนบทบาทจากการบริห้ารโครงการพัระ

สอนศล่ธรรมในโรงเรย่นไป็สนับสนุนกจิกรรมท่�เก่�ยวข้้องกบัคณุธรรม	ผู้า่น

การมอบห้มายภาระงานพัร้อมกับงบป็ระมาณให้แ้ก่กระทรวงศก้ษาธิการ

รบัห้นา้ท่�ดำเนนิการต้อ่	อก่ทั�งไดม้อบห้มายห้นา้ท่�ให้ก้บัมห้าวทิยาลยัมห้า

มกุฏราช่วิทยาลัยและมห้าวิทยาลัยมห้าจุฬาลงกรณราช่วิทยาลัยในการ

ดำเนินโครงการพัระสอนศ่ลธรรมในโรงเร่ยนผู้่านการทำงานร่วมมือกับ
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ห้น่วยงานท่�เก่�ยวข้้องทั�ง5	ห้น่วยงาน	ป็ระกอบด้วย	1)	มห้าวิทยาลัยมห้า

มกุฏราช่วิทยาลัยและมห้าวิทยาลัยมห้าจุฬาลงกรณราช่วิทยาลัย	 2)	

สำนักงานคณะกรรมการการศ้กษาข้ั�นพัื�นฐาน	 กระทรวงศ้กษาธิการ	 3)	

กรมศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม	4)	สำนักงานพัระพัุทธศาสนาแห้่งช่าต้ิ	

5)	คณะสงฆ์์	โดยในป็ัจจุบันโครงการพัระสอนศ่ลธรรมในโรงเร่ยนได้ป็รับ

เป็ล่�ยนสถานะเป็็นสำนักงานพัระสอนศ่ลธรรมต้ามป็ระกาศข้อง

มห้าวิทยาลัยมห้ามกุฏราช่วิทยาลัย	เมื�อวันท่�	28	มิถุนายน	พั.ศ.	2561

	 การดำเนินงานข้องสำนักงานพัระสอนศ่ลธรรม	 มห้าวิทยาลัย

มห้ามกฏุราช่วิทยาลัย	เป็น็นโยบายข้องมห้าวิทยาลยัในการให้ค้วามร้ท้าง

ด้านวิช่าการผู้่านร้ป็แบบการจัดทำโครงการเพัื�อเผู้ยแผู้่วิช่าการทางด้าน

พัุทธศาสนาให้้ออกส้่สังคม	 โดยพัระสอนศ่ลธรรมในโรงเร่ยนถ้กแบ่งออก

ต้ามพัื�นท่�ทั�งในส่วนข้องภาคกลาง	 ภาคเห้นือ	 ภาคต้ะวันออกเฉ่ยงเห้นือ	

และภาคใต้้	 รวมจำนวนพัระสอนศ่ลธรรมทั�งห้มดได้จำนวน	 6,700	 ร้ป็	

(ข้จรศักดิ�	ช่้ดำ,	2563)	สำห้รับการดำเนินงานข้องสำนักงานพัระสอนศ่ล

ธรรม	มห้าวิทยาลยัมห้าจฬุาลงกรณราช่วทิยาลัย	มก่ารจัดเต้รย่มแผู้นการ

ป็ฏบิตั้งิานเพัื�อรองรบัการดำเนินโครงการอยา่งเป็น็ระบบผู้า่นการจดัการ

ป็ระช่าสมัพัันธ	์การจดัฝึกึอบรมความร้ใ้ห้แ้กพ่ัระสอนศล่ธรรมทั�วป็ระเทศ

เพัื�อส่งเสริมศักยภาพัในการทำงานให้้เกิดป็ระสิทธิภาพั	 เข้้าใจห้ลักธรรม

ทางพุัทธศาสนาอย่างถ่องแท้	 โดยได้ม่การวางแผู้นสำห้รับการดำเนิน

โครงการทั�งการจัดป็ระชุ่มคณะกรรมการโครงการพัระสอนศ่ลธรรมใน

โรงเร่ยน	 การจัดตั้�งศ้นย์ป็ฏิบัติ้การทั�วป็ระเทศ	 การอบรมพััฒนาเพัิ�ม

ป็ระสิทธิภาพัให้้กับพัระสอนศ่ลธรรมในโรงเร่ยน	 และการจัดทำห้นังสือ

ค้่มือการเร่ยนร้้ทางพุัทธศาสนา	 เป็็นต้้น	 โครงการพัระสอนศ่ลธรรมข้อง

มห้าจุฬาลงกรณราช่วิทยาลัยโรงเร่ยนในวิทยาเข้ต้ต่้าง	 ๆ	 จำนวน	 29	

วทิยาเข้ต้	(สำนักงานพัระสอนศล่ธรรม,	ม.ป็.ป็.)	โดยสามารถทราบจำนวน
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พัระสอนศ่ลธรรมจากทางมห้าวิทยาลัยมห้ามกุฏราช่วิทยาลัยและ

มห้าวทิยาลยัมห้าจฬุาลงกรณราช่วทิยาลยัในป็	ีพั.ศ.	2563	ผู้า่นแผู้นภาพั

ท่�แสดงในข้้างต้้นดังต้่อไป็น่�

ภาพที่่� 4 จำนั้วนั้พรูะสุอนั้ศ่ลธรูรูม ป็ี พ.ศ. 2563

ที่่�มา: สุำนั้ักงานั้พรูะสุอนั้ศ่ลธรูรูม (2563)

6,700 
ร่ป

18,000 ร่ป

จำานัวนั
พื่ระสอนัศ่ลธรรมื 

ปี พื่.ศ. 2563

มืหาลัยมืหามืกุฎราชิวิทยาลัย มืหาลัยมืหาจุฬาลงกรณ์ราชิวิทยาลัย

รวมืจำานัวนัพื่ระสอนัศ่ลธรรมืทั�ง 2 แห�ง
24,700 ร่ป
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1.3 คู่วามืสำาคัู่ญของการพัื่ฒนัา
คู่ร่พื่ระสุขภาวะ

	 การพัิจารณาบทบาทการพััฒนาสุข้ภาวะท่�คุ้นช่ินอย้่กับสถาบัน

ทางสังคมเพั่ยงสถาบันเด่ยวคือสถาบันสาธารณสุข้ถ้กรื�อถอนชุ่ดความคิด

และเคลื�อนท่�เข้า้ส้ก่ารยอมรบัความห้ลากห้ลายในการยอมรบัวา่ป็จัจยัทาง

สังคมเองก็ม่ส่วนต่้อการพััฒนาสุข้ภาวะเช่่นกัน	 โดยห้ากพิัจารณาจากคำ

อธบิายข้องกระทรวงสาธารณสขุ้	(2552)	ได้อธบิายความห้มายข้องป็จัจยั

ทางสังคมท่�ส่งผู้ลกระทบต้่อสุข้ภาพั	โดยเรย่กว่าป็จัจัยกำห้นดสุข้ภาพั	ซึ่้�ง

ห้มายถ้งข้อบเข้ต้ข้้อม้ลด้านบุคคล	สังคม	เศรษฐกิจ	และสิ�งแวดล้อม	ท่�ม่

สว่นต้อ่การกำห้นดลักษณะทางสุข้ภาพัข้องผู้้ค้นในสังคม	ซึ่้�งสอดคล้องกบั

การพัิจารณาให้้เห็้นว่าป็ัจจัยทางสังคมท่�กำห้นดสุข้ภาพัม่ส่วนต้่อการลด

ป็ัญห้าความเห้ลื�อมล�ำทางสังคม	 จ้งถือเป็็นกรอบคิดสำคัญท่�จะสามารถ

ช่ว่ยสร้างการพัฒันาสขุ้ภาวะอยา่งยั�งยนืได้	ข้อ้เสนอจากป็ระสบการณก์าร

ผู้ลักดันนโยบายข้อง	 เฉลิมช่ัย	 บุญยะล่พัรรณ	 (2563)	 ได้ให้้ข้้อม้ลท่�น่า

สนใจว่าการจะลดความเห้ลื�อมล�ำทางสังคม	 จำเป็็นต้้องสร้างกลไกท่�

เก่�ยวข้้องกับการกระจายความเจริญทางการศ้กษา	 การพััฒนาระบบ

บริการสาธารณสุข้	 รวมทั�งการจัดระบบเมืองและสภาพัแวดล้อมท่�ลดค่า

ครองช่พ่ัให้ค้นท่�อาศยัอย้ใ่นพัื�นท่�นั�น	ๆ 	ห้ากพิัจารณาป็ระเดน็การลดความ

เห้ลื�อมล�ำทางสงัคม	จะเห้น็วา่	ป็ระเดน็การเสรมิสรา้งพัลงัทางสงัคมท่�ผู้ลกั

ดนัการรวมกลุม่ข้องสังคมท่�มพ่ัลังจะทำภารกิจภาคป็ระช่าสังคม	และการ

ให้ค้วามสำคญักบักลุม่ผู้้ส้ง้อายทุ่�จะไมท่อดทิ�งให้ก้ลุม่ป็ระช่ากรน่�ต้อ้งแบก

รับภาระค่าใช่้จ่ายข้องต้นเองเป็็นจำนวนมาก	จะเป็็นกลไกสำคัญลักษณะ

ห้น้�งท่�ช่่วยสร้างแนวทางการวางนโยบายภาครัฐให้้เห็้นความสำคัญข้อง

การพัจิารณาป็ระเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมท่�ห้ลากห้ลาย	ก่อนจะลงมือ

.....
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กำห้นดนโยบายการพััฒนาสังคม	เศรษฐกิจและสาธารณสุข้

	 การพััฒนาให้้คร้พัระสุข้ภาวะสามารถเป็็นกลไกท่�ม่พัลังในการ

สร้างสรรค์กิจกรรมลดป็ัจจัยเส่�ยงทางสุข้ภาพัจ้งอย้่ภายใต้้กรอบให้ญ่ท่�	

สมเดจ็พัระพัทุธโฆ์ษาจารย	์(ป็.อ.	ป็ยตุ้โฺต้)	(อา้งใน	ช่ลวทิย	์เจย่รจติ้ต์้	และ	

สายช่ล	ป็ัญญช่ิต้,	2565)	มองว่าการสร้างสุข้ภาวะวิธ่พัุทธ	โดยเป็็นกรอบ

ความเก่�ยวกับการใช้่ห้ลกัการพัระพุัทธศาสนาเป็น็วิถใ่นการพิัจารณา	การ

ไต้ร่ต้รองและการกำห้นดสต้ิข้องการสร้างสุข้ภาพัท่�ด่	 กล่าวอ่กนัยห้น้�ง

อยา่งเช่ื�อมโยงกบับทบาทข้องครพ้ัระสขุ้ภาวะ	การใช่ก้รอบคดิสขุ้ภาวะวถิ่

พัุทธมาทำกิจกรรมกับผู้้้เร่ยนจ้งช่่วยเสริมสาระข้องการเร่ยนร้้และความ

สำคัญข้องพัระพุัทธศาสนาในช่วิ่ต้ป็ระจำวนัให้ก้บัผู้้เ้รย่นไดม้ากยิ�งข้้�น	โดย

ม่สาระท่�สำคัญต้่อการทำความเป็็นกรอบคิดข้องการศ้กษาเป็็น	 2	 กรอบ

ความคิดท่�สำคัญได้แก่

 กรูอบความคิดัท่ี่� 1	การเช่ื�อมโยงสุข้ภาวะกับการทำความเข้า้ใจ

กลไกธรรมช่าต้ิแห้่งช่่วิต้	 โดยเสนอว่าการสร้างสุข้ภาวะองค์รวมม่องค์

ป็ระกอบรว่มสามแดนในการนำมาพัจิารณาคอื	แดนท่�	1	การต้ดิต้อ่สื�อสาร

กับโลก	 คือความสัมพัันธ์กับสิ�งแวดล้อมทั�งท่�เป็็นทางกายภาพัและความ

สัมพัันธ์ทางสังคม	 ท่�จะต้้องควบคุมและรักษาพัฤต้ิกรรมท่�เป็็นป็ระโยช่น์

ทั�งต้่อร่างกายและความสัมพัันธ์ทางสังคม	 แดนท่�	 2	 ภาวะจิต้	 คือการ

พัยายามสร้างสมดุลห้รือเจต้นาข้องกระบวนการคิดภายในให้้เห็้นคุณค่า

ข้องความสัมพัันธ์กับโลกภายนอก	และแดนท่�	 3	ป็ัญญา	คือความร้้และ

ความเข้า้ใจท่�จะเป็น็พัื�นฐานข้องการต้ดัสนิใจเรื�องต้า่ง	ๆ 	ในช่ว่ติ้	ทั�งน่�การ

ต้ระห้นกัวา่ป็ญัญาสำคญัถอืเป็น็ช่อ่งทางสำคญัท่�จะคน้ห้าความร้ท้่�ด	่และ

ใช่้เป็็นห้มุดห้มายนำทางให้้กับช่่วิต้	

 กรูอบความคิดัที่่� 2	การพััฒนาความสัมพัันธ์ในองค์ร่วมท่�จะนำ

ไป็ส้่การม่สุข้ภาวะองค์รวม	 ห้รือคือการม่	 “ศ่ล”	 เพัื�อเป้็าห้มายแห่้งฝึึก
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พัฒันาความสมัพันัธท์่�ด่	ทั�งน่�เพัื�อให้้สามารถเข้า้ใจระบบท่�เก่�ยวข้้องกบัการ

พััฒนาสุข้ภาวะได้ช่ัดเจนยิ�งข้้�น	 จ้งได้เสนอศ่ล	 4	 ห้มวดดังน่�	 ห้มวดท่�	 1	

อนิทร่ยสงัวร	คอืการร้จ้กัใช่ป้็ระสาทสมัผู้สัให้ต้้ดิต้อ่สื�อสารมค่วามสมัพันัธ์

กับสภาพัแวดล้อมภายนอกอย่างเห้มาะสม	 โดยการตั้�งมั�นต้รวจสอบอย้่

เสมอว่าการรับร้้ข้องต้นเองแต่้ละช่ั�วข้ณะ	 เป็็นป็ระโยช่น์ต้่อต้นเองและผู้้้

อื�นอย่างไร	ห้มวดท่�	2	ป็ัจจัยป็ฏิเสวนา	คือการร้้บริโภคต้่าง	ๆ	อย่างพัอ

ป็ระมาณ	ม่ความเห้มาะสมต้่อการดำเนินช่่วิต้	ทั�งน่�เพัื�อควบคุมไม่ให้้เกิด

ผู้ลเส่ยต้่อร่างกายและป็ัญญาต้ามมา	ห้มวดท่�	3	สัมมาอาช่่วะ	คือการวาง

บทบาทและการดำเนินช่่วิต้ให้้อย้่บนความสุจริต้	 ซึ่้�งจะเป็็นพัื�นฐานข้อง

การไม่เบ่ยดเบ่ยนผู้้้อื�น	และยังห้าช่่องทางช่่วยเห้ลือสังคมได้อ่กด้วย	ท้าย

ท่�สุดห้มวดท่�	4	วินัยบัญญัต้ิ	คือแบบแผู้นการอย้่ร่วมกันข้องผู้้้คนในสังคม	

โดยการสร้างข้้อต้กลงการอย้่ร่วมกันถือเป็็นการวางบรรทัดฐานและข้้อ

ต้กลงพัื�นฐานร่วมกันข้องสมาชิ่ก	 ทั�งน่�ข้้อบัญญัต้ิอาจเป็็นลักษณะลาย

ลักษณ์อักษรห้รือจาร่ต้ป็ฏิบัต้ิท่�สมาช่ิกข้องแต้่ละสังคมได้ถ่ายทอดสืบต้่อ

กันมาก็ได้

	 กล่าวโดยสรุป็	 ความสำคัญข้องคร้พัระสอนสุข้ภาวะอย้่บนพัื�น

ฐานข้องแป็รความห้มาย	 “ศ่ล”	 จากมิต้ิพัระพุัทธศาสนามาส้่	 “การเป็็น

ป็กต้ิ”	 ในมิต้ิทางสังคม	 ทั�งน่�กระบวนการข้องการสร้างความเป็็นป็กต้ิใน

การเข้้าใจโทษข้องป็ัจจัยเส่�ยงทางสุข้ภาพัคือการสร้างการม่ส่วนร่วมใน

การยกระดบัการเรย่นร้ใ้ห้ก้บัผู้้เ้รย่น	เพัื�อเป็ดิโอกาสให้ผู้้้เ้รย่นไดไ้ต้รต่้รอง

ในพัฤติ้กรรมท่�จะเลือกห้รือไม่เลือกป็ฏิบัติ้อย่างม่เห้ตุ้ผู้ล	 ซึ่้�งได้ใช่้

วิจารณญาณห้รือกล่าวอ่กนัยห้น้�งคือม่สต้ิท่�ครบถ้วนแล้ว	 การข้ับเคลื�อน

กจิกรรมการลดป็จัจยัทางสขุ้ภาพัท่�คร้พัระสขุ้ภาวะมส่ว่นต้อ่การสนบัสนนุ

ให้้เกิดข้้�น	คงม่โอกาสท่�จะสัมฤทธิผู้ลได้มากข้้�นต้ามไป็ด้วยเช่่นกัน
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บัทท่� 2 
ทุนัสุขภาวะ

26



 ทา่มกลางการแพัร่ระบาดข้องโรคติ้ดเช่ื�อไวรัสโคโรนา	2019	(โค

วิด-19)	 เป็็นสภาวะเร่งเร้าท่�ทำให้้เรื�องสุข้ภาพักลายเป็็นเรื�องข้องสังคม	

(Socialized)	และกลายเป็น็เรื�องข้องปั็จเจกบคุคล	(Individualized)	โดย

เฉพัาะการดแ้ลสขุ้ภาพัทางกาย	ช่ั�วข้ณะข้องการห้ยดุช่ะงกัดว้ยโรคโควดิ-

19	การป็รับต้ัวทางสุข้ภาพัถือเป็็นป็ัจจัยสำคัญท่�ทำให้้ผู้้้คนสามารถดำรง

อย้่ได้ในสภาวะความรุนแรงท่�เกิดข้้�นจากโรคระบาด	 ช่ลวิทย์	 เจ่ยรจิต้ต้์	

(2565)	ไดเ้สนอให้ม้องการป็รับตั้วทางสุข้ภาพัว่าเป็็น	“พัทุธนววิถ่”	(Bud-

dhist	New	Normal)	ท่�การป็รับต้วัทางสขุ้ภาพัถก้ป็รบัให้เ้ข้า้ห้าเช่ื�อมโยง

กบัการป็รับตั้วทางสังคมผู่้านวิธคิ่ดแบบสุข้ภาวะอย่างเป็็นองค์รวมท่�ในมิต้ิ

ห้น้�งพัระสงฆ์์ได้เกิดการป็รับต้ัวในระดับภายในเพัื�อให้้ป็ลอดภัยจากการ

แพัร่ระบาด	 และในอ่กมิต้ิพัระสงฆ์์ได้ป็รับต้ัวเข้้าห้าสังคมผู้่านการดำเนิน

งานสาธารณสงเคราะห้เ์พืั�อสง่เสริมสุข้ภาวะอยา่งเป็็นองคร์วมภายใต้ค้วาม

มุ่งห้มายในการป็รับกระบวนทัศน์พัระพุัทธศาสนาให้้กลายเป็็นพัระพุัทธ

ศาสนาเพัื�อสังคม	(Socially	Engaged	Buddhism)	

		 เมื�อย้อนกลับไป็ในช่่วงก่อนการแพัร่ระบาดข้องโรคโควิด-19	

คณะกรรมการสุข้ภาพัแห่้งช่าต้	ิไดท้ำการป็ระกาศเก่�ยวกบัธรรมนญ้ว่าดว้ย

ระบบสขุ้ภาพัแห้ง่ช่าต้	ิฉบบัท่�	2	พั.ศ.	2559	โดยไดต้้ระห้นกัถง้ป็จัจยัสงัคม

ท่�กำห้นดสุข้ภาพั	เช่่น	การส้บบุห้ร่�	การดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์	เป็็นต้้น	

อก่ทั�งยังเป็น็การให้ค้วามสำคัญกับความไม่เท่าเทย่มกันทางสุข้ภาพัจนนำ

ไป็ส้่การพััฒนาบริการสาธารณสุข้ภาพัเพัื�อการด้แลสุข้ภาพัอย่างเป็็นองค์

รวม	 ในป็ระกาศฉบับน่�ได้ยังไม่ได้กำห้นดมิต้ิข้องสุข้ภาวะไว้อย่างช่ัดเจน

เพั่ยงแต้่นิยามคำว่า	“สุข้ภาวะ”	ว่าเป็็น	“ภาวะท่�บุคคลม่ร่างกายแข้็งแรง	

มอ่ายุยนืยาว	ม่จิต้ใจท่�ด่	มค่วามเมต้ต้ากรณุา	ยด้มั�นในคณุธรรม	จรยิธรรม	

ดำเนินช่่วิต้อย่างม่สต้ิสัมป็ช่ัญญะ	และใฝึ�ร้้สามารถ	“คิดเป็็น	ทำเป็็น”	ม่

เห้ตุ้ม่ผู้ล	 อย้่ในสังคมได้อย่างเป็็นสุข้	 การม่สุข้ภาวะเป็็นเรื�องท่�เชื่�อมโยง
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สัมพัันธ์กันอย่าง	เป็็นองค์รวม	โดยเริ�มจากต้นเอง	ไป็ส้่ครอบครัว	ชุ่มช่น	

วัฒนธรรม	สิ�งแวดล้อม	การศ้กษา	เศรษฐกิจสังคม	การเมือง	และอื�นๆ”	

แต้่เมื�อพัิจารณางานศ้กษาข้อง	พัินิจ	ลาภธนานนท์	(2556)	แล้วได้เสนอ

ให้พ้ัจิารณาคำวา่สขุ้ภาพัควบค้ไ่ป็กับคำวา่สขุ้ภาวะในฐานะภาวะท่�เป็น็สขุ้	

4	มิต้ิ	ดังน่�

สุขภาวะทางกาย

สุขภาวะทางจิติ

สุขภาวะทางสังคู่มื

สุขภาวะทางปัญญา

เป็็นการส่งเสริมพัฤติ้กรรมการส่งเสริมสุข้ภาวะทางกาย

ผู้่านการออกกำลังกาย	 การด้แลรักษาสุข้ภาพัให้้

ป็ราศจากโรค	และการห้ล่กเล่�ยงป็ัจจัยเส่�ยงทางสุข้ภาพั

เป็น็การสง่เสริมความรอบร้อ้ยา่งรอบดา้นและการเข้า้ใจ

ความเป็ล่�ยนแป็ลงต้่าง	 ๆ	 ท่�เกิดข้้�น	 โดยสุข้ภาวะทาง

ป็ัญญายังห้มายรวมไป็ถ้งการแลกเป็ล่�ยนทางความคิด

ระห้ว่างผู้้้อื�นเพัื�อให้้เกิดความเข้้าใจต้่อป็ระเด็นป็ัญห้า

เป็็นการส่งเสริมให้้ผู้้้คนสามารถอย้่ร่วมกันในสังคมได้ภายใต้้การม่

สัมพัันธภาพัท่�ด่ภายในชุ่มช่น	 ความสามารถในการแก้ไข้ป็ัญห้า

สังคม	และการม่ส่วนร่วมทางสังคมอย่างเข้้มข้้นในกระบวนการแก้

ป็ญัห้าต้า่ง	ๆ 	รวมไป็ถง้การสร้างต้าข้า่ยทางสงัคมท่�รองรบัการป็รบั

ต้ัวทางสังคม

เป็็นการส่งเสริมให้้ผู้้้คนม่สุข้ภาวะทางจิต้ท่�เข้้มแข้็ง	

สามารถเผู้ช่ิญกับป็ัญห้า	 การเข้้าใจอารมณ์ท่�เกิดข้้�น	

ความสามารถในการจัดการความเคร่ยดใช่้ช่่วิต้ได้อย่าง

ม่ความสุข้และม่ความเห้็นอกเห้็นใจต้่อต้นเองและผู้้้อื�น
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2.1 ทุนัสุขภาวะ และ 
ปัจจัยทางสังคู่มืกำาหนัดสุขภาพื่ 

	 การเป็ล่�ยนแป็ลงทางสังคมส้่สังคมสมัยให้ม่ส่งผู้ลให้้ความมั�นคง

ทางสุข้ภาพัเป็น็ปั็จจัยสำคัญในการพัฒันาสังคมและเศรษฐกิจ	โดยเฉพัาะ

การให้้ความสำคัญสุข้ภาพัมนุษย์ในทัศนะข้องความไม่เจ็บป็�วยจะเป็็น

กำลังในการสร้างความมั�นคงทางเศรษฐกิจให้้กับป็ระเทศ	 บริบทสังคม	

วัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	การเมือง	และสิ�งแวดล้อมล้วนเป็็นสภาวะแวดล้อม

ท่�สำคัญในการกำห้นดให้้ผู้้้คนม่สุข้ภาพัท่�ด่ไม่เพั่ยงแต้่สุข้ภาพัทางกาย

เท่านั�น	 แต้่รวมไป็ถ้งสุข้ภาพัทางจิต้	 สุข้ภาพัทางสังคม	 และสุข้ภาพัทาง

ป็ญัญา	ห้ากพิัจารณาจากการอธิบายข้องกระทรวงสาธารณสุข้	(2552)	ได้

กล่าวถ้งป็ัจจัยทางสังคมท่�ส่งผู้ลกระทบต้่อสุข้ภาพั	 โดยเร่ยกว่าป็ัจจัย

กำห้นดสุข้ภาพั	ซึ่้�งครอบคลุมด้นบุคคล	สังคม	เศรษฐกิจ	และสิ�งแวดล้อม	

ท่�ม่ส่วนต้่อการกำห้นดลักษณะทางสุข้ภาพัข้องผู้้้คนในสังคม	 ข้ณะท่�	

เบญจา	ยอดดำเนิน-แอ็ต้ต้ิกจ์	และคณะ	(2542)	ได้อธิบายถ้งต้ัวกำห้นด

ทางสุข้ภาพัในสังคมไทย	(Common	Determinants)	ซึ่้�งม่ความสัมพัันธ์

กับพัฤต้ิกรรมทางสุข้ภาพัและสุข้ภาพัอนามัย	แบ่งออกเป็็น	3	ระดับดังน่�

  รูะดับัแรูก ต่วักำหนั้ดัรูะดับับุคคล ไดแ้ก่	1)	ปั็จจยัดา้นป็ระช่ากร

คอื	เพัศ	อาย	ุและการยา้ยถิ�น	2)	ป็จัจยัดา้นเศรษฐกจิ	สงัคม	และจติ้วทิยา

คอื	เช่ื�อช่าต้	ิสถานภาพัสมรส	การศ้กษา	อาช่พ่ั	รายได	้ป็ระสบการณ	์ความ

ร้้	ทัศนคต้ิ	 จิต้สำน้ก	ระดับสต้ิป็ัญญา	ความเช่ื�ออำนาจใจต้น	และความ

เช่ื�ออำนาจนอกต้น	และ	3)	ปั็จจยัด้านวัฒนธรรมคือ	วิถ่ช่่วิต้	ค่านยิม	ความ

เช่ื�อ	และวัฒนธรรมความป็ลอดภัย

  รูะดัับที่่�สุอง ต่ัวกำหนั้ดัรูะดัับครูอบครูัว	 ได้แก่	 1)	 ป็ัจจัยด้าน

.....
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ป็ระช่ากรคอื	ข้นาดครอบครวั	ลกัษณะครอบครัวเด่�ยวห้รอืข้ยาย	และการ

ย้ายถิ�นข้องครอบครัว	 2)	 ปั็จจัยด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และจิต้วิทยาคือ	

ฐานะทางเศรษฐกิจข้องครอบครัว	 ระดับการศ้กษาข้องสมาชิ่กใน

ครอบครวั	ความสมัพันัธใ์นครอบครวั	ความสมัพันัธเ์ช่งิอำนาจข้องสมาช่กิ

ในครอบครัว	แบบแผู้นการเล่�ยงด้บุต้ร	และอทิธพิัลข้องเทคโนโลยแ่ละการ

สื�อสารสมัยให้ม่	และ	3)	ป็ัจจัยด้านวัฒนธรรมคือ	วิถ่ช่่วิต้ข้องครอบครัว	

ค่านิยมข้องครอบครัว	 ความเช่ื�อข้องครอบครัว	 ความล้าทางวัฒนธรรม	

(Cultural	Lag)	และวัฒนธรรมความป็ลอดภัย	

  รูะดัับที่่�สุาม ต่ัวกำหนั้ดัรูะดัับสุังคม ได้แก่	 1)	 ปั็จจัยด้าน

ป็ระช่ากรคือ	 โครงสร้างทางอายุและเพัศข้องป็ระช่ากรในสังคม	 และ

แบบแผู้นการย้ายถิ�น	2)	ป็ัจจัยด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และจิต้วิทยาคือ	การ

เป็ล่�ยนแป็ลงทางเศรษฐกิจและสังคม	 สังคมเมือง	 การกลายเป็็น

อตุ้สาห้กรรม	กระแสโลกาภวิฒัน	์การมส่ว่นรว่มทางสงัคม	และทรพััยากร

ข้องชุ่มช่นห้รือสังคม	 และ	 3)	 ป็ัจจัยด้านวัฒนธรรมคือ	 วิถ่ช่่วิต้	 ค่านิยม	

บรรทัดฐานทางสังคม	และวัฒนธรรมความป็ลอดภัย

	 การพัจิารณาป็จัจยักำห้นดสขุ้ภาพัท่�ไดเ้ช่ื�อมโยงกบัแนวคดิเรื�อง

ทุน	Birley	(2011;	2015)	ได้จำแนกป็ัจจัยการกำห้นดสุข้ภาพัต้ามทุน	5	

ป็ระเภท	ป็ระกอบด้วย

	 1)	ทนุทางธรรมช่าติ้	(Natural	Capital)	ไดแ้ก	่การถอืครองท่�ดนิ	

ความอุดมสมบ้รณ์ข้องธรรมช่าต้ิ	 การเข้้าถ้งแห้ล่งอาห้ารต้ามธรรมช่าต้ิ	

สิทธิในทรัพัยากรธรรมช่าต้ิ	และภ้มิทัศน์	

		 2)	ทุนทางการเงนิ	(Financial	Capital)	ไดแ้ก	่รายได	้แห้ลง่ท่�มา

ข้องรายได้	ระยะเวลาข้องรายได้	ความมั�นคงข้องรายได	้เงนิออม	ทรพััย์สนิ	

ห้น่�สิน	แห้ล่งท่�มาข้องเงินในยามฉุกเฉิน	ป็ระกันช่่วิต้	และป็ระกันสุข้ภาพั	

	 3)	 ทุนทางกายภาพั	 (Physical	 Capital)	 ได้แก่	 การเข้้าถ้งน�ำ
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สะอาด	 เส้นทางคมนาคม	 ช่่องทางการต้ิดต้่อสื�อสาร	 เครื�องจักรอุป็กรณ์

เกษต้รกรรม	และสถาน่อนามัย	

	 4)	ทุนมนุษย์	 (Human	Capital)	 ได้แก่	ทักษะ	ความร้้	 ความ

สามารถ	ความรบัผู้ดิช่อบ	สุข้ภาพัท่�สมบ้รณ์	ผู้ลสมัฤทธิ�ทางการศก้ษา	การ

เพัิ�มความเข้้มแข้็งข้องสต้ร่และกลุ่มผู้้้ด้อยโอกาส	 ภ้มิป็ัญญาทางด้าน

สุข้ภาพั	ความเช่ื�อ	ทัศนคต้ิ	และพัฤต้ิกรรมท่�ม่ผู้ลกระทบต้่อสุข้ภาพั	

	 5)	ทุนทางสังคม	(Social	Capital)	ได้แก่	ความสัมพัันธ์ในสังคม	

ความเข้ม้แข็้งข้องชุ่มช่น	การรกัษาและฟื่่�นฟื่ศิ้ลป็วฒันธรรมและป็ระเพัณ่	

การเข้า้ร่วมกิจกรรมส่วนรวม	การกระจายทรัพัยากร	ความขั้ดแย้งในสังคม	

อาช่ญากรรม	และป็ัญห้าสังคม	

Na
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ncial Capital
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H
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ปัจจัยการ
กำาหนัด
สุขภาพื่
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	 นอกจากน่�	Birley	ยังได้เพัิ�มเต้ิมในเรื�องข้องการรับร้้ความเส่�ยง

ให้เ้ป็น็สว่นห้น้�งข้องป็จัจยัในการกำห้นดสขุ้ภาพัในการป็ระเมนิผู้ลกระทบ

ทางสขุ้ภาพั	ปั็จจัยเห้ลา่น่�ลว้นเป็น็ปั็จจัยท่�มผู่้ลต่้อการมสุ่ข้ภาพัทั�งสขุ้ภาพั

ทางกาย	สุข้ภาพัทางจิต้	สุข้ภาพัทางสังคม	และสุข้ภาพัทางป็ัญญา	การ

สะสมทุนดังกล่าวข้้างต้้นในทิศทางท่�ด่จะช่่วยก่อให้้การส่งเสริมสุข้ภาพัท่�

ม่ความมั�นคงและสามารถเป็็นห้ลักป็ระกันข้องการป็ราศจากความเจ็บ

ป็�วย	 ซึ่้�งจะนำพัามาซึ่้�งความทุกข้์ยากทางสังคมได้ต้่อไป็	 อย่างไรก็ต้าม	

Blaxter	 (2003)	 นักสังคมวิทยาท่�สนใจในป็ระเด็นเก่�ยวกับสุข้ภาพัข้อง

กลุม่คนท่�มค่วามจำแนกแต้กต้า่ง	(Distinction)	ไดพ้ัฒันาต้อ่ยอดความคดิ

มาจาก	Pierre	Bourdieu	ในเรื�องข้องทุนสุข้ภาพั	(Health	Capital)	ซึ่้�ง

ช่่�ช่วนให้้เห้็นถ้งทุนท่�สามารถวัดได้และสังเกต้ได้ผู้่านเครื�องมือท่�เก่�ยวกับ

สขุ้ภาพัต้า่ง	ๆ 	เช่น่เด่ยวกนักบัทนุเศรษฐกจิข้อง	Bourdieu	โดยทนุทั�งสอง

อย่างน่�ม่ความคล้ายคล้งกันคือ	 สามารถเป็ล่�ยนร้ป็ไป็ส้่ทุนร้ป็แบบอื�นได้

ง่าย	เนื�องจากการวัดและการสังเกต้ได้เช่ิงป็ระจักษ์	เช่่น	น�ำห้นัก	ส่วนส้ง	

การป็ระเมนิสุข้ภาพัจติ้	ใบรบัรองการต้รวจรา่งกายเพัื�อเข้า้สมคัรงาน	และ

ใบรับรองการฉ่ดวัคซึ่่น	เป็็นต้้น	ทุนสุข้ภาพัจ้งสามารถนำไป็ต้่อยอดได้ทั�ง

ทนุเศรษฐกิจ	ทุนสังคม	และทุนสัญลักษณ์	อก่ทั�งทุนสุข้ภาพัยังมค่วามแต้ก

ต้า่งไป็ต้ามความโน้มเอย่งข้องอุป็นสิยั	(Habitus)	ข้องปั็จเจกท่�มค่วามแต้ก

ต้า่งกนัทั�งจากรสนยิมการบริโภคอาห้าร	รสนยิมในการออกกำลงักายและ

การรกัษาดแ้ลต้นเอง	รวมไป็ถง้การมก่ลุม่ทางสงัคมท่�มล่กัษณะคลา้ยคลง้

กนัโดยเฉพัาะกลุม่คนรักสขุ้ภาพัและการออกกำลังกาย	ทุนสขุ้ภาพัจง้เป็็น

ส่วนห้น้�งท่�สำคัญเมื�อเราจำเป็็นจะต้้องเข้้าใจปั็จจัยสังคมกำห้นดสุข้ภาพั

ร่วมด้วย

	 ในมิต้ิข้องการพัิจารณาป็ัจจัยทางสังคมกำห้นดสุข้ภาพัในฐานะ

สุข้ภาพัและความเจ็บป็�วย	(Health	and	Illness)	ผู้่านมิต้ิข้องความแต้ก
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ต้า่งข้องสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจท่�แสดงให้เ้ห็้นว่าความไม่เป็น็ธรรม

ทางสขุ้ภาพัไดเ้ป็น็โครงสร้างและเงื�อนไข้ทางสังคมในการเข้า้ถง้ความเป็น็

ธรรมทางสุข้ภาพัและสิ�งจำเป็น็ต้อ่การดำรงช่ว่ติ้ผู้า่นสถาบันทางสงัคม	เช่น่	

สถาบันกฎห้มาย	สถาบันการศ้กษา	และสถาบันชุ่มช่น	เป็็นต้้น	ซึ่้�งแสดง

ให้้เห้็นว่าผู้้้ท่�ไม่ได้รับความเป็็นธรรมกลายเป็็นกลุ่มผู้้้ท่�อย้่ในสถานะรอง

ทางสุข้ภาพั	แนวคิดข้อง	Dahlen	&	Whitehead	 ได้ถ้กนำมาทำความ

เข้้าใจในฐานะการวิเคราะห์้เชิ่งสังคมกับบทบาททางการแพัทย์ท่�อธิบาย

ถ้งบริบทสิ�งแวดล้อมทางสังคมท่�ส่งผู้ลต่้อสุข้ภาพัออกเป็็น	 4	 ช่ั�นจาก

ป็ัจเจกบุคคลไล่ระดับไป็ยังโครงสร้างทางสังคมดังน่�

	 ช่ั�นท่�	1	เป็น็พัฤต้กิรรมสว่นบคุคลท่�สง่ผู้ลต้อ่สขุ้ภาพั	เช่น่	การสบ้

บุห้ร่�	พัฤต้ิกรรมทางเพัศ	เป็็นต้้น	

	 ช่ั�นท่�	 2	 เป็็นการต้อบสนองต่้อพัฤติ้กรรมข้องป็ัจเจกบุคคลใน

บริบทข้องชุ่มช่นและสังคม	ห้ากม่สภาพัสังคมและชุ่มช่นท่�ด่จะช่่วยก่อให้้

เกิดป็ัจจัยเกื�อห้นุนทางสุข้ภาพั	

	 ช่ั�นท่�	3	เป็น็ปั็จจัยการรักษาสุข้ภาพัและคุณภาพัข้องปั็จเจกบุคคล

ภายใต้้เงื�อนไข้ทางโครงสร้างการใช่้ช่่วิต้	ท่�อย้่อาศัย	การทำงาน	และการ

เข้้าถ้งสินค้าและการบริโภคข้ั�นพัื�นฐาน	

	 ช่ั�นท่�	4	ป็ัจจัยทางสิ�งแวดล้อม	เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม

ท่�ส่งผู้ลต้่อโครงสร้างทางสังคม	 เช่่น	 ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม	 วัฒนธรรม

ช่ายเป็็นให้ญ่	 (Patriarchy)	 นอกจากน่�ยังม่ปั็จจัยส่วนบุคคลท่�ม่ลักษณะ

ต้ายต้ัวในการส่งผู้ลต้่อสุข้ภาพั	เช่่น	อายุ	เพัศ	พัันธุกรรม	และสถาบันทาง

สังคม	เป็็นต้้น	(ม้ลนิธิสร้างความเข้้าใจเรื�องสุข้ภาพัผู้้้ห้ญิง,	2561)
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	 สำห้รับการมองสุข้ภาวะในมิต้ิข้องความรอบร้้ทางสุข้ภาพั	

(Health	Literacy)	งานข้อง	โกนฏิฐ์	ศรท่อง,	ช่ลวทิย	์เจย่รจติ้ต้,์	เบญจมาศ	

สุข้สถิต้ย์,	และช่ัยวัช่ร	พัรห้มจิต้ต้ิพังศ์	 (2563)	 ได้ศ้กษาความรอบร้้ทาง

สุข้ภาพัทางสุข้ภาพัข้องพัระสงฆ์์ในสังคมไทยพับปั็จจัยในการกำห้นด

สุข้ภาพัข้องพัระสงฆ์์ให้้ม่สุข้ภาพัท่�ด่	3	ป็ัจจัยสำคัญ	ป็ระกอบด้วย

	 1)	ป็ัจจัยด้านบุคคล	คือ	ความสามารถและทักษะในการเข้้าถ้ง

ข้้อม้ลสุข้ภาพั	 ความร้้	 ความเข้้าใจในการคิดวิเคราะห้์	 การรับร้้สิทธิและ

สวัสดิการทางสุข้ภาพัข้องรัฐ	 พัฤต้ิกรรมทางสุข้ภาพัในการฉันภัต้ต้าห้าร	

และการเจ็บป็�วยด้วยโรคไม่ติ้ดต้อ่เรื�อรงั	(Non-communicable	Diseas-

es:	NCDs)	

 

 

	 2)	ป็ัจจัยด้านสภาพัแวดล้อม	คือ	การทำบุญต้ักบาต้รข้องผู้้้ม่จิต้

ศรัทธา	วิถ่ช่่วิต้ข้องช่าวบ้านในชุ่มช่น	และความเช่ื�อในการทำบุญในสิ�งท่�

ผู้้เ้ป็น็ท่�รักท่�เส่ยช่่วติ้ไป็แลว้ช่ื�นช่อบ	รวมไป็ถง้โครงสรา้งการบรหิ้ารจดัการ
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องค์กรในการด้แลสุข้ภาพัและการส่งเสริมสุข้ภาพัให้้เห้มาะสมกับการ

ดำเนินช่่วิต้ป็ระจำวันข้องพัระสงฆ์์	

 

	 3)	ป็ัจจัยด้านนโยบาย	คือ	 การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุข้ภาพั

ข้องห้นว่ยงานทางสุข้ภาพัและการพัฒันานโยบายการส่งเสรมิสขุ้ภาพั	ถง้

แม้ว่าป็ัจจัยการกำห้นดสุข้ภาพัดังกล่าวจะเป็็นป็ัจจัยการกำห้นดสุข้ภาพั

เฉพัาะกลุ่มแต่้สามารถช่่วยข้ยายความเข้้าใจเก่�ยวกับปั็จจัยสังคมในการ

กำห้นดสุข้ภาพัได้เป็็นอย่างมาก
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2.2 ทุนัสุขภาวะของสามืเณรในัสังคู่มืไทย: 
หลักฐานัเชิิงประจักษ์์จากการสำารวจ

ค้ม่อืเลม่น่�เป็น็สว่นห้น้�งข้องการศก้ษาเรื�อง	“สามเณรใจสงิห้:์	วถิก่ารสรา้ง

สุข้ภาวะและการเร่ยนร้้ด้านสุข้ภาพัในมิต้ิสังคมวิทยา”	 ซึ่้�งได้ดำเนินการ

สำรวจร้ป็แบบการสร้างสุข้ภาวะวิถ่พัุทธข้องสามเณรในพัื�นท่�ภาคกลาง

และภาคเห้นือข้องป็ระเทศไทยในพัื�นท่�ต่้อเนื�องข้องการพััฒนาวัดและ

ชุ่มช่นต้้นแบบร่วมกับมห้าวิทยาลัยมห้าจุฬาลงกรณราช่วิทยาลัยและ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข้ภาพั	 (สสส.)	 ซึ่้�งม่การข้ับ

เคลื�อนเครือข้่ายการลดป็ัจจัยเส่�ยง	โดยม่ข้้อม้ลท่�น่าสนใจดังน่�

	 สามเณรท่�เป็็นกลุ่มต้ัวอย่างบรรพัช่าสามเณรในพัื�นท่�ภาคกลาง	

จำนวน	282	ร้ป็	(ร้อยละ	59.10)	และภาคเห้นือ	จำนวน	195	ร้ป็	(ร้อย

ละ	 40.90)	 โดยบรรพัช่าในวัดท่�เป็็นพัระอารามห้ลวง	 จำนวน	 220	 ร้ป็	

(ร้อยละ	46.10)	วัดราษฎร์	จำนวน	240	ร้ป็	(ร้อยละ	50.30)	สำนักสงฆ์์	

จำนวน	13	ร้ป็	(ร้อยละ	2.70)	และอื�น	ๆ	จำนวน	4	ร้ป็	(ร้อยละ	0.80)	

ส่วนให้ญ่ศ้กษาแผู้นกสามัญศ้กษาระดับมัธยมศ้กษาป็ีท่�	 3	 จำนวน	 159	

ร้ป็	(ร้อยละ	33.30)	รองลงมาศ้กษาอย้่ในระดับมัธยมศ้กษาป็ีท่�	6	จำนวน	

109	ร้ป็	(ร้อยละ	22.9)	มัธยมศ้กษาป็ีท่�	4	จำนวน	76	ร้ป็	(ร้อยละ	15.90)	

ไม่ได้ศ้กษาในแผู้นกสามัญศ้กษา	จำนวน	66	ร้ป็	(ร้อยละ	13.80)	กำลัง

ศ้กษาอย่้ในระดับมัธยมศ้กษาป็ีท่�	 5	 จำนวน	 40	 ร้ป็	 (ร้อยละ	 8.40)	

มัธยมศ้กษาป็ีท่�	1	จำนวน	14	ร้ป็	(ร้อยละ	2.90)	และมัธยมศ้กษาป็ีท่�	2	

จำนวน	13	ร้ป็	(ร้อยละ	2.70)	สำห้รับสามเณรท่�เข้้ารับการบรรพัช่าจะได้

รบัการศก้ษาในแผู้นกธรรมรว่มดว้ย	สามเณรท่�เป็น็กลุม่ต้วัอยา่งสว่นให้ญ่

ศ้กษาในระดับนักธรรมช่ั�นเอก	จำนวน	271	ร้ป็	(ร้อยละ	56.8)	ถัดมาม่

.....
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การศ้กษาอย้่ในระดับนักธรรมช่ั�นโท	จำนวน	129	ร้ป็	(ร้อยละ	27.0)	ไม่

ไดศ้ก้ษาในแผู้นกธรรม	จำนวน	55	รป้็	(รอ้ยละ	11.50)	และระดบันกัธรรม

ช่ั�นต้ร่	 จำนวน	 22	 ร้ป็	 (ร้อยละ	 4.60)	 ทั�งน่�	 สามเณรส่วนให้ญ่บรรพัช่า

สามเณรมาแล้วมากกว่า	5	ป็ี

	 	 สามเณรท่�เป็็นกลุ่มต้ัวอย่างม่น�ำห้นักต้ัวอย้่ระห้ว่าง	

51-70	กิโลกรัม	จำนวน	263	ร้ป็	(ร้อยละ	55.10)	รองลงมาม่น�ำห้นักต้ัว

มากกว่า	70	กิโลกรัมข้้�นไป็	จำนวน	120	ร้ป็	(ร้อยละ	25.20)	และม่น�ำ

ห้นักต้ัวอย้่ระห้ว่าง	31-50	กิโลกรัม	จำนวน	94	ร้ป็	(ร้อยละ	19.70)	โดย

น�ำห้นักต้ัวต้�ำสุดอย้่ท่�	36	กิโลกรัม	ส้งสุดอย้่ท่�	140	กิโลกรัม	ข้ณะท่�ส่วน

ส้งข้องสามเณรท่�เป็็นกลุ่มตั้วอย่างพับว่าม่ส่วนส้งส้งสุดอย้่ท่� 	 185	

เซึ่นต้เิมต้ร	ต้�ำสดุอย้ท่่�	137	เซึ่นต้เิมต้ร	กลุม่ต้วัอยา่งสว่นให้ญม่ส่ว่นสง้อย้่

ระห้ว่าง	161-170	เซึ่นต้ิเมต้ร	จำนวน	217	ร้ป็	(ร้อยละ	45.5)	ส่วนน้อย

ม่ส่วนส้งต้�ำกว่า	160	เซึ่นต้ิเมต้ร	จำนวน	116	ร้ป็	(ร้อยละ	24.30)	และม่

ส่วนส้งมากกว่า	170	เซึ่นต้ิเมต้ร	จำนวน	144	ร้ป็	(ร้อยละ	30.20)

	 ในส่วนข้องค่าดัช่น่มวลกาย	 (Body	Mass	 Index	 :	BMI)	ท่�ได้

จากการคำนวณน�ำห้นักต้วัเป็น็กโิลกรมัและนำไป็ห้ารดว้ยสว่นสง้ท่�มห่้นว่ย

เป็็นเมต้รยกกำลังสอง	 โดยใช่้เกณฑิ์ค่าดัช่น่มวลกายข้อง	 Asia-Pacific	

แสดงให้เ้ห้น็วา่กลุม่ต้วัอยา่งสว่นให้ญม่ค่า่ดชั่นม่วลกลายอย้ใ่นระดบัป็กต้ิ	

(18.50-22.90	กก./ม.2)	จำนวน	161	ร้ป็	(ร้อยละ	33.80)	รองลงมาม่ค่า

ดัช่น่มวลกายอย้่ในระดับอ้วน	(>	25	กก./ม.2)	จำนวน	139	ร้ป็	(ร้อยละ	

29.10)	อย้ใ่นระดับน�ำห้นักนอ้ย	(<	18.50	กก./ม.2)	จำนวน	113	รป้็	(รอ้ย

ละ	23.70)	และอย้่ในระดับน�ำห้นักเกิน	(23	-24.90	กก./ม.2)	จำนวน	64	

ร้ป็	 (ร้อยละ	 13.40)	 สามเณรท่�เป็็นกลุ่มต้ัวอย่างส่วนให้ญ่ยังไม่เจ็บป็�วย

ดว้ยโรคป็ระจำต้วัดว้ยสำห้รบัความเส่�ยงต่้อความลอ่แห้ลมจากปั็จจัยเส่�ยง

ทางสุข้ภาพั	 ได้แก่	 การถ้กช่ักช่วนให้้ส้บบุห้ร่�	 และการถ้กช่ักช่วนให้้ดื�ม
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	 กลุ่มต้ัวอย่างท่�เป็็นสามเณร	ม่เกณฑิ์การให้้คะแนน	3	ระดับคือ	

ม่ความรอบร้้ทางสุข้ภาพัไม่เพั่ยงพัอ	 (ค่าคะแนน	0-8)	 ม่ความรอบร้้ทาง

สุข้ภาพัยังน่ากังวล	(ค่าคะแนน	9-12)	และม่ความรอบร้้ทางสุข้ภาพัเพั่ยง

พัอ	 (ค่าคะแนน	 13-16)	 สามเณรท่�เป็็นกลุ่มตั้วอย่างส่วนให้ญ่ม่เกณฑ์ิ 

ความรอบร้้ทางสุข้ภาพัอย้่ในระดับม่ความรอบร้้ทางสุข้ภาพัเพั่ยงพัอ	

จำนวน	 405	 ร้ป็	 (ร้อยละ	 84.90)	 ถัดมาม่ความรอบร้้ทางสุข้ภาพัยังน่า

กังวล	จำนวน	51	ร้ป็	 (ร้อยละ	10.70)	และม่ความรอบร้้ทางสุข้ภาพัไม่

เพั่ยงพัอ	จำนวน	21	ร้ป็	(ร้อยละ	4.40)	ค่าคะแนนเฉล่�ยความรอบร้้ทาง

สุข้ภาพัอย้่ท่�	14.39	คะแนน

		 สามเณรท่�เป็็นกลุ่มตั้วอย่างม่ความเข้้าใจเป็็นอย่างด่ต่้อปั็จจัย

เส่�ยงทางสุข้ภาพัทั�ง	 2	 ป็ระเภท	 โดยบุห้ร่�ม่ค่าคะแนนเฉล่�ยอย้่ท่�	 6.05	

คะแนน	และการดื�มแอลกอฮอล์ม่ค่าคะแนนเฉล่�ยอย้่ท่�	6.99	คะแนน	

		 สามเณรท่�เป็็นกลุ่มตั้วอย่างส่วนให้ญ่ม่พัฤติ้กรรมการป้็องกัน

ป็ัจจัยเส่�ยงทางสุข้ภาพัอย้่ในระดับมาก	จำนวน	374	ร้ป็	(ร้อยละ	78.40)	

ถดัมามพ่ัฤต้กิรรมการป็อ้งกนัป็จัจยัเส่�ยงทางสขุ้ภาพัอย้ใ่นระดบัมากอย้ใ่น

ระดับป็านกลาง	 จำนวน	 61	 ร้ป็	 (ร้อยละ	 12.80)	 และม่พัฤต้ิกรรมการ

ป็้องกันป็ัจจัยเส่�ยงทางสุข้ภาพัอย้่ในระดับมากระดับน้อย	จำนวน	42	ร้ป็	

(ร้อยละ	 8.80)	 เมื�อพัิจารณาแยกรายด้านพับว่า	 สามเณรท่�เป็็นกลุ่ม

ต้ัวอย่างม่พัฤต้ิกรรมการป็้องกันป็ัจจัยเส่�ยงทางสุข้ภาพัจากการส้บบุห้ร่�	

การดื�มแอลกอฮอล์	และการเล่นการพันัน	อย้่ในระดับมาก

		 สามเณรท่�เป็น็กลุม่ตั้วอยา่งสว่นให้ญ่ม่รป้็แบบการสร้างสขุ้ภาวะ

วิถ่พัุทธอย้่ในระดับเข้้มแข้็ง	จำนวน	428	ร้ป็	 (ร้อยละ	89.70)	และม่ร้ป็

แบบการสร้างสุข้ภาวะวิถ่พัุทธอย้่ในระดับล่อแห้ลม	จำนวน	49	ร้ป็	(ร้อย

ละ	10.30)	เมื�อพัิจารณาแยกรายด้านพับว่า	สามเณรท่�เป็็นกลุ่มต้ัวอย่าง

ร้ป็แบบการสร้างสขุ้ภาวะวิถพ่ัทุธข้องสามเณรในด้านสขุ้ภาวะทางกาย	สุข้
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ภาวะทางจติ้	สขุ้ภาวะทางสงัคม	และสขุ้ภาวะทางป็ญัญา	อย้ใ่นระดบัเข้ม้

แข้็งซึ่้�งพัร้อมต้่อการป็้องกันป็ัจจัยเส่�ยงทางสุข้ภาพั
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บัทท่� 3
พืุ่ทธธรรมื
สุขภาวะ



พัระพุัทธศาสนากับสังคมเป็็นความสัมพัันธ์ท่�เก่�ยวเนื�องในการนำมาป็รับ

ใช่ใ้นช่วิ่ต้ป็ระจำวนั	เพัื�อเป็น็แนวทางส้สั่งคมสงบสขุ้	ห้ลักพัทุธธรรมท่�เป็น็

ดงัห้ลักคำสอนข้องพัระพุัทธศาสนาจง้ถก้นำมาป็รับใช้่ในลักษณะข้องการ

พัฒันาจิต้ข้องมนุษย	์โดยเป็ล่�ยนแป็ลงจิต้ท่�อกศุลส้จ่ติ้กุศล	เมื�อจติ้ท่�อกศุล

ถ้กสะสมในระดับท่�เข้้มข้้นจะนำไป็ส้่การกระทำอันทุจริต้ทั�งกาย	วาจา	ใจ	

กลา่วคอืการพััฒนาจิต้ไป็ส้ค่วามคดิและการกระทำกศุลจติ้ท่�ถก้กลั�นกรอง

ด้วยป็ัญญา	(ป็ัญญินทร่ย์)	สำห้รับป็ัจจัยท่�ทำให้้มนุษย์เกิดการเร่ยนร้้ต้าม

แนวคิดพัื�นฐานองค์ความร้้ต้ามนัยข้องพัระพัุทธศาสนาม่	2	ป็ระการ	โดย	

โครงการสร้างเสริมเครือข้่ายลดปั็จจัยเส่�ยงต้ามแนวพัระพุัทธศาสนา	

(2564)	 ได้กล่าวให้้เห้็นถ้งห้ลักพัุทธธรรมท่�สามารถนำมาป็รับใช่้ในการ

พััฒนาจิต้ข้องมนุษย์เพัื�อลดป็ัจจัยเส่�ยง	ดังน่�

3.1 โยนิิโสมนิสิการ
.....

 	ซึ่้�งถือเป็็นป็ัจจัยภายใน	 (Inner	Factors)	กล่าวคือการพััฒนา

จิต้ให้้เกิดความคิดท่�เป็็นเห้ตุ้เป็็นผู้ลข้องปั็จเจกท่�ม่ปั็ญญาเป็็นต้ัวกำกับ

ควบคุมกระบวนการคิดก่อนนำไป็ส้่การกระทำทางวาจาและทางร่างกาย	

ทั�งน่�	พัระพัรห้มคุณาภรณ์	 (ป็.อ.	ป็ยุตฺ้โต้)	 (2549)	 ได้ให้้ความห้มายข้อง

โยนิโสมนสกิาร	คอื	ปั็จจัยท่�นำไป็ส้ค่วามคดิในทศิทางท่�ด	่ถือเป็น็ความคดิ

ข้องป็ัจเจกท่�อิสระ	เพัื�อเป็็นการฝึึกความคิดอย่างม่ห้ลักการ	เป็็นระเบ่ยบ	

และม่เห้ตุ้ผู้ล	วิเคราะห้์ทะลุป็รุโป็ร่งไม่มองสิ�งต้่าง	ๆ	อย่างต้ื�นเข้ิน	ส่งผู้ล

ให้้ป็ัจเจกซึ่้�งเป็็นเจ้าข้องความคิดสามารถดำเนินช่่วิต้ได้อย่างป็กต้ิสุข้ได้

ดว้ยต้นเอง	ไมต่้อ้งพั้�งพัาผู้้อ้ื�น	โยนโิสมนสกิารจง้ถอืเป็น็วธิก่ารแห้ง่ป็ญัญา

	 โยนิโสมนสิการถือเป็็นเรื�องข้องความคิดซึ่้�งม่ความเก่�ยวข้้องกับ

ทัศนคต้ิ	ความเช่ื�อ	ห้รือความร้้ส้ก	จ้งสามารถสังเคราะห้์ลงในห้มวดธรรม

42



 1) สุต่ิ (Mindfulness) ในความห้มายข้อง	พัจนานุกรมพัุทธ

ศาสต้ร์ฉบับป็ระมวลศัพัท์	(2546)	ให้้ความห้มายคำว่า	สต้ิ	ห้มายถ้ง	การ

ระล้กถง้เห้ต้หุ้รอืการกระทำใด	ๆ 	ซึ่้�งเคยกระทำแต้ก่อ่นนานมาแลว้ได	้การ

ควบคมุใจต้อ่กิจ	ห้รือการกมุจิต้ไว้กบัสิ�งใดสิ�งห้น้�งอย่างต้ั�งมั�น	ฉะนั�นสต้จิง้

ถือเป็็นจิต้ท่�ส่งผู้ลให้้เกิดความคิดท่�ควบคุมไม่ให้้กระทำพัฤติ้กรรมอันเป็็น

อกศุล	ซึ่้�งการป็ระยุกต้น์ำห้ลกัสต้มิาใช้่สามารถเป็น็ไป็ในการต้ั�งสต้เิมื�อถก้

กระตุ้้น	 ช่ักช่วน	 ห้รือเกิดความอยากด้วยต้นเองและห้ยุดคิด	 ทั�งน่�อาจ

ทดแทนห้รือเบ่�ยงเบนดว้ยกจิกรรมนนัทนาการท่�สรา้งสรรค	์อาท	ิการออก

กำลังกาย	 การบำเพั็ญป็ระโยช่น์	 ห้รือการร่วมกิจกรรมอาสาสมัครท่�เกิด

ป็ระโยช่น์แก่ต้นเองและผู้้้อื�น	 อ่กทั�งม่ความยับยั�งชั่�งใจเมื�อม่โฆ์ษณาเก่�ยว

กับอบายมุข้	 โดยทั�งห้มดน่�การม่สต้ิจะทำให้้บุคคลสามารถห้ยุดคิดและ

ไต้ร่ต้รองดว้ยป็ญัญาถง้เห้ต้แุละผู้ลข้องการกระทำต้อ่ไป็ไดว้า่ควรจะเข้้าไป็

ยุ่งเก่�ยวกับอบายมุข้ห้รือไม่และจะม่วิธ่ป็ฏิเสธอย่างไร

 2) สุัมป็ชั้ญญะ (Awareness) คือการร้้ต้ัวอย้่ต้ลอด	 การ

ป็ระยุกต้์ใช่้สัมป็ช่ัญญะจ้งเพัื�อวิเคราะห้์ระห้ว่างสิ�งท่�ด่และไม่ด่	 ป็ระกอบ

กบัวธ่ิการแกไ้ข้ป็ญัห้าท่�เห้มาะสม	ห้รอืกคื็อการใช่ก้ศุโลบายทั�ง	3	ป็ระการ	
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ได้แก่	 (1)	อายโกศล	คือความฉลาดรอบร้้ในทางและเห้ตุ้ข้องความเจริญ	

โดยเร่ยนร้้ถ้งความเป็็นจริงข้องโทษ	 ไม่กระทำเล่ยนแบบผู้้้ท่�ต้ิดอบายมุข้	

และต้ระห้นักร้้ว่าต้นม่ความต้้องการต้่ออบายมุข้ห้รือไม่เพัื�อท่�จะรับมือใน

ข้ั�นต้่อไป็ได้	(2)	อป็ายโกศล	คือความฉลาดและรอบร้้ในทางและเห้ตุ้ข้อง

ความเสื�อมถอย	โดยเร่ยนร้้ถ้งโทษข้องอบายมุข้อย่างถ่องแท้	ไม่ร้้ส้กยินด่

เมื�อพับเห้็นโฆ์ษณาเก่�ยวกับอบายมุข้	รวมถ้งม่ส่วนร่วมในการรณรงค์การ

เลิกอบายมุข้	และ	(3)	อุป็ายโกศล	คือความฉลาดรอบร้้ในวิธ่การท่�นำไป็

ส้เ่ป็า้ห้มาย	โดยการร้ต้้นและวธิดั่บความคดิ	ซึ่้�งอาจจะทำจติ้ใจให้ส้งบห้รือ

ห้ากิจกรรมทำเพัื�อข้จัดความคิด	ทั�งน่�อายโกศลและอป็ายโกศล	สามารถ

นำมาป็รับใช้่เพืั�อตั้ดสินใจว่าสิ�งไห้นควรห้รือไม่ควร	และอุป็ายโกศลมาป็รับ

ใช่้กับการห้าแนวทางท่�เห้มาะสมเพืั�อกำกับสัมป็ช่ัญญะข้องบุคคลให้้ม่จิต้

ท่�ป็ระพัฤต้ิในสิ�งกุศลท่�ถ้กท่�ควร

 3) หลักอิที่ธิบาที่	เป็็นห้ลักธรรมท่�มุ่งเน้นความสำคัญถ้งวิธ่ท่�นำ

ไป็ส้เ่ป็า้ห้มายห้รอืความสำเร็จอยา่งมป่็ระสิทธภิาพั	โดยสามารถนำมาป็รับ

ใช่้เพัื�อให้้พั้�งพัาต้นเอง	 ม่ความเพ่ัยรพัยายามด้วยต้นเองในการป็ระสบ
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ความสำเร็จ	ไมจ่ำเป็น็ต้้องเก่�ยวข้อ้งกับอบายมุข้ห้รือสิ�งอกุศล	ซึ่้�งห้ลักอิทธิ

บาทจะป็ระกอบไป็ดว้ยห้ลักธรรม	4	ป็ระการ	ท่�จะนำทางไป็ส้ค่วามสำเรจ็

ต้ามท่�มุ่งห้วัง	คือ	

	 	 (1)	ฉนัทะ	คอืความพัง้พัอใจในสิ�งท่�ต้นม	่พัรอ้มกบัการ

ฝึักใฝึ�ในกุศลธรรม	 เป็็นความต้ั�งใจข้องปั็จเจกต่้อความคิดข้องต้นในการ

สร้างแรงจ้งใจห้รือข้้อด่ต่้อการป็ระพัฤต้ิด่	 สามารถป็ระยุกต้์ใช่้ใน

สถานการณล์ะอบายมขุ้	ห้ากละเลกิไดจ้ะสง่ผู้ลด่ต้อ่สขุ้ภาพัข้องต้นเองและ

ผู้้อ้ื�น	ต้ดัคา่ใช่จ้า่ยรกัษาพัยาบาล	ไมเ่ป็น็ภาระข้องครอบครวั	ไมส่รา้งความ

เดอืดรอ้นให้ผู้้้อ้ื�นและสงัคม	เป็น็ต้้น	การฝึกัใฝึ�ในคณุธรรมสามารถป็ระยกุต้์

ใช่้ในการทำกิจกรรมอื�นท่�เป็็นป็ระโยช่น์	 แทนการทำกิจกรรมท่�ข้้องเก่�ยว

กับอบายมุข้	 การนำห้ลักธรรมมากำกับความคิดเพัื�อยับยั�งความต้้องการ

อบายมุข้	เป็็นต้้น	

	 	 (2)	วริิยะ	คอืความเพ่ัยรและมั�นคง	ไมย่อ่ทอ้ต้อ่อปุ็สรรค	

โดยต้ั�งอย้่บนเงื�อนไข้การเร่ยนร้้	 กิจกรรม	และความต้ั�งใจ	ท่�ต้ั�งใจต้่อการ

ละอบายมุข้อย่างสม�ำเสมอไม่เก่ยจคร้าน	ห้าวิธ่ท่�เห้มาะสม	ม่เห้ตุ้ผู้ลท่�จะ

ไมยุ่ง่เก่�ยวกับอบายมขุ้	พัร้อมทั�งเห้น็ถง้ป็ระโยช่นข์้องการละเลิกอบายมขุ้

และเต้็มใจป็ฏิบัต้ิอย่างเคร่งครัด	

	 	 (3)	จิต้ต้ะ	คือความเอาใจใส่	จดจ่อกับสิ�งท่�ทำ	ณ	ข้ณะ

นั�น	โดยไมล่ะทิ�งห้นา้ท่�	ต้ั�งอย้บ่นเงื�อนไข้กจิกรรมและความต้ั�งใจ	สามารถ

นำมาป็รับใช่ก้บัการละอบายมขุ้โดยท่�มค่วามตั้�งใจจดจอ่ต้อ่การละ	ใช่ช้่ว่ติ้

ให้้เป็็นป็กต้ิท่�ไม่ต้้องพั้�งอบายมุข้

	 	 (4)	 วิมังสา	คือการต้วรจสอบ	พัิจารณาไต้ร่ต้รองและ

ป็ระเมินผู้ลอย่างรอบคอบด้วยปั็ญญา	 โดยท่�ม่การต้รวจสอบต้นเองว่า

สามารถละอบายมุข้ได้ห้รือไม่	ห้าวิธ่ท่�ม่ป็ระสิทธิภาพัท่�ช่่วยให้้ละได้อย่าง

ถาวร	 รวมถ้งม่การป็ระเมินต้นเองว่าวิธ่การท่�ป็ฏิบัต้ินั�นสามารถสร้าง
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ผู้ลลัพัธ์ท่�ด่ได้ห้รือไม่	เพัื�อให้้ได้ซึ่้�งผู้ลลัพัธ์ท่�ป็ระสบผู้ลสำเร็จส้่สุข้ภาวะท่�ด่	

 4) ฆ์รูาวาสุธรูรูม	 ฆ์ราวาสธรรมคือห้ลักธรรมท่�เป็ร่ยบกับ

คณุลักษณะท่�ดใ่นการดำเนินช่วิ่ต้ท่�ป็จัเจกช่นสามารถนำมาป็รับใช้่ในการ

ดำเนินช่่วิต้ร่วมกับผู้้้อื�นในสังคม	 ป็ระพัฤต้ิต้นอย้่ในกรอบท่�เห้มาะสมใน

การม่ป็ฏิสัมพัันธ์ร่วมกับผู้้้อื�น	รวมไป็ถ้งสังคมและสภาพัแวดล้อมท่�เข้้ามา

มบ่ทบาทในความสมัพันัธก์บัต้นเอง	เพัื�อนำไป็ส้ก่ารมเ่กราะป็อ้งกนัต้อ่สิ�ง

เร้ารอบด้านท่�จะส่งผู้ลให้้ต้นเองเกิดกิเลส	 ไม่มัวเมาไป็กับสิ�งท่�จะนำไป็ส้่

กิเลสห้รือความต้้องการในอบายมุข้	 โดยห้ลักฆ์ราวาสธรรมสามารถแบ่ง

ออกเป็็น	4	ป็ระการ	ได้แก่

	 	 (1)	 สัจจะ	 ม่ความห้มายว่า	 จริง	 แท้	 ซึ่้�งสื�อถ้งความ

ซึ่ื�อสัต้ย์จากการตั้�งป็ณิธานอย่างแน่วแน่ต้่อการกระทำใด	 ๆ	 ท่�ต้นมุ่งห้วัง	

การยอมรบัป็ัญห้าซึ่้�งเป็น็การเร่ยนร้ถ้้งโทษข้องการกระทำและยอมรบัถง้

โทษ	 ต้ั�งต้นอย้่บนฐานข้องความจริง	 เป็็นการเร่ยนร้้และรับฟื่ังความจริง

และไม่ห้ลงเช่ื�อคำโฆ์ษณาช่วนเช่ื�อท่�เกนิจริง	รวมถ้งการแสวงห้าข้้อเท็จจริง

ในการแก้ไข้ป็ัญห้าว่าม่แนวทางห้รือวิธ่ป็ฏิบัต้ิอย่างไรเพัื�อให้้สิ�งท่�ต้ั�ง

ป็ณิธานไว้ป็ระสบผู้ลสำเร็จดังท่�ต้ั�งไว้
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	 	 (2)	ทมะ	คอื	การฝึกึฝึน	ข้ม่ใจข้องต้นเองดว้ยความต้ั�งใจ

วา่จะไมเ่ข้า้ไป็ยุง่เก่�ยวกบัสิ�งอกศุลท่�จะนำพัาแต่้ผู้ลเสย่มาแก่ต้น	ข่้มใจข้อง

ต้นเองเมื�อเกดิความคิดท่�จะกระทำสิ�งท่�อกศุลท่�เกดิจากความเคยชิ่น	มก่าร

ป็รบัป็รงุต้นเอง	ป็รบัต้วัดว้ยการป็รบัเป็ล่�ยนพัฤต้กิรรมและกจิกรรมเดมิท่�

เก่�ยวข้้องกับสิ�งอกุศล	เพัื�อให้้ต้นเองนั�นละได้โดยสำเร็จ

	 	 (3)	ข้ันต้ิ	คือ	ความอดทนอดกลั�นต้นเองเมื�อเกิดความ

อยากในอบายมุข้ท่�จะนำมาส้ป่็จัจยัเส่�ยงทางสุข้ภาวะท่�เกดิจากการสภาพั

แวดลอ้มห้รือสถานการณท์่�บบ่บงัคบัดว้ยกเิลส	มค่วามข้ยนัห้มั�นเพัย่รและ

ความมุ่งมั�นต้ั�งใจอย่างสม�ำเสมอต่้อเป้็าห้มายท่�ต้ั�งไว้อย่างไม่ย่อท้อ	 อาทิ	

สามารถยบัยั�งต้นเมื�ออยากดื�มสรุา	ห้รอืการตั้�งมั�นในการลดและละการดื�ม

สุราอย่างถาวรอย่างต้ั�งใจ	เป็็นต้้น	

	 	 (4)	จาคะ	คือ	การละกิเลส	และความสุข้สบายช่ั�วคร้่ท่�

ไดม้าซ้ึ่�งกเิลสด้วยความต้ั�งใจ	รวมไป็ถง้ให้ค้วามช่ว่ยเห้ลือและเอื�อเฟื่่�อเผู้ื�อ

แผู้่แก่ผู้้้ท่�ต้้องการความช่่วยเห้ลือเช่่นเด่ยวกับต้น	ท่�สามารถทำได้โดย

การชั่กช่วน	 ให้้ความร้้เก่�ยวกับวิธ่การห้รือแนวทางป็ฏิบัต้ิต้นท่�เป็็น

ป็ระโยช่น์	เพัื�อให้้ทั�งต้นเองและผู้้้อื�นห้ลุดพั้นจากกิเลส
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3.2 หลักปรโติโฆ์สะ

	 จัดเป็็นป็ัจจัยภายนอก	(External	Factor)	โดยห้มายถ้งการรับ

ร้้และการเร่ยนร้้ท่�เกิดจากการข้ัดเกลาและกระตุ้้นจากภายนอกไม่ว่าจะ

เป็น็การสั�งสอน	การบอกเล่า	การโฆ์ษณา	คำแนะนำ	อาท	ิครอบครัว	กลุม่

เพัื�อน	สถาบันทางการศ้กษา	อินเทอร์เน็ต้	ค่านิยม	สภาพัแวดล้อม	ซึ่้�งถือ

เป็น็ป็จัจยัทางสงัคมท่�อย้โ่ดยรอบและสามารถเข้า้มามอ่ทิธพิัลต้อ่จติ้ใจและ

ความคิดจนนำไป็ส้่พัฤต้ิกรรมต้่าง	ๆ	ท่�แสดงออกมา	ห้ลัก

ป็รโต้โฆ์สะจง้มท่ั�งสองด้านโดยมท่ั�งด้านด่และไม่ด	่ซึ่้�งห้ากเป็น็ไป็ในทิศทาง

ท่�ด่คือกัลยาณมิต้รห้รือมิต้รท่�ด่	และป็าป็มิต้รคือมิต้รท่�ไม่ด่	โดยทั�งสองจะ

เป็น็ป็จัจยัห้ลกัท่�มอ่ทิธพิัลและสามารถช่กัจง้ป็จัเจกบคุคลให้ไ้ป็ในทศิทาง

ใดทิศทางห้น้�ง

	 ห้ากกล่าวถ้งมิต้รท่�ด่	พัุทธทาสภิกขุ้	ได้กล่าวถ้งความห้มายข้อง

คำว่ามิต้รถ้งสองนัยยะ	 โดยมิต้รท่�เป็็นบุคคลห้มายถ้ง	 เพัื�อน	 ห้รือคนท่�ม่

ความพั้งพัอใจซึ่้�งกันและกัน	 กระทำด่ต้่อกัน	 ห้วังด่ต้่อกันอย่างบริสุทธิ�ใจ	

มล่กัษณะทางกายภาพัห้รอืลกัษณะบางอยา่งคลา้ยคลง้กนั	อาท	ิความเป็็น

มนุษย์	 นับถือศาสนาเด่ยวกัน	 สัญช่าต้ิเด่ยวกัน	 เป็็นต้้น	 และมิต้รในทาง

ภาษาธรรม	ห้มายถง้	ธรรม	ท่�สามารถทำให้ปั้็จเจกบุคคลนั�นพัน้ทกุข้	์อาทิ	

มรรคม่องค์แป็ด	เป็็นต้้น	(มห้าพั้นทอง	สต้ิสมฺป็นฺโน	(เสือเข้่ยว),	2547)	

	 พัระเทพัเวท	่(ป็.อ.	ป็ยุต้โฺต้)	กลา่วถง้การได้มคัคเุทศก์ท่�ด	่คือโช่ค

ดใ่นการเดนิทาง	เป็รย่บกบัการดำเนนิช่ว่ติ้ข้องมนษุยท์่�ต้้องมก่ลัยาณมติ้ร

ท่�ดใ่นการนำไป็ส้ช่่ว่ติ้ท่�ดใ่นจุดเริ�มต้น้	โดยกลัยาณมติ้รเป็น็ปั็จจยัสำคญัใน

การช่ักนำทางเดินท่�ถ้กต้้องเพัื�อให้้ป็ัจเจกบุคคลเข้้าถ้งและเข้้าใจในทางท่�

ถ้ก	ห้รือก็คือ	สัมมาทิฏฐิ	ท่�จะนำพัาไป็ส้่เป็้าห้มายความสำเร็จได้รวดเร็ว

ยิ�งข้้�น	ซึ่้�งห้ากไมม่กั่ลยาณมติ้รท่�ด่ก็เห้มือนกบัการห้ลงทางท่�ไมร่้ว้า่ต้อ้งเดนิ

.....
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ไป็ทางไห้น	 ไม่เห็้นทางออกข้องปั็ญห้าช่่วิต้	 และอาจเดินในทางท่�ผู้ิดจน

ความผู้ดิพัลาดนั�นสง่ผู้ลกระทบจนทำให้ช้่ว่ติ้มค่วามทกุข้	์โดยกอ่นท่�จะเข้า้

ส้่มรรคห้รือข้้อป็ฏิบัต้ิท่�ถ้กต้้องท่�จะนำไป็ส้่เป้็าห้มายบรรลุทางพัระพุัทธ

ศาสนา	 การม่กัลยาณมิต้รท่�ด่เป็็นกรอบกำกับไป็ส้่ทางเดินท่�ด่จ้งเป็็นสิ�ง

สำคัญ	(พัระเทพัเวท่	(ป็.อ.	ป็ยุตฺ้โต้),	2534)

	 ห้ลักป็รโต้โฆ์ษะจ้งเป็็นห้ลักธรรมท่�ม่ความเห้มาะสมในการเป็็น

สภาพัแวดล้อมท่�เอื�อในฐานะกัลยาณมิต้รท่�จะช่่วยให้้ป็ัจเจกช่นเป็็นไป็ใน

ทิศทางท่�ด่จากการป็รับเป็ล่�ยนและพััฒนาพัฤติ้กรรมให้้เห้มาะสมในข้ณะ

มป่็ฏสิมัพัันธร่์วมกนั	เพัื�อให้ก้ารป็ฏบิติั้ต้นเป็น็ไป็ในทศิทางท่�เห้มาะสม	อย้่

ในกรอบข้องความถ้กต้้องทั�งทางศ่ลธรรมและกฎการอย้่ร่วมกันในสังคม	

สามารถแก้ไข้ป็ัญห้าและสร้างสังคมท่�ด่สำห้รับทุกคนในสังคม	 ทั�งน่�ห้ลัก

ป็รโต้โฆ์ษะในฐานะข้องห้ลักธรรมท่�เป็น็ปั็จจัยภายนอกท่�กระตุ้น้ปั็จเจกช่น

ด้วยสภาพัแวดล้อมจากการม่มิต้รท่�ด่สามารถนำมาป็รับใช้่ในระดับ

ครอบครัว	องค์กร	ชุ่มช่นและสถาบันได้ดังต้่อไป็น่�

	 สำห้รับห้ลักกัลญาณมิต้ต้ธรรม	 คือห้ลักข้องคุณสมบัต้ิข้องกัลป์็

ญาณมติ้รท่�ดพ่ัรอ้มดว้ยคณุสมบติั้ต่้าง	ๆ 	อยา่งครบถว้น	ในป็จัจยัภายนอก

ความสัมพัันธ์ท่�ม่ความเป็็นกัลยาณมิต้รท่�ด่จะทำให้้สิ�งแวดล้อมท่�กระตุ้้น

ให้้เกิดอกุศลธรรมไม่เกิดข้้�นห้รือไม่สามารถช่ักจ้งป็ัจเจกช่นได้	กัลป็์ญาณ

มิต้ต้ธรรม	7	ป็ระการ	ป็ระกอบด้วย	(1)	ป็ิโย	ห้มายถ้งเป็็นท่�รัก	 ท่�พัอใจ

ข้องผู้้อ้ื�น	(2)	คร	ุห้มายถง้เป็น็ท่�เคารพั	(3)	ภาวนโ่ย	ห้มายถง้	เป็น็ท่�ยกยอ่ง

เป็็นแบบอย่าง	 (4)	วตฺ้ต้า	จ	ห้มายถ้ง	 เป็็นนักพั้ด	ฉลาดใช่้ถ้อยคำ	(5)	ว

จนกฺข้โม	ห้มายถ้ง	เป็็นผู้้้อดทนไม่เอนเอ่ยง	(6)	คมฺภ่รญฺฺจ	ห้มายถ้ง	กถํ	กตฺ้

ต้า	ห้มายถ้ง	ผู้้้ท่�กล่าวอธิบายถ้อยคำท่�ล้กซึ่้�งได้	และ	(7)	โน	จฏฺฺฐาเน	นิโย

ช่เย	ห้มายถง้	ไมช่่กันำไป็ในทศิทางเสื�อมเสย่	ทั�งน่�ห้ลกักลัยาณมติ้รเป็็นรป้็

แบบท่�ครอบคลุมห้ลกัพัทุธธรรมในทกุระดบัทั�งในระดับครอบครัว/คนใกล้
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ช่ดิ	ระดบัองคก์ร/สถาบนั	ระดบัช่มุช่น	และระดบันโยบาย/สงัคม	โดยเป็น็

ห้ลักธรรมท่�เป็ร่ยบกับเป็็นบันไดท่�นำไป็ส้่ความสำเร็จในการพััฒนาและ

ป็รับเป็ล่�ยนพัฤต้ิกรรมข้องบุคคลเพัื�อให้้อย้่ในกรอบข้องศ่ลธรรมอันด่ใน

การสร้างสภาพัแวดล้อมแบบกัลยาณมิต้ร

 1) รูะดัับครูอบครูัว/คนั้ใกล้ช้ิดั

  1.1) ไต่รูสิุกขา	คือการศ้กษา	3	ป็ระการ	ห้รอืข้อ้ป็ฏบิตั้ิ	

3	ป็ระการ	เพัื�อช่ว่ติ้ท่�ป็ระสบความสำเรจ็ซึ่้�งมค่วามเก่�ยวข้อ้งกบัศล่	สมาธิ	

ป็ัญญา	ในการพััฒนาในด้านความสัมพัันธ์	จิต้ใจ	ความคิด	โดยไต้รสิกข้า

ป็ระกอบไป็ด้วย

	 	 (1)	อธิส่ลสิกข้า	กล่าวถ้งความสัมพัันธ์กับสิ�งแวดล้อม

โดยรอบไมว่า่จะเป็น็มนษุย	์สิ�งมช่่ว่ติ้อื�น	ๆ 	ทั�งนื�การนำมาป็รบัใช่ใ้นรป้็แบบ

ข้องการกำห้นด	ควบคุม	และม่กฎท่�ช่ัดเจน	เพัื�อเป็็นการป็ิดกั�นการทำช่ั�ว	

มร่ะเบย่บในช่ว่ติ้และสงัคม	การควบคมุดแ้ลพัฤต้กิรรม	และดำรงช่ว่ติ้โดย

ป็กต้ิด้วยการไม่ทำช่ั�ว	 ซึ่้�งสามารถนำมาป็ระยุกต้์ใช่้ในลักษณะข้องการท่�

ครอบครัวและคนใกล้ช่ิดร่วมกันสร้างสภาพัแวดล้อมท่�ม่แนวคิดท่�ไป็ใน

ทิศทางข้องการทำช่ั�ว	 ม่ระเบ่ยบข้้อต้กลงและกฎเกณฑิ์เพัื�อควบคุม

พัฤต้ิกรรมเพัื�อไม่ให้้บุคคลม่พัฤต้ิกรรมท่�ไม่ด่	

	 	 (2)	อธจิติ้ต้สิกข้า	คือด้านจิต้ใจ	ม่ลักษณะข้องการสร้าง

เสริมจิต้ใจข้องบุคคลให้้ย้ดมั�นในคุณธรรมอันด่	 ม่จิต้ท่�มั�นคง	 สงบ	 โดย

สามารถป็ระยกุต้ใ์ช่ใ้นลกัษณะข้องการท่�ครอบครวัและคนใกลช้่ดิมค่วาม

ร่วมมือและม่ส่วนร่วมในกิจกรรมเชิ่งคุณธรรมร่วมกัน	 ป็ฏิเสธและไม่พั้ง

พัอใจกับสิ�งอกุศล	ฝึึกฝึนจิต้ใจให้้สงบ	พัร้อมทั�งดำรงช่่วิต้ให้้ม่คุณภาพัท่�ด่

ข้้�นด้วยความพั้งพัอใจร่วมกันในครอบครัว

	 	 (3)	อธปิ็ญัญาสกิข้า	ห้รอืกค็อืการฝึกึปั็ญญาให้ร้้ถ้ง้แกน่

แท้ข้องสิ�งต้่าง	ๆ	ใช่้ช่่วิต้และทำกิจกรรมต้่าง	ๆ	ในช่่วิต้ป็ระจำด้วยป็ัญญา	
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และม่จิต้ใจท่�ผู้่องใส	 สามารถป็ระยุกต้์ใช่้ได้โดยการใช้่สต้ิปั็ญญาในการ

เรย่นร้ถ้ง้คณุและโทษข้องกจิกรรม	การกระทำต้า่ง	ๆ 	เพัื�อให้้ร้ถ้้งความเส่�ยง	

ผู้ลลัพัธ์	ห้ากกิจกรรมห้รือการกระทำนั�นเกิดข้้�น	 ใช่้สต้ิในการดำเนินช่่วิต้

ท่�ไมต่้อ้งกระทำสิ�งไม่ด	่และการพัฒันาจิต้ใจให้ด้ข้่้�นอย้ต่้ลอดเวลาโดยการ

ทำสมาธิห้รือการเจริญวิป็ัสสนาภาวนา

  1.2) หลักที่ิศเบื�องหนั้้า คือ	บิดามารดา	ซึ่้�งเป็็นผู้้้ใกล้

ช่ดิท่�มอิ่ทธพิัลเป็น็อย่างมากท่�สดุข้องบุคคลในการกระตุ้น้	ช่กัจง้	และเป็น็

แบบอย่างท่�ด่	 ทำห้น้าท่�ในการแนะนำ	 ฝึึกฝึน	 และสั�งสอนอบรมเพัื�อให้้

บุคคลอย้่ในศ่ลธรรม	 ไม่กระทำพัฤต้ิกรรมอันเป็็นผู้ลเส่ยต้่อต้นเองและผู้้้

อื�น	สามารถป็ระยุกต้์ใช่้ในลักษณะข้องการห้้ามห้รือแนะนำไม่ให้้ยุ่งเก่�ยว

ห้รือกระทำสิ�งอกุศล	 ป็ระพัฤต้ิต้นอย้่ในความด่เพัื�อเป็็นแบบอย่างในการ

ป็ฏิบัต้ิต้น	 ให้้ความร้้เก่�ยวกับผู้ลกระทบด้านลบข้องการทำช่ั�ว	 ช่่�แนะการ

คบเพัื�อนท่�ด่	 ห้รือการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินช่่วิต้เพัื�อให้้บุคคล

อย้่ในสภาพัแวดล้อมท่�ด่ทั�งสังคมการเร่ยน	การทำงาน
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  1.3) หลักพรูหมวิหารู	คือ	ธรรมสำห้รับป็ัจเจกช่นทุก

คนท่�พั้งป็ฏิบัต้ิเพัื�อให้้ดำรงช่่วิต้ร่วมอย่างป็กต้ิสุข้	 ทั�งน่�จิต้ท่�ป็ระกอบด้วย

คณุธรรมและเมต้ต้าธรรมข้องบคุคลโดยรอบและต้นเอง	เพัื�อเป็น็ต้วัอยา่ง

ท่�ช่่�นำกิจกรรมและพัฤต้ิกรรมสร้างสรรค์	 ป็ระกอบกับการใช่้เห้ตุ้ผู้ลและ

สต้ปิ็ญัญานำทางในการดำเนินช่ว่ติ้	แกไ้ข้ป็ญัห้า	และวเิคราะห้ส์ถานการณ์

ใด	ๆ 	ได้อย่างล้กซึ่้�งถ่องแท้	โดยห้ลักพัรห้มวิห้ารป็ระกอบไป็ด้วยห้ลักการ	

4	ป็ระการ	ได้แก่			 	 	

	 	 (1)	 เมต้ต้า	 กล่าวถ้งความรักใคร่ป็รารถนาด่ต้่อเพัื�อน

มนษุยใ์นทกุ	ๆ 	สงัคมไมว่า่จะเป็น็สมาช่กิในครอบครวั	ห้รอืกลุ่มเพัื�อนรว่ม

สถาบนัห้รอืห้นว่ยงาน	มไ่มต้รจ่ติ้ต้อ่ผู้้อ้ื�น	ห้วงัดต้่้องการให้ผู้้้อ้ื�นมค่วามสขุ้

และม่ความก้าวห้น้าในช่่วิต้	ซึ่้�งนำมาป็รับใช่้ในร้ป็แบบข้องการห้วังด่ด้วย

การตั้กเตื้อนในสิ�งผู้ดิศ่ลธรรม	สิ�งอกุศล	ไมส่ง่เสริมผู้้อ้ื�นในทางท่�สง่ผู้ลเสื�อม

เส่ย	

	 	 (2)	กรณุา	คอื	ความสงสาร	มค่วามคดิท่�ช่ว่ยให้ผู้้้อ้ื�นพัน้

ทุกข์้	 บรรเทาห้รือบำบัดความทุกข์้ยากเดือดร้อนให้้ห้มดไป็โดยการให้้

ความช่่วยเห้ลืออย่างจริงใจ	 คิดห้าทางแก้ไข้ปั็ญห้าท่�ม่ป็ระสิทธิภาพัและ

ป็ระสิทธิผู้ลให้้แก่ผู้้้อื�นอย่างต้ั�งใจ	 อ่กทั�งร่วมเป็็นส่วนห้น้�งข้องการแก้ไข้

ป็ัญห้าเพัื�อให้้ความทุกข้์ยากท่�ม่อย้่ลดลงและห้มดไป็

	 	 (3)	มุทิต้า	คือ	ความยินด่ต้่อความสุข้และความเจริญ

ข้องผู้้้อื�นโดยไร้ความอิจฉาริษยา	โดยการสร้างกำลังใจและร่วมยินด่เมื�อผู้้้

อื�นห้ลดุพัน้ห้รอืไมยุ่ง่เก่�ยวกบัอบายมุข้ห้รือสิ�งผู้ดิศล่ธรรม	พัร้อมทั�งสง่เสรมิ

ไม่ให้้บุคคลเข้้าไป็ยุ่งเก่�ยวกับสิ�งท่�ไม่ด่นั�นอ่ก

	 	 (4)	 อุเบกข้า	 คือ	 การวางใจเป็็นกลาง	 ดำรงต้นอย้่ใน

ธรรมท่�พิัจารณาเห้็นด้วยป็ัญญาวางเฉย	 เท่�ยงต้รง	 สงบ	 ไม่เอนเอ่ยง	 ท่�

สามารถป็ระยุกต้์ใช่้โดยการวางต้นเป็็นกลางไม่ต้ำห้นิผู้้้ท่�ป็ระพัฤต้ิผู้ิด 
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ใช่ป้็ญัญาในการสร้างความกลา้ห้าญต่้อบคุคลป็ระกอบกบัให้ก้ำลงัใจ	เพัื�อ

ให้บุ้คคลมก่ำลังใจและความมุง่มั�นในการป็รับเป็ล่�ยนพัฤติ้กรรมให้เ้ป็น็ไป็

ในทิศทางท่�ด่ข้้�น	

 

 2) รูะดัับองค์กรู/สุถึาบันั้ 

  2.1) ที่ศิเบื�องขวา	ได้แกค่รอ้าจารย์ท่�เป็น็ผู้้ท้่�ห้วงัด	่สั�ง

สอนให้้ม่ความต้ระห้นักทางความคิดในสิ�งท่�ควร	 ป็ระพัฤต้ิต้นเป็็นแบบ

อย่างท่�ด่	 และพัร้อมแนะนำแนวทางท่�ต้ั�งอย้่ในความด่	 ในบทบาทข้องคร้

อาจารยท์่�เป็น็ผู้้ส้ั�งสอนทั�งความร้ว้ชิ่าการและทกัษะการดำเนนิช่ว่ติ้	ความ

ห้วังด่ต้่อศิษย์ข้องต้นจ้งเป็็นสิ�งท่�ควบค้่กับความสัมพัันธ์ท่�ม่ร่วมกัน	 การ

ช่่�แนะแนวทางเพัื�อให้ศ้ษิยข์้องต้นป็ระสบความสำเรจ็ในห้นา้ท่�การงานและ

ช่ว่ติ้อนาคต้จง้เป็น็สิ�งท่�เห้มาะสม	โดยทศิเบื�องข้วามล่กัษณะข้องการธรรม

และการป็ระยุกต์้ใช้่ในการแนะนำให้เ้ป็น็คนด	่ไมยุ่ง่เก่�ยวกับสิ�งอกุศลท่�จะ

นำไป็ส้่ความเดือดร้อนและความเสื�อมถอยข้องช่่วิต้	สอนให้้เข้้าใจถ้งโทษ	

ยกยอ่งให้ก้ำลงัใจเมื�อเกดิการเป็ล่�ยนแป็ลงไป็ในทศิทางท่�ดข่้้�น	เป็็นต้วัอยา่ง

ในการป็ฏบิตั้ติ้นในทางท่�ถก้ต้้อง	และสง่เสรมิดา้นความร้เ้พัื�อให้เ้กดิป็ญัญา

ทั�งในการป็ระกอบอาช่่พัและการใช่้ช่่วิต้	
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  2.2) สุมัมาอาช้ว่ะ	คอื	การเป็น็อย้โ่ดยช่อบ	ด้วยความ

เพั่ยร	ป็ราศจากการทุจริต้	โดยม่ลักษณะธรรมท่�ดำเนินช่่วิต้ด้วยความถ้ก

ต้้อง	 ใช่้ห้ลักเห้ตุ้ผู้ลและสติ้ในการวิเคราะห์้ต้ัดสินใจในการกระทำต่้าง	 ๆ	

อยา่งถ่�ถว้น	ป็ระกอบอาช่พ่ัดว้ยสจุรติ้ธรรมเห้มาะสมกบัฐานะท่�เป็น็อย้	่ไม่

เกินต้ัวไม่เดือดร้อน	เว้นจากกายทุจริต้	3	ท่�ละเว้นการเบ่ยดเบ่ยนต้นเอง

จากสิ�งเสื�อมเส่ย	 ละเว้นอาช่่พัฉ้อฉลท่�เก่�ยวข้้องกับอบายมุข้	 ผิู้ดศ่ลธรรม	

ไม่ส่งเสริมสิ�งท่�ผู้ิดศ่ลธรรม	เว้นจากวจ่ทุจริต้	4	โดยต้ั�งมั�นในการต้ั�งสัจจะ

ท่�จะไม่ยุ่งเก่�ยว	ไม่ช่ักช่วนสนับสนุน	ไม่ข้่มข้้่บังคับผู้้้อื�นให้้กระทำสิ�งผู้ิดศ่ล

ธรรม	ไมก่ล่าวและไม่สง่เสริมการพ้ัดเพ้ัอเจ้อในเรื�องเท็จ	เวน้จากมโนทุจริต้	

3	โดยการมส่ต้ริ้เ้ทา่ทันและควบคุมต้นได	้ไมค่ดิท่�จะเก่�ยวข้อ้งกับสิ�งอกศุล	

ไม่เบ่ยดเบ่ยนและไม่เอารัดเอาเป็ร่ยบผู้้้อื�นทั�งในการป็ระกอบอาช่่พัและ

การดำเนินช่่วิต้
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  2.3) สุังคหวัต่ถึุ 4	ห้มายถ้งห้ลักธรรมข้องการอย้่ร่วม

กันในสังคม	เพัื�อความสัมพัันธ์อันด่ระห้ว่างกัน	เป็็นเครื�องมือท่�ย้ดเห้น่�ยว

จติ้ใจให้เ้กดิความรกัสามคัค	่การเอื�อเฟื่่�อเผู้ื�อแผู้	่และการเห้น็แกป่็ระโยช่น์

ส่วนรวม	ซึ่้�งสามารถนำมาป็รับใช่้ได้ดังน่�

	 	 (1)	ทาน	คือ	การให้้และการเส่ยสละ	เห้็นอกเห้็นใจผู้้้

อื�นและพัร้อมช่ว่ยเห้ลือแก่ผู้้ท้่�กำลังห้ลงผิู้ด	ให้ค้วามร้้และคำแนะนำในการ

ห้ลุดพั้นจากการป็ระพัฤติ้ผู้ิด	 และให้้อภัยพัร้อมกับให้้โอกาสในการ

ป็รับป็รุงต้ัวให้้ด่ข้้�นข้องผู้้้ท่�ห้ลงผู้ิดในสิ�งไม่ด่

	 	 (2)	 ปิ็ยวาจา	 คือการพั้ดด่	 กล่าวคือการพั้ดจาด้วยน�ำ

เสย่งถอ้ยคำท่�สรา้งสรรค์	ไพัเราะ	โดยผู้า่นการวเิคราะห์้ดว้ยสต้แิละป็ญัญา	

โดยพัด้ในสิ�งท่�เป็น็ป็ระโยช่น์	โนม้น้าวให้เ้ห็้นโทษและกลับส้ศ่ล่ธรรม	พัร้อม

ทั�งม่กิจกรรมห้รือโครงการท่�ม่ป็ระสิทธิผู้ลในระยะยาวเก่�ยวกับการแก้ไข้

และช่ักช่วนให้้เกิดการป็ฏิบัต้ิในทิศทางท่�ด่
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	 	 (3)	อัต้ถจริยา	คือการป็ระพัฤต้ิต้นให้้เป็็นป็ระโยช่น์แก่

ผู้้อ้ื�น	โดยการป็ระพัฤติ้ต้นเป็น็แบบอย่างท่�ด	่เป็น็ป็ระโยช่น์ในการโน้มน้าว

จิต้ใจให้้ละความโลภ	 ให้้กำลังใจเมื�อผู้้้อื�นม่การพััฒนาป็รับเป็ล่�ยน

พัฤต้ิกรรมด่ข้้�น	 พัร้อมช่่วยเห้ลือเกื�อก้ลอย่างต้ั�งใจ	 และไม่นิ�งเฉยต้่อการ

ต้้องการความช่่วยเห้ลือ

	 	 (4)	 สมานัต้ต้า	 เป็็นการดำรงต้นอย่างเสมอต้้นเสมอ

ป็ลาย	มจ่ติ้ใจห้นกัแนน่ไมเ่อนเอ่ยง	โดยวางต้นอยา่งแนว่แนท่่�จะไมยุ่ง่เก่�ยว

และส่งเสริมผู้้้อื�น	 ป็ระกอบกับเข้้าไป็ม่ส่วนร่วมในการแก้ไข้พััฒนาบุคคล

ท่�ห้ลงผู้ิดไป็กับอบายมุข้	ไม่ต้ัดสินห้รือลงโทษแต้่ทำการเร่ยนร้้ถ้งเบื�องล้ก

เพัื�อให้้ได้มาซึ่้�งวิธ่แก้ไข้ป็ัญห้าในระยะยาวอย่างม่ป็ระสิทธิภาพั

 3) รูะดัับชุ้มช้นั้

  3.1) อป็รูิหานั้ิยธรูรูม	 เป็็นห้ลักธรรมซึ่้�งเป็็นท่�ต้ั�งข้อง

การป็อ้งกนัความเสื�อมอยา่งมส่่วนรว่ม	เพัื�อนำไป็ส้ค่วามเจรญิรุง่เรอืงและ

การพััฒนา	ซึ่้�งม่ทั�งห้มด	7	ป็ระการ	ดังน่�

	 	 (1)	ห้มั�นป็ระชุ่มกันอย้่เนืองนิต้ย์	เป็็นกำห้นดกิจกรรม

ท่�ต้้องป็ฏิบัต้ิอย่างชั่ดเจนและต้่อเนื�อง	 โดยต้ัวกลุ่มห้รือชุ่มช่นร่วมกัน

กำห้นดต้ารางกจิกรรมต้า่ง	ๆ 	เพัื�อต้ดิต้าม	ป็อ้งกนั	และแกไ้ข้ป็ญัห้าภายใน

กลุ่มห้รือชุ่มช่นข้องต้นอย่างรวดเร็ว	เป็็นแบบแผู้น	และม่ควาต้่อเนื�อง

	 	 (2)	 พัร้อมเพัร่ยงกันป็ระชุ่ม	 เป็็นการวางระเบ่ยบโดย

การสรา้งกฎระเบย่บข้อ้ต้กลงรว่มกนัภายในชุ่มช่น	เพัื�อให้ส้มาชิ่กในชุ่มช่น
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ยด้ถอือยา่งเคร่งครดัเป็น็ไป็ในทิศทางเด่ยวกัน	อก่ทั�งเพัื�อความสามัคคเ่ป็น็

ป็ึกแผู้่นและป็้องกันการม่ป็ัญห้าระห้ว่างสมาช่ิกในชุ่มช่น

	 	 (3)	ไมบ่ญัญตั้สิิ�งท่�มไิดบ้ญัญตั้ไิว	้คอืการท่�ทกุคนซึ่้�งเป็็น

สมาชิ่กไม่สามารถล้มเลิกกฎระเบ่ยบท่�ม่การต้กลงม่มติ้ร่วมกันในชุ่มช่น	

อก่ทั�งไมส่ามารถฝึ�าฝึน่กฎระเบย่บได	้ทั�งน่�เพัื�อให้ช้่มุช่นอย้ใ่นระเบ่ยบและ

สงบสุข้

	 	 (4)	 เคารพันับถือผู้้้ให้ญ่	 ท่� เป็ร่ยบเป็็นผู้้้ม่ความร้้	

ป็ระสบการณ์	 และวุฒิในการเป็็นแบบอย่างและผู้้้นำในการป็ฏิบัต้ิต้นอย้่

ในช่มุช่น	เป็น็เงื�อนไข้ท่�ถก้ยด้โยงดว้ยวฒัธรรมท่�สรา้งโดยกลุม่เพัื�อเป็น็การ

รวมใจให้เ้ป็น็ห้น้�งเด่ยวดว้ยวฒันธรรมท่�ย้ดถอื	ไมม่พ่ัฤต้กิรรมท่�แป็ลกแยก	

ไมเ่กดิความวุน่วายภายในสงัคมเพัราะการกระทำและความคดิถ้กโนม้นา้ว

ให้้ย้ดถือป็ฏิบัต้ิต้ามสิ�งท่�ผู้้้ให้ญ่เป็็นแบบอย่าง

	 	 (5)	ไม่ข้่มเห้งกุลสต้ร่กุลกุมาร่	เป็็นการสร้างวัฒนธรรม

ในการป็ฏิบัต้ิต้นและป็ระพัฤติ้ต้นท่�ด่เพัื�อไม่ให้้ส่งผู้ลกระทบใด	 ๆ	 โดย

เฉพัาะต้่อเด็กและสต้ร่	เป็็นการสร้างจิต้สำน้กและความคิดต้่อผู้้้ท่�ยุ่งเก่�ยว

กับอบายมุข้ก็ด่ห้รือผู้้้ท่�คิดจะริลองอบายมุข้ก็ด่	

	 	 (6)	 เคารพัสักการบ้ช่าเจด่ย์	 คือ	 การย้ดถือป็ระพัฤต้ิ

ป็ฏบิตั้ติ้ามห้ลกัธรรมท่�ถก้ต้้องอยา่งเห้มาะสมเพัื�อให้บ้คุคลไมน้่กถ้งและไม่

ป็ฏิบัต้ิใด	ๆ	ท่�เก่�ยวข้้องกับสิ�งผู้ิดศ่ลธรรมห้รืออบายมุข้ท่�ล้วนทำให้้ทั�งต้ัว

บุคคลและคนรอบข้้างได้รับผู้ลกระทบด้านลบ

	 	 (7)	จัดให้้ความอารักข้าคุ้มครอง	ป็้องกันอันช่อบธรรม

แก่พัระอรห้ันต้์ทั�งห้ลาย	กล่าวคือการด้แล	ป็กป็้อง	และยกย่องบุคคลซึ่้�ง

เป็็นผู้้้ท่�ม่คุณวุฒิและวัยวุฒิ	 เพัื�อให้้บุคคลนั�นคงเป็็นแบบอย่างและย้ดถือ

แกส่มาชิ่กในชุ่มช่นในการป็ฏิบตั้ติ้นอย้ใ่นศล่ธรรม	ไมยุ่ง่เก่�ยวกับอบายมุข้

ห้รือสิ�งอกุศล
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  3.2) หลักศ่ล 5	 คือ	 ห้ลักธรรมท่�ทำให้้เกิดความเป็็น

ป็กต้ิ	โดยท่�จะควบคุมกาย	วาจา	และความป็ระพัฤต้ิให้้อย้่ในศ่ลธรรมท่�ด่

งาม	ละเว้นจากบาป็ทั�งห้ลาย	มจิ่ต้สำนก้	เกดิความต้ระห้นักร้้	มส่ติ้	อดทน

อดกลั�นต้่อโลภะ	 โทสะ	 โมห้ะ	 ซึ่้�งห้ลักศ่ล	 5	 ถือเป็็นห้ลักธรรมท่�เป็็นข้้อ

ป็ฏบิตั้เิบื�องต้น้ในช่ว่ติ้ป็ระจำวนัท่�สามารถยด้ถอืป็ฏบิตั้ไิดง้า่ยและเป็น็กฎ

ระเบ่ยบทางสังคมท่�ม่มาอย่างยาวนานคงอย้่จนถ้งป็ัจจุบัน	 โดยม่ทั�งห้มด	

5	ป็ระการ	ดังน่�

	 	 (1)	ป็าณาต้ิบาต้	คือ	การละเว้นการเบ่ยดเบ่ยนต้นเอง

และผู้้อื้�น	สามารถป็ระยกุต้ใ์ช่ใ้นการไม่ป็ระมาทในการดำเนนิช่่วติ้จากการ

เก่�ยวข้อ้งกบัอบายมขุ้	ดำเนนิช่วิ่ต้โดยยด้ถอืห้ลักสจัธรรม	อย้ใ่นกรอบข้อง

ห้ลักธรรม	เพัื�อให้้ไม่สร้างป็ัญห้าแก่ต้นเองและผู้้้อื�น

	 	 (2)	 อทินนาทาน	 คือ	 การเว้นจากการลักข้โมยฉ้อฉล	
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โดยท่�ทำงานและใช่ช้่ว่ติ้ดว้ยสจุรติ้ธรรม	ไมค่ดโกงทจุรติ้ผู้้อ้ื�นอนัทำให้ผู้้้อ้ื�น

เกิดความเดือดร้อนทั�งในช่่วิต้และทรัพัย์สิน

	 	 (3)	กาเมสุมิจฉาจาร	คือ	การเว้นจากการป็ระพัฤต้ิผู้ิด

ป็ระเวณ	่ยด้มั�นและมั�นคงในค้ค่รองข้องต้น	ไมยุ่ง่เก่�ยวกบัค้ค่รองข้องผู้้อ้ื�น	

โดยยด้ถือเคารพัห้ลกัป็ระเพัณอ่นัดง่าม	และสามารถป็ระยกุต้ใ์ช่ใ้นการไม่

ยุง่เก่�ยวกับอบายมุข้เพัื�อไมใ่ห้ค่้้ครองและครอบครัวไดร้บัผู้ลกระทบทั�งทาง

สุข้ภาพั	ทรัพัย์สิน	และจิต้ใจ	

	 	 (4)	มสุาวาท	คอื	การเวน้จากการพัด้เทจ็	โดยไมชั่่กช่วน	

ไมห่้ลอกลวงผู้้อ้ื�นด้วยการพัด้ความเทจ็ในการโฆ์ษณาและสง่เสรมิให้ผู้้้อ้ื�น

ข้้องเก่�ยวกับอบายมุข้	 อาทิ	 การชั่กช่วนให้้ผู้้้อื�นสังสรรค์ด้วยการดื�มสุรา	

เป็็นต้้น

	 	 (5)	สุราเมระยะ	คือ	การเว้นจากการดื�มสุราและเมรัย	

โดยท่�ต้นเองลด	ละ	เลิก	การยุ่งเก่�ยวกับอบายมุข้ทุกช่นิดด้วยความต้ั�งใจ

จรงิ	ไมห่้ลงเช่ื�อคำเช่ญิช่วนข้องผู้้อ้ื�นท่�มาโนม้น้าวให้ต้้นนั�นเข้้าไป็เก่�ยวข้้อง

กบัอบายมขุ้	อก่ทั�งต้้องมภ่มิ้คุม้กนัท่�ด่เพัื�อให้ต้้นเองละเว้นไดอ้ยา่งเดด็ข้าด

  

  3.3) หลักสุัป็ป็ายะ 7	ห้มายถ้ง	สิ�งท่�เกื�อก้ลสนับสนุน	

ซึ่้�งก็คือสิ�งแวดล้อม	 โดยห้ลักสัป็ป็ายะถือเป็็นห้ลักธรรมท่�ม่อิทธิพัลเป็็น

อย่างมากในการป็้องกันอบายมุข้จากป็ัจเจกช่นภายในสังคม	 เนื�องจาก
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สภาพัแวดล้อมท่�ด่จะส่งผู้ลต้่อบุคคลม่กระบวนการคิด	 พัฤต้ิกรรม	 ห้รือ

การกระทำท่�ไดร้บัอทิธพิัลมาจากสภาพัแวดล้อมดท่่�โดยรอบ	โดยมท่ั�งห้มด	

7	ป็ระการด้วยกัน	ดังน่�

	 	 (1)	อาวาสสัป็ป็ายะ	ท่�อย้่ท่�เห้มาะสม	โดยท่�ม่การร่วม

กนัภายในช่มุช่นห้รอืสงัคมในการสร้างและจดัการสิ�งแวดลอ้มท่�ป็ราศจาก

อบายมุข้ทั�งป็วง	 ม่ความป็ลอดภัย	 สะอาด	 และพัร้อมไป็ด้วยกิจกรรม	

ระเบ่ยบ	และการรับมือต้่อสถานการณ์อันจะเป็็นป็ัจจัยเส่�ยง	อาทิ	ม่ลาน

กิจกรรมท่�เห้มาะสม	 สถานท่�ออกกำลังกาย	 กิจกรรมออกกำลังกายใน

ชุ่มช่น	เป็็นต้้น

	 	 (2)	โคจรสัป็ป็ายะ	การเดินทางสะดวกสบาย	โดยการ

วางระบบและจัดระเบ่ยบโครงสร้างการคมนาคมท่�เห้มาะสมเป็็นสัดส่วน	

เพัื�อให้้ไม่ม่พัื�นท่�ท่�เอื�อต้่อการมั�วสุม

	 	 (3)	ภัสสสัป็ป็ายะ	การพัด้คุยท่�เห้มาะกัน	โดยมกิ่จกรรม

ให้้ความร้้ถ้งโทษห้รือการป้็องกันต้นเองจากอบายมุข้ในครอบครัวห้รือ

สถาบันการศ้กษา	อ่กทั�งร่วมกันสร้างค่านิยมท่�ไม่ส่งเสริมอบายมุข้

	 	 (4)	ป็ุคคลสัป็ป็ายะ	บุคคลท่�ถ้กกันเห้มาะกัน	โดยท่�ทุก

คนร่วมกันป็ฏิบัต้ิต้นเพัื�อเป็็นแบบอย่างท่�ด่ให้้แก่กัน	 ป็ระกอบกับการม่ผู้้้

ให้้คำป็ร้กษาและผู้้้บำบัดผู้้้ต้ิดสุราห้รือบุห้ร่�	 อาจเป็็นไป็ในร้้แบบข้องการ

จัดต้ั�งศ้นย์ให้้คคำป็ร้กษาและศ้นย์บำบัดในชุ่มช่น	 เพัื�อให้้ความช่่วยเห้ลือ

แก่ผู้้้ท่�ม่ความต้ั�งใจต้้องการเลิกอบายมุข้

	 	 (5)	โภช่นสปั็ป็ายะ	อาห้ารท่�เห้มาะกนั	เป็น็การรณรงค์

ในการให้ค้วามร้แ้ละสนบัสนุนการจดัห้าอาห้ารท่�เห้มาะสมกบัสขุ้ภาพัข้อง

สมาช่ิกในแต้่ละกลุ่มและช่่วงวัย	

	 	 (6)	 อุตุ้สัป็ป็ายะ	 ดินฟื่้าอากาศธรรมช่าต้ิแวดล้อมท่�

เห้มาะกนั	โดยการจัดท่�พักัท่�เห้มาะสมกบัสภาพัภม้อิากาศในพัื�นท่�	เพัื�อให้้
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ม่สภาพัจิต้ใจท่�ด่	 ไม่ม่ความกังวลฟืุ่้งซ่ึ่าน	 และสามารถเป็็นสถานท่�ท่�เป็็น

แห้ล่งเร่ยนร้้ต้่าง	ๆ	ได้อย่างเห้มาะสม

	 	 (7)	อริยิสปั็ป็ายะ	อริยิาบถท่�เห้มาะกนั	โดยการจดัให้ม้่

สถานท่�พัักผู้่อนห้ย่อนใจและนันทนาการให้้แก่สมาช่ิกในชุ่มช่น	เพัื�อไม่ให้้

เกิดการมั�วสุมอบายมุข้	

 4) รูะดัับนั้โยบาย/สุังคม

  4.1) ที่ิศเบื�องบนั้	 ห้มายถ้งห้น่วยงานห้รือองค์กรท่�ม่

บทบาทห้น้าท่�ในการกำกับด้แลในเช่ิงนโยบาย	 กฎห้มาย	 เพัื�อให้้บริการ

และด้แลสมาช่ิกในสังคม	 โดยทิศเบื�องบนสามารถนำมาป็รับใช่้ได้ในเช่ิง

นโยบาย	 รัฐต้้องออกนโยบาย	 ข้้อบังคับ	 และการรณรงค์เก่�ยวกับการ

ป็อ้งกันและรับมือกับอบายมุข้เพัื�อให้ส้มาชิ่กท่�เป็น็ป็ระช่าช่นห่้างไกลจาก

อบายมขุ้	ออกกฎห้มายท่�ไมเ่อื�อต้อ่การผู้ลติ้สนิคา้ท่�เป็น็อบายมขุ้เพัื�อจำกดั

จำนวนให้้อย้่ในป็ริมาณท่�เห้มาะสม	 ม่การส่งเสริมในการศ้กษาวิจัยเพัื�อ

ค้นห้ามาต้รการห้รือวิธ่ป็้องกันท่�เห้มาะสมและม่ป็ระสิทธิภาพั	 อ่กทั�งนำ
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ความร้้ท่�ได้จากการวิจัยมาเผู้ยแพัร่เป็็นความร้้แก่ป็ระช่าช่นทุกช่่วงวัยถ้ง

โทษและผู้ลกระทบท่�จะได้รับ	 รัฐไม่ส่งเสริมบุคคลท่�ม่ช่ื�อเส่ยงท่�ม่ภาพั

ลักษณ์ท่�ไม่เห้มาะสมเพัื�อไม่ให้้เป็็นแบบอย่างท่�ผู้ิดแก่ป็ระช่าช่น	 ส่งเสริม

ให้ม้ก่ารป็ระเมนิและการทำสถติิ้เพัื�อให้ท้ราบป็รมิาณการลด	ละ	เลกิ	และ

เพัื�อให้้สามารถรับมือโดยวางแผู้นท่�ม่ป็ระสิทธิภาพัออกมาใช้่แก้ไข้ป็ัญห้า

ในระยะต้อ่ไป็	สดุทา้ยคือการสง่เสรมิกจิกรรมนันทนาการเพัื�อทดแทนและ

เบ่�ยงเบนให้้อบายมุข้ไม่สามารถเข้้ามาม่บทบาทในการดำเนินช่่วิต้ได้อ่ก

 

	 กล่าวโดยสรุป็	ห้ลักธรรมท่�สามารถนำมาป็ระยุกต้ใ์ช้่ในการเสริม

สร้างสุข้ภาวะแบ่งออกเป็็น	2	ห้ลักธรรม	ได้แก่	(1)	โยนิโสมนสิการ	และ	

(2)	 ป็รโต้โฆ์ษะ	 โดยแยกออกเป็็นปั็จจัยภายในท่�เก่�ยวข้้องกับสต้ิปั็ญญา

และความคิดและป็ัจจัยภายนอกท่�เก่�ยวข้้องกับบุคคลโดยรอบอันเป็็น
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สภาพัแวดล้อมท่�อย้่ใกล้และสามารถม่อิทธิพัลต้่อป็ัจเจกช่นจากการม่

ป็ฏิสัมพัันธ์ระห้ว่างกันไม่ว่าจะเป็็นครอบครัว	เพัื�อน	ห้รือห้น่วยงาน	ทั�งน่�

ห้ลักธรรมทั�งสองม่ความครอบคลุมส่งผู้ลต้่อการเร่ยนร้้ข้องมนุษย์และ	

เป็น็การป็ระยุกต์้ใช้่ห้ลักพุัทธธรรมซ้ึ่�งเป็น็คำสอนข้องพัระพุัทธศาสนาเข้า้

มาป็รับใช่้ให้้สอดคล้องกับสภาพัสังคมป็ัจจุบันท่�เป็็นพัลวัต้
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เอกสารอ้างอิง 

ภาษาไที่ย

โครงการสร้างเสริมเครือข้่ายลดป็ัจจัยเส่�ยงต้ามแนวพัระพัุทธศาสนา.	

	 (2564).	ปกป้องวัยใสุ ห่างไกลเหล้า-บุหรี�.	 โครงการสร้างเสริม

	 เครือข้่ายลดป็ัจจัยเส่�ยงต้ามแนวพัระพัุทธศาสนา	 สถาบันวิจัย

	 พัุทธศาสต้ร์มห้าวิทยาลัยมห้าจุฬาลงกรณราช่งิทยาลัย	 และ

	 สำนักสนับสนุนการควบคุมปั็จจัยเส่�ยงห้ลักสำนักงานกองทุน

	 สนับสนุนการสร้างเสริมสุข้ภาพั.

พัระเทพัเวท่	(ป็.อ.	ป็ยุตฺ้โต้).	(2534).	ชีวนคิดั พินิจัธรรมิ.	มห้าจุฬาลงกร

	 ณราช่วิทยาลัย.

พัระพัรห้มคุณาภรณ์	(ป็.อ.	ป็ยุตฺ้โต้),	และ	พัระธรรมป็ิฎก	(ป็ระยุทธ์	ป็ยุตฺ้

	 โต้).	 (2546).	พจันานุกรมิพุทธศีาสุติร์ฉบับประมิวลศีัพท์. พระ

 ไติรปฎิก.	https://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?tex

	 t=%CA%B5%	D4&original=1#find15
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บัทท่� 4 
“คู่ร่พื่ระผู้่้ด่แล
สุขภาวะ”: 
กลไกขับัเคู่ลื�อนั
สุขภาวะสามืเณร



	 การพัฒันาสุข้ภาวะข้องสามเณรสามารถดำเนินไป็ได้อย่างห้ลาก

ห้ลายร้ป็แบบ	ไม่ว่าจะเป็็นการด้แลเรื�องโภช่นาการ	การป็ระกอบกิจวัต้ร

ป็ระจำวันให้้เห้มาะสมต่้อห้ลักพัระธรรมวินัย	 ห้รือการให้้ความสำคัญกับ

การแลกเป็ล่�ยนเร่ยนร้้เช่ิงความคิดภายในกลุ่มข้องสามเณร	 สำห้รับ

โครงการ	 “สามเณรใจสิงห์้:	 วิถ่การสร้างสุข้ภาวะและการเร่ยนร้้ด้าน

สขุ้ภาพัในมติ้สิงัคมวทิยา”	ได้เลง็เห้น็วา่การพัฒันาสขุ้ภาวะควรมต่้วักลาง

ในการสื�อสารสุข้ภาวะ	 (Health	 Communication)	 ด้วยตั้วแทนผู้้้ขั้บ

เคลื�อน	 (Change	 Agent)	 ดังท่�	 งานข้อง	 พััช่รินทร์	 สิรสุนทร,	 วัช่รพัล	

พัทุธรกัษา,	และกนัต้พัฒัน	์อนศุกัดิ�เสถย่ร	(2565)	ไดแ้สดงให้้เห้น็ถ้งความ

ป็ระสบความสำเร็จในการพััฒนา

	 สุข้ภาวะผู้่านการผู้ลิต้ซึ่�ำบุคคลต้้นแบบด้านสุข้ภาวะท่�ถ้กเร่ยก

ว่าการโค้ช่ด้านวิถ่ช่่วิต้	 (Lifestyle	 Coaching)	 โดยกระบวนการสื�อสาร

เช่ิงสัญญะ	4	ข้ั�นป็ระกอบด้วย

การูผลิต่สุารู (Production) เป็็นั้การูอาศัยความรูู้ที่างดั้านั้สุุข

ภาวะเป็็นั้ฐานั้ของการูแก้ไขป็ัญหาผ่านั้การูสุื�อสุารูที่่�มุ่งผลลัพธ์

เช้ิงสุาธารูณะ ซึ่ึ�งการูผลิต่สุารูเป็็นั้การูสุรู้างความเข้าใจเก่�ยว

กับรููป็แบบและวิถึ่ช้่วิต่ที่างสุุขภาพที่่�เหมาะสุม

1

การูกรูะจายสุารู (Circulation) เป็็นั้การูเนั้้นั้การูสุื�อสุารูแบบ

หลายที่างซึ่ึ�งมุ่งเนั้้นั้ให้เกิดัการูแพรู่กรูะจายของข่าวสุารูที่่�

เก่�ยวข้องกับสุุขภาวะที่่�ครูอบคลุมที่ั�งสุุขภาวะที่างกาย สุุข

ภาวะที่างใจ สุุขภาวะที่างสุังคม และสุุขภาวะที่างป็ัญญา

2
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	 จากข้อ้เสนอข้า้งต้้น	ผู้้เ้ข้ย่นได้พัฒันาต่้อยอดการโค้ช่ด้านวิถช่่วิ่ต้

ไป็ส่้การโค้ช่ด้านสุข้ภาวะกลุ่มสามเณรวัยใสผู้่านการสร้างต้้นแบบ	 “คร้

พัระสุข้ภาวะ”	 ซึ่้�งเป็็นบุคคลท่�ถือว่าม่ความเช่ื�อมโยงการศ้กษาและการ

ด้แลคุณภาพัช่่วิต้ข้องสามเณรให้้เห้มาะสมในสภาพัแวดล้อมท่�ม่ห้ลัก

ป็ฏบิตั้ติ้ามพัระธรรมวินยั	โดยครพ้ัระสุข้ภาวะมก่ารห้นา้ท่�ท่�สำคญัท่�เช่ื�อม

โยงกันอย้่	2	ระดับคือ

	 ครผู้้้สื้�อสารกบัสามเณร	เป็น็การทำห้นา้ท่�คอยให้ข้้า่วสารสขุ้ภาวะ

และความร้้เก่�ยวกับสุข้ภาวะข้องสามเณรผู่้านเครื�องมือรอบร้้สุข้ภาวะท่�

ป็ระกอบไป็ด้วย	ออมสินสุข้ภาวะ	เซึ่่ยมซึ่่สุข้ภาวะ	

วงล้อสุข้ภาวะ	และบอร์ดเกมสุข้ภาวะ	

	 ครผู้้้สื้�อสารกบัช่มุช่น	เป็น็การทำห้นา้ท่�คอยให้ข้้า่วสขุ้ภาวะ	ความ

ร้้เก่�ยวกับการโภช่นาการ	และการสร้างต้าข้่ายสุข้ภาวะชุ่มช่นเพัื�อด้แลสุข้

ภาวะอย่างห้ลากห้ลายทางทั�งชุ่มช่น	สามเณร	พัระสงฆ์์	 และกลุ่มคนท่�ม่

ความเส่�ยงทางด้านสุข้ภาวะต้่อไป็ได้

การูใช้้หรูือบรูิโภคสุารู (Use/Consumption) เป็็นั้การู

พัฒนั้าการูสุื�อสุารูสุุขภาวะให้เหมาะสุมกับกลุ่มที่างสุังคมของ

บุคคลซึ่ึ�งการูใช้้หรูือบรูิโภคสุารูเป็็นั้การูเนั้้นั้การูสุรู้างความ

รู่วมมือเพื�อการูดัูแลสุุขภาวะของต่นั้เอง

การูผลิต่ซึ่�ำ (Reproduction) การูม่บุคคลต่้นั้แบบในั้การู

ดัูแลสุุขภาวะช้่วยที่ำให้เกิดัการูผลิต่ซึ่�ำรููป็แบบของการูดัูแล

สุุขภาวะ เกิดัการูฟััง รูับเอา และนั้ำไป็ป็รูับใช้้จนั้นั้ำไป็สุู่การูม่

แนั้วป็ฏิิบัต่ิที่่�ดั่

3

4
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4.1 ทำาอย�างไรจึงจะเป็นัคู่ร่พื่ระ
ผู้่้ด่แลสุขภาวะ?

	 “คร้พัระผู้้ด้้แลสขุ้ภาวะ”	เป็น็ผู้้ท้่�ทำห้นา้ท่�คอยดแ้ลสขุ้ภาวะข้อง

สามเณรและให้้ความร้้กบัชุ่มช่นเพัื�อให้เ้กิดการพัฒันาสุข้ภาวะห้ลากห้ลาย

ข้ั�น	ความคดิเก่�ยวกบัตั้วแบบครพ้ัระผู้้ด้้แลสขุ้ภาวะไดถ้ก้พัฒันาภายใต้ก้าร

ป็รับกระบวนทัศน์ข้ององค์กรพัระพัุทธศาสนาไป็ส้่การเป็็นพัระพัุทธ

ศาสนาเพืั�อสังคม	 (Socially	 Engaged	 Buddhism)	 ท่�มุ่งให้้พัระพุัทธ

ศาสนาได้ม่ส่วนร่วมต้่อป็ระเด็นทางสังคมมากยิ�งข้้�น	 โดยการป็ระยุกต้์ใช้่

กระบวนทัศนด์งักล่าวช่วนให้เ้รากลับมาทบทวนความเช่ื�อมโยงในการดแ้ล

สุข้ภาวะอย่างห้ลากห้ลายต้ัวแสดงไม่ว่าจะเป็็นอาห้าร	องค์ความร้้	สภาพั

แวดล้อมชุ่มช่นท่�เห้มาะสมต้่อการด้แลสุข้ภาวะ	 การม่สุข้ภาวะท่�เข้้มแข้็ง

ข้องช่มุช่น	และการมส่ขุ้ภาวะท่�เข้ม้แข้ง็ข้องวดั	สิ�งเห้ลา่น่�ลว้นแต้ป่็ระกอบ

รวมกนัข้้�นเป็น็การพัฒันาสขุ้ภาวะท่�เป็น็องคร์วมอยา่งแทจ้รงิ	การท่�ช่มุช่น

มส่ขุ้ภาวะท่�เข้ม้แข้ง็จะทำให้ว้ดัมส่ขุ้ภาวะท่�แข้ง็แรงต้ามไป็ดว้ย	เนื�องจาก

สถาบันทั�งสองได้ดำรงอย้่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน	คร้พัระผู้้้ด้แลสุข้ภาวะ

จ้งม่ห้น้าท่�ท่�สำคัญในการด้แลสุข้ภาวะข้องสามเณรและชุ่มช่นร่วมกันไป็

ด้วย	

		 การท่�จะพัฒันาต้นเองไป็เป็น็	“ครพ้ัระผู้้ด้แ้ลสขุ้ภาวะ”	ไดจ้ำเป็น็

ต้้องได้รับองค์ความร้้เก่�ยวกับสุข้ภาวะท่�เห้มาะสมและรอบด้านผู้่าน

ห้ลักส้ต้รการอบรมคร้พัระผู้้้ด้แลสุข้ภาวะ	 ภายใต้้ความร่วมมือระห้ว่าง

มห้าวิทยาลัย

มห้าจุฬาลงกรณราช่วิทยาลัยกับ	 สำนักสนับสนุนการควบคุมปั็จจัยเส่�ยง

ห้ลัก	สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุ้ภาพั	(สสส.)	ซึ่้�งห้ลักสต้้ร

.....

68



ได้คำน้งถ้งป็ระเด็นเรื�องป็ัจจัยเส่�ยงทางสุข้ภาพัทั�งจากบุห้ร่�	 เครื�องดื�ม

แอลกอฮอล์	การเลน่การพันันออนไลน	์และความเส่�ยงดา้นอื�น	ๆ 	จากการ

ดำเนินช่่วิต้ป็ระจำวัน	โดยม่รายละเอ่ยดข้องห้ลักส้ต้รดังน่�

ลำาดับั รายละเอ่ยดเนืั�อหา จำานัวนั วิทยากร

Module 1: สุขภาวะในัโลกของคู่วามืเส่�ยง

1.1 “สุังฆ์ะ สุังคม สุุขภาวะ: การู

ดัูแลสุุขภาวะในั้สัุงคมเสุ่�ยงภัย

ดั้วยหลักพุที่ธธรูรูม”

รูายละเอ่ยดั:	 การทำความ

เข้า้ใจป็ระเด็นทาง	ด้านสุข้ภาวะ

ท่�ม่ความเช่ื�อมโยงระห้ว่างโลก

ทางสังคมและโลกทางธรรม	

รวมไป็ถ้งการร้้ถ้งพัันธกิจทาง

ด้านพัระพุัทธศาสนาเพัื�อสังคม

ท่�มุ่งเน้นไป็ยังป็ระเด็นด้านสุข้

ภาวะ

1	ช่ั�วโมง

30	นาท่

พรูะศรู่สุมโพธิ ดัรู.

มห้าวิทยาลัย 

มห้าจุฬาลงกรณ

ราช่วิทยาลัย

1.2 “ความรูอบรููท้ี่างด้ัานั้สุขุภาวะ

และโภช้นั้าการู”

รูายละเอ่ยดั: ความรอบร้้ทาง

ดา้นสุข้ภาวะและโภช่นาการถือ

เป็น็ปั็จจัยสำคัญท่�ทำให้เ้กิดการ

ดแ้ลสขุ้ภาวะไดอ้ยา่งครอบคลมุ

ทั�งทางด้านกาย	จิต้	สังคม	และ

ป็ัญญา

1	ช่ั�วโมง

30	นาท่

ผศ.ดัรู.เบญจมาศ 

สุุขสุถึิต่ย์

มห้าวิทยาลัย

เช่่ยงให้ม่
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ลำาดับั รายละเอ่ยดเนืั�อหา จำานัวนั วิทยากร

Module 2: สุขภาวะเชิิงปฏิิบััติกิาร

2.1 “เครูื�องมือสุุขภาวะ”

รูายละเอ่ยดั: การทำงานเช่ิง

ป็ฏิบัต้ิการจำเป็็น	 ต้้องอาศัย

เครื�องมือการดำเนินงานอย่างม่

ความเห้มาะสม	 เนื�องจากการ

ดำเนินงานด้านสุข้ภาวะเป็็น

ป็ระเด็นการดำเนินงานโดยม่

ป็ัญห้าทางด้านสุข้ภาวะเป็็น

ฐาน

1	ช่ั�วโมง

30	นาท่

อ.ดัรู.สุายช้ล 

ป็ัญญช้ิต่

และ

อาจารูย์ภูเบศ 

วณิช้ช้านั้นั้ที่์

มห้าวิทยาลัย

ศร่นครินทรวิโรฒ

2.2 “ป็ฏิิบัต่ิการูสุุขภาวะ”

รูายละเอ่ยดั: การทำกิจกรรม

เช่ิงป็ฏิบัต้ิการในร้ป็แบบกลุ่มท่�

ให้้ผู้้้ เข้้าอบรมได้เร่ยนร้้และ

กระบวนการทำงานเป็็นกลุ่ม

เก่�ยวกับการด้แลสุข้ภาวะโดย

ทุนสนับสนุนจากโครงการเพัื�อ

ทดลองทำกิจกรรมส่งเสริมสุข้

ภาวะข้องสามเณรในพัื�นท่�ข้อง

ต้นเอง

9	ช่ั�วโมง การทำกิจกรรมเช่ิง

ป็ฏิบัต้ิการข้องผู้้้	

เข้้าร่วมอบรม	

รวมื 15 ชัิ�วโมืง
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4.2 คู่ร่พื่ระผู้่้ด่แลสุขภาวะ: 
เคู่รื�องมืือและการประยกุติใ์ช้ิ

การทำงานเช่ิงป็ฏิบัต้ิการจำเป็็นต้้องอาศัยเครื�องมือการดำเนินงานอย่าง

ม่ความเห้มาะสม	 เนื�องจากการดำเนินงานด้านสุข้ภาวะเป็็นป็ระเด็นการ

ดำเนินงานโดยม่ป็ัญห้าทางด้านสุข้ภาวะเป็็นฐาน	ผู้้้เข้่ยนจ้งได้สังเคราะห้์

และพััฒนาเครื�องมือทางด้านสุข้ภาวะเพัื�อเป็็นส่วนห้น้�งในการลดปั็จจัย

เส่�ยงทางสุข้ภาพัโดยเฉพัาะในกลุ่มข้องสามเณรซึ่้�งสามารถป็ระยุกต้์ใช่้

เครื�องมือในการทำงานเช่ิงสุข้ภาพัในกลุ่มป็ระช่ากรอื�นได้	ดังน่�

 1) ออมืสินัสุขภาวะ	ออมสินสุข้ภาวะเป็็นเครื�องมือช่ิ�นสำคัญ

ท่�ทำให้้ม่การต้ระห้นักร้้ต้่อการด้แลสุข้ภาวะข้องสามเณรอย่างรอบด้าน	

โดยข้ั�นต้อนข้องการใช่้ออมสินสุข้ภาวะป็ระกอบด้วย

	 •	 การจัดทำข้้อม้ลกิจกรรมส่งเสริมสุข้ภาวะข้องสามเณรท่�

ครอบคลุมกับสุข้ภาวะทางกาย	สุข้ภาวะทางใจ	สุข้ภาวะทางป็ัญญา	และ

สุข้ภาวะทางสังคม

	 •	นำกิจกรรมส่งเสริมสุข้ภาวะท่�เห้มาะสมต่้อสามเณรมาจัดทำใน

ร้ป็แบบ	“เห้ร่ยญสุข้ภาวะ”	สำห้รับการออมซึ่้�งคล้ายคล้งกับการออมเงิน	

แต้่เป็็นการออมทางด้านสุข้ภาพั

	 •	เห้รย่ญสขุ้ภาวะจะถก้ระบไุวว้า่ใน	1	เดอืนสามเณรทำกจิกรรม

ส่งเสริมสุข้ภาวะใดไป็แล้ว	 เช่่น	การกวาดลานวัด	การเร่ยนร้้ความรอบร้้

ทางสุข้ภาพั	การห้ล่กเล่�ยงการฉันอาห้ารท่�ไม่ถ้กห้ลักโภช่นาการ	การพั้ด

คุยแลกเป็ล่�ยนกับเพัื�อนในกลุ่มสามเณร	เป็็นต้้น	

	 •	 เห้ร่ยญสุข้ภาวะทำห้น้าท่�เป็็นเห้มือนการจดบันท้กป็ระจำวัน	

(Daily)	ข้องสามเณร	เมื�อครบ	1	เดือน	คร้พัระผู้้้ด้แลสุข้ภาวะสามารถนำ

.....
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ข้อ้มล้การออมสุข้ภาวะข้องสามเณรมาช่ว่ยในการพัฒันากิจกรรมท่�เห้มาะ

สมและเติ้มเต็้มป็ระเด็นสขุ้ภาวะท่�ข้าดห้ายไป็ข้องสามเณรท่�ต้นเองดแ้ลได้

 2) เซ่ี่ยมืซ่ี่สุขภาวะ	 เซึ่่ยมซึ่่สุข้ภาวะเป็็นเครื�องมือส่งเสริมสุข้

ภาวะในระดับป็ฏิบตั้กิาร	ซึ่้�งเน้นไป็ท่�การทำกิจกรรมส่งเสริมสุข้ภาวะทาง

สังคมและสุข้ภาวะทางป็ัญญาผู้่านกิจกรรมกลุ่มข้องสามเณร	 โดยม่ราย

ละเอ่ยดดังน่�

	 •	การจัดแบ่งกิจกรรมสุข้ภาวะท่�ให้้สามเณรได้ลงมือป็ฏิบัต้ิ	ห้รือ

เร่ยนร้้เก่�ยวกับสุข้ภาวะแบบเป็็นกลุ่ม	โดยเซึ่่ยมซึ่่สุข้ภาวะเป็็นเสมือนการ

จับสลากกลุ่มข้องสามเณรเพัื�อให้้เกิดการกระจายกลุ่มท่�เห้มาะสม

	 •	เซึ่ย่มซึ่สุ่ข้ภาวะ	ป็ระกอบดว้ยกจิกรรมท่�สามเณรไดป้็ฏิบตั้ติ้าม	

เช่่น	 การห้าความร้้เก่�ยวกับการอ่านสลากยา	 การห้าความร้้เก่�ยวกับการ

โภช่นาการ	 การห้าความร้้เก่�ยวกับการให้้คำป็ร้กษาเมื�อเพัื�อนรอบต้ัวม่

ป็ัญห้าสุข้ภาวะทางใจ	 เป็็นต้้น	 เมื�อจัดจำแนกป็ระเภทกิจกรรมออกแล้ว

ให้้สามเณรเข้ย่าเซึ่่ยมซึ่่เพัื�อจับกลุ่ม
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	 •	 เมื�อสามเณรได้กลุ่มเร่ยบร้อยแล้ว	 คร้พัระผู้้้ด้แลสุข้ภาวะทำ

ห้นา้ท่�ผู้้ด้ำเนนิรายการ	(Moderator)	ให้ส้ามเณรไดใ้ช่เ้วลาในการห้าข้้อมล้

เก่�ยวกบัเรื�องท่�ได้รบัและทดลองพัฒันากิจกรรมเพัื�อนำมาทดลองกับเพัื�อน

กลุ่มอื�น	ๆ	โดยใช่้ระยะเวลาไม่มากนัก

	 •	 คร้พัระผู้้้ด้แลสุข้ภาวะ	 คอยทำห้น้าท่�สนับสนุน	 สังเกต้การณ์	

และจดบันท้กพัฤต้ิกรรมข้องสามเณรให้้ครอบคลุม	 กิจกรรมเซึ่่ยมซึ่่สุข้

ภาวะเป็็นการส่งเสริมการเร่ยนร้้และการคิดเช่ิงสร้างสรรค์	 ซึ่้�งกิจกรรมท่�

กลุ่มสามเณรได้พััฒนาข้้�นจะสามารถนำไป็ป็รับใช่้ในการส่งเสริมสุข้ภาวะ

ได้ต้่อไป็

 3) วงลอ้สขุภาวะ	วงลอ้สขุ้ภาวะเป็น็เครื�องมอืสง่เสรมิสขุ้ภาวะ

ท่�ทำงานคล้ายคล้งกันกับเซึ่่ยมซึ่่สุข้ภาวะ	 แต้่วงล้อสุข้ภาวะมุ่งเน้นไป็ยัง

การสง่เสรมิสขุ้ภาวะทางกายโดยเฉพัาะการป็ฏบิตั้ติ้ามห้ลกัโภช่นาการข้อง

สามเณร	 ซึ่้�งวงล้อสุข้ภาวะอาจม่ข้้อจำกัดคือการสามารถนำไป็ป็ระยุกต้์

ใช่ไ้ด้เฉพัาะในวัดท่�ม	่“แม่ครัว”	คอยด้แลเรื�องโภช่นาการข้องสามเณรด้วย

เป็็นการจำลองให้้สามเณรได้ฉันอาห้ารต้ามห้ลักโภช่นาการ	 โดยม่ราย

ละเอ่ยดการนำไป็ใช่้ดังน่�
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	 •	 แม่ครัวท่�ด้แลเก่�ยวกับโภช่นาการข้องสามเณรเร่ยนร้้เก่�ยวกับ

คุณค่าทางโภช่นาการท่�เห้มาะสมต้่อช่่วงวัยข้องสามเณร	 โดยแม่ครัว

ออกแบบวงล้อสุข้ภาวะออกเป็็นเมน้อาห้าร	3-5	 เมน้	 เพัื�อให้้สามเณรได้

ห้มนุวงล้อเพัื�อรบัอาห้ารในแต่้ละวัน	ในสว่นข้องครพ้ัระผู้้ด้แ้ลสุข้ภาวะจะ

ต้อ้งจดัทำกลอ่งลงความคิดเห้น็เก่�ยวกบัอาห้าร	5	ห้ม้ต่้ามห้ลักโภช่นาการ

	 •	 เมื�อสามเณรฉันอาห้ารเสร็จเร่ยบร้อยแล้ว	 สามเณรจะได้รับ

ล้กบอลเพัื�อไป็ใส่ลงกล่องความคิดเห้็นเก่�ยวกับห้ลักโภช่นาการ	 ร้ป็ละ	 5	

ล้ก	 ซึ่้�งล้กบอลจะติ้ดข้้อความองค์ป็ระกอบข้องอาห้ารในจานแต้่ละมื�อไว้	

โดยให้้สามเณรจัดห้มวดห้ม้่อาห้ารในจานว่าแต้่ละส่วนม่องค์ป็ระกอบอย้่

ในห้ม่้ใด	ให้ค้รบ	5	ห้ม้	่เช่น่	ป็ลาอย้ใ่นห้ม้ท่่�	1	แอป็เป็ิ�ลอย้ใ่นห้ม้ท่่�	4	เป็น็ต้น้

	 •	 การใช่้กิจกรรมวงล้อสุข้ภาวะน่�เป็็นการวัดความรอบร้้ด้าน

อาห้าร	(Food	Literacy)	ข้องสามเณรภายในวดัภาพัรวมวา่มค่วามร้ค้วาม

เข้้าใจต้่อป็ระเด็นดังกล่าวมากน้อยเพั่ยงใด

	 •	 คร้พัระผู้้้ด้แลสุข้ภาวะสามารถนำข้้อม้ลท่�ได้รับจากเครื�องมือ

วงลอ้สขุ้ภาวะไป็ใช่ป้็ระโยช่นส์ำห้รบัการพัฒันากจิกรรมเพัื�อสง่เสรมิความ

รอบร้้ด้านอาห้ารและห้ลักโภช่นาการได้ต้่อไป็
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 4) บัอร์ดเกมืสุขภาวะ	บอร์ดเกมสุข้ภาวะเป็็นเครื�องมือการ

ดแ้ลสุข้ภาวะเชิ่งป็ฏิบติั้การท่�จะต้้องจัดทำเป็น็ลำดับขั้�นต้อนผู่้านการมส่่วน

ร่วมข้องสามเณรร่วมด้วย	โดยม่ข้ั�นต้อนข้องการจัดทำบอร์ดเกมสุข้ภาวะ	

ดังน่�

	 •	การนำข้้อม้ลท่�ได้รับจากเครื�องมือออมสินสุข้ภาวะ	เซึ่่ยมซึ่่สุข้

ภาวะ	และวงลอ้สขุ้ภาวะ	มาช่ว่ยในการพััฒนาบอรด์เกมท่�เก่�ยวกบัสขุ้ภาวะ

	 •	พััฒนาต้วัแบบข้องบอรด์เกมสขุ้ภาวะให้ส้ามเณรไดท้ดลองเลน่

และให้้คำแนะนำเพัื�อพััฒนาบอร์ดเกม	 โดยบอร์ดเกมสุข้ภาวะจะต้้อง

ป็ระกอบไป็ด้วยเนื�อห้าท่�ครอบคลุมสุข้ภาวะทางกาย	สุข้ภาวะทางใจ	สุข้

ภาวะทางสังคม	 และสุข้ภาวะทางป็ัญญา	อ่กทั�งยังต้้องสอดแทรกเนื�อห้า

เก่�ยวกับป็ัจจัยเส่�ยงและป็ัจจัยป็กป็้องทางสุข้ภาพัลงไป็ด้วย	เมื�อป็รับป็รุง

เร่ยบร้อยแล้วให้้นำกลับมาทดลองเล่นอ่กครั�ง

	 •	ห้น้าท่�ข้องคร้พัระผู้้้ด้แลสุข้ภาวะคือ	เมื�อสามเณรได้เล่นบอร์ด

เกมสุข้ภาวะให้้คอยแนะนำความร้้ท่�เห้มาะสมและเป็็นผู้้้ดำเนินรายการ

เพัื�อช่่�ทิศทางข้องบอร์ดเกมให้้สามเณรได้เร่ยนร้้ป็ระเด็น

สุข้ภาวะไป็ด้วยในต้ัว
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บัทท่� 5
การขับัเคู่ลื�อนัคู่ร่
พื่ระสุขภาวะเพืื่�อการ
ลดปัจจัยเส่�ยงทาง
สุขภาพื่



  บทบาทข้องการข้ับเคลื�อนให้้เกิดการลดป็ัจจัยเส่�ยงทางสุข้ภาพั

ท่�ด่คณุพัระสุข้ภาวะเป็็นผู้้้ดำเนินการ	 สามารถเกิดข้้�นได้ทั�งในระดับวัด	

โรงเร่ยน	และมห้าวิทยาลัย	เนื�องจากการท่�พัระสงฆ์์ม่บทบาทกับสามารถ

ส่งเสริมการเร่ยนร้้และการป็ฏิบัต้ิให้้เกิดการนำห้ลักธรรมทางพัระพัุทธ

ศาสนาไป็สร้างกจิกรรมกบัเยาวช่นทั�งท่�เป็น็สามเณรและเป็น็เยาวช่นทั�วไป็

อยา่งกวา้งข้วางการเสนอกรอบความคดิพัื�นฐานเพัื�อช่ว่ยสนบัสนนุให้ก้าร

ข้บัเคลื�อนครพ้ัระสขุ้ภาวะเพัื�อการลดป็จัจัยเส่�ยงทางสขุ้ภาพัเป็น็รป้็ธรรม

จง้มค่วามสำคญัอยา่งยิ�ง	ดังนั�นการดำเนนิการรว่มกนัมาอยา่งต้อ่เนื�องข้อง

สำนกัสนับสนุนการลดป็จัจยัเส่�ยงทางสขุ้ภาพั	สำนกังานกองทนุสนบัสนนุ

การสร้างแสริมสุข้ภาพั	 และ	 มห้าวิทยาลัยมห้าจุฬาลงกรณราช่วิทยาลัย

จง้ไดส้นบัสนนุการทำความเข้า้ใจแลพัฒันาบทบาทข้องเกดิเครอืข้า่ยการ

ดำเนินงานท่�สามารถช่่วยลดป็ัญห้าสุข้ภาพัข้องคนรุ่นให้ม่ในสังคม	 โดย

อาศัยองค์ความร้้ทางพัระพัุทธศาสนาร่วมดำเนินการดังน่�

5.1 กลไกสุขภาวะวิถ่ีพืุ่ทธ
กับัการลดปัจจัยเส่�ยงทางสุขภาพื่

	 ห้ากพัิจารณาการศ้กษาท่�ผู้่านมาจะเห้็นได้ว่า	คำว่าสุข้ภาพัและ

สุข้ภาวะมักถ้กนำไป็ใช้่ร่วมกันในความห้มายท่�ไม่แต้กต่้าง	 สุข้ภาพั	 ต้าม

พัจนานุกรมราช่บัณฑิิต้สถาน	พั.ศ.2542	ห้มายถ้ง	ภาวะท่�ป็ราศจากโรค

ภัยไข้้เจ็บ	 แผู้นพััฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห้่งช่าต้ิ	 ฉบับท่�	 10	 กล่าวถ้ง

สุข้ภาพัในความห้มายท่�กว้างกว่า	 คือ	 ห้มายถ้งการม่สุข้ภาพัแข็้งแรงทั�ง

กายและใจ	 และอย้่ในสภาพัแวดล้อมท่�น่าอย้่	 พััฒนาระบบสุข้ภาพัอย่าง

ครบวงจร	 ฟื่่�นฟื่้ร่างกายและจิต้ใจ	 เสริมสร้างคนไทยให้้ม่ความป็ลอดภัย

ลดละเลิกพัฤติ้กรรมเส่�ยงต่้อสุข้ภาพั	ในข้ณะท่�พัระราช่บัญญัต้สิขุ้ภาพัแห่้ง

.....
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ช่าต้ิ	พั.ศ.	2550	มาต้รา	3	ได้ให้้จำกัดความข้องคำว่า	“สุข้ภาพั”	ห้มาย

ถ้ง	ภาวะข้องมนุษย์ท่�สมบ้รณ์	ทั�งทางกาย	ทางจิต้	ทางป็ัญญา	และทาง

สังคม	เช่ื�อมโยงเป็็นองค์รวมอย่างสมดุล	ซึ่้�งเป็็นการมองป็ระเด็นข้องการ

มองป็ระเดน็สุข้ภาพัในความห้มายท่�ครอบคลมุทั�ง	4	มิต้อิยา่งเป็็นองคร์วม	

	 สำห้รับองค์กรอนามัยโลก	(WHO:	World	Health	Organiza-

tion)	ได้ให้้คำนิยามคำว่าสุข้ภาพัในความห้มายกว้างข้้�นว่าสุข้ภาพั	ห้มาย

ถ้ง	 สุข้ภาวะท่�สมบ้รณ์ทั�งทางกายทางจิต้และทางสังคมและได้ให้้ความ

ห้มายข้องคำว่าสุข้ภาพัไว้ในธรรมน้ญข้ององค์การอนามัยโลกเมื�อป็ี	

ค.ศ.1948	ไวด้งัน่�	“สขุ้ภาพั	ห้มายถ้ง	สภาวะแห้ง่ความสมบ้รณข์้องรา่งกาย

และจิต้ใจรวมถ้งการดำรงช่่วิต้อย้่ในสังคมได้อย่างเป็็นป็กต้ิสุข้และมิได้

ห้มายความเฉพัาะเพัย่งแต่้การป็ราศจากโรคและทุพัพัลภาพัเทา่นั�น”		ต้อ่

มาในท่�ป็ระช่มุสมัช่ช่าองคก์ารอนามยัโลกเมื�อเดือนพัฤษภาคม	พั.ศ.	2541	

ได้ม่	 มต้ิให้้เพิั�มคำว่า“Spiritual	 well-being”	 ห้รือสุข้ภาวะทางจิต้

วิญญาณเข้้าไป็ในคำจำกัดความข้องสุข้ภาพัอ่กด้วย	

	 ห้ลกัการพืั�นฐานท่�คร้พัระสขุ้ภาวะสามารถป็ระยกุต้ใ์นการดำเนนิ

กจิกรรมในการข้บัเคลื�อนการพััฒนานโยบายให้ไ้ป็ส้่เป็า้ห้มายข้องการลด

ป็ัจจัยเส่�ยงทางสุข้ภาพัคือการใช่้ความเข้้าใจเก่�ยวกับการพััฒนาสุข้ภาวะ

ดังท่�	ป็ระเวศ	วะส่	(2543)	กล่าวถ้งองค์ป็ระกอบสุข้ภาวะ	4	มิต้ิ	ได้แก่

	 มิต้ิท่�ห้น้�งคือการพััฒนาสุข้ภาพัทางกาย	 ห้มายถ้ง	 ร่างกาย

สมบ้รณแ์ข้ง็แรง	คลอ่งแคลว่	มก่ำลงั	ไมเ่ป็็นโรค	ไม่พักิาร	มเ่ศรษฐกจิห้รอื

ป็ัจจัยท่�จำเป็็นเพั่ยงพัอ	ม่สิ�งแวดล้อมท่�ส่งเสริมสุข้ภาพั	คำว่ากาย	ในท่�น่�

รวมถ้งกายภาพัด้วย

	 มิต้ิท่�สองคือการพััฒนาสุข้ภาพัทางจิต้	ห้มายถ้ง	จิต้ใจท่�ม่ความ

สุข้	รื�นเริง	คล่องแคล่ว	 ไม่ต้ิดข้ัด	ม่ความเมต้ต้า	สัมผู้ัสกับความงามข้อง

สรรพัสิ�ง	ม่สต้ิ	ม่สมาธิ	ม่ป็ัญญา	รวมถ้งการลดความเห้็นแก่ต้ัวลงไป็ด้วย	
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เพัราะต้ราบใดท่�ยงัมค่วามเห้น็แกต่้วักจ็ะมส่ขุ้ภาวะท่�สมบร้ณท์างจติ้ไมไ่ด้

	 มิต้ิท่�สามคือการพััฒนาสุข้ภาวะทางสังคม	ห้มายถ้ง	การอย้่ร่วม

กันด้วยด่	 ม่ครอบครัวท่�อบอุ่น	 ชุ่มช่นเข้้มแข็้ง	 สังคมม่ความยุต้ิธรรม	 ม่

ความเสมอภาค	มภ่ราดรภาพั	มสั่นต้ภิาพั	มค่วามเป็น็ป็ระช่าสังคม	มร่ะบบ

บริการท่�ด่	และระบบบริการเป็็นกิจกรรมทางสังคม

	 มติ้ทิ่�ส่�คอืการพัฒันาสขุ้ภาวะทางจติ้วญิญาณ	ห้มายถง้	สขุ้ภาวะ

ท่�เกิดข้้�นเมื�อทำความด่ห้รือจิต้สัมผู้ัสกับสิ�งท่�ม่คุณค่าส้งส่ง	 ห้รือสิ�งส้งสุด	

เช่่น	การเส่ยสละ	การม่ความเมต้ต้า	กรุณา	การเข้้าถ้งพัระรัต้นต้รัย	ห้รือ

การเข้้าถ้งพัระผู้้้เป็็นเจ้า	เป็็นต้้น	ความสุข้ทางจิต้วิญญาณเป็็นความสุข้ท่�

ระคนอย้่กับความเห็้นแก่ต้ัว	 แต้่เป็็นสุข้ภาวะท่�เกิดข้้�นเมื�อมนุษย์ห้ลุดพั้น

จากความม่ต้ัวต้นจ้งม่อิสรภาพั	ม่ความผู้่อนคลายอย่างยิ�ง	 ม่ความป็ิต้ิแผู้่

ซึ่่านทั�วไป็	ม่ความสุข้อันป็ระณ่ต้และล�ำล้ก	ม่ผู้ลด่ต้่อสุข้ภาพัทางกาย	จิต้	

และทางสังคม

	 ข้ณะท่�ทางด้านพัระพัุทธศาสนาสามารถเร่ยนร้้การใช่้ห้ลัก

ไต้รสิกข้าเป็็นห้ลักการถ้กนำไป็ใช่้พััฒนาในด้าน	4	ด้าน	คือ	ห้ลักภาวนา	

4	ภาวนา	ในภาษาบาล	่ให้ค้วามห้มายวา่	วฑิฒฺนา	คอื	วฒันา	แป็ลวา่	ทำให้้

เจริญ	ทำให้เ้ป็น็	ทำให้ม้ข้่้�น	ภาวนาจง้แป็ลว่า	การทำให้ม้ข้่้�น		เป็น็ข้้�น	การ

ทำให้้เกิดข้้�น	การเจริญ	การบำเพั็ญ	การพััฒนา	การทำให้้ม่	ให้้เป็็นข้้�น	ดัง

นั�นภาวนา	4	จ้งห้มายถ้งการพััฒนา	4	ด้านห้รือการทำให้้	4	ด้านม่ความ

เจริญข้้�นมา	โดยภาวนา	4	ม่การพััฒนา	4	ด้าน	ดังน่�คือ

	 1.	การพััฒนาด้านร่างกาย	(กายภาวนา)

	 กายภาวนาห้รอืการพััฒนารา่งกายให้ส้มัพันัธก์บัทางกายภาพันั�น

เป็น็สิ�งท่�ผู้้ส้ง้อายไุมค่วรมองข้า้มการร้้จกัใช่อ้นิทรย่อ์ยา่งมส่ต้	ิเลอืกท่�จะด้

เป็็น	ฟื่ังเป็็น	กินด้วยป็ัญญา	เสพัป็ัจจัย	4	และสิ�งข้องเครื�องใช่้อย่างฉลาด		

ไม่มั�วเมาห้รือลุ่มห้ลง	 จะส่งผู้ลให้้ผู้้้ส้งอายุ	 ม่สุข้ภาพัแข้็งแรง	 ป็ัจจัยด้าน
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กายภาวนาจ้งเป็็นปั็จจัยด้านห้น้�งท่�ผู้้้ส้งอายุสามารถป็ระยุกต์้ใช้่ได้ในการ

ดำเนินช่่วิต้ป็ระจำวันเพัื�อช่่วิต้ท่�ด่งามต้่อไป็

	 2.	การพััฒนาด้านสัมพัันธภาพัทางสังคม	(ศ่ลภาวนา)

	 การพััฒนาด้านสัมพัันธภาพัทางสังคม	ห้รือ	ศ่ลภาวนา	เป็็นการ

พััฒนาความสัมพันัธท์างสงัคมซ้ึ่�งนบัเป็น็ส่วนห้น้�งท่�แสดงออกทางร่างกาย	

การมค่วามสมัพันัธ์ท่�เกื�อกล้กบัสิ�งแวดลอ้มทางสงัคม	มพ่ัฤต้กิรรมด่งามใน

ความสมัพันัธก์บัเพัื�อนมนษุย	์โดยมว่นัิย	สามารถอย้ก่บัผู้้อ้ื�นไดด้ว้ยด	่กลา่ว

อ่กนัยห้น้�งคือม่การป็รับต้ัวเข้้ากับสังคมได้ด่	ดังนั�นแล้วศ่ลภาวนาสำห้รับ

ผู้้ส้ง้อายุจง้ห้มายถง้	การมป่็ฏิสมัพันัธ์ด่กับบุคคลรอบข้้าง	ไมว่า่จะเป็็นญาติ้

พั่�น้อง	เพัื�อน	การมท่ศันคต้ทิ่�ดต่้อ่บคุคลรอบข้า้ง	ผู้้ส้ง้อายทุ่�มค่วามสขุ้ต้อ้ง

สามารถป็รับต้ัวให้้เข้้ากับสิ�งแวดล้อมท่�ต้นเองอย้่ได้อย่างเห้มาะสม	 เช่่น	

การป็รับต้ัวเพืั�อเต้ร่ยมรับสภาพัร่างกายท่�เริ�มเสื�อมโทรมลง	 การป็รับต้ัว

ยอมรับภาวะความเจ็บป็�วยท่�เกิดข้้�น	โดยการป็รับตั้วในวัยสง้อายุม	่2	ป็ระ

เภทกว้างๆ	คือ	การป็รับต้ัวภายนอก	เช่่นสุข้ภาพัอนามัยและการป็รับต้ัว

ภายใน	เช่่น	การทำใจยอมรับการพัลัดพัราก	การส้ญเส่ย	ซึ่้�งการป็รับต้ัว

ภายนอกมักง่ายกว่าการป็รับตั้วภายใน	 เป็็นความสัมพัันธ์ท่�เกื�อก้ลกับสิ�ง

แวดลอ้มทางสงัคม	มพ่ัฤต้กิรรมดง่ามในความสมัพันัธก์บัผู้้อ้ื�น	รวมถง้การ

ไม่เบ่ยดเบ่ยนผู้้้อื�น	พัร้อมกับม่วินัยในการดำรงช่่วิต้	เช่่น	การรับป็ระทาน

อาห้าร	 การออกกำลังกาย	 การนอนพัักผู่้อน	 สิ�งเห้ล่าน่�ล้วนเป็็นสัมพัันธ์

ทางสังคมท่�ส่งผู้ลต่้อสุข้ภาพัผู้้้ส้งอายุโดยต้รง	 ดังนั�นห้ากผู้้้ส้งอายุป็ฏิบัต้ิ

ต้ามศล่ภาวนาจะส่งผู้ลให้สุ้ข้ภาพั	เพัราะศล่ภาวนาเป็็นปั็จจัยด้านร่างกาย

ท่�สามารถพััฒนาดา้นรา่งกายให้ม้ส่ขุ้ภาพัท่�ด่ได	้เมื�อดา้นรา่งกายไดร้บัการ

พััฒนาแล้ว	สิ�งท่�ควรพััฒนาต้่อไป็คือด้านจิต้ใจ

	 3.	การพััฒนาด้านจิต้ใจ	(จิต้ต้ภาวนา)

	 การพััฒนาด้านจิต้ใจห้รือ	 จิต้ต้ภาวนาเป็็นการทำจิต้ให้้เจริญ
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งอกงาม	ด่งาม	เข้้มแข้็งม่ความสุข้	เบิกบาน	จิต้ต้ภาวนา	เป็็นการทำจิต้ให้้

เจริญงอกงาม	ด่งาม	เข้้มแข้็ง	ให้้ผู้้้ส้งอายุม่ความสุข้	เบิกบาน	การท่�ผู้้้ส้ง

อายุจะสุข้ใจได้ต้้องเริ�มท่�ม่ศรัทธาในพัระพัุทธศาสนาก่อน	 ห้ลังจากนั�น

ศรัทธาจะช่ว่ยให้ผู้้้ส้ง้อายเุจรญิเมต้ต้าและป็ฏิบติั้สมาธติ้ามมา	ทั�งการเจรญิ

เมต้ต้าและป็ฏิบัต้ิสมาธิจะช่่วยให้้ผู้้้ส้งอายุม่จิต้ใจท่�สงบมากยิ�งข้้�น	รวมถ้ง

สามารถแก้ป็ัญห้าด้านสุข้ภาพัข้องผู้้้ส้งอายุให้้บรรเทาลงด้วย

	 4.	การพััฒนาด้านป็ัญญา	(ป็ัญญาภาวนา)

	 เมื�อจิต้ได้รับการพััฒนาแล้ว	ย่อมส่งให้้เอื�อต้่อการพััฒนาป็ัญญา

ต้อ่ไป็	การพััฒนาดา้นป็ญัญามค่วามสำคญัมาก	เพัราะป็ญัญาสามารถช่ว่ย

ให้้บุคคลสามารถพัิจารณาทุกสิ�งต้ามความเป็็นจริง	 เกิดความเข้้าใจ	และ

สามารถส่งผู้ลให้้เกิดการแก้ป็ัญห้าท่�ด่ได้	 การพััฒนาด้านป็ัญญา	 ห้รือ

ป็ัญญาภาวนา	คือ	การฝึึกอบรมเจริญป็ัญญา	เพัื�อสร้างความร้้	ความคิด	

ความเข้้าใจ	ให้้ร้้จักคิดพัิจารณา	แก้ป็ัญห้า	ด้วยป็ัญญา	ม่จิต้ใจเป็็นสุข้	ไร้

ทุกข้์	ป็ัญญาเป็็นต้ัวแก้ป็ัญห้าท่�แท้จริง	การจะพััฒนาป็ัญญาจะต้้องอาศัย

สัมมาทิฐิ	 เพัราะเป็็นองค์ป็ระกอบสำคัญข้องมรรคในฐานะเป็็นจุดเริ�มต้้น

ข้องการป็ฏิบัต้ิธรรมป็ัญญาภาวนา
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กลไกสุขภาวะสุขภาวะวิถ่ีพืุ่ทธ
กับัการลดปัจจัยเส่�ยงทางสุขภาพื่

การพัื่ฒนัา
ด้านัร�างกาย
(กายภาวนัา)

การพัื่ฒนัา
ด้านัปัญญา
(ปัญญาภาวนัา)

การพัื่ฒนัา
ด้านัจิติใจ

(จิติภาวนัา)

การพัื่ฒนัา
ด้านัสัมืพัื่นัธภาพื่
ทางสังคู่มื 
(ศ่ลภาวนัา)



5.2 คู่ร่พื่ระสุขภาวะ
กับัการลดปัจจัยเส่�ยงสุขภาพื่

 

สำห้รับการดำเนินงานท่�สามารถสนับสนุนให้้กิจกรรมในบทบาทข้องคร้

พัระสุข้ภาวะส่งเสริมการลดป็ัจจัยเส่�ยงทางสุข้ภาพัได้สามารถแบ่งออก

เป็็น	3	ด้านท่�สำคัญกล่าวคือ

.....

ระดับันัโยบัาย

ระดับัสถีานัศึกษ์า

ระดับักิจกรรมื
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 รูะดัับกิจกรูรูม -สุรู้างองค์ความรูู้และอธิบายอย่างม่เหตุ่ผล-	 

มุง่เนน้การมอ่งคค์วามร้เ้ก่�ยวกบัโทษจากป็จัจยัเส่�ยงทางสขุ้ภาพัโดยเฉพัาะ

การส้บบุห้ร่�และการดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ก	 รวมทั�งสามารถทำความ

เข้า้ใจไดอ้ยา่งช่ดัเจนถง้ป็ญัห้าทางสขุ้ภาพัทั�งระยะสั�นและระยะยาว	ข้ณะ

เด่ยวกันสามารถสอดแทรกห้ลักธรรมทางพัระพุัทธศาสนา	 รวมทั�งการ

เสริมสร้างให้้ผู้้้เข้้าร่วมกิจกรรมต้ระห้นักถ้งสต้ิและเห้ตุ้ผู้ลอย้่เสมอในการ

ดำเนินช่่วิต้

 รูะดัับสุถึานั้ศึกษา -ป็รูะยุกต์่หลักธรูรูมที่างพรูะพุที่ธศาสุนั้า

และการูเรูย่นั้การูสุอนั้วิช้าพรูะพุที่ธศาสุนั้าเพื�อการูสุรู้างเสุรูมิสุขุภาวะ- 

มุ่งเน้นการส่งเสริมให้้เกิดการป็ระยุกต์้ห้ลักธรรมทางพัระพัุทธศาสนากับ

กิจกรรมทางสุข้ภาพั	 โดยเฉพัาะอย่างยิ�งการสามารถเชื่�อมโยงให้้ผู้้้เร่ยน

สามารถจำแนกวิถ่การดำเนินช่่วิต้ท่�เป็็นป็ระโยช่น์และโทษต้่อสุข้ภาพั	

ต้ลอดจนการมว่จิารณญาณในข้อ้มล้ข้า่วสารท่�เก่�ยวข้อ้งกบัป็จัจยัเส่�ยงทาง

สุข้ภาพั

 รูะดัับนั้โยบาย -สุรู้างสุรูรูค์นั้โยบายและริูเรูิ�มนั้วัต่กรูรูมสุุข

ภาวะวิถึ่พุที่ธ-	 มุ่งเน้นการสร้างและยกระดับความร่วมมือกับองค์กรทั�ง

ด้านการป็กครองคณะสงฆ์์	 ด้านการศ้กษาข้ั�นพัื�นฐาน	 และด้านป็ระช่า

สงัคม	เพืั�อสนบัสนนุค่านยิมข้องการต้ระห้นกัถง้ป็ญัห้าข้องป็จัจัยเส่�ยงทาง

สุข้ภาพั	 รวมทั�งการพััฒนาการเร่ยนร้้ท่�สนับสนุนให้้เกิดการใช่้ป็ระโยช่น์

จากองค์ความร้้จากห้ลักธรรมทางพัระพัุทธศาสนาเป็็นเครื�องมือสำห้รับ

การส่งเสริมกิจกรรมทางสุข้ภาพั

	 กล่าวโดยสรุป็	 บทบาทข้องคร้พัระสุข้ภาวะม่เป็้าห้มายสำคัญท่�

การยกระดบัให้้การเผู้ยแผู้ห่้ลกัธรรมทางพัระพัทุธศาสนาห้รอืการสง่เสรมิ

ให้ก้ารจัดการเรย่นร้้พัระพุัทธศาสนาสามารถสร้างให้ผู้้้เ้รย่นมค่วามเข้า้ใจ

การป็ระยุกต้์ห้ลักรรมทางพัระพัุทธศาสนากับการดำเนินช่่วิต้ท่จะม่ 
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สขุ้ภาวะท่�ดไ่ด	้ทั�งน่�การมค่วามเข้า้ใจว่าสขุ้ภาวะท่�ดม่ป่็จัจยัสนบัสนนุท่�มา

กกว่ากลไกทางสาธารณสุข้เทา่นั�น	อนัท่�จริงการสามารถผู้ลกัดนัให้ผู้้้เ้รย่น

สามารถเร่ยนร้้ว่าไม่ว่จะเป็็นห้ลักการทางศาสนา	ห้ลักการใช่้ช่่วิต้บนทาง

สายกลาง	ห้รือการไต้ร่ต้รองอย่างม่วิจารณญาณต้่อการดำเนินช่่วิต้	ล้วน

สามารถเป็็นเครื�องมือสนับสนุนให้้เกิดการใคร่ครวญอย่างม่เห้ตุ้ม่ผู้ล	รวม

ทั�งพิัจารณาถ้งความเห้มาะสมเมื�อเผู้ชิ่ญกับสถานการณ์ท่�เก่�ยวข้้องกับ

ป็จัจยัเส่�ยงทางสุข้ภาพัได้	ถอืเป็น็แนวทางพัื�นฐานท่�สำคัญท่�ช่ว่ยให้ค้รพ้ัระ

สุข้ภาวะได้ม่โอกาสป็ล้กฝึังการเร่ยนร้้ไว้กับผู้้้เร่ยนในระดับต้่าง	ๆ 	อย่างไร

ก็ต้ามการข้ับเคลื�อนการลดป็ัจจัยเส่�ยงทางสุข้ภาพัยังม่เครือข้่ายองค์กร

และความเคลื�อนไห้วในห้ลายระดับท่�เก่�ยวข้อ้งในการร่วมมอืกนัทำงานให้้

เกิดความยั�งยืนต้่อไป็		

.....
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