


จัดพิมพ์โดย
โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คณะผู้แต่ง

พระสุธีรัตนบัณฑิต
พระสุธีวชิรปฏิภาณ
สายชล ปัญญชิต
ภูเบศ วณิชชานนท์
พระมหาชุติภัค อินนฺโท
พงษ์พัฒน์ ใหม่จันทร์ดี
นัชชา ทากุดเรือ

สัมโมทนียกถา
สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม
ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม
และเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

อนุโมทนากถา
พระธรรมวชิราธิบดี
เจ้าคณะภาค 17
ประธานคณะพระธรรมจาริก
และเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการพัฒนาเครือข่าย
องค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค ์

คณะผู้แต่ง

พระสุธีรัตนบัณฑิต
พระสุธีวชิรปฏิภาณ
สายชล ปัญญชิต
ภูเบศ วณิชชานนท์
พระมหาชุติภัค อินนฺโท
พงษ์พัฒน์ ใหม่จันทร์ดี
นัชชา ทากุดเรือ

สัมโมทนียกถา
สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม
ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม
และเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

อนุโมทนากถา
พระธรรมวชิราธิบดี
เจ้าคณะภาค 17
ประธานคณะพระธรรมจาริก
และเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการพัฒนาเครือข่าย
องค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค ์

คณะผู้แต่ง

พระสุธีรัตนบัณฑิต
พระสุธีวชิรปฏิภาณ
สายชล ปัญญชิต
ภูเบศ วณิชชานนท์
พระมหาชุติภัค อินนฺโท
พงษ์พัฒน์ ใหม่จันทร์ดี
นัชชา ทากุดเรือ

สัมโมทนียกถา
สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม
ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม
และเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

อนุโมทนากถา
พระธรรมวชิราธิบดี
เจ้าคณะภาค 17
ประธานคณะพระธรรมจาริก
และเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการพัฒนาเครือข่าย
องค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค ์

คณะผู้แต่ง

พระสุธีรัตนบัณฑิต
พระสุธีวชิรปฏิภาณ
สายชล ปัญญชิต
ภูเบศ วณิชชานนท์
พระมหาชุติภัค อินนฺโท
พงษ์พัฒน์ ใหม่จันทร์ดี
นัชชา ทากุดเรือ

สัมโมทนียกถา
สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม
ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม
และเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

อนุโมทนากถา
พระธรรมวชิราธิบดี
เจ้าคณะภาค 17
ประธานคณะพระธรรมจาริก
และเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการพัฒนาเครือข่าย
องค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค ์

คณะผู้แต่ง

พระสุธีรัตนบัณฑิต
พระสุธีวชิรปฏิภาณ
สายชล ปัญญชิต
ภูเบศ วณิชชานนท์
พระมหาชุติภัค อินนฺโท
พงษ์พัฒน์ ใหม่จันทร์ดี
นัชชา ทากุดเรือ

สัมโมทนียกถา
สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม
ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม
และเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

อนุโมทนากถา
พระธรรมวชิราธิบดี
เจ้าคณะภาค 17
ประธานคณะพระธรรมจาริก
และเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการพัฒนาเครือข่าย
องค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค ์

จัดท�าโดย

พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. และคณะ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณสนับสนุนจากส�านักสนับสนันสุขภาวะองค์กร
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

(รหัสโครงการ	63-01598)
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พิมพครั้งแรก : มกราคม 2566   จ�านวน  :  400 เลม
พิมพที่ : หจก. นิติธรรมการพิมพ
  76/251-3 หมูที่ 15 ตําบลบางมวง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 
  โทรศัพท : 02 403 4567-8, 08 1309 5215  E-mail : niti2512@hotmail.com

คณะที่ปรึกษา
สมเด็จพระมหาธีราจารย์	

กรรมการมหาเถรสมาคม 
ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง 
ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
ของมหาเถรสมาคม 
และเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร

พระพรหมบัณฑิต,	ศาสตราจารย์	ดร.
กรรมการมหาเถรสมาคม 
ประธานกรรมการเผยแผ่พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
และเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

พระพรหมเสนาบดี
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 
และเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา

พระธรรมวชิราธิบดี,	ดร.
เจ้าคณะภาค 17 ประธานคณะธรรมจารกิ และ
เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

พระเทพเวที,	รองศาสตราจารย์	ดร.
เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม 
และรองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนสิติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระอุดมบัณฑิต,	ดร.
รองเจ้าคณะภาค 6 และผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

นายพงษ์ศักดิ์	ธงรัตนะ
ผู ้อ�านวยการส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร 
ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ

นางสาวยอดขวัญ	รุจนกนกนาฎ
ส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร 
ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ

หนวยงานสนับสนุนงบประมาณ
ส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร 
ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ

ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์	ดร.สุวิญ	รักษ์สัตย์	
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์	ดร.วุฒินันท์	กันทะเตียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณัชพล	ศิริสวัสดิ์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะผูวิจัย
พระสุธีรัตนบัณฑิต	(สุทิตย์	อาภากโร)	รศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(หัวหน้าคณะนักวิจัย)

อาจารย์	ดร.สายชล	ปญญชิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (นักวิจัย)

อาจารย์ภูเบศ	วณิชชานนท์	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (นักวิจัย)

พระมหาชุติภัค	อภินนฺโท	 	
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(นักวิจัย)

นายพงษ์พัฒน์	ใหม่จันทร์ดี		
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(นักบริหารโครงการ)

นางสาวนัชชา	ทากุดเรือ	
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(นักบริหารโครงการ)

งบประมาณสนับสนุนจาก
ส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ





การที่คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมมีมติให้มีคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง 

(อ.ป.ก.) เพือ่ส่งเสริม สนบัสนุน ช่วยเหลือเก้ือกูล การด�าเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบล (อ.ป.ต.) จึงถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ส�าคัญในการส่งเสริมความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนใน

สังคมได้ท�างานขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดความเกื้อกูลในชุมชน

ร่วมกันที่เป็นเสมือนตาข่ายคุ้มครองทางสังคมในระดับชุมชน ทั้งนี้ การขับเคลื่อนหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบล ถอืเป็นกลไกส�าคญัทีท่�าให้คณะสงฆ์ได้เข้ามามบีทบาทสนับสนุนความ

เข็มแข็ง พฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ีและสร้างความอยูด่มีสีขุให้กับสมาชกิในชุมชนอย่างครอบคลุม 

8 ด้าน คอื ศลีธรรมและวฒันธรรม สขุภาพอนามยั สมัมาชพี สนัติสขุ ศกึษาสงเคราะห์ สาธารณ

สงเคราะห์ กตัญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคี การที่คณะสงฆ์สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการ

บูรณาการความร่วมมือและขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นต้นแบบที่ดีจะสามารถก่อให้เกิดการ

ส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขที่ดีในระดับชุมชนและขยายต่อมายังระดับสังคมได้อย่างชัดเจน

การที ่ส�านกัสนบัสนนุสขุภาวะองค์กร ส�านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ 

(สสส.) ได้ร่วมมือกับคณะผู้แต่งหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง

จนกลายเป็นหนงัสือ “การพฒันาเครอืข่ายองค์กรสขุภาวะวถิพีทุธเชงิสร้างสรรค์” ถือเป็นกุศล

เจตนาและแสดงให้เห็นความวริิยะ อตุสาหะ ในการศกึษาวิจัยและได้ต่อยอดเพิม่เตมิองค์ความ
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สัมโมทนียกถา

ÊÁà´ç̈ ¾ÃÐÁËÒ¸ÕÃÒ¨ÒÃÂ� (»ÊÄ·¸� à¢Á§Ú¡âÃ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃÁËÒà¶ÃÊÁÒ¤Á
»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹¡ÅÒ§ (Í.».¡.)
»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂÊÒ¸ÒÃ³Ê§à¤ÃÒÐË� ¢Í§ÁËÒà¶ÃÊÁÒ¤Á
à¨ŒÒÍÒÇÒÊÇÑ́ ¾ÃÐàªµØ¾¹ÇÔÁÅÁÑ§¤ÅÒÃÒÁ

(4)



รู้เป็นหนังสือวิชาการที่มีคุณค่าสามารถขับเคลื่อนพันธกิจของคณะสงฆ์ให้เจริญงอกงามต่อไป 

สมกับหลักธรรมส�าคัญหนึ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้คือ หลักอปริหานิยธรรม 7 ซึ่ง

หมายถึงธรรมที่เป็นแนวทางแห่งความเจริญงอกงาม โดยเน้นหลักการหารืออย่างสม�่าเสมอ 

แสดงให้เห็นความสามัคคีด้วยการประชุม สานเสวนาอย่างมั่นคงพร้อมเพรียง ซ่ึงจะเป็นการ

สมาทานสิกขาบททั้งหลายที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติไว้ พร้อมทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นความ

เคารพต่อผู้มีอาวุโสอีกด้วย ดังนั้น เมื่อได้มีหลักธรรมเป็นเครื่องเตือนใจแก่การท�าภารกิจเพื่อ

สังคมแล้ว จึงเชื่อมั่นได้ว่าการน�าองค์ความรู้ในส่วนนี้ไปเผยแผ่ทั้งทางพระพุทธศาสนา รวมทั้ง

การขยายผลไปในการศึกษาทางวิชาการ จะประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

ในนามของคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง ขออนโุมทนาในกุศลจริยาหน่วยงานที่

สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ ส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร ้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ และฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง รวมทั้งขอ

อนุโมทนาคณะผู้แต่ง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลงานช้ินน้ีข้ึน ขอท่านทั้งหลาย

จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ เพื่อเป็นก�าลังในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนสืบไป
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การด�าเนินกิจการพระพุทธศาสนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและผู้คนเป็นบทบาท

ที่พระสงฆ์เกี่ยวข้องกับประชาชนได้อีกบทบาทหนึ่ง ดังน้ันการส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้เข้าใจ

ความเหมาะสมท้ังทางหลักธรรม แนวปฏิบัติและความเข้าใจในตัวอย่างการด�าเนินกิจการที่

เกี่ยวเนื่องกับงานสาธารณสงเคราะห์จึงเป็นหนทางที่จะสร้างให้สังฆะและสังคมได้เก้ือกูล

สนับสนุนต่อกัน การที่ส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีท่านเจ้าคุณ

พระสุธีรัตนบัณฑิต คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ

คณะนักวิจัยทั้งจากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น ได้เข้ามาเป็นคณะท�างานร่วมกัน 

ถือเป็นหน่ึงในเคร่ืองแสดงให้เห็นความร่วมมือแห่งสามัคคีเบื้องต้นของการด�าเนินกิจการให้

พุทธศาสนามีความมั่นคงสถาพรสืบไป

ส�าหรบัการเรยีนรูท้ีป่รากฎในหนงัสอืเล่มน้ีได้เป็นต้นแบบทีดี่ซึง่เกิดจากการถอดบทเรยีน

การด�าเนนิงานเกีย่วกบัหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล โดยเฉพาะอย่างยิง่การด�าเนินงาน

พฒันาสขุภาพอนามันภายใต้กรอบสุขภาวะวถิพีทุธ จะเป็นต้นแบบของพระสงฆ์ทีป่วารณาตน

ในการประกอบกิจการเป็นกุศลในการช่วยเหลือสังคมได้น�าไปประยุกต์ด�าเนินกิจกรรมต่อไป

ในอนาคต ทัง้นีข้อหมายรวมถึงโครงการพระธรรมจาริกทีม่พีระสงฆ์และองค์กรภาครัฐต้ังใจจะ
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อนุโมทนากถา
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ด�าเนนิการอย่างเข้มแขง็เพือ่เผยแผ่พระพทุธศาสนาและสร้างการพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยนืตาม

แนวพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในแผ่นดินแห่งนี้ต่อไป

ในโอกาสน้ี จะขออนุโมทนาพระสุธีรัตนบัณฑิต และคณะผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดพิมพ์

หนังสือเล่มนี้ รวมท้ังของแสดงความช่ืมชนและอนุโมทนาในกุศลจิตของคณะท�างานในนาม

ของโครงการการพัฒนาระบบจัดการพื้นท่ีและเครือข่ายองค์กรสุขภาวะตามแนวพระพุทธ

ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร 

ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพทีไ่ด้จัดพมิพ์รายงานการวิจัยทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อการขับเคลื่อนนโยบาย ปฏิบัติการและกิจกรรมของคณะสงฆ์ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็น

รูปธรรม จึงขอนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช และพระบารมีสมเด็จ

พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้ปกป้องคุ้มครองผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีอายุ วรรณะ 

สุขะ พละ คิดการใดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อันมี ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น

องค์ประกอบที่บริบูรณ์นั้น จงส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเทอญฯ
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โครงการพฒันาเครอืข่ายองค์กรสขุภาวะวถิพุีทธเชงิสร้างสรรค์ มวีตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) พัฒนา

ชุดความรูส้�าหรบัการขบัเคลือ่นเครอืข่ายหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและองค์กรสขุภาวะวถิี

พทุธในสงัคมไทย ตลอดจนศึกษาและเสนอแนวทางการจดัตัง้สถาบนัสิง่แวดล้อมและพฒันาสขุภาวะ

วิถีพุทธให้กับองค์กรของคณะสงฆ์ 2) พัฒนารูปแบบการสื่อสารองค์ความรู้สนับสนุนการขับเคลื่อน

เครอืข่ายหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและองค์กรสุขภาวะวถิพุีทธ 3) เพ่ือสร้างเครือข่ายชมุชน 

เครือข่ายโครงการวัดประชา รัฐสร้างสุข และหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลสุขภาวะ โดยบูรณ

าการร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมในพื้นที่ 15 จังหวัดต้นแบบ ครอบคลุมทั้งในพื้นที่

ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่ง

คณะผู้วิจัยอาศัยการด�าเนินกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่พัฒนาให้เกิดความร่วมมือในระดับนโยบาย 

กิจกรรมท่ีสนบัสนนุให้เกดิการพัฒนางานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) และกจิกรรม

ที่พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน จนสามารถสามารถได้ผลของการด�าเนินโครงการ

ผลการด�าเนนิโครงการ พบว่า ในประเดน็แรกชดุความรูส้�าหรบัการขบัเคลือ่นเครอืข่ายหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลและองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธในสังคมไทย โครงการพัฒนาเครือข่าย

องค์กรสขุภาวะวถิพีทุธเชงิสร้างสรรค์ สามารถพฒันาชดุความรูส้�าหรบัการขบัเคลือ่นงานของหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลได้ทั้งสิ้นจ�านวน 7 ชุด ประเด็นที่สอง รูปแบบการสื่อสารองค์ความรู้

สนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ 

โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ สามารถพัฒนารูปแบบการสื่อสาร

องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและ

องค์กรสุขภาวะวิถีพุทธอย่างเป็นขั้นตอน และประเด็นสุดท้าย เครือข่ายชุมชน เครือข่ายโครงการ

วัด ประชา รัฐ สร้างสุข และหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลสุขภาวะ โดยบูรณาการร่วมกับ

º·¤Ñ́ Â‹Í
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องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมในพื้นท่ี 15 จังหวัดต้นแบบ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ 

จงัหวดัน่าน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จังหวดัล�าพนู จังหวดัพิจิตร จังหวดัร้อยเอด็ จังหวดัขอนแก่น จังหวดั

กาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดระยอง 

จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบ่ี ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด�าเนินกิจกรรมโดยหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบล/วัดจ�านวน 47 แห่ง เกิดเครือข่ายความร่วมมือจ�านวนกว่า 227 เครือข่าย 

โดยบูรณาการร่วมกับเครือข่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยมีประชาชนตลอด

ถึงพระสงฆ์ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการกว่า 4,361 คน/รูป 

ข้อเสนอแนะทีส่�าคญัคอื คณะกรรมการฝ่ายสาธารณปูการของมหาเถรสมาคม ควรสนบัสนนุ

ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5 ส. สร้างยุทธศาสตร์ 

เกณฑ์ชี้วัดและเป้าหมายประจ�าปี พ.ศ. 2566 – 2570 มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายองค์กรภาคเอกชน

และเครือข่ายองค์กรสขุภาวะประจ�าทกุต�าบล เพ่ือเป็นต้นแบบของการพัฒนาพ้ืนทีสุ่ขภาวะทางจิตใจ

และปัญญาที่จะมีความยั่งยืนต่อไป
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The Pro ject for the Development of Networks of Institutions to Promote the 

Creative Buddhist Way for Health and Well-Being aims at developing knowledge sets 

to create sub-district units for training the people and institutions to promote the 

Buddhist way for health and well-being in Thai society, as well as to study and 

propose guidelines for est ablishing the Institute for the Environment and 

Development of Buddhis t Way for Health and Well-Being for the institutions

of the c lergy. It also serves to develop formats for communicating knowled ge 

that could support the propelling of a network of training units f or members of 

sub-districts and the Buddhist Way for Health and Wel l-Being institutions, while also 

building community networks, networks of temple projects and Wat Pracha Rat Sang 

Suk or Civil Society for the Creation of Happiness along with units for training the 

people for health and well-being at the sub-district level. This effort integrates 

collaboration between government organizations and the local civil society in 15 

pilot provinces throughout all regions of Thailand, including the north, northeast, 

the central region, and the south. The researchers gathered the results of the 

project from various activities, namely activities which promote policy-level 

collaboration, activities which support development of sub-district training units and 

activities which involve developing temples as the center of their communities. 

Abstract
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  The results of the project are as follows: First, seven knowledge sets for 

driving the sub-district training units were developed to propel the operations of 

the sub-district training unit network and Institutions promoting the Buddhist Way 

for Health and Well-being in Thai Society and the Project for the Development of 

Networks of Institutions to Promote the Creative Buddhist Way for Health and 

Well-being. Second, systematic communication channels have been established to 

impart knowledge in support of the operations of the sub-district training unit  

network. Last, the community network or Wat Pracha Rat Sangsuk network, and the 

sub-district training units, in collaboration with government organizations and the 

local civil society in 15 pilot provinces, namely Chiang Mai, Nan, Mae Hong Son, 

Lamphu, Phichit, Roi Et, Khon Kaen, Kalasin, Maha Sarakham, Nakhon Ratchasima, 

Nakhon Sawan, Lopburi, Rayong, Phuket, and Krabi, encourage the organization of 

activities by 47 sub-district training units/temples, resulting in 227 cooperation  

networks in the government sector, the private sector, and the civil society,  

participated by over 4,361 lay-people and monks.   

  An important suggestion is for the Public Service Committee of the Sangha 

Supreme Council of Thailand to encourage its subcommittees to promote the Wat 

Pracha Rat Sang Suk with 5S activities. The committee should also devise the 2023-

2027 strategies, indicators, and goals to emphasize the organization of private  

enterprise networks and well-being organization networks in every sub-district in 

order to become role models for sustainable mental and intellectual well-being 

development. 
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รายละเอียดโครงการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ 

ชื่อองค์กร	: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หัวหน้าองค์กร	: พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) รศ.ดร.

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจ�าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าคณะวิจัย:	พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) รศ.ดร. 

3. รายชื่อผูรวมโครงการ (คณะท�างาน)
3.1 อาจารย์ ดร.สายชล ปัญญชิต นักวิจัย 
 อาจารย์ประจ�าภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.2  อาจารย์ภูเบศ วณิชชานนท์ นักวิจัย
 อาจารย์ประจ�าภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.3  พระมหาชุติภัค อภินนฺโท นักวิจัย
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3.4  นายพงษ์พัฒน์ ใหม่จันทร์ดี นักบริหารโครงการ
3.5  นางสาวนัชชา ทากุดเรือ นักบริหารโครงการ 

4. ขอมูลโครงการ รหัสโครงการ 63-01598  
5. วัตถุประสงค

5.1 เพือ่พฒันาชดุความรูส้�าหรบัการขบัเคลือ่นเครอืข่ายหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล
และองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธในสังคมไทย ตลอดจนศึกษาและเสนอแนวทางการจัดตั้งสถาบัน
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธให้กับองค์กรของคณะสงฆ์

5.2 เพือ่พฒันารปูแบบการสือ่สารองค์ความรู้สนบัสนนุการขบัเคล่ือนเครือข่ายหน่วยอบรม
ประชาชนประจ�าต�าบลและองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ

5.3 เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน เครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และหน่วยอบรม
ประชาชนประจ�าต�าบลสุขภาวะ โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมในพื้นที่ 

15 จังหวัดต้นแบบ 
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6. สรุปผลการด�าเนินโครงการ 

6.1	 หลักคิดของโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์

ด้วยโครงการพฒันาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวถิพีทุธเชงิสร้างสรรค์ มกีารด�าเนนิโครงการอนั

มหีน้าทีส่�าคญัในฐานะเป็นเป้าหมายส�าหรบัการพฒันาองค์ความรู ้ทัง้ในมติิของด้านสขุภาวะวถีิพทุธ 

การพัฒนานวัตกรรมสุขภาวะของพระสงฆ์และชุมชน และการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะวิถีพุทธต้นแบบ 

ตลอดจนการเสริมสร้างเครือข่ายที่เรียกว่า “องค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ” (Buddhist Well-being 

Organization) การด�าเนินของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและภาคีที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่

จ�านวน 15 จงัหวดัต้นแบบ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ท่ีจะสามารถน�าไปสู่การสร้างเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ

วิถีพุทธ ผ่านการบูรณาการโครงการและกิจกรรมของชุมชนและคณะสงฆ์ และเพื่อน�าไปสู่แนวทาง

การจัดตั้งสถาบันสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ (Environment and Buddhist 

Well-being Development Institute) อันจะน�าไปสู่การสร้างความมั่นคง ความยั่งยืน และเป็น

ความสุขในเชิงพื้นที่ สืบต่อไปในอนาคต

6.2	 กรอบการด�าเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิง

สร้างสรรค์	

โครงการพฒันาเครอืข่ายองค์กรสขุภาวะวถีิพุทธเชงิสร้างสรรค์	มกีรอบในการด�าเนนิกจิกรรม

ในระดับพื้นที่ โดยให้ความส�าคัญการขับเคล่ือนกิจกรรมในนามของหน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบล (อ.ป.ต.) ตามพันธกิจ 8 ด้าน โดยมุ่งเน้นไปที่พันธกิจในด้านสุขภาพอนามัย ศีลธรรมและ

วฒันธรรม และสาธารณสงเคราะห์ ส่งเสรมิและผลักดันให้เกดิกระบวนการมส่ีวนร่วมเพ่ือสร้างความ

ร่วมมือกับเครือข่ายภายในพื้นที่จึงสามารถแบ่งรูปแบบกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท อันประกอบ

ไปด้วย (1) กิจกรรมที่พัฒนาให้เกิดความร่วมมือในระดับนโยบาย กิจกรรมในประเภทนี้เป็นการให้

ความส�าคัญกับกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยเห็นว่าการจัดท�าบันทึกความร่วมมือ

ระหว่างองค์กรคณะสงฆ์และองค์กรเครือข่ายในพื้นที่จะน�าไปสู่ประเด็นในเรื่องของความยั่งยืน 

สามารถเกิดเป็นพื้นท่ีต้นแบบท่ีมีการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเข้มแข็ง และส่งต่อหรือถ่ายทอด

กิจกรรมในพื้นที่ไปสู่เครือข่ายภายนอกที่มีความสนใจได้ต่อไป และ (2) กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิด

การพัฒนางานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) กิจกรรมในประเภทนี้เป็นการให้ความ

ส�าคัญการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท�าแผนการพัฒนา และการน�าไปสู่การด�าเนินกิจกรรมใน

พื้นที่ โดยโครงการฯ จะมุ่งเน้นไปในพันธกิจ 3 ด้านเป็นส�าคัญ กล่าวคือ ด้านสุขภาพอนามัย 

สอดคล้องกับเป้าหมายของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้านศีลธรรม

และวัฒนธรรม สอดคล้องกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และด้านสาธารณสงเคราะห์ สอดคล้อง

กับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมอกีด้วย อกีท้ัง (3) กจิกรรมท่ีพฒันาวดัให้เป็นศูนย์กลาง
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ชุมชน ด้วยกิจกรรม 5 ส นอกจากการให้ความส�าคัญกับกิจกรรมที่จะต้องสอดคล้องกับพันธกิจของ

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ทั้ง 3 ด้านข้างต้น โครงการฯ ยังมุ่งเน้นให้เกิดการ

สนับสนุนกิจกรรมในเรื่องของการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน ด้วยกิจกรรม 5 ส เพื่อให้วัด

สามารถกลายเป็นพื้นท่ีแห่งการสร้างสุขภาวะ มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี เป็นสถานที่แห่งการ

สร้างสงัคมเข้มแข็ง อกีท้ังสามารถยกระดบัจติใจและสร้างปัญหาให้กบัคนในชมุชนได้อย่างเหมาะสม 

โดยกจิกรรมดงักล่าวสอดคล้องกบัฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ทัง้นี ้ในการด�าเนนิกจิกรรม

ในระดับพื้นที่จะได้รับการสนับสนุนภายใต้เง่ือนไข อันประกอบไปด้วย กิจกรรมมีความสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ และสามารถ

สนองงานของกิจการคณะสงฆ์ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และ

งานสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม และกิจกรรมมีการท�าข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณที่

ตรงตามเกณฑ์ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

6.3	 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลที่ร่วมด�าเนินการ

ในส่วนของข้อมูลข้อมูลพื้นฐานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลที่ร่วมด�าเนินการใน

โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ กล่าวได้ว่า มีพ้ืนท่ีในการด�าเนิน

โครงการจ�านวนท้ังสิ้น 15 จังหวัด โดยครอบคลุมทั้งในพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่  

ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคกลาง และภาคใต้ โดยตลอดระยะเวลาการด�าเนนิโครงการ

สามารถส่งเสริม การพัฒนา และการผลักดันให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและวัดจ�านวน 

47 แห่ง มกีารด�าเนินกจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของคณะสงฆ์และประเดน็สาธารณะ

อื่น ๆ ส�าหรับในประเด็นเกี่ยวกับพันธกิจหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล 8 ด้าน ในประเด็นที่มี

ความเกี่ยวข้องกับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5 ส. ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาสุขภาวะ สุขภาพอนามัย และการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

โรคโควิด-19 โดยรูปแบบกิจกรรมหรือโครงการท่ีหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล/วัดได้มีการ 

ขับเคลื่อนมีความแตกต่างกันด้วยปัจจัยภายในและภายนอกของพื้นที่ในแต่ละพ้ืนที่ รวมไปถึงทุน

ทางสังคม อันประกอบด้วยทุนทางสถาบันทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม 

6.4	 ผลการด�าเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์

ส�าหรบัการด�าเนนิกจิกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวถิพุีทธเชงิสร้างสรรค์ได้

เกิดผลการด�าเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ โดยในการด�าเนิน

การโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ สามารถแบ่งผลการด�าเนิน

โครงการได้เป็น 3 ส่วน อันประกอบด้วย ดังนี้ 
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	 6.4.1	 การพัฒนาชุดความรู้ส�าหรับการขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลและองค์กรสขุภาวะวถิพุีทธในสงัคมไทย พบว่า ในการพัฒนาชุดความรูเ้พือ่ให้หน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลและโครงการของคณะสงฆ์อื่น ๆ อาทิ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ โดยสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการขับ

เคลื่อนงานภายใต้การบูรณาการทั้งแนวคิดการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธได้อย่างเป็นรูปธรรม ท้ังนี้ 

ตลอดระยะเวลาการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิง

สร้างสรรค์ สามารถพัฒนาชุดความรู้ ได้แก่ 1. คู่มือหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.)  

2. ชุดความรู้ สุขภาวะวิถีพุทธส�าหรับขับเคลื่อนงานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล เล่มที่ 1 

“การพัฒนาท่ียั่งยืน” 3. ชุดความรู้ สุขภาวะวิถีพุทธส�าหรับขับเคลื่อนงานหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบล เล่มที่ 2 “ปฏิบัติการ (แห่ง) พุทธธรรมกับมุมมองสังคมวิทยาสาธารณะ 4. ชุดความรู้ 

สขุภาวะวถิพีทุธส�าหรบัขบัเคลือ่นงานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล เล่มที ่3 “บทบาทพระพทุธ

ศาสนากับการพฒันาชุมชนฐานราก” 5. ชดุความรู ้การจดัการมรดกวฒันธรรมทางพระพทุธศาสนา 

6. ชุดความรู้ การสร้างเครือข่ายการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ: บทบาทของหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลในสังคมไทยปัจจุบัน และ 7. ชุดความรู้ สาธารณูปการวิถีพุทธ 

สามารถกล่าวได้ว่า การพฒันาชดุความรู้ส�าหรับการขบัเคล่ือนเครือข่ายหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลและองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธในสังคมไทยมีการพัฒนาในประเด็นองค์ความรู้ที่มีความ

หลากหลายทางวชิาการในมติิทางสงัคมศาสตร์อนัประกอบไปด้วย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมาย

การด�าเนนิงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ทัง้

ในระดับโลกในเรื่องแนวคิด SDGs ในระดับชาติเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แนวคิดสังคมวิทยา

สาธารณะ ประเด็นทางสังคมต่าง ๆ โดยมีความสอดคล้องกับพระพุทธศาสนา อีกท้ังมีประเด็น

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม ความเป็นมาของการจัดการมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธ

ศาสนา ตลอดจนการพัฒนาและจัดการพื้นที่วัด ศาสนสถาน รวมถึงภูมิสถาปัตยกรรมทางพระพุทธ

ศาสนาอีกด้วย 

 6.4.2	 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารองค์ความรู้สนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ พบว่า การพัฒนารูปแบบการ

สื่อสารองค์ความรู้สนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและองค์กร

สขุภาวะวถิพีทุธ โดยตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาทางโครงการพฒันาเครอืข่ายองค์กรสขุภาวะวถิพีทุธ

ได้ให้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ส่งผลให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลแต่ละพ้ืนท่ีนั้นไม่สามารถมี

การด�าเนนิกจิกรรมได้ พร้อมกนันัน้ ทางโครงการยมกีารจัดท�าองค์ความรู้ในรูปแบบของหนงัสือ เพ่ือ
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เตรียมความพร้อมกบัสถานการณ์หากการแพร่ระบาดดงักล่าวมคีวามรุนแรงทีล่ดลงและหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลแต่ละพื้นท่ีสามารถด�าเนินกิจกรรมได้ ส�าหรับการพัฒนาแนวทางการ 

ขับเคลื่อนและพัฒนาสื่อสุขภาวะวิถีพุทธของโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิง

สร้างสรรค์ สถาบนัวจิยัพทุธศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย และส�านกัสนบัสนนุ

สุขภาวะองค์กร ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยก�าหนดจัดท�าเพื่อน�าเสนอ 

รูปแบบการด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

1)	 เป้าหมายของแผนการพัฒนารูปแบบการส่ือสารความรอบรู้ด้านสุขภาวะของหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบล	ประกอบไปด้วย (1) การผลักดันองค์ความรู้สุขภาวะวิถีพุทธและ

พฤติกรรมสุขภาวะให้บูรณาการกับการด�าเนินกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล  

(2) การเปิดพื้นท่ีการมีส่วนร่วมให้กับคณะสงฆ์ท่ีเข้าร่วมด�าเนินกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลได้เสนอแนวทางการสื่อสารความรู้สุขภาวะให้กับชุมชน (3) การพัฒนาแนวทางการ

สือ่สารความรูด้้านสขุภาวะของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลให้เป็นเครือ่งมอืส�าหรบัคณะสงฆ์

ที่เข้าร่วมด�าเนินกิจกรรมใช้เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้มากข้ึน และ(4) การยกระดับการเรียนรู้

และสร้างเครือข่ายการสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาวะให้เข้าถึงองค์กรพระพุทธศาสนามากขึ้น 

2) ภาคีเครือข่ายการสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาวะของหน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบล	ได้แก่ (1)	ภาคีเครือข่ายหลัก	ประกอบด้วย ส�านักงานคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลกลาง ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ส�านักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 (2)	ภาคีเครือข่ายด้าน

สขุภาวะ	ประกอบด้วย ส�านักสนับสนุนสขุภาวะองค์กร ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุ

ภาพ ส�านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิและ (3)	ภาคเีครอืข่ายด้านคณะสงฆ์	ประกอบด้วย 

ส�านักงานเจ้าคณะภาค 1 – 18 ส�านกังานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม และส�านกังาน

ฝ่ายเผยแผ่ของมหาเถรสมาคม 

3)	 รูปแบบการสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาวะของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล 

ได้แก่ สื่อองค์ความรู้ สื่อสังคมออนไลน์ และกิจกรรมการอบรมและเผยแผ่ 

4) แผนการด�าเนนิงานเพ่ือพฒันารปูแบบการส่ือสารความรอบรูด้้านสขุภาวะของหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 กล่าวได้ว่า	 ส�าหรับแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแผนการด�าเนิน

งานเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาวะของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล 

จะแบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 3 ระยะส�าคัญ ได้แก่ (1) ระยะการรับฟังความคิดเห็น	(2) ระยะการ

พัฒนาแผนการด�าเนินงานเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาวะของหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบล และ (3) ระยะการประเมินผล 
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5)	 สื่อองค์ความรู้	สื่อสังคมออนไลน์	และกิจกรรมการอบรมและเผยแผ่ ประกอบไปด้วย

สิอ่ทีม่กีารเผยแพร่ในหลากหลายช่องทางในสือ่สังคมออนไลน์ เช่น FACEBOOK YouTube Website 

Zoom Meeting เป็นต้น ได้แก่ 1. วีดิทัศน์ชุด วัด ประชา รัฐ สร้างสุข: วัดสวยช่วยสร้างสุข (ภาวะ) 

ได้อย่างไร 2. วีดิทัศน์ชุด กู้ชีพ กู้ภัย และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานของคณะสงฆ์ ภายใต้

การด�าเนินงานในนามของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) แม่ฮ้อยเงิน 3. วีดิทัศน์ชุด 

การสงเคราะห์สงัคมในช่วงสถานการณ์วกิฤตแิละโควดิ - 19 ภายใต้การด�าเนินงานในนามของหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) โคกส ี4. การประชาสมัพนัธ์ชดุความรูเ้รือ่ง คูม่อืการเฝ้าระวงั

ปัญหายาเสพตดิของพระสงฆ์ 5. การประชาสัมพันธ์ชุดความรู้เรื่อง การจัดการมรดกวัฒนธรรมทาง

พระพุทธศาสนา 6. การสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ ประเด็นสาธารณะกับพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม 

ตอนที่ 1 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 7. การสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ ประเด็นสาธารณะ

กบัพระพทุธศาสนาเพือ่สงัคม ตอนท่ี 2 ปฏิบัตกิาร (แห่ง) พทุธธรรมกบัมมุมองสังคมวทิยาสาธารณะ 

8. การสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ ประเด็นสาธารณะกับพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม ตอนที่ 3 บทบาท

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนฐานราก 9. การสัมมนาหัวข้อ “ถอดบทเรียนการเรียนรู้หลัง 

โควิดกับบทบาทพระไม่ทิ้งโยม” 10. วีดิทัศน์ชุด พระไม่ทิ้งโยม: การช่วยเหลือสังคมในยุคโควิด-19 

วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร  11. วีดิทัศน์ชุด ธรรมะรักษาใจ เยี่ยมคนไข้ ให้ก�าลังใจคนป่วย 

การด�าเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลจังหวัดภูเก็ต และ 12. กิจกรรมเวทีสื่อสาร

สาธารณะ “หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลกับการสร้างเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิง

สร้างสรรค์” 

 6.4.3	 การสร้างเครือข่ายชุมชน	 เครือข่ายโครงการวัด	 ประชา	 รัฐ	 สร้างสุข	 และ

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลสุขภาวะ	โดยบรูณาการร่วมกบัองค์กรภาครฐัและภาคประชา

สังคมในพื้นที่	 15	 จังหวัดต้นแบบ จากผลการด�าเนินโครงการได้แสดงให้เห็นว่า หน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลแต่ละแห่งมีการด�าเนินกิจกรรมในประเด็นที่แตกต่างกัน บางแห่งให้ความ

ส�าคัญกับการด�าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (ในด้านใดด้านหนึ่ง) 

บางแห่งให้ความส�าคัญการด�าเนินกิจกรรมการจัดการพ้ืนที่วัดตามหลัก 5 ส. บางแห่งมีการปรับ

เปลีย่นรปูแบบกจิกรรมไปตามปัจจยัท่ีเข้ามามอีทิธพิลทัง้ในแง่ของบรบิทและสภาพปัญหาทีด่�ารงอยู่

ในพื้นที่ นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายดังแสดงให้เห็นถึงบทบาทของหน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบลที่ยังคงมีความส�าคัญต่อสังคม เนื่องจากเป็นโครงสร้างองค์กรที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนา

กิจการคณะสงฆ์ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลสามารถพัฒนา

แนวทาง เป้าหมาย ตลอดจนรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ

สงัคมปัจจบุนั อกีทัง้ยงัเข้าใจสถานการณ์พืน้ฐานของชมุชน ซ่ึงมส่ีวนช่วยให้การด�าเนนิกจิกรรมของ

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลสามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืน 
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ส�าหรับคุณค่าความเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลสามารถพิจารณาได้จากองค์

ประกอบ 5 ด้าน อันประกอบไปด้วย (1) การรู้จักและเรียนรู้ข้อมูลชุมชน (2) การพัฒนาศักยภาพ

และการเรียนรู้ภายในคณะสงฆ์ (3) การท�างานอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย (4) การ 

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมวิถีพุทธในชุมชน และ (5) การเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อ

การพฒันาสขุภาวะองค์รวมตามแนวพระพุทธศาสนา นอกจากนีผ้ลจากการด�าเนนิโครงการยงัน�าไป

สู่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบแผนปฏิบัติการบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลกับภาคีเครือข่ายได้อย่างชัดเจน โดยองค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคม ตลอด

จนประชาชนในพื้นที่ สามารถเห็นถึงบทบาทส�าคัญของคณะสงฆ์ต่อการสนับสนุนการพัฒนาสังคม

อย่างเป็นระบบ ท้ังนี ้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลสามารถแสดงให้เห็นรปูแบบการมีส่วนร่วม

ในหลายรูปแบบดังต่อไปนี้ (1) สามารถประยุกต์นโยบายหรือโครงการส�าคัญของคณะสงฆ์  

(2) สามารถระดมความร่วมมอืและทุนทางสงัคมการท�างานร่วมกนั และ (3) สามารถผลักดันโครงการ

พัฒนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.5	 ข้อเสนอแนะจากการด�าเนินโครงการ	

1) คณะกรรมการฝ่ายสาธารณปูการของมหาเถรสมาคม ควรสนบัสนนุให้คณะอนกุรรมการ

ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส. สร้างยุทธศาสตร์ เกณฑ์ชี้วัดและ 

เป้าหมายประจ�าปี พ.ศ. 2566 – 2570 ให้มุง่เน้นการสร้างเครอืข่ายองค์กรภาคเอกชนและเครอืข่าย

องค์กรสุขภาวะประจ�าทุกต�าบล เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะทางจิตใจและปัญญา

ที่จะมีความยั่งยืนต่อไป

2) คณะกรรมการขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล ควรกระจายอ�านาจการ

พัฒนาการด�าเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ และการถอดบทเรียนการด�าเนินงานหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลต้นแบบไปยังส�านักงานเจ้าคณะภาคทุกภาค และก�าหนดให้คณะกรรมการ

ขับเคล่ือนหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ เช่น มหาวิทยาลัย 

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลัย เป็นต้น ในการสนบัสนนุกจิกรรม

วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อมุ่งเน้นสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธเป็นหลักและการ 

ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน

3) ส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ควร

สนบัสนนุให้เครอืข่ายทางวชิาการด�าเนนิการศกึษาวจิยัและพัฒนาโดยมเีป้าหมายเพือ่ถอดบทเรยีน

การด�าเนินงานการพัฒนาสุขภาวะภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 

2560-2564 รวมทั้งก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงานท่ีจะสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และ 

เป้าหมายหลักของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือร่วมมือกับมหาเถรสมาคม

ได้ต่อไปในอนาคต
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1พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. และคณะ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1
1.1 ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å
1)	สถานการณ์โรคโควิด-19	การเข้าสู่ พ.ศ. 2563 ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ

อย่างยิ่งของสังคมโลก ทั้งในมิติทางโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม ระบบการจัดการสาธารณสุข 

สขุภาวะ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยเฉพาะระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่บีทบาทต่อการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรมมากขึ้น ขณะที่มิติ

สขุภาวะจะเหน็ได้ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควดิ-19 ถอืเป็นจุดเปลีย่นส�าคญัทีส่ัน่สะเทอืน

วถิชีวีติของผูค้นในสงัคมเป็นอย่างยิง่ ช่วงเวลาดังกล่าวได้สร้างการตระหนกัถึงบทบาทขององค์กรท่ี

ท�าหน้าทีพ่ฒันาและส่งเสริมระบบสขุภาวะองค์รวมในสังคมอย่างน้อย 3 ประการกล่าวคอื ประการ

ที่หนึ่ง การเสริมพลังเพื่อส่งเสริมให้ระบบสาธารณสุข สามารถเชื่อมโยงกลไกการควบคุมโรค และ

การรกัษาสขุภาวะทางกายของผูค้นในสงัคม สะท้อนความจ�าเป็นของการประสานงานลักษณะภาคี

เครือข่าย ประการที่สอง การเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและให้ความรู้ในสถานการณ์เปราะบางทางสุข

ภาวะ สะท้อนว่าความมั่นคงทางจิตและปัญญาของผู้คนในสังคมเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องการเครือข่าย

ด้านสุขภาวะมาร่วมดูแล	 ประการที่สาม	 การส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายที่ด�าเนินกิจกรรมสุขภาวะ 

สามารถเป็นส่วนหนึง่ของการสร้างสรรค์กจิกรรมจิตอาสา มส่ีวนต่อการผ่อนคลายหรือบรรเทาทกุข์

ในสถานการณ์ที่สังคมก�าลังเผชิญความมั่นคงทั้งทางร่างกายและจิตใจ

2)	 บทบาทของพระสงฆ์และองค์กรพระพุทธศาสนาในสังคมไทย หากพิจารณาบทบาท

ของคณะสงฆ์ไทยในสถานการณ์ปัจจุบันจะพบว่า คณะสงฆ์ไทยมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาสังคม 

การเสรมิสร้างสขุภาวะวถีิพทุธ และการเผยแผ่พระพทุธศาสนา พร้อมทัง้การปรับบทบาทการด�าเนนิ

งานให้สอดคล้องกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 เพื่อ “ปลูกศรัทธา” และ “สร้างปญญา” ให้กับ

สังคม โดยมีการด�าเนินการโครงการที่ส�าคัญ เช่น โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5, โครงการวัด ประชา 

รัฐ สร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส., โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์, โครงการสวดมนต์

ข้ามปี, โครงการสาธารณสงเคราะห์เพือ่สงัคม, โครงการจติอาสาเชงิพทุธ เป็นต้น จากการท�ากจิกรรม

ดังกล่าวท�าให้สาธารณชนเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตจากภัย
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ธรรมชาติและสาธารณภัย จะเห็นภาพคณะสงฆ์ได้ท�าสงเคราะห์ประชาชน และในช่วงที่เกิดวิกฤต

ทางสขุภาพทีเ่กิดขึน้จากโรคโควดิ-19 คณะสงฆ์สามารถทีจ่ะประสานความร่วมมอืในการท�างานเชงิ

บูรณาการ ด้วยเหตุที่คณะสงฆ์มีทุนทางสังคม ซึ่งจากข้อสรุปจากการศึกษาของ พระเทพปวรเมธี 

(2562: 154-159) ในฐานะประธานกรรมการประสานแผนการปฏริปูกจิการพระพทุธศาสนาระบวุ่า 

พระสงฆ์และสถาบนัพระพทุธศาสนาองค์กรส�าคญัในการประสานและส่งเสริมการน�าแผนการปฏรูิป

กิจการพระพุทธศาสนาไปสู่การปฏิบัติได้และเห็นว่า การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจะส�าเร็จได้

ภายใต้เง่ือนไขทีส่�าคญัประการหนึง่ คอื การทีค่ณะสงฆ์และภาครฐั ภาคประชาคมได้ร่วมท�างานเพือ่

สร้างความมั่นคงของสังคมในทุกมิติ

3)	ความร่วมมือระหว่างส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสรมิสขุภาพกบัองค์กรพระพุทธศาสนา ทีผ่่านมาส�านกัสนบัสนนุสขุภาวะองค์กรได้สนบัสนนุ

กิจการของคณะสงฆ์และองค์กรพระพุทธศาสนา เช่น สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยให้ความส�าคัญกับการเ สริมสร้างสุขภาวะวิถีพุทธตามกรอบแผน

หลักของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2561 – 2563 รวมทั้งเป้าหมาย

ของการปฏิรปูกิจการพระพทุธศาสนา ทีผ่่านมาได้มุง่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนากจิกรรม

เพื่อสร้างนวัตกรรมสุขภาวะของคณะสงฆ์ที่มีต่อสังคม เช่น ธรรม นูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ รวม

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Òà¤Ã×Í¢‹ÒÂÍ§¤�¡Ã
ÊØ¢ÀÒÇÐÇÔ¶Õ¾Ø·¸àªÔ§ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�
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ทั้งการสนับสนุนและฟนฟูหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) สู่ “การสร้างสุขภาวะวิถี

พุทธต้นแบบในเชิงพื้นที่” ซึ่งหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลของคณะสงฆ์นั้น ได้จัดตั้งขึ้นในปี 

2518 จนถึงปัจจบัุน เพือ่ให้พระสงฆ์และผูน้�าชมุชนเป็นแกนน�าในการพฒันาพืน้ท่ีไปสูต่�าบล “มัน่คง 

ยั่งยืน และเป็นสุข” ซึ่งมีพันธกิจ 8 ประการ คือ 1) การส่งเสริมศีลธรรมและวัฒนธรรม 2) สุขภาพ

และอนามยั 3) สมัมาชีพ 4) สันตสิขุ 5) ศกึษาสงเคราะห์ 6) สาธารณสงเคราะห์ 7) กตัญกูตเวทติา

ธรรม 8) สามคัคธีรรม โดยในปัจจบัุนมหีน่วยอบรมอบรมประชาชนประจ�าต�าบล จ�านวนกว่า 6,200 

แห่งทั่วประเทศ

จากผลการศกึษาวจิยัเรือ่ง “โครง	การเสรมิสร้างสขุภาวะเชงิพทุธของหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบล	(อ.ป.ต.)	ในสงัคมไทย” ของพระสธุรีตันบณัฑติ และคณะ (2563) พบว่า หน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลมีการขับเคลื่อนการท�างานของคณะสงฆ์ที่เป็นรูปธรรมจนเกิดเป็นเครือข่าย

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล ซ่ึงต่อมามหาเถรสมาคมและส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 

ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) และคณะกรรมการหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบล ส่งผลคณะสงฆ์สามารถเชือ่มโยงนโยบายและแนวปฏบิตัใินการทีจ่ะส่งเสรมิ

การด�าเนินงานเพื่อสร้าง “องค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ” ตามพันธกิจทั้ง 8 ด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ของคณะสงฆ์และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือ การสร้างเสริมสุข

ภาวะที่ดีของพระสงฆ์และประชาชนไทย

นอกจากนี ้ส�านกัสนบัสนนุสขุภาวะองค์กร ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ 

ยังได้สนับสนุนการด�าเนินการ “โครงการวัด	 ประชา	 รัฐ	 สร้างสุข	 ด้วยกิจกรรม	 5	 ส” ซ่ึงเป็น

โครงการทีเ่น้นการเสรมิสร้างสขุภาวะทางกายภาพและส่ิงแวดล้อมให้เอือ้ต่อการสร้างวนิยัของคนใน

สังคมตามหลัก 5 ส และหลักสัปปายะ โดยในปี 2562 มีวัดและชุมชนเข้าร่วมจ�านวน 4,000 วัด/

ชมุชน ซึง่สรปุได้ว่า การท�างานของส�านกัสนบัสนนุสุขภาวะองค์กรได้พัฒนาและส่งเสริมการท�างาน

ของคณะสงฆ์ให้มีบทบาทต่อการสร้างสุขภาวะท้ังในมิติการพัฒนาสุขภาวะทางกาย จิตใจ ปัญญา 

และสังคม 

อย่างไรกต็าม เมือ่พจิารณาผลการด�าเนนิการเสรมิสร้างสขุภาวะและการเรยีนรูข้องคณะสงฆ์

ไทยและของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลในพื้นที่ต่างๆ และจากบริบททางสุขภาวะดังกล่าว 

จะเหน็ได้ว่า กระบวนการเรยีนรู ้การพฒันากิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ และแนวทางการสร้างเครือ

ข่ายสขุภาวะให้เกดิขึน้ในระดบัชมุชนยงัมคีวามแตกต่างกนัและไม่เป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนักบัองค์กร

ส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รพ.สต. อสม. ภาคเอกชน ภาคประชาชน และคณะสงฆ์ ฉะนั้น จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อ
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พัฒนารูปแบบ ในการที่จะเสริมสร้างเครือข่าย “องค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ” ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 

ซึ่งมีข้อควรพิจารณาใน 4 ประเด็น คือ 

ประเด็นที่หนึ่ง	 การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและ

โครงการของคณะสงฆ์ เช่น โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5, โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข, ธรรมนูญ

สุขภาพพระสงฆ์ ฯลฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการบูรณาการแนวคิดการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธในเชิง

พื้นที่เพื่อสร้างต้นแบบ “องค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ” ที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

ประเดน็ทีส่อง	การพฒันานวตักรรมสุขภาวะวิถพุีทธ เพือ่ให้คณะสงฆ์ หน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลและภาคีที่เกี่ยวข้องได้พัฒนากิจกรรมและนวัตกรรมสุขภาวะวิถีพุทธท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ในสังคมใหม่

ประเด็นทีส่าม	การสร้างพืน้ทีอ่งค์กรสุขภาวะวิถีพทุธต้นแบบ โดยให้องค์กรในพ้ืนทีใ่นระดับ

ต�าบล เช่น เทศบาล อบต. รพ.สต. ภาคีสุขภาพ คณะสงฆ์ และหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

นั้นๆ ด�าเนินการพัฒนารูปแบบ และกิจกรรมด้วยพลังของชุมชนท่ีครอบคลุมประเด็นสุขภาวะใน

พื้นที่และโครงการของคณะสงฆ์และของชุมชนที่เกี่ยวข้อง

ประเดน็ท่ีส่ี	การเสริมสร้างเครอืข่ายองค์กรสขุภาวะวถีิพทุธ โดยความร่วมมอืของคณะสงฆ์ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล และภาคประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อ

ให้เกิดการพฒันาองค์ความรูแ้ละความรอบรูเ้ชงิสขุภาวะของพระสงฆ์และชมุชน การสือ่สารด้านสขุ

ภาวะ การเฝ้าระวงัสถานการณ์สขุภาวะของชมุชน ซ่ึงเป็นฐานข้อมลูส�าคญัทีจ่ะช่วยสร้างการตระหนกั

เกีย่วกับประเด็นสขุภาวะให้กบัสงัคมไทย และเพือ่ให้มหาเถรสมาคม ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่ง

ชาตแิละภาคทีีเ่กีย่วข้องได้ใช้เป็นข้อมลูในการสร้างกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการพัฒนาเครือข่ายองค์กร

สุขภาวะวิถีพุทธ

ส�าหรับการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุของค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ ภายใต้วัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของโครงการ มีแนวทางการด�าเนินการ ดังนี้

แนวทางท่ีหนึง่ การเชือ่มโยงการท�างานกบั “โครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์โดยใช้

หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา “หมู่บ้านรกัษาศีล 5” หรือ โครงการฯ “หมูบ้่านรักษาศีล 5” (โครงการ

ดังกล่าวอยู่ภายใต้การก�ากับดูและของฝ่ายเผยแผ่ ที่มีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

เจ้าอาวาสวัดปากน�้า เป็นองค์ประธานอ�านวยการ) ซึ่งในระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 มีผู้สมัครเข้า

ร่วมโครงการจ�านวน 41,435,024 คนทั่วประเทศ และปัจจุบันมีหมู่บ้านต้นแบบในทุกอ�าเภอ โดย

โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ จะด�าเนินการสนับสนุนการพัฒนา

กิจกรรม 4 ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง กิจกรรมการส่งเสริมการรักษาศีล 5 เพื่อการลดปัจจัย
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เสีย่งด้านสขุภาพ ประการทีส่อง กจิกรรมส่งเสริมวถีิวัฒนธรรมเพ่ือสร้างความสามคัคแีละการด�าเนนิ

การชีวติวถีิพทุธ ประการทีส่าม กจิกรรมการพฒันาศกัยภาพของวดัและหน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบลในระดบัพืน้ทีใ่ห้ไปสูต่�าบลมัน่คงและยัง่ยนืวถิพุีทธ ประการทีสี่ ่การเสรมิสร้างเครอืข่ายหมูบ้่าน

รักษาศีล 5 ร่วมกับชุมชนคุณธรรมและกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แนวทางที่สอง	การท�างานร่วมกับ “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5 ส” 

(โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของฝ่ายสาธารณูปการ ที่มีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหา

วีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นองค์ประธาน) ซึ่งปัจจุบันมีวัดและชุมชนเข้าร่วมโครงการ

จ�านวน 4,000 วดั โดยโครงการพฒันาเครอืข่ายองค์กรสขุภาวะวถิพีทุธเชงิสร้างสรรค์ จะด�าเนนิการ

สนับสนุนการพัฒนากิจกรรม 3 ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง การพัฒนาชุดความรู้เกี่ยวกับหลัก 

5 ส การสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของวัด ประการที่สอง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมวัดไปสู่การเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ ประการที่สาม การเชื่อมโยงเครือข่ายการท�างานแบบ

พหุภาคีในการขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แนวทางท่ีสาม	การท�างานร่วมกบั “การพฒันาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.)” 

ของคณะสงฆ์ซ่ึงเป็นองค์กรในระดับต�าบลที่มีผลการพัฒนาเชิงพุทธในพื้นที่ ปัจจุบันมีหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลกว่า 6,000 แห่งทั่วทั้งประเทศ ที่เชื่อมโยงการท�างานกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์กรบริหารส่วนต�าบล) องค์กรชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

(รพ.สต.) สถาบันการศึกษา และภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ โดยเข้าไปสนับสนุนการพัฒนากิจกรรม 

4 ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง การพัฒนาชุดความรู้เกี่ยวกับการสร้างองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ 

ประการที่สอง การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์และชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาวะของพื้นที่ ประการ

ที่สาม การพัฒนากิจกรรมหรือนวัตกรรมสุขภาวะในระดับต�าบล ประการที่สี่ การเสริมสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือของภาครัฐ คณะสงฆ์ ประชาชน และองค์กรในพื้นที่

แนวทางทีส่ี	่การเชือ่มโยงการด�าเนนิการของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั และ

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ไทยท่ีมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรทาง

พระพุทธศาสนาจ�านวน 2,000 รูป/คน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการเป็นผู้น�าทาง

จิตวิญญาณ การเสริมสร้างสุขภาวะและการพัฒนาสังคมวิถีพุทธ

แนวทางที่ห้า	 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการสุขภาวะวิถีพุทธ ภายใต้แนวทางการจัดต้ัง 

“สถาบนัสิง่แวดล้อมและพฒันาสขุภาวะวถีิพุทธ” ซ่ึงเป็นองค์กรภายใต้การการก�ากบัดูแลของคณะ

สงฆ์ และมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เพือ่เป็นหน่วยงานในการพฒันาสิง่แวดล้อมและ

สุขภาวะวิถีพุทธในระยะยาวที่มีการเชื่อมโยงการท�างานขององค์กรพระพุทธศาสนา ภาครัฐ และ

ภาคประชาชน 
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ดังนั้น สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้เสนอ 

“โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์” โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาองค์

ความรู้ด้านสุขภาวะวิถีพุทธ การพัฒนานวัตกรรมสุขภาวะของพระสงฆ์และชุมชน การพัฒนาพื้นที่

สุขภาวะวิถีพุทธต้นแบบ และการเสริมสร้างเครือข่าย “องค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ” (Buddhist 

Well-being Organization) โดยการด�าเนินของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและภาคีที่

เกี่ยวข้องในพื้นที่จ�านวน 15 จังหวัดต้นแบบ เพื่อที่จะสามารถน�าไปสู่การสร้างเครือข่ายองค์กรสุข

ภาวะวิถีพุทธ ผ่านการบูรณาการโครงการและกิจกรรมของชุมชนและคณะสงฆ์ และเพ่ือน�าไปสู่

แนวทางการจดัตัง้สถาบนัสิง่แวดล้อมและการพฒันาสขุภาวะวถีิพทุธ (Environment and Buddhist 

Well-being Development Institute) อันจะน�าไปสู่การสร้างความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นสุขใน

เชิงพื้นที่ สืบต่อไป

1.2 ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� 
 1.2.1 เพ่ือพฒันาชดุความรูส้�าหรับการขบัเคล่ือนเครือข่ายหน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบลและองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธในสังคมไทย ตลอดจนศึกษาและเสนอแนวทางการจัดตั้งสถาบัน

สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธให้กับองค์กรของคณะสงฆ์

 1.2.2 เพื่ อพัฒนารูปแบบการสื่อสารองค์ความรู ้สนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ

 1.2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน เครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลสขุภาวะ โดยบรูณาการร่วมกบัองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมใน

พื้นที่ 15 จังหวัดต้นแบบ

1.3 à»‡ÒËÁÒÂâ¤Ã§¡ÒÃ
ส�าหรับเป้าหมายของการด�าเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิง

สร้างสรรค์ จะแสดงให้เหน็เป้าประสงค์ของการด�าเนนิวจิยัเชงิปฏบิตักิารครัง้นีท้ีค่รอบคลมุ เป้าหมาย

เชงินโยบาย เป้าหมายเชงิคณุภาพ และเป้าหมายเชงิปริมาณ ซ่ึงสามารถจ�าแนกออกเป็นรายละเอยีด

ได้ดังนี้

1.3.1	เป้าหมายเชิงนโยบาย	

 1) การจัดท�าข้อเสนอเพื่อจัดตั้งสถาบันสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ จะ

เป็นหน่วยงานภายใต้การก�ากบัของคณะกรรมการฝ่ายสาธารณปูการของมหาเถรสมาคม โดยสถาบนั
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แห่งนีจ้ะช่วยท�าหน้าทีวิ่จยัและพฒันาองค์ความรูแ้ละกระบวนการใช้หลกัพทุธธรรม เพ่ือการพัฒนา

สขุภาวะให้กบัศาสนาทายาท บุคลากร ตลอดจนการยกระดับการสนบัสนนุให้พระสงฆ์และภาคเีครอื

ข่าย สามารถด�าเนนิกจิกรรมการพฒันาวดัให้เป็นศนูย์กลางของการพัฒนาสุขภาวะวถิพุีทธในสังคม

ปัจจุบันได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ 

 2) การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลกลาง โดยการร่วมมือกับคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

กลาง ซึง่มเีจ้าประคณุสมเดจ็พระมหาธรีาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวดัยานนาวา

เป็นองค์ประธาน โดยการจัดท�าแผนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลกลาง จะเปิดพ้ืนท่ีเพ่ือการมส่ีวนร่วมให้กบัคณะสงฆ์ระดับพ้ืนท่ีได้เสนอ

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม และบูรณาการการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธเป็นกิจกรรมส�าคัญในการ

ด�าเนินกิจกรรมในอนาคตร่วมด้วย

 3) การสร้างเครือข่ายองค์กรที่สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบล และองค์กรสขุภาวะวถีิพุทธ โดยระยะแรกมุง่เน้นการบูรณาการนโยบายและ

กิจกรรมร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรมเชิงเครือข่ายระดับพื้นที่ 

ทั้งน้ีหน่วยงานระดับนโยบายท่ีส�าคัญได้แก่ มหาเถรสมาคม ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ส�านักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ส�านกังานคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชน

กลางส�านักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมอนามัยและ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

1.3.2	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1) การพัฒนาชุดความรู้เพื่อยกระดับองค์ความรู้และความเข้าใจให้กับเจ้าคณะจังหวัด 

ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ประธานฝ่ายเผยแผ่ และประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบล เห็นความส�าคัญของการสร้างเครือข่ายการด�าเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ

วิถีพุทธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท�าแผนปฏิบัติการและถอดบทเรียนจากการเรียนรู้ร่วมกับเครือ

ข่ายการท�างาน 15 จังหวัดต้นแบบ

 2) การขยายผลการเรยีนรูจ้ากการด�าเนนิกจิกรรมพฒันาเครอืข่ายหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลและองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ ให้กับเจ้าคณะปกครองระดับเจ้าคณะภาค และคณะ

กรรมการหน่วยอบรมประชาชนกลาง ได้เห็นชอบแนวทางการขยายผลการสร้างเครือข่ายหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลและองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ 
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 3) การพัฒนารูปแบบการสื่อสารองค์ความรู้สนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลและองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ เพ่ือสนับสนุนองค์ความรู้ และส่ือการ

ด�าเนินกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้การด�าเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 4) การพฒันาชดุความรูแ้ละกจิกรรมเพือ่ยกระดบัการส่งเสรมิให้การด�าเนนิกจิกรรมวดั 

ประชา รัฐสร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5ส สามารถสร้างเครือข่ายวัดกับการเป็นศูนย์กลางการสร้างสุข

ภาวะวิถีพุทธอย่างยั่งยืน

 5) การพัฒนาระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะวิถีพุทธ กล่าวคือการรวบรวม เพื่อ

สงัเคราะห์และจดัท�าทีส่ามารถแสดงข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกบัพระสงฆ์ วดัและภาคเีครือข่าย ท่ีมส่ีวนร่วม

ด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะวิถีพุทธ ทั้งนี้เพื่อจะได้วิเคราะห์แนวทางการท�า

กจิกรรมร่วมกนั ระหว่างคณะสงฆ์และประชาชนในวถิวัีฒนธรรมสมัยใหม่ เพ่ือส่งเสรมิให้วดัสามารถ

พัฒนาการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธในชุมชนได้ในอนาคตต่อไป ท้ายที่สุดจะมีการ

จดัท�าสือ่สงัคมออนไลน์และสือ่สารคดทีีถ่่ายทอดเรือ่งราวของเครือข่ายองค์กรสขุภาวะวถีิพทุธ และ

เครือข่ายพระสงฆ์ วัดและภาคีเครือข่ายที่ด�าเนินกิจกรรมยกระดับสุขภาวะวิถีพุทธในสังคมไทย

1.3.3	เป้าหมายเชิงปริมาณ

1) สามารถรวบรวมข้อมูลองค์กรพระพุทธศาสนา หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล 

และองค์กรภาคเีครอืข่ายระดบัพืน้ที ่เข้าร่วมการด�าเนนิกจิกรรมการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ

วิถีพุทธไม่น้อยกว่า 1,500 องค์กร

 2) สามารถพฒันาชดุความรูท้ีค่รอบคลุมทัง้การพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวถิพุีทธ 

การสนบัสนนุการขบัเคลือ่นหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล การขบัเคล่ือนโครงการหมูบ้่านรักษา

ศีล 5 การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5ส ตลอดจนการยกระดับความ

รอบรู้ทางสุขภาพของพระสงฆ์จ�านวนไม่น้อยกว่า 5 ชุดความรู้

 3) สามารถสนบัสนนุให้เกดิการพฒันาแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบิติัการของโครงการ

ตามแผนการปฏริปูกจิการคณะสงฆ์ให้มกีารบรูณาการร่วมกบัการพัฒนาสุขภาวะวถีิพุทธไม่น้อยกว่า 

3 โครงการหลัก

 4) เกิดเครือข่ายหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ ที่มี

คณะสงฆ์ระดบัพืน้ทีแ่ละภาคเีครอืข่ายการด�าเนนิการจดักจิกรรมไม่น้อย 30 กจิกรรมใน 15 จงัหวดั

ต้นแบบ

 5) พัฒนาแกนน�าพระสงฆ์และประชาชนที่เข้าร่วมให้สามารถตระหนักถึงความส�าคัญ

ขององค์กรพระพุทธศาสนาในการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธต้นแบบ 3,000 รูป/คน
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	 1.3.4	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย

โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ มีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม

เป้าหมายหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ในพืน้ที ่15 จังหวดั ผ่านการสนบัสนนุให้เกดิ

การด�าเนินกิจกรรมในนามของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) จังหวัดละ 3 หน่วย 

โดยจะได้จ�านวนหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจ�านวนทั้งสิ้น 

45 หน่วย ทั้งนี้ท�าการคัดเลือกหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ที่มีความเหมาะสม

ผ่านการใช้เกณฑ์การพิจารณาใน	4	ประเด็นส�าคัญ คือ

1) มีการต่อยอดจากการด�าเนินงานในระยะที่ผ่านมา เนื่องจากโครงการพัฒนาเครือข่าย

องค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ เป็นโครงการที่ด�าเนินการต่อเนื่องจากโครงการเสริมสร้างสุข

ภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย ซึ่งจากผลการด�าเนิน

งานในระยะทีผ่่านมาแสดง พบว่า การขบัเคลือ่นในพืน้ทีย่งัขาดความยัง่ยนืของเครอืข่ายการท�างาน 

ส�าหรับการขับเคลื่อนโครงการในครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่

2) เป็นพืน้ทีท่ีม่วีทิยาเขต วทิยาลยัสงฆ์ หรือห้องเรียนของมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั การสนบัสนนุการด�าเนนิงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลทีม่มีหาวทิยาลัยมหา

จฬุาลงกรณราชวทิยาลยั จะช่วยให้การขับเคลือ่นกจิกรรมมกีารสนบัสนนุภาควชิาการและเครอืข่าย

การท�างานจากมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะช่วยให้การขับเคลื่อนกิจกรรมมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

ร่วมกันในอนาคต 

3) มีศักยภาพในการขยายงานในอนาคต เพื่อให้การขับเคลื่อนงานประสบความส�าเร็จ 

สามารถตอบสนองวตัถปุระสงค์ของโครงการฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเดน็เกีย่วกบัการสร้างพืน้ที่

ต้นแบบ การด�าเนินกิจกรรมท่ีตอบสนองงานของคณะสงฆ์ และเป้าหมายของส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สอดคล้องกับวัตถุประสงฆ์ของโครงการฯ ทั้งนี้ โครงการฯ 

พิจารณาจากการด�าเนินงานร่วมกันของเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนพื้นที่ ในระยะที่ผ่านมา

4) ครอบคลุมทุก หน การปกครองของคณะสงฆ์ โครงการฯ ได้พิจารณากลุ่มเป้าหมายโดย

ใช้เกณฑ์การแบ่งตามภาคปกครองของคณะสงฆ์ในระดับหน เพ่ือให้การด�าเนินงานมีความหลาก

หลาย ทั้งในเรื่องของบริบทพื้นที่ กิจกรรม เครือข่าย ฯลฯ รวมถึงสามารถสนับสนุนงบประมาณให้

กับหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ได้อย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค อีกทั้งยังสามารถถอดบท

เรียนการด�าเนินกิจกรรมที่มีรูปแบบและความเฉพาะตามบริบทของพื้นที่ตามภูมิภาค

1.3.5	กรอบ	การด�าเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่

ส�าหรับเกณฑ์การพิจารณาการด�าเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่นั้น โครงการพัฒนาเครือข่าย
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องค์กรสุขภาวะวถิพีทุธเชิงสร้างสรรค์ ให้ความส�าคญัการขบัเคลือ่นกจิกรรมในนามของหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ตามพันธกิจ 8 ด้าน โดยมุ่งเน้นไปที่พันธกิจในด้านสุขภาพอนามัย 

ศีลธรรมและวัฒนธรรม และสาธารณสงเคราะห์ ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม

เพือ่สร้างความร่วมมอืกับเครอืข่ายภายในพืน้ที ่อาท ิคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน 

และภาคประชาสังคม ตลอดจนถึงการพัฒนาวัดให้กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชน ทั้งในมิติทาง

กายภาพ มิติทางสังคม และมิติทางปัญญา ทั้งนี้ สามารถแบ่งรูปแบบกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท

ดังนี้

1) กิจกรรมที่พัฒนาให้เกิดความร่วมมือในระดับนโยบาย กิจกรรมในประเภทนี้เป็นการให้

ความส�าคัญกับกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยเห็นว่าการจัดท�าบันทึกความร่วมมือ

ระหว่างองค์กรคณะสงฆ์และองค์กรเครือข่ายในพื้นที่จะน�าไปสู่ประเด็นในเรื่องของความยั่งยืน 

เน่ืองจากบันทึกความร่วมมือดังกล่าวจะกลายเป็นแบบแผนการขับเคล่ือนงานที่อยู่ในรูปแบบของ

ธรรมนูญ นโยบาย หรือยุทธศาสตร์ ซึ่งสิ่งท่ีเกิดข้ึนน้ันเป็นความต้องการอันแท้จริงของพ้ืนท่ีเอง 

ดังนั้นรูปแบบกิจกรรมจึงวางอยู่บนพื้นฐานความต้องการของพ้ืนที่ เป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่าง

ตรงจดุ สามารถเกดิเป็นพืน้ทีต้่นแบบทีม่กีารขบัเคลือ่นกิจกรรมอย่างเข้มแขง็ และส่งต่อหรอืถ่ายทอด

กิจกรรมในพื้นที่ไปสู่เครือข่ายภายนอกที่มีความสนใจได้ต่อไป

2) กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) 

กิจกรรมในประเภทน้ีเป็นการให้ความส�าคัญการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท�าแผนการพัฒนา 

และการน�าไปสู่การด�าเนินกิจกรรมในพื้นที่ ทั้งนี้ แม้ว่าหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) 

จะมีกรอบการด�าเนินกิจกรรมที่อยู่ในรูปของพันธกิจ 8 ด้าน แต่โครงการฯ เองจะมุ่งเน้นไปท่ี

พันธกิจ 3 ด้านเป็นส�าคัญคือ 1. ด้านสุขภาพอนามัย สอดคล้องกับเป้าหมายของส�านักงานกองทุน

สนับสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) 2. ด้านศลีธรรมและวฒันธรรม สอดคล้องกบัโครงการหมูบ้่าน

รักษาศีล 5 3. ด้านสาธารณสงเคราะห์ สอดคล้องกับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม 

3) กจิกรรมทีพ่ฒันาวดัให้เป็นศนูย์กลางชมุชน ด้วยกจิกรรม 5 ส นอกจากการให้ความส�าคัญ

กับกิจกรรมที่จะต้องสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ท้ัง 3 

ด้านข้างต้น โครงการฯ ยังมุ่งเน้นให้เกิดการสนับสนุนกิจกรรมในเร่ืองของการพัฒนาวัดให้เป็น

ศูนย์กลางชุมชน ด้วยกิจกรรม 5 ส เพ่ือให้วัดสามารถกลายเป็นพ้ืนท่ีแห่งการสร้างสุขภาวะ มีส่ิง

แวดล้อมทางกายภาพที่ดี เป็นสถานที่แห่งการสร้างสังคมเข้มแข็ง อีกทั้งสามารถยกระดับจิตใจและ

สร้างปัญหาให้กบัคนในชมุชนได้อย่างเหมาะสม โดยกจิกรรมดังกล่าวสอดคล้องกบัฝ่ายสาธารณปูการ

ของมหาเถรสมาคม 
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สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ทั้งนี้ การด�าเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่จะได้รับการสนับสนุนภายใต้เงื่อนไข 1) กิจกรรมมี

ความสอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์ของโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวถิพุีทธเชิงสร้างสรรค์ 

และสามารถสนองงานของกิจการคณะสงฆ์ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โครงการหมู่บ้าน

รักษาศีล 5 และงานสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม และ 2) กิจกรรมมีการท�าข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้

จ่ายงบประมาณที่ตรงตามเกณฑ์ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กลุ่มเป้าหมายและการด�าเนินกิจกรรมระดับพื้นที่
โครงการสร้างเสริมเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ

พัฒนาความร่วมมือระดับนโยบาย
- การลงนามบนัทึกความร่วมมอืระหว่างหน่วย
งานในพื้นที่

สนับสนุนการพัฒนางาน	อ.ป.ต.
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดท�าแผนการพัฒนา
- มุง่เน้นกจิกรรมด้าน สุขภาพอนามยั	ศลีธรรม	
	 และวัฒนธรรมสาธารณสงเคราะห์

สนับสนุนการพัฒนางาน	อ.ป.ต.
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดท�าแผนการพัฒนา
- มุง่เน้นกจิกรรมด้าน สุขภาพอนามยั	ศลีธรรม	
	 และวัฒนธรรมสาธารณสงเคราะห์

ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่
- ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัด
- ส�านักงานจังหวัด
- ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
- ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั
- ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

เป้าหมาย

บันทึกความร่วมมือระหว่างองค์กร
คณะสงฆ์และองค์กรภาคีเครือข่าย

ในพื้นที่

พัฒนาพื้นที่วัดโดยท�างานร่วมกัน
ของทุกภาคส่วนทั้งวัด	ภาครัฐ	

และเอกชน
เพื่อสร้างความสัปปายะในวัด

ถอดบทเรียนการด�าเนินกิจกรรม
การพัฒนา	อ.ป.ต.

หน่วยอบรมประชาชน	ในพื้นที่	15	จังหวัด
- พิจารณาคัดเลือกจาก
1) ต่อยอดการด�าเนินงานในระยะที่ผ่านมา
2) มี มจร. ในพื้นที่
3) มีศักยภาพในการขยายงานในอนาคต
4) ครอบคลุมทุก หน การปกครอง
 ของคณะสงฆ์

อ.ป.ต.1
อ.ป.ต.2
อ.ป.ต.3

จังหวัด1

อ.ป.ต.4
อ.ป.ต.5
อ.ป.ต.6

จังหวัด2

อ.ป.ต.43
อ.ป.ต.44
อ.ป.ต.45

จังหวัด15

กิจกรรม

ด�าเนินการพัฒนา	อ.ป.ต.	จังหวัดละ	3	หน่วย

อ.ป.ต.1 อ.ป.ต.2 อ.ป.ต.3

อ.ป.ต.1

ÀÒ¾áÊ´§¡ÃÍº¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô̈ ¡ÃÃÁã¹ÃÐ´Ñº¾×é¹·Õè
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1.4 ¹ÔÂÒÁÈÑ¾·�¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂ
	 1.4.1	องค์กรสขุภาวะวถิพีทุธ หมายถงึ หน่วยงานทีด่�าเนนิกจิกรรมหรอืให้การส่งเสรมิ

การประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้เพื่อการยกระดับสุขภาวะของสมาชิกในหน่วยงาน หรือประชาชน

ของหน่วยงานที่ท�ากิจกรรม

	 1.4.2	 เครือข่ายสุขภาวะวิถีพุทธ	หมายถึงกลุ่มพระสงฆ์ท่ีด�าเนินการพัฒนาสุขภาวะ

ให้เกิดขึ้นในสังคม ทั้งการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงสุขภาพแก่ชุมชนและพระสงฆ์ หรือการด�าเนินกิจกรรม

ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่หรือ

ประเด็นการท�างานเข้าร่วมด้วย ท่ีมีลักษณะการบูรณาการท�างานร่วมกันของภาคีในพื้นที่ ได้แก่ 

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลของคณะสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพต�าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่

	 1.4.3	 การพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ	หมายถึงการพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิตประชาชนเพื่อ

ให้เกิดการพฒันาด้านกาย จติ ปัญญาและสงัคม โดยบรูณาการองค์ความรูท้างพระพทุธศาสนา หรอื

หน่วยงานด้านสถาบันการศึกษาคณะสงฆ์ให้เข้าร่วมด�าเนินกิจกรรมลักษณะนี้ร่วมด้วย

	 1.4.4	นวัตกรรมสุขภาวะวิถีพุทธ	หมายถึง แนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดขึ้นจากการ

ผสมผสานความคิดอย่างสร้างสรรค์โดยบูรณาการองค์ความรูท้างพระพุทธศาสนา ให้เกดิเป็นผลงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ ในด้านกาย ใจ สังคม และปัญญา และช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยง

ทางสุขภาพ หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

1.4.5	 ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ หมายถึงข้อตกลงร่วม หรือ กติกาที่เป็น

เจตจ�านงและพันธะร่วมของพระสงฆ์ คณะสงฆ์ ชุมชน สังคม และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาค

ส่วนเพือ่เป็นกรอบและแนวทางการส่งเสรมิสขุภาวะพระสงฆ์ในทุกระดับและส่งเสริมริมบทบาทของ

พระสงฆ์ในการเป็นผู้น�าด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม

1.4.6	การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา หมายถึงการด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนา

นโยบาย ภารกจิ โครงการ กจิกรรมของคณะสงฆ์ไทย ซึง่มหาเถรสมาคมได้แต่งตัง้แต่ให้คณะกรรมการ

ฝ่ายต่างๆ ของมหาเถรสมาคมและคณะกรรมการประสานงานการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

วิเคราะห์ พัฒนาและท�าข้อเสนอการด�าเนินงานให้กับมหาเถรสมาคมต่อไป โดยแบ่งเป็น 6 ฝ่าย 

ได้แก่ ฝ่ายปกครอง เผยแผ่ ศาสนาศึกษา ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์

1.4.7	 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล หมายถึง หน่วยงานของคณะสงฆ์ระดับ

ต�าบลที่มีที่ตั้งอยู่ในวัด โดยมีตัวย่อว่า อ.ป.ต. โดยมีวัตถุประสงค์การจัดการตั้งเพื่อการส่งเสริมหลัก

แห่งความม่ันคงในสงัคมไทย 8 ประการ ได้แก่ศีลธรรมและวฒันธรรม สขุภาพและอนามยั สมัมาชพี 

สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม
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1.4.8	 โครงการฯ	 “หมู่บ้านรักษาศีล	 5” หมายถึง โครงการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ที่คณะสงฆ์ได้ด�าเนินการ

ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย เพื่อส่งเสริมการรักษาศีล และ

การส่งเสริมศีลธรรมและวัฒนธรรมของสังคมไทย

1.4.9	โครงการวัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข	ด้วยกิจกรรม	5	ส	หมายถึง โครงการที่ส�านัก

สนับสนนุสขุภาวะองค์กร ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ และคณะสงฆ์ได้ด�าเนนิ

การเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลัก 5 ส และหลักสัปปายะ เพื่อยกระดับวัดเป็น

สถานที่สะอาด ร่มรื่น เป็นรมณียสถาน เหมาะสมกับการเรียนรู้ของสังคม

1.5 ¼ÅÅÑ¾¸�
	 1.5.1	ระยะสั้น

 1) คณะท�างานโครงการพฒันาเครอืข่ายองค์กรสขุภาวะวถิพีทุธเชงิสร้างสรรค์สามารถ

ถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด�าเนินโครงการไปสู่คณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายใน 15 

จังหวัดต้นแบบ

 2) เกดิผลการศกึษาเบ้ืองต้นเกีย่วข้องกบัหน่วยงานภายใต้การก�ากบัของมหาเถรสมาคม

 3) เกิดคณะท�างานเพื่อประสานการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือ

ข่ายส่วนกลาง รวมทั้งก�าหนดแนวทางการประสานความร่วมมือภายในภาคีเครือข่ายใน 15 จังหวัด

ต้นแบบ

 4) เกดินวตักรรมสขุภาวะวถิพีทุธ ชุดความรู้และคู่มอืการด�าเนนิโครงการเพ่ือสนบัสนนุ

กิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล หมู่บ้านรักษาศีล 5 และวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 

ด้วยกิจกรรม 5ส ที่บูรณาการกับการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ

	 1.5.2	ระยะกลาง

 1) เกิดรูปแบบการสื่อสารองค์ความรู้สนับสนุนการขับเคลื่อนงานของหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลและเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ ได้แก่ บทความข่าวและสารคดี

 2) เกิดบันทึกความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหลักที่ร่วมด�าเนินกิจกรรม

 3) เกิดโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ใน 15 จังหวัด

ต้นแบบ

 4) เกิดภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจัดเวทีสื่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เครือข่าย และได้

รับการเผยแพร่ในสื่อสารมวลชนประเภทโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
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 5) เกดิร่างแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารของคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลกลาง

 6) เกิดร่างแนวทางการจัดตั้งสถาบันสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ

 7) เกิดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในทางวิชาการ หรือ

วารสารที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาวะวิถีพุทธ จ�านวน 3 ฉบับ

	 1.5.3	ระยะยาว

 1) คณะกรรมการฝ่ายสาธารณปูการและฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมได้

แนวทางการจัดตั้ง แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของสถาบันสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสุข

ภาวะวิถีพุทธ

 2) คณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลกลางได้แผนยทุธศาสตร์ และแผน

ปฏิบัติการของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลกลาง

 3) คณะสงฆ์ในพื้นที่ 15 จังหวัดต้นแบบ สามารถผลิตชุดความรู้และถอดบทเรียนการ

ขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะวิถีพุทธ

 4) เกดิเครือข่ายองค์กรสขุภาวะวถิพีทุธ จ�านวน 15 องค์กรต้นแบบ และเครอืข่ายองค์กร

ที่ร่วมเรียนรู้จ�านวน 1,500 องค์กร
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ส�าหรับการด�าเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์

จะเน้นการใช้แนวคิดสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธ ที่เป็นกรอบการอธิบายของเจ้าประคุณสมเด็จ

พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) แนวทางการขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลของ

คณะสงฆ์ แนวคิด ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี เรื่องต�าบลอาริยพัฒนาสู่ความมั่นคง เพื่อ

ให้การด�าเนินงานของโครงการสามารถเชื่อมโยงไปสู่การสร้างองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธต้นแบบได้

ก�าหนดกรอบความคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยได้ดังนี้

2.1 แนวคิดสุขภาวะวิถีพุทธแบบองค์รวม

2.2 แนวคิดการด�าเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

2.3 แนวคิดส่งเสริมการจัดการให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 

2.1 á¹Ç¤Ô ́ ÊØ¢ÀÒÇÐÇÔ¶Õ¾Ø·¸áººÍ§¤�ÃÇÁ
การพจิารณาเกีย่วกับแนวคิดสขุภาวะวถิพุีทธถอืว่ามคีวามส�าคญัต่อการขบัเคล่ือนการศกึษา

วจิยัเชงิปฏบิตักิารครัง้นี ้ เนือ่งจากกรอบคดิทีผู่ว้จิยัจะได้อ้างองิจะเป็นแนวทางการพฒันาองค์ความรู้ 

การตดิตามประเมนิผล รวมทัง้กลไกท่ีจะสร้างเครือข่ายการท�างานระดับชมุชนร่วมกบัคณะสงฆ์ระดับ

พื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ที่จะเป็น

เครอืข่ายส�าคญัในการด�าเนนิกจิกรรมร่วมกนั ข้อเสนอของสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยตุโฺต)

เกี่ยวกับกับสุขภาวะวิถีพุทธ1 ได้สะท้อนให้เห็นว่าองค์รวมของการด�าเนินชีวิตให้มีสุขภาวะที่ดี มี

องค์ประกอบร่วมกัน 3 ประการกล่าวคือ (1) คนในมิติที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (2) สภาวะ

ทางจติใจ และ (3) สภาวะทางปัญญาหรอืโดยรวมอาจเรียกว่า “ระบบการพฒันาคน” ทีจ่ะช่วยสร้าง

การตระหนักถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีหรือมี “สุขภาวะท่ีดี” ได้ ท้ังนี้หากพิจารณาถึง

องค์ประกอบร่วมของการส่งเสรมิให้เกดิสขุภาวะวถิพีทุธ สามารถใช้มุมมองแบบไตรสกิขาเพือ่ให้เหน็

1  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2562). สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ. กรุงเทพฯ: วัดญาณเวศกวัน.

2 ¡ÃÍº¤Ố
¡ÒÃÊÃŒÒ§Í§¤�¡ÃÊØ¢ÀÒÇÐÇÔ¶Õ¾Ø·¸
¡ÑºË¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ

บทที่



17พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. และคณะ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กระบวนทัศน์ของพระพุทธศาสนาในการส่งเสริม ตรวจทาน และรู้เห็นข้อเท็จจริงของการพัฒนา

สุขภาวะวิถีพุทธให้เกิดขึ้นได้

ส�าหรบัไตรสกิขาแห่งการท�าความเข้าใจสขุภาวะวถิพีทุธสามารถแยกย่อยรายละเอยีดทีส่�าคัญ

ได้ดังนี้ องค์ประกอบร่วมที่	1	คือมิติข	องคนที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจะเน้นให้เห็นว่าคน

จะมีสุขภาวะที่ดีได้ ต้องอาศัยการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งรอบกายอย่างเป็นมิตร ทั้งสิ่งรอบกายที่มี

ลกัษณะเป็นกายภาพกล่าวคอืวตัถสุิง่ของ ส่ิงอ�านวยความสะดวกตามความเจริญแห่งเทคโนโลย ีรวม

ทั้งป่าไม้ ต้นน�้า ต้นไม้ตามระบบธรรมชาติต่าง ๆ และ สิ่งรอบกายที่เป็นสังคม ชุมชน ครอบครัว ก็

ถือเป็นองค์ประกอบท่ีต้องค�านึงถึงว่ามีนัยความหมายต่อการสร้างความสัมพันธ์และสุขภาวะที่ดีให้

เกิดขึน้ได้ ดังนัน้ในองค์ประกอบร่วมทีเ่กีย่วข้องกับมติิของคนทีมี่ความสัมพันธ์กบัส่ิงแวดล้อมจะได้แก่ 

(1) การเข้าใจหลกัอินทรยีสงัวร คอืการตระหนกัถงึความส�าคญัของการใช้ตา หหูรอืประสาท

สัมผัสให้เกิดประโยชน์ มุ่งเน้นการที่เข้าใจหรือรับรู้เพื่อสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ มากกว่าที่จะรับรู้

ไปเพื่อให้การเสพติดลุ่มหลง

(2) การเข้าใจหลักปัจจัยปฏิเสวนา คือการบริโภคหรือเลือกใช้สิ่งของต่าง ๆ อย่างมีปัญญา 

รวมทั้งตระหนักถึงความเข้าใจของประโยชน์ในสิ่งที่เลือกบริโภคหรือเลือกใช้ในวิถีชีวิต

(3) การเข้าใจหลักสัมมาอาชีวะ คือการประกอบอาชีพอย่างสุจริต รวมทั้งหากได้รับโอกาส

ที่จะท�างานที่สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์กับสังคม ก็ด�าเนินการควบคู่ไปด้วย ถือเป็นการพัฒนา

ตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาได้อีกด้วย

(4) การเข้าใจหลกัวนิยับัญญัติ คอืการเหน็ความส�าคญัของการรักษาระเบยีบวนิยัและกติกา

ของสังคม การฝกปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่เคารพระเบียบและความเห็นของส่วนร่วม ถือเป็นกลไก

ส�าคญัทีจ่ะช่วยลดช่องว่างความเหลือ่มล�า้ระหว่างผู้คนในชมุชนเดียวกนั เนือ่งจากเป็นการเปิดพ้ืนที่

ที่จะรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านร่วมกัน

องค์ประกอบร่วมที	่2	คอืมติขิองสภาวะทางจติใจ จะเน้นการพฒันาให้จติใจมคีวามเข้มแขง็

คือมีความภูมิคุ้มกันต่ออบายมุข หรือความเส่ียงทางสุขภาพ ที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาวะได้ ทั้งนี้

กระบวนการที่จะช่วยสร้างให้สุขภาวะทางจิตใจมีความเข้มแข็ง ต้องอาศัยการยกระดับการเรียนรู้ที่

เครือข่ายการท�างานด�าเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้สามารถเกิดปัญญา ซึ่งสามารถเรียกการเรียนรู้นี้

ว่าการสร้างให้เกิด “สมาธิ”

องค์ประกอบร่วมที่	3	คือมิติของสภาวะทางปญญา	จะเน้นการพัฒนาให้คนมองเห็นสภาพ

ความเป็นจริง เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์สถานการณ์จนสามารถปรับปรุงและพัฒนาได้ตรงกับความ

เป็นจรงิ อกีท้ังเพือ่ด�าเนินการพฒันาให้ไปสูค่วามยัง่ยนืหรอืท่ีพระพทุธศาสนาใช้ค�าว่าเกดิ “ปัญญา” ได้
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ทีก่ล่าวมาข้างต้นจะเหน็ได้ว่าไตรสกิขา เป็นกระบวนการทางพระพุทธศาสนาทีเ่ชือ่มโยงมาสู่

การสร้างสุขภาวะวิถีพุทธ กล่าวคือเป็นกระบวนการที่เป็นหลักของการปฏิบัติ ที่จะสามารถส่งเสริม

ให้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จิตใจ และปัญญา โดยเมื่อน�ามาประยุกต์การด�าเนิน

กิจกรรมในพื้นที่และการสร้างเครือข่ายชุมชนการผลักดันของเครือข่ายวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วย

ศีล 5 และหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล จะด�าเนินการส�าเร็จได้โดยการบูรณาการองค์ความรู้

และเครือข่ายการท�างาน
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หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลเป็นหน่วยเผยแผ่พระพทุธศาสนาของคณะสงฆ์ทีจ่ดัตัง้ขึน้

ตามระเบยีบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตัง้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลซ่ึงปรบัปรงุแก้ไข ในปี 

พ.ศ. 2546 เริม่ด�าเนนิการและมรีะเบยีบมาตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2518 โดยความด�ารปิรารภรเิร่ิมของ สมเดจ็

พระพุทธโฆษาจารย์ (ฟน ชุตินฺธรมหาเถร) วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีแนวคิดในการ

จัดตั้ง คือ วัดในพระพุทธศาสนาสมควรได้รับการพัฒนาให้เป็นแกนน�าในการเผยแผ่หลักธรรมและ

เป็นศูนย์กลางชุมชน สามารถสงเคราะห์เก้ือกูลชุมชนในทุกๆ ด้าน ที่ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัย

และกฎหมาย ดังนั้น จึงสมควรให้วัดที่มีความพร้อมในต�าบลหนึ่งๆ จัดตั้งด�าเนินงานหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบล เพื่อท�าหน้าที่อบรมและปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในต�าบล

นัน้ๆ โดยมคีณะกรรมการหน่วยอบรมด�าเนนิการในความควบคมุของคณะกรรมการอ�านวยการอบรม

ตามล�าดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 5 ประการ คือ

1. เพือ่สงเคราะห์และอนเุคราะห์ประชาชนในท้องถิน่ โดยเฉพาะประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นต�าบล

ที่หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลตั้งอยู่ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนได้ช่วยเหลือตนเองได้และพัฒนา

ตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้องตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ 

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงานในการที่จะร่วมกันพัฒนา

ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน 

3. เพื่อเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า กล่าวคือ ใครมีความคิดอะไรที่เป็น

ประโยชน์สร้างสรรค์ทีจ่ะน�ามาพฒันาหมูบ้่านให้เจรญิรุง่เรอืงให้มาแสดงออกทีห่น่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบล เข้าท�านองที่ว่า ร่วมกันคิด ร่วมกันท�า จะน�าชาติให้เจริญ

4. เพือ่เป็นศนูย์รวมพลงัในการป้องกนัหมูบ้่านให้เกดิสนัตสิขุช่วยกนัปกป้องพทิกัษ์รกัษาชวีติ 

และทรพัย์สนิของทกุคนในหมูบ้่านให้เกดิความปลอดภยัไม่ว่าจะเป็นโจรภยั อคัคภียั อทุกภยั วาตภยั 

หรือภัยอื่น ๆ ให้ทุกคนนอนตาหลับ เข้าท�านองว่า ถึงคราวมีทุกข์ ช่วยกันแก้ไข ถึงคราวสุขสบายก็

ไม่ตกอยู่ในความประมาท

5. เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารของทางราชการจ�าเป็นจะต้อง

รับทราบอย่างทันท่วงทีตรงไปตรงมายุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร เรื่องราวต่างๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง จะท�าให้เรา

เข้าใจสถานการณ์ของบ้านเมืองไม่ถูกต้องและน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาไม่ถูกต้อง

ส�าหรบัองค์ประกอบการด�าเนนิกจิกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลประกอบด้วย

การด�าเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 8 ด้านประกอบด้วย
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ด้านที่	 1	 ศีลธรรมและวัฒนธรรม

คือการขับเคล่ือนกระบวนการด�าเนินงาน

ให้เกิดกิจกรรม ที่สามารถส่งเสริมให้

หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันการ

ศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เข้ามาร่วมมีบทบาทกบัวัดในการบรูณาการ

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความ

ประพฤติ ตลอดจนการสืบทอดประเพณี

และวัฒนธรรมไทยให้เกิดการเรียนรู้ร่วม

กันในชุมชน โดยมีเป้าหมายส�าคัญเพื่อยก

ระดับคุณภาพจิตใจ ปัญญาโดยสามารถ

สอดแทรกองค์ความรูท้างพระพทุธศาสนา

เป็นพ้ืนฐานของการส่งเสริมกระบวนการ

พัฒนากิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย

และเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม 

ด้านที่	 2	 สุขภาพและอนามัยคือ

การพฒันาให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบล สามารถร่วมมือกับหน่วยงานด้าน

สาธารณสุขและการบริการสุขภาพ ท้ังในภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือให้เกิดการเผยแพร่

องค์ความรู้ กระบวนการและกิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาวะ ตลอดจนเปิดสถานที่วัดให้เป็น

บริเวณส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการบริโภคอย่างถูกต้องตามโภชนาการ นอกจากนี้ยังสามารถ

ใช้แนวคดิทีส่บืเนือ่งจากการพฒันาธรรมนญูสขุภาวะพระสงฆ์และธรรมนญูสขุภาวะชมุชนให้เกดิการ

ประโยชน์และน�าไปสู่การเป็นสถานที่ต้นแบบในการด�าเนินกิจกรรมได้ด้วย เป้าหมายส�าคัญคือเพื่อ

สร้างให้เกิดการดูแลสุขภาวะองค์รวมของคนในชุมชน ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสให้ดีและปราศจาก

โรคภัย โดยมีวัดและพระสงฆ์เป็นภาคีในการด�าเนินงานการพัฒนาสุขภาพอนามัยร่วมด้วย

ด้านที่	3	 สัมมาชีพ คือการพัฒนาให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล มีส่วนต่อการยก

ระดบัคุณภาพชีวติของคนในชมุชนตามแนวพระพทุธศาสนา โดยค�านงึถงึการส่งเสรมิอาชพีและการ

สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานของการประกอบกิจกรรมการงานอย่างสุจริต ไม่เอารัด

Í§¤�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¢Í§
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เอาเปรียบสังคมและชุมชน รวมท้ังปลูกฝังค่านิยมและความประพฤติที่สร้างให้เยาวชนเชื่อมั่นใน

ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการและคุณค่าของหลักการเศรษฐกิจพอ

เพียงที่มีเป้าหมายอย่างสูงสุดคือการพัฒนาตนเอง เศรษฐกิจและสังคมให้มีความยั่งยืน

ด้านที่	4	 สันติสุข คือการพัฒนาให้ชุมชนสามารถอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างสงบสุข มีความ

ปลอดภัยและเข้าใจความแตกต่างหลากหลายทางความคิด โดยหน้าที่ของหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลคือช่วยส่งเสริมให้เกิดการเผยแผ่องค์ความรู้และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่

สอดคล้องกับการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เข้าใจความแตกต่างและหลากหลายของบริบททางสังคม

และวฒันธรรม โดยมเีป้าหมายเพือ่ให้เหน็คุณค่าของการไม่เบยีดเบยีนผู้อืน่บนหลักการของการรักษา

ศลี 5 ทัง้นีพ้ระสงฆ์และวดัสามารถใช้สถานท่ีและโอกาสของการทีว่ดัเป็นพืน้ทีศู่นย์กลางชมุชน พฒันา

จิตใจและประสานหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามาแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้และพบปะประชาชน เพื่อร่วมวางแนวทางการสร้างสันติสุขร่วมกันได้

ด้านที่	5	 ศึกษาสงเคราะห์	 คือการสร้างให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล สามารถ

สนับสนุนภารกิจของฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม โดยการประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่ขอ้มลูทีช่ว่ยให้พทุธศาสนกิชนมีโอกาส ได้เข้ามาเรยีนรูห้ลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในวดั

ทีจั่ดการศึกษาสงเคราะห์ รวมทัง้สนบัสนนุกจิกรรมให้เกดิการเผยแผ่หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา

แก่เยาวชน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเกิดศาสนทายาทที่เห็นคุณค่าของหลักธรรมและแก่นแท้ของ

พระพุทธศาสนา เพื่อช่วยส่งเสริมศรัทธาและทะนุบ�ารุงพระพุทธศาสนาต่อไป

ด้านที่	6	 สาธารณสงเคราะห์	คือการผลักดันบทบาทให้เกิดกิจกรรมการช่วยเหลือเกื้อกูล

สังคม โดยมีองค์กรพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมบทบาทความร่วมมือเพ่ือการ

สงัคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเวลาของการเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิการด�าเนนิกจิกรรม

สาธารณสงเคราะห์จะสามารถช่วยส่งเสรมิบทบาทการช่วยเหลือสังคมและบรรเทาทกุข์ร่วมกบัหน่วย

งานภาครัฐได้ เป้าหมายส�าคญัของการด�าเนนิกจิกรรมสาธารณสงเคราะห์คอืการพฒันาบทบาทและ

ความร่วมมือให้องค์กรพระพทุธศาสนาและพระสงฆ์ เป็นส่วนหนึง่ของการดแูลสงัคม รวมทัง้สามารถ

ให้ความร่วมมอืต่อภาครฐัในการร่วมจดัการภยัพบิตัแิละสงเคราะห์สงัคมในสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วย

ด้านที	่7	 กตญักูตเวทติาธรรม คอืการผลกัดันให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล ส่งเสรมิ

ให้เกดิแนวคดิความกตญัรููค้ณุให้เกดิขึน้ในชมุชน โดยเฉพาะการสร้างให้เยาวชนนกึถึงผู้สูงอายแุละ

ปชูนยีบุคคลของครอบครวั โดยองค์กรพระพทุธศาสนาหรอืพระสงฆ์สามารถร่วมมอืกบัภาคเีครอืข่าย 

ในการใช้พื้นที่ของวัดในการจัดพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใน

ครอบครัวด้วย เป้าหมายส�าคัญคือเพื่อสร้างให้เกิดชุดความคิดที่ค�านึกถึงคุณค่าของการทดแทน
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บุญคุณ ทั้งในระดับชุมชน ครอบครัวและต่อผู้มีพระคุณ เพื่อให้เกิดการดูแลและช่วยเหลือกันอย่าง

แท้จริงมากขึ้น

ด้านท่ี	 8	 สามัคคีธรรม คือการผลักดันให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล ส่งเสริมการ

สร้างให้เกิดแนวคดิการอยูร่่วมกนัอย่างสงบสุข ค�านงึถงึบทบาทและหน้าทีข่องตนเองว่าควรจะด�าเนนิ

ชีวิตเพ่ือให้สังคมได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ตลอดจนการพัฒนาให้องค์กรพระพุทธศาสนาสร้าง

กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้เข้าร่วมท�ากิจกรรม

ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อไว้เนื้อเชื่อใจและเข้าใจความ

แตกต่างทางความคิด ตลอดจนพร้อมรับฟังและไกล่เกลี่ยปัญหาอย่างสันติ

กล่าวโดยสรุปการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลให้ด�าเนินกิจกรรมได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและสอดคล้องกบัภารกจิการปฏริปูกจิการคณะสงฆ์ ถอืเป็นอีกบทบาทหนึง่ทีพ่ระสงฆ์

จะต้องส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมในการท�างานร่วมกันระหว่าง

องค์กรพระพุทธศาสนา องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคประชาชน ท้ังนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

คุณค่าทางจิตใจและปัญญา ให้คนในชุมชนค�านึงหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี ส่งเสริมความ

สงบสุข ตลอดจนมีส่วนต่อการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะให้กับทั้งพระสงฆ์และคนในชุมชน เมื่อ

พจิารณาจากจดุมุง่หมายของการก่อต้ังขึน้ของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) คอื ความ

ต้องการให้พระสงฆ์สามารถอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น ผ่านการจัดอบรมให้ความรู้ทั้งโดย

พระสงฆ์เองหรือการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอก แต่ในระยะที่ผ่านมามีหน่วยงานท้ังภาครัฐ

และภาคประชาสงัคม ทีข่ึน้มามบีทบาทการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ในท้องถ่ิน ส่งผลให้บทบาทการท�างาน

ของพระสงฆ์ในฐานะหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลลดบทบาทลงไป อย่างไรก็ตามปัจจุบันที่มี

การผลกัดนัให้เกดิการปฏริปูกิจการพระพทุธศาสนา เพ่ือให้องค์กรพระพุทธศาสนามบีทบาทในฐานะ

ศนูย์กลางของชมุชน การร้ือฟนบทบาทของการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลให้สามารถ

ด�าเนินกิจกรรมได้ตามเป้าหมายของการก่อตั้ง ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ

คณะสงฆ์ จะเป็นการปลูกฝังศรัทธาพระพุทธศาสนาและการด�ารงตนอย่างมีศีลธรรมและจริยธรรม

ให้เกิดตั้งแต่เยาวชน รวมทั้งเริ่มต้นจากท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ
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2.3 á¹Ç¤Ố Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃãËŒÇÑ́ à»š¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò2

ประเทศไทยมีจ�านวนของวัดประมาณ 40,000 วัด ตั้งอยู่ทั่วทั้งประเทศ เมื่อคิดค�านวณเป็น

ค่าเฉล่ียจะมจี�านวนวดัประมาณต�าบลละ 5 วดั โดยวดัมสีญัลกัษณ์ทีท่�าให้ประชาชนนกึถงึหลกัธรรม

ได้ง่าย อาทิ โบสถ์ วิหาร พระพุทธรูป พระเจดีย์ ส�าหรับการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 

ควรมกีารสร้างให้เกดิการรบัรูว่้าเมือ่เหน็สญัลกัษณ์เหล่านีใ้ห้คดิถงึธรรม หากมกีารจดัการทีด่ ีวดัทุก

วัดจะกลายเป็นศนูย์กลางการพฒันาสขุภาวะทัง้ 4 มติ ิคอื (1) กาย (2) จติ (3) สงัคม และ (4) ปัญญา 

โดยจะจ�าแนกแนวคิดการส่งเสริมการจัดการวัด เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

1) ด้านกายภาพ วัดควรท�างานร่วมกับเครือข่ายองค์กรสถาปนิกเพ่ือออกแบบภูมิสถาปัตย์

ของวัดให้มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น และมีสัญลักษณ์ที่ก่อให้เกิดศรัทธาปสาทะ ยกตัวอย่างใน

ครั้งสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกไม่ได้ท�าหน้าที่บริหารวัด แต่บริหารธรรม โดย

อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผูบ้รหิารวดัเชตวนั นางวสิาขาบรหิารวดับพุพาราม พระเจ้าพมิพสิารบรหิาร

วัดเวฬุวัน ส�าหรับในประเทศไทยทุกวันนี้การบริหารวัดตกเป็นภาระของพระสงฆ์ และวัดก็มีสิ่ง

ก่อสร้างและศาสนวัตถุมากมาย วัดมีภาระหนักในการต้องหาเงินมาบ�ารุงรักษาวัตถุที่มีมากมาย

ของวัด การบอกบุญเรี่ยรายกลายเป็นภารกิจของสงฆ์ไป ท�าให้ดูไม่เหมาะสมดังเมื่อคร้ังพุทธกาล 

อย่างไรก็ตามในประเทศไทย เคยมตีวัอย่าง ทีพ่ระสงฆ์ไม่ต้องท�าหน้าทีบ่รหิารวดัแต่บรหิารธรรม คอื 

เมื่อครั้งที่ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัน ปทุมุตฺตโร) (ขณะด�ารงสมณศักดิ์ พระปัญญานันทมุนี) ไป

เป็นเจ้าอาวาสวดัอโุมงค์ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ ท่านไม่ต้องบรหิารวดั แต่มเีจ้าชืน่ สโิรรส เป็นผูบ้ริหารวดั 

หรอืทีม่ลูนธิิพทุธฉอืจีไ้ต้หวัน ต่างมงีานพฒันามากมายโดยท่ีท่านธรรมาจารย์เจ้ิงเหยยีนไม่ต้องบริหาร

วัตถุปัจจัยและกิจกรรม โดยมีนักธุรกิจที่มีศรัทธาสูงท�าหน้าที่ช่วยบริหาร

2) ด้านสงัคม จติใจ และปัญญา วดัควรท�าหน้าทีส่่งเสรมิการจดัการให้มศูีนย์สอนเจรญิสติมาก

ขึ้นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ คือ วัดสามารถเก็บค่าธรรมเนียมการสอนเจริญสติในราคาที่ไม่

สูงมากนัก เพื่อให้มีทุนส�าหรับด�าเนินการและขยายตัว ในทางการแพทย์ระบบของตะวันตก ยาที่

คณุภาพดจีะมรีาคาแพง แต่ในแนวทางแบบพทุธศาสนา การเจรญิสตเิป็นแนวทางการรกัษาท่ีมคีวาม

น่าสนใจเป็นอย่างมาก แต่การฝกอบรมไม่ควรมีค่าใช้จ่ายที่สูง และควรส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ มี

การปฏิบัติในแนวเจริญสติ เช่น โรงเรียนเจริญสติ มหาวิทยาลัยเจริญสติ บริษัทเจริญสติ กรมกอง

เจริญสติ ฯลฯ องค์กรมีแรงจูงใจที่จะเป็นองค์กรแห่งการเจริญสติ เช่น ท�าให้คนในองค์กรมีความสุข 

ทะเลาะกันน้อยลง เจบ็ป่วยน้อยลง มวีนัลาป่วยและค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการรกัษาพยาบาลขององค์กร

2  ประเวศ วะส.ี 2559. พระพทุธศาสนา: ทนุอนัยิง่ใหญเพ่ือพัฒนาประเทศไทย. กรุงเทพฯ: มลูนิธจิดหมายเหตพุุทธทาส อินทปัญโญ.
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ลดลง สมรรถนะขององค์กรสูงขึ้น เนื่องจากการเจริญสติท�าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ความสุขที่ราคาถูก 

(Happiness at Low Cost) เมื่อคนจ�านวนมากเจริญสติ เส้นทางการพัฒนาก็จะเปลี่ยนไป จากเส้น

ทางแห่งโลภจริตเป็นเส้นทางแห่ง ปัญญา – อิสรภาพ - การอยู่ร่วมกัน อันเป็นอาริยพัฒนา ดงันัน้

ควรจะมผีูน้�าชุมชนและนักธรุกจิท่ีมศีรทัธาสูง เข้ามาช่วยพระจดัการวดัให้สามารถเป็นศนูย์กลางการ

พฒันาท้ังกาย จิต สงัคม และปัญญา ให้พระมเีวลาไปอทิุศกบัการบรหิารธรรมได้มากขึน้ ถ้าสามารถ

จดัการวดัได้ดทัีง้ 40,000 วัด จะเป็นอารยิพฒันาทีย่ิง่ใหญ่

อย่างไรก็ตาม พื้นที่วัดได้ถูกกลืนไปกับเมืองในบริบทของการพัฒนา ความพยายามในการ

ฟนวัด คืนธรรม น�าเมอืง จงึเกดิขึน้ภายใต้บรบิทดงักล่าว โดยข้อเสนอของ อรศร ีง ามวทิยาพงศ์ และ

คณะ (2560) ที่น่าสนใจอาจสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประการส�าคัญดังนี้

1) การฟนฟสูปัปายะดานกายภาพ วดัท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีเมอืง หรือพ้ืนท่ีกึง่เมอืงกึง่ชนบทส่วนใหญ่

มพีืน้ทีท่างกายภาพทีม่คีวามเสือ่มโทรมและมศีาสนสถานทีช่�ารดุอยูใ่นหลายแห่ง สภาพทางกายภาพ

จึงเป็นความส�าคัญล�าดับแรกในการที่จะฟนฟูพระพุทธศาสนาสู่พ้ืนที่ ความพยายามดังกล่าวได้

ปรากฏผ่านการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของวัดที่เป็นพ้ืนท่ีศึกษาในทุกแห่ง อย่างไรก็ตามในแต่ละพ้ืนท่ี

กับมีโจทย์การฟนฟูสัปปายะด้านกายภาพที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทความสัมพันธ์ทางสังคม

ของคนในพืน้ที ่เช่น วดันางช ีการฟนฟทูางด้านกายภาพต้องเผชญิกับปัญหา “บานในวดั” ซ่ึงเป็นการ

ซ้อนทับระหว่างพื้นที่ของพระสงฆ์กับพื้นที่ใช้สอยของฆราวาส การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจ�าเป็นต้อง

อาศัยกลไกส�าคัญคือความร่วมมือและการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีเพ่ือให้ได้ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย 

เป็นต้น นอกจากนี้ กระบวนการฟนฟูสัปปายะด้านกายภาพจะต้องอาศัยการระดมทุนจากผู้มี

จิตศรัทธาเป็นจ�านวนมากแต่ก็สามารถส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยบทบาทเชิงเกื้อกูลระหว่างชุมชน ผู้มี

จิตศรทัธา และวัด ขณะทีก่ารปรบัปรงุสิง่แวดล้อมภายในวดันบัเป็นส่วนส�าคญัในการดงึดดูญาตโิยม

ให้เข้ามาเรียนรู้ธรรมและจัดท�ากิจกรรมทางศาสนาได้อย่างร่มรื่นเช่นกัน ดังนั้น การฟนฟูสัปปายะ

ด้านกายภาพ จึงเป็นเสมือนด่านแรกในการฟนวัด คืนธรรม และน�าเมือง โดยท่ีวัดด�าเนินบทบาท

ของตัวเองเชื่อมโยงกับชุมชนรอบข้างเพื่อความเอื้อเฟอและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

2) การฟนฟสูปัปายะดานศาสนบคุคล การเปล่ียนแปลงความเชือ่ของผู้คนในสังคมสมยัใหม่

ได้น�ามาสู่ความท้าทายของพระพุทธศาสนาในการเผยแพร่หลักธรรมค�าสอน การหลีกเลี่ยงพุทธ

พาณิชย์ที่เป็นผลให้เกิดการเบี่ยงเบนศาสนาออกจากบทบาททางธรรม พระสงฆ์จึงจ�าเป็นต้องปรับ

เปลีย่นความรูค้วามสามารถให้สอดคล้องกบัธรรมทีท่นัยคุสมยั รวมไปถงึการปฏบิตัตินตามพระธรรม

วินัยให้เกิดความเลื่อมใสต่อพุทธศาสนิกชน เช่น การเผยแผ่ธรรมผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ

พระพุทธศาสนาและสังคมวัดนายโรง (ความถี่ FM 94.75 MHz.) เชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น ๆ  ของวัด
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และแพร่กระจายแนวคดิการเผยแผ่ธรรมในรปูแบบดังกล่าวในฐานะต้นแบบทีมี่แนวปฏิบติัทีดี่ให้กับ

วัดเครือข่ายอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ การฟนฟูสัปปายะด้านศาสนบุคคลยังสะท้อนให้เห็นผ่านการ

ฟนฟูประเพณีท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับบริบทสังคมสมัยใหม่ อาทิ การรื้อฟนประเพณีตักบาตรน�้าผึ้ง 

ประเพณีไหว้วัดของวัดภูเขาทอง เป็นต้น ในอีกมิติหนึ่งที่ส�าคัญคือ งานสาธารณสงเคราะห์ การที่

พระสงฆ์ปรับบทบาทเข้าสู่การท�างานเพื่อชุมชนและสังคมมากขึ้น การส่งเสริมช่วยเหลือชุมชนด้วย

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการน�าพระธรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตนเองและหลีกเลี่ยง

อบายมุข การด�าเนินงานสาธารณสงเคราะห์เหล่านี้ได้ฟนวัดคืนมาได้เป็นอย่างดีและท�าให้พระสงฆ์

มีส่วนร่วมกับสังคมมากยิ่งขึ้น

เมื่อพิจารณางานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะด้วยหลักธรรมสัปปายะตามแนว

พระพุทธศาสนาผ่านงานของพระมหาส ุทิตย์ อาภากโร และคณะ (2558) แสดงให้เห็นการพัฒนา

พืน้ทีส่ขุภาวะด้วยหลกัธรรมสปัปายะ 5 สบาย ประกอบด้วย 1) การพัฒนาพืน้ทีก่ายภาพวดัให้สะอาด

ตาและร่มรื่น หรือ อาวาสสบาย 2) การดูแลโภชนาการให้ถูกสุขลักษณะ หรืออาหารสบาย 3) การ

พัฒนาบุคคลให้สร้างสรรค์สิ่งท่ีดีงามร่วมกัน หรือบุคคลสบาย 4) การพูดคุยและท�ากิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาสุขภาพจิต หรือภัสสบาย และ 5) การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา การสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม 

และรกัษาศลี หรอืธรรมะสบาย กระบวนการพัฒนาพ้ืนทีสุ่ขภาวะเหล่านีจ้ะช่วยเชือ่มโยงการพัฒนา

คุณภาพชีวติทัง้พระสงฆ์และฆราวาสและแสดงให้เหน็ถงึการทีว่ดัสามารถกลบัมาเป็นศนูย์กลางของ

ชุมชนได้ท่ามกลางสังคมเมืองสมัยใหม่ เช่นเดียวกันกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมภายใต้หลัก

นิเวศวิทยาเชิงพุทธเพื่อการพัฒนาท่ีค�านึงถึงคน สิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของคณะสงฆ์

ในพื้นที่เมืองร้อยเอ็ด โดยยึดหลักการวัดสีเขียว ชุมชนสีเขียว ซึ่งเป็นการบูรณาการที่จะช่วยก่อให้

เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนาจิตและปัญญาระหว่างผู้คนในชุมชนและวัดอันจะก่อให้เกิด

การฟนฟบูทบาทวัดให้สามารถด�ารงอยูภ่ายใต้สงัคมเมอืงได้อย่างยัง่ยนืและเป็นพ้ืนทีส่่งเสรมิสขุภาวะ

เมืองที่ส�าคัญ ขณะที่อีกปัจจัยที่ส�าคัญที่จะช่วยให้วัดสามารถฟนคืนได้ในบริบทเมืองคือการอาศัย

เครอืข่ายทางสงัคมเพือ่ต่อยอดการเรยีนรูแ้ละการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมทัง้ด้านกาย จิตใจ สังคม 

และปัญญาเพื่อให้เกิดชุมชนและสังคมการเรียนรู้สมัยใหม่

ท้ายที่สุดข้อเสนอของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2561) ที่ได้ตอบค�าถาม

ส�าคัญต่อการพัฒนาสถาบันสงฆ์โดยเฉพาะเรื่องการสร้างพื้นที่วัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน ว่าวัดควร

เป็นตวัอย่างของการสร้างพืน้ทีส่งบและเบิกบานใจให้กบัผูค้นในสงัคม โดยท่านได้เสนอให้วดัพึง่ระลกึ

ถงึความเป็นพืน้ทีร่มณยีสถานซึง่ประกอบไปด้วยหลกัส�าคัญ 4 ประการ (สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์, 

2561: 30-31)
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เมือ่น�าแนวคดิท้ัง 3 ข้างต้นอนัประกอบด้วย (1) แนวคดิสขุภาวะองค์รวมวถิพีทุธ (2) แนวทาง

การขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลของคณะสงฆ์ และ (3) แนวคิดต�าบลอาริยพัฒนา

สู่ความมั่นคง สามารถน�ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดการด�าเนินงานของโครงการได้ดังนี้
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โครงการพฒันาเครอืข่ายองค์กรสขุภาวะวถีิพุทธเชงิสร้างสรรค์ มพ้ืีนทีด่�าเนนิโครงการจ�านวน

ทั้งสิ้น 15 จังหวัด ครอบคลุมทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ 

โดยตลอดระยะเวลาการด�าเนินโครงการสามารถส่งเสริม พัฒนา และผลักดันให้หน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลและวัดจ�านวน 47 แห่ง ได้มีการด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็น

ยุทธศาสตร์ของคณะสงฆ์และประเด็นสาธารณะอื่น ๆ ทั้งในประเด็นเกี่ยวกับพันธกิจหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบล 8 ด้าน ได้แก่ ด้านศลีธรรมและวฒันธรรม ด้านสขุภาพอนามัย ด้านสมัมาชพี 

ด้านสนัตสิขุ ด้านศกึษาสงเคราะห์ ด้านกตญักูตเวทติาธรรม และด้านสามคัค ีในประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง

กับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5 ส. ตลอดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

สุขภาวะ สุขภาพอนามัย และการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทั้งนี้

เพื่อให้เห็นภาพรวมของการด�าเนินการในแต่ละจังหวัดได้อย่างชัดเจน เนื้อหาในส่วนนี้จึงเป็นการ

น�าเสนอเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ด�าเนินการในแต่ละจังหวัด รูปแบบกิจกรรมหรือโครงการ

ที่หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล/วัดได้มีการขับเคล่ือน โดยสามารถน�าเสนอได้ตามล�าดับ

ดังต่อไปนี้

3.1 ¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ/ÇÑ́ ·ÕèÃ‹ÇÁ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
 ã¹¾×é¹·ÕèÀÒ¤àË¹×Í
โครงการพฒันาเครอืข่ายองค์กรสขุภาวะวถิพีทุธเชงิสร้างสรรค์ มกีารด�าเนนิการร่วมกบัหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลและวัดในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีจังหวัดที่ร่วมด�าเนินการทั้งสิ้นจ�านวน 

5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล�าพูน และจังหวัดพิจิตร 

สามารถส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและวัดจ�านวน 15 แห่ง ได้มีการ

ขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมตามพันธกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล สนองงาน

กิจการคณะสงฆ์ ด�าเนินกิจกรรมตามโครงการยุทธศาสตร์ของคณะสงฆ์และหน่วยงานสนับสนุนท่ี

เกีย่วข้อง ทัง้ในด้านสขุภาพอนามยั การจดัการและพฒันาพืน้ทีวั่ด ตลอดถึงการช่วยเหลอืและเยยีวยา

3 ¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹
Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ
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บทที่
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ผูท้ีเ่ดอืดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควดิ-19 ทัง้นีส้ามารถน�าเสนอข้อมลูตามหวัข้อรปู

แบบกิจกรรม ขั้นตอนการด�าเนินงาน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินกิจกรรม โดยสามารถน�า

เสนอได้ดังนี้ 

	 3.1.1	จังหวัดเชียงใหม่

 จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กร

สุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ โดยมีหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลจ�านวน 4 แห่ง ที่ด�าเนิน

กิจกรรมในพื้นที่ ได้แก่ หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลสันผีเสื้อ หน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบลแม่ฮ้อยเงิน หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลทุ่งสะโตกเขต 2 และหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลพระสงิห์ ท้ังนีห้น่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลแต่ละแห่งได้มกีารด�าเนนิกจิกรรมบน

พื้นฐานสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยอาศัยต้นทุนที่มีได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่า

จะเป็นต้นทนุทางภมูปัิญญาวฒันธรรม ต้นทนุเครือข่ายความร่วมมอื และต้นทุนทางพระพุทธศาสนา 

ซึง่เป็นการแสดงให้เหน็ถงึการท�างานอย่างบรูณาการในรูปแบบท่ีเรียกว่า “บวร” สามารถตอบสนอง

ความต้องการของชมุชนในยคุสมยัปัจจบัุน และเป็นทีพ่ึง่พาให้กบัชาวบ้านทีเ่ผชญิกบัความทกุข์ยาก

และเดือดร้อนดั่งเช่นอดีตที่เคย

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ »ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅáÁ‹ÎŒÍÂà§Ô¹
วัดแม่ฮ้อยเงิน	ต�าบลแม่ฮ้อยเงิน	อ�าเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระครูหิรัญศุภธาดา
หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลแม่ฮ้อยเงิน ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชนได้

รณรงค์การลดใช้สารเคมีส่วนหนึ่งและอีกทางหนึ่งคือการบ�าบัดรักษาด้วยสมุนไพรพื้นบ้านที่เป็น
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการรักษาโรค โดยอาศัยหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
วันพระวันธรรมสวนะตลอดระยะเวลา ในภาคพรรษา 3 เดือน ทุก ๆ วันพระได้ท�ากิจกรรม ดื่มน�้า
สมุนไพร แช่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า บ�าบัดรักษาโรค ก่อนกลับบ้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา เป็นปีที่ 7 
ของการเริม่ท�ากจิกรรมซึง่ผลของการท�ากจิกรรมท�าให้ศรทัธาประชาชนมสีขุภาพทางกายและใจทีด่ี
เป็นการรักษาทางเลือกอีกวิธีหนึ่งโดยใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านโดยความร่วมมือของคนในชุมชนท�าให้
กิจกรรมนี้ เกิดการอบรมศักยภาพให้คนในชุมชนได้เข้าใจถึงกระบวนการและวิธีการเสริมสร้างสุข
ภาวะเชงิพุทธด้วยภมูปัิญญาท้องถิน่ และก่อเกิดความร่วมมอืระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ  พร้อมกนันีย้งั
ได้ขับเคลื่อนด้านสาธารณะสงเคราะห์แก่ชุมชน ภายใต้การด�าเนินงานของศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัยโพธิ์เงิน 
(พลังบวร) ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะกุศล ของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลแม่ฮ้อยเงิน ที่ให้
ความส�าคัญกับการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม และช่วยเหลือสังคม ตลอดจนสถานการณ์การระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด ได้ขับเคลื่อนการดูแล รักษา และช่วยเหลืออย่างครบวงจร

1



31พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. และคณะ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม
1. การประชุมคณะท�างาน เพื่อวางแผนและก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานร่วมกัน
2. สร้างการรับรู้ของคนในชุมชนและกลุ่มจิตอาสาของชุมชน
3. ขับเคลื่อนกิจกรรมธรรมะบ�าบัดใจ สุขอนามัยบ�าบัดกาย ปีที่ 7 โดยการอบรมศักยภาพ

บุคลากรด้านการใช้สมุนไพรบ�าบัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ และอบรมศักยภาพบุคลากรจิตอาสาเพื่อ
สงเคราะห์ชุมชน

4. สงเคราะห์ช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ ด้วยการสงเคราะห์
สิ่งของ การดูแลรักษา และกระบวนการอื่นๆ

5. สรุปผลด�าเนินกิจกรรมและมอบรางวัลแก่จิตอาสาที่มุ่งมั่นการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	
1. ชุมชนได้องค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นแพทย์แผน

สมุนไพรในการส่งเสริมสุขภาวะ
2. น�าไปสู่การสร้างสัมมาชีพด้วยการน�าสมุนไพรชุมชนแปรรูปเป็นสินค้าในการดูแลสุขภาพ
3. เกดิสมาชกิจติอาสาของศนูย์กูช้พี-กู้ภยัโพธิเ์งิน (พลงับวร) ทีม่สีมรรถนะในการสงเคราะห์สังคม
4. ชุมชนมีสุขภาวะองค์รวมที่ดี
5. หน่วยอบรมประชาชนเป็นศูนย์กลางการดูแลจิตใจและที่พึ่งของสังคม

6. เกิดการท�างานร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกจากต่อเนื่อง

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
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Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅÊÑ¹¼ÕàÊ×éÍ
วัดปาข่อยเหนือ	ต�าบลสันผีเสื้อ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระอธิการอุเทน สุจิตฺโต

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลสนัผีเส้ือ ได้เล็งเหน็ปัญหาทางสังคมทีเ่กดิขึน้กบัชาวบ้าน

ในชุมชน ทัง้ในเรือ่งผูส้งูอาย ุผูป่้วยตดิเตยีง ผูพ้กิาร ตลอดถงึผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาด

โรคโควิด-19 ส่งผลให้กลุ่มคนเหล่านี้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีพ ขาดแคลนเครื่องอุปโภค

บริโภค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน หน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลสันผีเสื้อ ร่วมกับเทศบาลต�าบลสันผีเสื้อ ชมรมก�านันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม

พัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ได้วางแผนหาแนวทางช่วยเหลือ

ผูป้ระสบปัญหาดงักล่าว โดยน�าสิง่ของทีไ่ด้จากการท�าบญุ และเชญิชวนพทุธศาสนกิชนไปช่วยเหลอืก

ลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับครอบครัว 

รวมท้ังเป็นการให้ก�าลังใจผู้ป่วย โดยการออกเยี่ยมและมอบสิ่งของจ�าเป็นที่จะใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

แม้กระทัง่จดัตัง้กองทุนเพ่ือนช่วยเพือ่น เพือ่น�าดอกผลมาใช้จ่ายช่วยเหลอืสงเคราะห์ผูป้ระสบปัญหา

ทางสงัคม มกีารจดัตัง้ศนูย์ช่วยเหลอืประชาชนผูที้ไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิและอทุกภยั 

(น�้าท่วม) ในพื้นที่ต�าบลสันผีเสื้อ โดยน�าผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ พืชผักปลอดภัย ไข่ไก่อารมณ์

ดี ข้าวชาวนาน้อย จากโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต�าบลสันผีเสื้อและผักเกษตร

อินทรีย์ปลอดสารพิษที่ปลูกคณะสงฆ์ต�าบลสันผีเสื้อ มาร่วมแจกและส่งมอบให้กับประชาชนผู้ที่

เดือดร้อน ซึ่งการด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นการยืนยันให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ 

หน่วยงานราชการ และชาวบ้านในพืน้ที ่ผ่านการเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ  เข้ามามส่ีวนร่วมกบั

กจิกรรม ไม่ว่าจะเป็นผูว่้าราชการจงัหวดั สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายอ�าเภอ นายกเทศมนตรี และ

คณะสงฆ์จงัหวดั เป็นการยนืยนัถงึความส�าคญัของพระสงฆ์ทีส่ามารถมส่ีวนช่วยบรรเทาทกุข์ทางใจ 

โดยการน�าหลักธรรมไปประคับประคองจิตใจให้แก่ผู้ประสบปัญหาเหล่านี้ให้มีสติและก�าลังใจ

ก้าวพ้นภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น 

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม	

1. ประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลสันผีเสื้อ

2. จัดท�าโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่ประชุม

4. ด�าเนินการตามโครงการ

5. สรุปผลการด�าเนินงาน
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

1. ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอเหมาะสม

2. ผู้ประสบปัญหาทางสังคมมีขวัญก�าลังใจในการด�ารงชีวิตและได้รับการฟนฟูสภาวะทาง

จิตใจ ด้วยพุทธวิธี

3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการฝกอบรมเกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวที่ไร้สารพิษ สร้างสุข

ภาวะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นอาชีพเสริมซึ่งน�าไปสู่การสร้างรายได้ภายในครอบครัว

4. หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล หน่วยงานภาครัฐเอกชน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน

การช่วยเหลอืผูป้ระสบปัญหาทางสงัคม น�าไปสูก่ารสร้างสัมมาชพีด้วยการน�าสมนุไพรชมุชนแปรรปู

เป็นสินค้าในการดูแลสุขภาพ

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ·Ø‹§ÊÐâµ¡à¢µ 2
วัดหัวริน	ต�าบลทุ่งสะโตก	อ�าเภอสันปาตอง	จังหวัดเชียงใหม่	

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระครูวิวิธประชานุกูล

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลทุ่งสะโตกเขต 2 ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบที่ได้คัดเลือกให้เป็น

ตัวแทนในการด�าเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระดับจังหวัด โดยพื้นที่ดังกล่าวมีความหลากหลาย

ทางชาติพันธุ์ มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินที่เข้มแข็ง ด้วยเหตุนี้เอง หน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบลทุ่งสะโตกเขต 2 จึงได้มีการด�าเนินกิจกรรมโดยอาศัยต้นทุนทางวัฒนธรรมประเพณีและความ

เช่ือทางพระพทุธศาสนา โดยน�าทัง้สองสิง่มาสอดแทรกกบักจิกรรมการส่งเสรมิอาชพีตดัเยบ็และฝก

อาชีพการปันพระพุทธรูปและรูปเหมือน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุและเยียวยา

ชาวบ้านที่ติดสุราในชุมชน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างรายได้ พัฒนาทักษะ และสร้างโอกาสให้

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
»ÃÐ¨íÒµíÒºÅÊÑ¹¼ÕàÊ×éÍ
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กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อให้เกิดการลด ละ เลิก จาก

สุราและยาเสพติด นอกจากนี้ ในช่วงที่มีปัญหาโรคโควิด-19 ท�าให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคม ทั้งในเรื่อง

รายได้ประจ�าเร่ิมท่ีมีการปรับเปลี่ยนอันเน่ืองมาจากคนตกงาน เกิดปัญหาความเครียด และปัญหา

ต่าง ๆ  ตามมามากมาย ด้วยเหตนุีเ้องจงึได้มกีารต่อยอดกจิกรรมเป็นการจดัตัง้ศนูย์ช่วยเหลอืผูไ้ด้รบั

ผลกระทบจากโรคโควดิ-19 ภายในพืน้ท่ีวดั ภายใต้การท�างานร่วมกบัหน่วยงานราชการ อาท ิองค์การ

บริหารส่วนต�าบล หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการ

ลงพืน้ทีไ่ปยงัชมุชนใกล้เคยีงเพือ่ท�าการแจกอาหาร น�า้ด่ืม และส่ิงของเคร่ืองใช้ทีจ่�าเป็นต่อการด�ารง

ชีวิต นอกจากนี้ยังให้ความอนุเคราะห์กับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ทั้งในเรื่องของ

โลงศพ ผ้าไตร ผ้าบังสุกุล และดอกไม้จันทน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. ประชมุปรกึษาหารอืกับคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลทุ่งสะโตกเขต 2

2. จัดท�าโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. ประสานงานกับวิทยากรและผู้มีความรู้

4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่ประชุม

5. ด�าเนินการตามโครงการ

6. สรุปผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการฝก

อาชพีร่วมกนัและเกิดการเรยีนรูธ้รรมและ

คุณธรรม จริยธรรม และได้ปฏิบัติร่วมกัน

2. ผู ้เข ้าร ่วมกิจกรรมได้รับการ

พัฒนาด้านอาชีพ และมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้วัฒนธรรมระหว่างกลุ ่มท่ีเข้ามา

อบรม ท้ังการแต่งกาย การกินและการ

ด�ารงชีวิต และร่วมสามัคคีปฏิบัติธรรม และมีอาชีพ และมีรายได้สู่ครอบครัว

3. เกิดร้านค้าชุมชนที่ท�าหน้าที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นโดยชุมชน และจ�าหน่ายในชุมชน 

โดยคาดหวังว่าจะสามารถขยายสู่ท้องตลาดต่อไป และเปิดเป็นร้านค้าสหกรณ์ชุมชนออนไลน์ต่อไป

ในอนาคต

4. ผู้ที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้น 

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ·Ø‹§ÊÐâµ¡à¢µ 2



35พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. และคณะ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

¤³ÐÊ§¦�ÍíÒàÀÍàÁ×Í§àªÕÂ§ãËÁ‹ ¨Ñ§ËÇÑ́ àªÕÂ§ãËÁ‹
ด�าเนินการโดย	วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร	ต�าบลพระสิงห์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	

ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระครูวิทิตศาสนาทร

คณะสงฆ์อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ ถือเป็นคณะสงฆ์ที่มีความเข้มแข็ง มีการด�าเนินกิจกรรมและ

โครงการร่วมกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะสงฆ์อ�าเภอเมืองเชียงใหม่

สามารถเป็นทีพ่ึ่งพาให้กบัชาวบ้านได้อย่างเหมาะสม ทัง้การเป็นทีพ่ึง่ทางด้านจติใจผ่านการเป็นผูน้�า

ทางศาสนา เป็นที่พึ่งในยามที่เดือดร้อนผ่านการส่งมอบส่ิงของเคร่ืองใช้และทุนการศึกษาให้กับ

นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้วยเหตุนี้เอง โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิง

สร้างสรรค์ ได้ตดิต่อประสานงานเพือ่แจ้งความประสงค์ในการสนบัสนนุงบประมาณให้กบัคณะสงฆ์

อ�าเภอเมืองเชยีงใหม่ ในการนีไ้ด้รบัความเมตตาจาก พระครวูทิติศาสนาทร รองเจ้าคณะอ�าเภอเมอืง

เชียงใหม่ ท�าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม โดยได้ท�าการเสนอโครงการ “สาธารณสงเคราะห์ วัด

ช่วยบ้าน เพือ่พฒันาสงัคมทีย่ัง่ยนื” มเีป้าหมายเพือ่ช่วยเหลือชาวบ้านท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดโรคโควิด-19 ผ่านการมอบถุงยังชีพที่ภายในบรรจุสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ มี

การลงพื้นที่ไปยังชุมชนเพื่อเยี่ยมเยียนให้ก�าลังใจและมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

บรเิวณรอบวัดพระสิงห์วรมหาวหิาร นอกจากนีย้งัท�าการมอบทุนการศกึษาให้กบันกัเรยีนทีข่าดแคลน

ทุนทรัพย์ ท้ังนี้กิจกรรมดังกล่าวมีรูปแบบการท�างานบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน

ต่าง ๆ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม่ ส�านักงานพัฒนาสังคมและความ

มัน่คงของมนษุย์ และส�านกังานพระพทุธศาสนา อนัแสดงให้เหน็ถงึบทบาทการท�างานของคณะสงฆ์

ที่มีการท�างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. ประชุมปรึกษาหารือกับผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิง

สร้างสรรค์

2. เขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนส�าหรับการด�าเนินโครงการ 

3. ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการด�าเนินกิจกรรม ทั้งจ�านวนชาว

บ้านที่จะเข้ามารับถุงยังชีพ จ�านวนนักเรียนที่จะเข้ารับทุนการศึกษา ตลอดถึงวางแผนการลงชุมชน

ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง

4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่

5. ด�าเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

6. สรุปผลการด�าเนินงาน

4
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการช่วยเหลือทางด้านสิ่งของเครื่องใช้ และได้รับการเยียวยาทาง

ด้านจิตใจ

2. นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ได้รับการช่วยเหลือในด้านทุนการศึกษา

3. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายความร่วมมือผ่านการด�าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

¤³ÐÊ§¦�
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	 3.1.2	จังหวัดน่าน

 จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่คณะสงฆ์และเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนงาน

คณะสงฆ์อย่างเข้มแข็ง มีการด�าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจ 8 ด้าน ด้วยการบูรณาการกับ

นโยบายคณะสงฆ์ได้แก่ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และการ

สงเคราะห์ชมุชนในท่ามกลางสถานการณ์การระบาดโรคโควดิ-19 โดยน�าพุทธเกษตร เป็นเคร่ืองมอื

เพื่อลดความเสี่ยงโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้พุทธเกษตร : ต้นกล้าแห่งความ

มั่นคงทางด้านสัมมนาชีพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเพาะพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ และจ�าหน่าย

พันธุ์พืชที่เพาะปลูกให้รูปแบบส่งเสริมด้านสัมมาชีพแก่ผู้เข้ารับการอบรม ในความหลากหลายของ

พันธุ์พื้น และราคาที่ถูก เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน มีพันธุ์พืชเศรษฐกิจ

หลายชนดิ ทัง้พชืผกัสวนครวั พนัธุพ์ชืสมนุไพร หลักการทัว่ไปของการปลูกและบ�ารุงรักษาพืชทัว่ไป

และพืชสมุนไพร ไม่แตกต่างกัน แต่ความอุดมสมบูรณ์ของพืชสมุนไพร จะเป็นเครื่องชี้บอกคุณภาพ

ของสมุนไพรได้ พืชสมุนไพรต้องการการปลูกและบ�ารุงรักษาใกล้เคียงกับลักษณะธรรมชาติของพืช

สมนุไพรนัน้มากทีสุ่ด เช่น ว่านหางจระเข้ ต้องการดินปนทราย และอดุมสมบรูณ์ มแีสงแดดพอเหมาะ 

หรือต้นเหงือกปลาหมอชอบข้ึนในท่ีดินเป็นเลน และท่ีดินกร่อยชุ่มชื้นเป็นต้น หากผู้ปลูกสมุนไพร

เข้าใจสิ่งเหล่านี้จะท�าให้สามารถเลือกวิธีปลูกและจัดสภาพแวดล้อมของต้นไม้ได้เหมาะกับพืช

สมนุไพร ในสภาวการณ์ปัจจบัุนทีป่ระชาชน ยดึหลกัการด�ารงชีวติอยูต่ามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

กันมากขึ้น มีความต้องการธรรมชาติมากขึ้น ประชาชนจึงมักที่จะเพาะพันธุ์พืชผักสวนครัว พืช

สมุนไพร กันมากขึ้น หลายคนไม่มีความเข้าใจในการเพาะพันธุ์พืช หรือไม่มีเวลาที่จะขยายพันธุ์พืช 

เป็นโอกาสดทีีใ่นเขตต�าบลฝายแก้ว มปีราชญ์ทางด้านพชืท้องถิน่ หลายท่านมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญ

ทางด้านการขยายพันธุ์พืช การเพาะพันธุ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ท่ีถูกต้อง และการบ�ารุงรักษา หน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลจงึคดิโครงการ พทุธเกษตร : ต้นกล้าแห่งความมัน่คงทางด้านสมัมนาชพี 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเพาะพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ และจ�าหน่ายพันธุ์พืชท่ีเพาะปลูกให้

รูปแบบส่งเสริมด้านสัมมาชีพแก่ผู้เข้ารับการอบรม ในความหลากหลายของพันธุ์พื้น และราคาที่ถูก 

เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
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วัดน�้าลัด	ต�าบลนาปง	อ�าเภอภูเพียง	จังหวัดน่าน

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระครูสังฆรักษ์พนัส ทิพฺเมธี

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลฝายแก้ว ได้มีการด�าเนินโครงการ พุทธเกษตร เพื่อลด

ความเสี่ยงโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ควบคู่ไปกับการด�าเนินโครงการที่มุ่งเน้นการน�าพุทธศาสนามาใช้

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชน ผ่านการด�าเนินโครงการพุทธเกษตร : 

ต้นกล้าแห่งความมั่นคงทางด้านสัมมนาชีพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเพาะพันธุ์พืชชนิด

ต่าง ๆ และจ�าหน่ายพันธุ์พืชท่ีเพาะปลูกให้รูปแบบส่งเสริมด้านสัมมาชีพแก่ผู้เข้ารับการอบรม ใน

เรือ่งความหลากหลายของพชืพนัธุพ์ืน้เมอืง โดบตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั คนไทยได้สะสมความรูแ้ละ

ภมูปัิญญาของพชืท้องถ่ินมานานนบัร้อยปี พชืท้องถิน่หลายร้อยชนดิมถีิน่อาศยัตามป่าธรรมชาติ พืช

หลายชนิดใช้เป็นพืชเศรษฐกิจในการประกอบอาหาร หลายชนิดได้ถูกใช้เป็นยารักษาโรคตามต�ารับ

หมอพื้นบ้านซึ่งทุกหมู่บ้านมีผู้รู้เรื่องพืชพันธุ์ การน�ามาใช้ท�าอาหาร และยารักษาโรค ผู้รู้เหล่านี้ถูก

เรียกว่า “หมอยา หรือ หมอพื้นบ้าน” ซึ่งเก็บรักษาพืชเหล่านั้นไว้ มีต�ารายาส�าหรับรักษาโรค 

ภมูปัิญญาเหล่านีไ้ด้ถกูถ่ายทอดสบืทอดจากรุน่สู่รุ่นจนถงึปัจจุบนั ซ่ึงพืชพ้ืนบ้านสามารถแบ่งได้เป็น 

พชือาหาร พชืให้สแีต่งอาหารและให้สย้ีอม พืชมีพษิ พชืทีใ่ช้ในงานหตัถกรรมพืน้บ้าน และพชืสมนุไพร

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. ประชุมวางแผนในการด�าเนินงาน 

2. แต่งตั้งคณะท�างาน 

3. ร่วมกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด�าเนินงานด้านเกษตรเชิงพุทธ 

4. ให้ความรู้หลักการการปลูกพืชสวนครัวและการเกษตรพอเพียงในครัวเรือน โดยวิทยากร

เชี่ยวชาญในต�าบลฝายแก้ว

5. การแจกจ่ายผลผลิตจากพุทธเกษตรเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 

6. มีการนิเทศติดตามโดยคณะกรรมการและวิทยากร 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

1. คนในชุมชนสามารถผลิตอาหารอินทรีย์ในครัวเรือนได้

2. มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชนที่วัดพระธาตุแช่แห้ง

1
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3. การสร้างสัมมาชีพรายได้แก่คนในชุมชนด้วยผลิตผลของการท�าเกษตรอินทรีย์

4. วัดเป็นศูนย์ที่พึ่งแก่ชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะ

5. ส่งเสริมเครือข่ายภายนอกร่วมมือกับคณะสงฆ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅÁ‹Ç§µÖế
วัดพระธาตุแช่แห้ง	ต�าบลม่วงตึ๊ด	อ�าเภอภูเพียง	จังหวัดน่าน

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.

โครงการ พุทธเกษตร : แหล่งเรียนรู้สมุนไพร และสวนสมุนไพร เป็นการส่งเสริมสุขภาวะใน

ท้องถิ่นที่สามารถช่วยดูแลรักษาความเจ็บป่วยให้กับชาวบ้านได้และใช้ได้อย่างกว้างขวาง แต่เป็น

เพราะเราใช้วิธีรักษาโรคแผนใหม่มานานมากจนวิชาการแพทย์แผนโบราณท่ีมีสมุนไพรเป็นยาหลัก

ถูกลืมจนต่อไม่ติด ท�าให้เยาวชนรุ่นหลังๆ รู้จักสมุนไพรไทยได้น้อยมากและแทบจะไม่รู้จักเลย ทั้งที่

สมุนไพรเหล่านั้นอยู่ใกล้ๆตัวเรานี้เอง จึงได้จัดท�าโครงการ พุทธเกษตร : แหล่งเรียนรู้ และสวน

สมุนไพรในท้องถ่ิน ข้ึน เพ่ือเก็บรวบรวมสมุนไพรไทยไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ท�าการศึกษา วิธีการ

รักษาโรค ตลอดจนวิถีชีวิตฯลฯ มีความส�าคัญและเป็นสิ่งล�้าค่าที่ควรจะเก็บรวบรวม อนุรักษ์ฟนฟู

ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยให้อยู่คู่กับคนไทยเพื่อเป็นมรดกต่อลูกหลาน

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ¹Ò»˜§
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ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. ประชุมวางแผนในการด�าเนินงาน 

2. แต่งตั้งคณะท�างาน 

3. ร่วมกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด�าเนินงานด้านเกษตรเชิงพุทธ 

4. ให้ความรู้หลักการการปลูกพืชสวนครัวและการเกษตรพอเพียงในครัวเรือน โดยวิทยากร

เชี่ยวชาญในต�าบลฝายแก้ว

5. กิจกรรมรณรงค์รวบรวมสมุนไพรในท้องถิ่น

6. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้สมุนไพรในท้องถิ่น

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

1. สามารถน�าภูมิปัญญาไทยมาศึกษาประโยชน์ที่ได้จากสมุนไพรไทย

2. ลดรายจ่ายในครัวเรือนทั้งในด้านอาหาร สุขภาพและต้นทุนในการผลิตพืช

3. ถ่ายทอดความรู้ในการปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยวและขยายพันธ์ุสมุนไพร

4. มีความเข้าใจในการปฏิบัติตนเพื่อลดภาวการณ์เกิดโรค

5. ได้อนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อด�ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
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Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ½ÒÂá¡ŒÇ
วัดท่าล้อ	ต�าบลฝายแก้ว	อ�าเภอภูเพียง	จังหวัดน่าน

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระครูมานิตนันทวงศ์

โครงการ “พุทธเกษตร : ต้นกล้าแห่งความมั่นคงทางด้านสัมมาชีพ” เป็นโครงการที่มุ่งแก้ไข

ปัญหาและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถมีสัมมาชีพ ภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบันที่ประชาชน ยึดหลักการ

ด�ารงชีวิตอยู่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กันมากขึ้น มีความต้องการธรรมชาติมากขึ้น ประชาชน

จึงมักที่จะเพาะพันธุ์พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร กันมากขึ้น หลายคนไม่มีความเข้าใจในการ

เพาะพนัธุพ์ชื หรอืไม่มีเวลาท่ีจะขยายพนัธุพ์ชื เป็นโอกาสดีทีใ่นเขตต�าบลฝายแก้ว มปีราชญ์ทางด้าน

พืชท้องถิ่น หลายท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการขยายพันธุ์พืช การเพาะพันธุ์ด้วยวิธีการ

ต่าง ๆ  ทีถ่กูต้อง และการบ�ารงุรกัษา หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลจงึคดิโครงการ พทุธเกษตร 

: ต้นกล้าแห่งความมั่นคงทางด้านสัมมนาชีพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเพาะพันธุ์พืช

ชนิดต่าง ๆ และจ�าหน่ายพันธุ์พืชที่เพาะปลูกให้รูปแบบส่งเสริมด้านสัมมาชีพแก่ผู้เข้ารับการอบรม 

ในความหลากหลายของพันธุ์พื้น และราคาที่ถูก เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. ประชุมวางแผนในการด�าเนินงาน 

2. แต่งตั้งคณะท�างาน 

3. ร่วมกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด�าเนินงานด้านเกษตรเชิงพุทธ 

4. ให้ความรู้หลักการการปลูกพืชสวนครัวและการเกษตรพอเพียงในครัวเรือน โดยวิทยากร

เชี่ยวชาญในต�าบลฝายแก้ว

5. อบรมให้ความรู้ด้านพืชเศรษฐกิจในชุมชนโดยปราชญ์ชาวบ้าน

6. กิจกรรมการเพาะพันธุ์ต้นกล้าผัก และพืชเศรษฐกิจในชุมชน

7. กิจกรรมโรงช�า โรงเพาะ โรงจ�าหน่ายพันธุ์พืชเศรษฐกิจ

3
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

1. พระภิกษุ สามเณร และประชาชน มีความเข้าใจในงานพุทธเกษตรต่อยอดเป็นอาชีพใน

อนาคต

2. มีการกระจายพันธุ์พืชเศรษฐกิจของชุมชน ทางด้านสัมมนาชีพ

3. หล่อหลอมพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ในหลักพุทธเกษตรในชีวิตประจ�าวัน ให้มี

ความเข้าใจในการเกษตร และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง 

3.1.3	จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือเป็นจังหวัดที่การขับเคลื่อนงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบล ให้สอดคล้องกบัพนัธกิจ 8 ด้าน ด้วยการบรูณาการกบันโยบายคณะสงฆ์ได้แก่ โครงการหมูบ้่าน

รักษาศีล โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และการสงเคราะห์ชุมชนในท่ามกลางสถานการณ์การ

ระบาดโรคโควิด-19 โดยมุ่งเน้นงานในด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดการบูรณาการกับ

การส่งเสริมสุขภาวะ และการสร้างสัมมาชีพในชุมชน เกิดการร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์และหน่วย

งานภาครัฐที่ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลจังหวัด

แม่ฮ่องสอนอย่างเข้มแข็ง โดยมีการด�าเนินกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ โครงการเผยแผ่

ธรรมน�าสันติสุข ผ่านการน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาจิตใจ

และสร้างปัญญาตื่นรู้ให้กับชาวบ้านและเยาวชนในพื้นที่ โครงการวัด ประชา รัฐ ผ่านการด�าเนิน

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่วัดสู่การเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจ โครงการส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องศีลธรรม

และวัฒนธรรมให้กับเยาวชน ผ่านการจัดอบรมให้ความรู้ในประเด็นทางด้านพระพุทธศาสนา การ

สบืสานประเพณวัีฒนธรรม การรกัษาอัตลกัษณ์ท้องถิน่ เชดิชภูมูปัิญญา เพือ่ให้เกดิการพฒันาต่อยอด

ไปสู่การสร้างรายได้ โดยสามารถน�าเสนอได้พอสังเขปดังนี้ 
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Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ¨Í§¤íÒ
วัดพระธาตุดอยกองมู	ต�าบลจองค�า	อ�าเภอเมือง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์

ชุมชนต�าบลจองค�า มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีความหนาแน่นของคนในชุมชน 

ท�าให้คณะสงฆ์และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการจรรโลง

พระพุทธศาสนาภายใต้ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน จึงได้จัดกิจกรรม ในการเผยแผ่หลัก

ธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยประยุกต์กับการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ให้เข้าถึง

ประชาชนทุกระดับ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพ่ือให้เกิดความสุขสันติสุข ให้ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดมั่นตามหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนา อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน

เกิดความสงบร่มเย็น น�าไปสู่การเกิดขึ้นของโครงการเผยแผ่ธรรมน�าสันติสุข เป็นการด�าเนินงานที่มี

ศาสนาเป็นศูนย์กลางในการด�าเนินกิจกรรม โดยมุ่งเน้น “พันธกิจ” ในด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชน

ในชุมชนใช้พื้นที่วัดให้เกิดประโยชน์ วัดเป็นศาสนสถานเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ทั้งใน

ด้านหลักธรรมค�าสอน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความ

สามัคคี เอื้อเฟอเกื้อกูลกัน ตลอดจนพลิกฟนให้ศาสนสถานกลับมาเป็นศูนย์ส่งเสริมวิถีไทย ใช้เป็น

สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน อาทิ กิจกรรม ในวันส�าคัญต่างๆทางศาสนา และเพื่อพลิกพื้น

วถิชีวีติ ทีด่งีามในอดตีให้กลบัมาเป็นการอนรัุกษ์สืบสานขนบธรรมเนยีมประเพณท้ีองถ่ิน ด�ารงรักษา

เอกลักษณ์ของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้คงอยู่ ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมของชาว

ไทยใหญ่สืบไป และได้ส่งเสริมการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้หรือพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม เกิด

เป็นผลิตผลของท้องถิ่น สร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น และเป็นอยู่

สบายมีความผาสุก จากการมีส่วนร่วมและความเสียสละของคนในชุมชน

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการฯ

2. เวทแีลกเปลีย่นเพือ่วเิคราะห์ถงึจุดเด่นอตัลักษณ์และเครือข่ายความร่วมมอืของการด�าเนนิ

งาน อปต. ที่ผ่านมา

3. การคัดเลือกพื้นที่การขับเคลื่อนโครงการฯ

4. การระดมความเห็นถึงแนวทางการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์

1
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

1. คนในชุมชนเกิดความรักสามัคคีต่อกัน

2. วัดเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน

3. การสร้างสัมมาชีพรายได้แก่คนในชุมชนภายใต้ผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ส่งเสริมเครือข่ายภายนอกร่วมมือกับคณะสงฆ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅËÁÍ¡¨íÒá»†
วัดหมอกจ�าแป	ต�าบลหมอกจ�าแป	อ�าเภอเมือง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระครูอนุสนธิ์ธรรมกิจ
โครงการวัดรวมใจชุมชนรวมสุข ได้มุ่งสร้างวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของคนในชุมชน และ

ให้ชุมชนหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมของการพัฒนาวัดและชุมชนไปพร้อมกัน 
เพ่ือให้เกิดการสานพลังประชารัฐ จะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 
ท�าให้ชุมชนต�าบลหมอกจ�าแป่ได้ลุกข้ึนมาช่วยเหลือคนในชุมชนด้วยกันอย่างขันแข็ง และได้ส่ง
เสริมสุขภาวะแก่คนในชุมชน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวถือเป็นการสนองงาน โครงการ วัด ประชา รัฐ 
สร้างสุข ทีมี่แนวคดิทีว่่า วถิชีวีติดัง้เดมิของคนไทย มวีดัเป็นศนูย์กลางของชมุชน เป็นเสาหลกัในการ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ วัดจึงถือเป็นสถานที่ส�าคัญต่อวิถีชีวิตคน
ไทย ต่อมาวดักลายเป็นสถานทีผู่ค้นในทกุระดบัมาใช้จนท�าให้วดักลายเป็นท่ีสกปรก ไม่เรียบร้อยขาด
การวางระบบการจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับวัด รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะ

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ¨Í§¤íÒ
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45พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. และคณะ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภายในวัดยังไม่เป็นระบบ ผ่านการด�าเนินงานด้วยการใช้เครื่องมือ 5 ส. เข้ามาเป็นองค์ความรู้ ขับ
เคลื่อน ความมีวินัยในตัวคน และการปรับสภาพวัดให้เป็นที่พึ่งของประชาชนทุกคนได้ ทั้งสุขภาวะ
ทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางปัญญา และทางสังคม ด้วยหลักแนวคิด “ชุมชนเข้มแข็งโดยมีวัดเป็น
ศูนย์กลาง” การสนับสนุนพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และศูนย์กลางชุมชนซึ่งกลยุทธ์ที่
แข็งแกร่งสร้างความยั่งยืนได้ด้วยการใช้กลยุทธ์ เพื่อพัฒนาแนวทางในการด�าเนินโครงการต่อไป

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม
1. ประชุมวางแผนในการด�าเนินงาน 
2. แต่งตั้งคณะท�างาน 
3. หารือร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลแม่แรง และผู้น�าชุมชน 

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
4. ค้นหาและเคราะห์ชุมชนในการช่วยเหลือ
5. ออกเยี่ยมให้ก�าลังใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
6. มอบรางวัลแก่ครัวเรือน ในระดับกลุ่ม และระดับหมู่บ้าน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	
1. วัดหมอกจ�าแป่เป็นวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ต้นแบบ
2. เกิดการมีส่วนร่วมกับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของ บ้าน วัด โรงเรียน
3. วัดเป็นศูนย์ที่พึ่งแก่ชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะ
4. ส่งเสริมเครือข่ายภายนอกร่วมมือกับคณะสงฆ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
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Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ¼Òº‹Í§
วัดผาบ่องใต้	ต�าบลผาบ่อง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระครูอนุกูลสีลสังวร

ต�าบลผาบ่องเป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีทีห่นึง่ของจังหวดัแม่ฮ่องสอน ทีม่นีกัท่องเทีย่วมาเทีย่ว

ชมเป็นจ�านวนมาก ต�าบลผาบ่องนั้นมีความหลากหลายในด้านประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต อาหาร 

และการท่องเท่ียวเป็นต้น หลัก ๆ ก็จะเป็นชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก ประเพณี

วัฒนธรรมส่วนมากก็จะเป็นของชาวไทใหญ่ แต่ปัจจุบันนั้นมีผู้ที่รู้และเข้าใจในเร่ืองของศิลปะการ

แสดงและประเพณวีฒันธรรมนัน้มจี�านวนน้อยและลดลงเรือ่ย ๆ  เยาวชนทีเ่ป็นเดก็รุน่ใหม่กไ็ม่มีความ

รู้ความเข้าใจและมีความสนใจน้อยมาก ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ท�าให้ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นหาย

ไป และได้เล็งเห็นว่าถ้าหากไม่มีการให้ความรู้ หรือไม่ได้ปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจก็จะหายผู้ที่

ปฏิบตัติามประเพณวีฒันธรรมและสบืทอดได้ยากดงันัน้ จงึเป็นสาเหตสุ�าคญัท่ีท�าให้ต้องมกีารอบรม

ให้ความรูแ้ก่เดก็และเยาวชน จงึได้เสนอโครงการ “อบรมให้ความรูศี้ลธรรมและวฒันธรรมประเพณี

แก่เยาวชน เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ความรู้แก่เด็กและ

เยาวชนในเรือ่งของศลีธรรมและประเพณวัีฒนธรรม ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย โดยการด�าเนนิการของหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลผาบ่องและภาคีที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดกลุ่มเยาวชนแกนน�าที่ท�าหน้าที่

สบืสานวฒันธรรมประเพณีของชมุชนผาบ่องใต้ โดยให้วดัเป็นศนูย์กลางของการเชือ่มโยงการด�าเนนิ

กิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ 

3
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47พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. และคณะ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. ประชุมวางแผนในการด�าเนินงาน 

2. แต่งตั้งคณะท�างาน 

3. จดัอบรมส่งเสรมิให้ความรูเ้รือ่งศลีธรรมและวฒันธรรมประเพณแีก่เยาวชน เพ่ือการอนรัุกษ์ 

สืบสาน และถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง

4. ประเมินโครงการ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

1. เด็กเยาวชนเกิดความตระหนักในการหวงแหนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

2. เกิดกลุ่มเยาวชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยใช้วัดเป็นฐาน

3. วัดเป็นศูนย์ที่พึ่งแก่ชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะ

4. ส่งเสริมเครือข่ายภายนอกร่วมมือกับคณะสงฆ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน

3.1.4	จังหวัดล�าพูน

 จังหวัดล�าพูน ถือเป็นจังหวัดที่การขับเคลื่อนงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

อย่างต่อเนื่อง และได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิง

สร้างสรรค์ โดยมีหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลจ�านวน 3 แห่ง ที่ด�าเนินกิจกรรมในพื้นที่ ได้แก่ 

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหนองยวง หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลแม่แรง หน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลทาสบเส้า หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลแต่ละแห่งได้ด�าเนนิงาน

สอดคล้องกับพันธกิจ 8 ด้าน ด้วยการบูรณาการกับนโยบายคณะสงฆ์ได้แก่ โครงการหมู่บ้านรักษา

ศีล 5 โครงการวดั ประชา รฐั สร้างสขุ และการสงเคราะห์ชุมชนในท่ามกลางสถานการณ์การระบาด

โรคโควดิ-19 ได้สะท้อนให้เหน็ว่าการขบัเคล่ือนกจิกรรมของจังหวดัล�าพูน มกีารสร้างเครือข่ายองค์กร

ภาครัฐและเอกชน ในการเสริมสุขภาวะแก่คณะสงฆ์และชุมชน
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Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅË¹Í§ÂÇ§
วัดหนองยวง	ต�าบลหนองยวง	อ�าเภอเวียงหนองล่อง	จังหวัดล�าพูน

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระครูเมธานันทกิจ ดร.

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหนองยวง ด�าเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สู่

เศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกครัวเรือนมี

ความรู้และทักษะในการท�าการเกษตรในระดับครัวเรือน และเพื่อให้ทุกครัวเรือนได้ขับเคลื่อนการ

ปลกูพืชผกัสวนครวัและผลผลติทางการเกษตรอืน่ไว้บรโิภคในครัวเรอืน อนัเป็นการเสรมิสร้างอาหาร

ปลอดภยัทีส่่งผลดีต่อสขุภาพร่างกาย และการสงเคราะห์ให้กับคนในชมุชน การส่งเสรมิคณุภาพชวีติ 

สู่เศรษฐกิจพอเพียง ในวิถีชุมชนตามแนวทางของปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผสมผสานการ

หลกัการของโคกหนองนาโมเดลจงึเป็นอกีแนวทางหนึง่ทีจ่ะทาให้ทกุครวัเรอืนในหมูบ้่านปลกูผกัสวน

ครัวที่ไร้สารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท�าให้ผู้บริโภคมีสุขภาพร่างกายท่ีดีสมาชิก ใน

ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันใช้เป็นอาหารในครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพึ่งพาตนเองและ

สามารถ ด�าเนินชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ลดความเสี่ยงจากสารเคมีสะสมในร่างกาย 

เพื่อให้สุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง จากการได้รับประทานผักปลอดสารพิษ ในปริมาณที่เพียงพอและ

รับประทานผักที่ปลอดสารพิษ ท�าให้สุขภาพดีแข็งแรงปลอดจากสารพิษตกค้าง และเป็นการแก้

ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชนและน�าไปเป็นแนวทางในการ

ประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. ประชุมวางแผนในการด�าเนินงาน 

2. แต่งตั้งคณะท�างาน 

3. ร่วมกันจัดท�าการจัดท�าแบบสาธิตโคกหนองนาโมเดลของหมู่บ้านเพ่ือเป็นตัวอย่างและ

ศึกษาแนวทางการ ด�าเนินงาน 

4. ให้ความรู้หลักการการปลูกพืชสวนครัวและการเกษตรพอเพียงในครัวเรือน โดยวิทยากร

ของเกษตรอ�าเภอเวยีงหนองล่อง และวทิยากรอืน่ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ (หรอืตวัแทนออกไปศกึษา

ดูงาน) 

5. จดัการประกวดครัวเรอืนตวัอย่างเกีย่วกบั การปลกูพชืสวนครวัและเกษตรพอเพยีงในบ้าน 

6. มีการนิเทศติดตามโดยคณะกรรมการและวิทยากร 

7. มอบรางวัลแก่ครัวเรือน ในระดับกลุ่ม และระดับหมู่บ้าน

1



49พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. และคณะ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

1. คนในชุมชนสามารถผลิตอาหารอินทรีย์ในครัวเรือนได้

2. มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน

3. การสร้างสัมมาชีพรายได้แก่คนในชุมชนด้วยผลิตผลของการท�าเกษตรอินทรีย์

4. วัดเป็นศูนย์ที่พึ่งแก่ชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะ

5. ส่งเสริมเครือข่ายภายนอกร่วมมือกับคณะสงฆ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅáÁ‹áÃ§
วัดปาบุก	ต�าบลแม่แรง	อ�าเภอเวียงปาซาง	จังหวัดล�าพูน

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระครูปลัดพิภพ กนฺตธมฺโม

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลแม่แรง ได้ย้ายมาจากวัดป่าเหียง มาที่วัดดอนน้อย ในปี 

พ.ศ. 2534 และย้ายจากวัดดอนน้อย มาที่วัดดอนหลวง ในปี พ.ศ. 2557 มีหลักการและการปฏิบัติ

งาน ตามแนว นโยบายของหน่วย อ.ป.ต. ทั้ง 8 หัวข้อ มีคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการทั้ง

โดยต�าแหน่งและแต่งตัง้ ได้ปฏิบัตงิานตามระเบยีบทีม่หาเถรสมาคมก�าหนดขึน้ มกีารประชมุปรกึษา

หารือวางแผนงานก่อนท�ากิจกรรมต่าง ๆ มีความพร้อมเพรียงในหมู่คณะ รักความสามัคคียินดีให้

ความช่วยเหลอื เสยีสละทัง้ก�าลงักายก�าลงัทรัพย์ เพ่ือให้เกดิความสงบร่มเยน็ น�ามาซ่ึงความก้าวหน้า 

มีความเจรญิรุง่เรอืง บ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่ส่วนรวม ให้น�าไปปฏบิตัไิด้อย่างถกูต้อง ตามหลกัศลีธรรม

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
»ÃÐ¨íÒµíÒºÅË¹Í§ÂÇ§
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และคุณธรรมทีด่งีาม เป็นแบบอย่างท่ีดแีก่เยาวชนคนรุน่ใหม่ ทัง้ในวนันีแ้ละในอนาคตภายหน้า โดย

มีกฎระเบียบ และหลักการในการท�างานร่วมกันผ่านการยึดหลักการ “สามัคคี เสียสละ ร่วมใจ 

พฒันา” มกีารด�าเนนิโครงการแบ่งปันน�า้ใจ สายใยแห่งความเมตตา สู้ภยัโควดิ คณะสงฆ์หน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลแม่แรงต�าบลแม่แรง ได้เลง็เหน็ความส�าคญัการเป็นอยูข่องประชาชนท่ีมีความ

เสีย่งในด้านผลกระทบโรคโควดิ-19 และประชาชนทีม่คีวามยากจน จงึจดัให้มโีครงการ“แบ่งปันน�า้ใจ 

ต่อต้านภัยโควิด 19” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชีวิตของประชาชนในต�าบลแม่แรงมีก�าลังใจต่อสู้กับ

สถานการณ์ที่ไม่ปกติที่แพร่ระบาดไปทั่วในประเทศไทย

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. ประชุมวางแผนในการด�าเนินงาน 

2. แต่งตั้งคณะท�างาน 

3. หารือร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลแม่แรง และผู้น�าชุมชน 

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.

4. ค้นหาและเคราะห์ชุมชนในการช่วยเหลือ

5. ออกเยี่ยมให้ก�าลังใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

6. มอบรางวัลแก่ครัวเรือน ในระดับกลุ่ม และระดับหมู่บ้าน

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
»ÃÐ¨íÒµíÒºÅáÁ‹áÃ§



51พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. และคณะ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

1. คนในชุมชนได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อการด�ารงชีพ

2. คนในชุมชนเกิดความสามคัคแีละจิตอาสาร่วมกบัคณะสงฆ์ในการเสรมิสร้างสขุภาวะชมุชน

3. วัดเป็นศูนย์ที่พึ่งแก่ชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะ

4. ส่งเสริมเครือข่ายภายนอกร่วมมือกับคณะสงฆ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ·ÒÊºàÊŒÒ
วัดอรัญญาราม		ต�าบลทาสบเส้า	อ�าเภอแม่ทา	จังหวัดล�าพูน

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระอธิการทรงพล ขนฺติธมฺโม

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลทาสบเส้า เล็งเห็นถึงความส�าคัญของเด็กและเยาวชน 

เนื่องจากเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีคุณค่าและมีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 

แต่ในปัจจุบันเด็กในวัยก่อนเรียนและในวัยเรียนอยู่ในภาวะความเสี่ยงทางด้านสุขภาพอย่างน่าเป็น

ห่วง ทั้งนี้เนื่องจากเด็กต้องบริโภคอาหาร พืช ผัก และผลไม้ที่ไม่ปลอดภัย ท�าให้มีการสะสมสารพิษ

ภายในร่างกายเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกดิภาวะความเส่ียงต่อการเจ็บป่วยและการเกดิโรคชนดิ

ต่างๆได้ ปัญหาทางโภชนาการและการเจ็บป่วยโดยไม่จ�าเป็นและปัญหาอื่น ๆ ในบริบทของสังคม

ไทยทีส่่งผลกระทบต่อเดก็ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อมซึง่เป็นการบัน่ทอนทรพัยากรมนุษย์ระยะยาว 

แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาภาวะความเส่ียงด้านสุขภาพต้องให้กระบวนการเรียนรู้ทีห่ลาก

หลาย ทีก่ระตุน้ให้เดก็เยาวชน และประชาชนเหน็คณุค่าและความส�าคญัของการดูแลรักษาสุขภาพ

สามารถปฏิบัติติได้จริงในชีวิตประจ�าวัน นอกจากการสร้างมาตรการป้องกันและการบังคับใช้

กฎหมาย การส่งเสรมิกจิกรรมทางสขุภาพทีม่คีวามหลากหลายวธีิควบคูก่นัไปจะช่วยสร้างโอกาสให้

สุขภาพเด็กไทยได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย การด�าเนินกิจกรรมจึงให้ความส�าคัญกับเรื่อง

สขุภาพนักเรยีน ผ่านการจดักระบวนการเรยีนรู ้และนโยบายของรฐับาล โดยเน้นนกัเรยีนเป็นส�าคญั 

โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน ท�ากิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษภายในโรงเรียนเพื่อน�าผลผลิตที่ได้มา

ประกอบอาหารกลางวัน ส่วนผลผลิตท่ีเหลือน�ามาขายให้กับผู้ปกครองในชุมชน ดังนั้นจึงได้จัดท�า

โครงการน้ีข้ึนมาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และฝกทักษะในการท�างานด้านอาชีพเบื้องต้น

และสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ สร้างเสริมสุขภาวะ ในโรงเรียน

และวัดอรัญญาราม เป็นการเสริมสุขภาวะแต่ต้นน�้า โดยขับเคลื่อนผ่านกลุ่มเยาวชนและคณะสงฆ์ที่

ให้ความส�าคญักบัการสร้างแหล่งอาหารปลอดภยั และการส่งเสริมด้านสุขภาพของชมุชน จึงมุง่เน้น
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ให้เยาวชนได้เกิดความตระหนกัต่อการบรโิภคอาหาร การสร้างแหล่งอาหารทีป่ลอดภยั และช่วยกนั

รณรงค์ให้ชุมชนเกิดกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชน

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. ประชุมวางแผนในการด�าเนินงาน 

2. แต่งตั้งคณะท�างาน 

3. ร่วมกันจัดท�าเกษตรอินทรีย์ครบวงจรในโรงเรียน 

4. ให้ความรู้หลักการการปลูกพืชสวนครัวและการเกษตรพอเพียงในครัวเรือน 

5. มีการนิเทศติดตามโดยคณะกรรมการและวิทยากร 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

1. เด็กเยาวชนเกิดความตระหนักในการจัดการสุขภาวะชุมชน

2. มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชนในโรงเรียน

3. การสร้างสัมมาชีพรายได้แก่คนในชุมชนด้วยผลิตผลของการท�าเกษตรอินทรีย์

4. วัดเป็นศูนย์ที่พึ่งแก่ชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะ

5. ส่งเสริมเครือข่ายภายนอกร่วมมือกับคณะสงฆ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ·ÒÊºàÊŒÒ



53พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. และคณะ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนกิจกรรมคณะสงฆ์โดยบูรณาการกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ที่

สามารถสร้างความสุข สร้างความอบอุ่นใจให้กับประชาชนได้ จึงได้รวบรวมฟนฟูวัฒนธรรม เข้ามา

ปรบัปรงุและด�าเนนิการและให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบนั อกีทัง้เป็นการเสริมสร้างความรัก

ความสามัคคีให้เกิดขึ้น และพร้อมต่อการที่จะได้สอดแทรกหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเข้าสู่

จติใจของประชาชนและเยาวชน ซึง่เปรยีบประดจุดัง่ต้นกล้าทีจ่ะเจรญิงอกงามและเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

ในขณะที่อีกหน่ึงบทบาทส�าคัญ คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรได้มีการด�าเนินงานสาธารณสงเคราะห์มา

อย่างต่อเนือ่ง ทัง้การช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั การช่วยเหลอืผูท่ี้เดอืดร้อนจากการแพร่ระบาดโรค

โควิด-19 ตลอดถึงการเยี่ยมเยียนให้ก�าลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชน โดยการด�าเนิน

กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการด�าเนนิกิจกรรมในลกัษณะต่อเนือ่ง อนัเป็นการแสดงให้เหน็ถงึความยัง่ยนื

ในการท�างานของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรได้เป็นอย่างดี

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ¡íÒá¾§´Ô¹
วัดก�าแพงดิน	ต�าบลก�าแพงดิน	อ�าเภอสามง่าม	จังหวัดพิจิตร

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระครูศรีปริยัติวิธูร

โครงการ ปันสุข เสริมก�าลังใจ สู้ภัยโควิด เป็นโครงการที่ด�าเนินการเพ่ือให้หลาย ๆ คนที่

ประสบปัญหาชีวิต ทั้งเรื่องปากท้องและการสูญเสียขวัญก�าลังใจ ได้มีก�าลังใจในการด�าเนินชีวิตที่ดี

ขึ้น เนื่องจากสังคมปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคท่ีโลกมีความเจริญด้านเทคโนโลยีถึงขีดสุด ผู้คนเร่ิมห่างหาย

ไปจากวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จนกระทั่งถึงเยาวชนคนรุ่นหลังยิ่งไม่รู้จักวัฒนธรรมประเพณี 

ประชาชน เยาวชนหนัไปสนใจสือ่เทคโนโลย ีจนเป็นทีม่าของค�าว่าสงัคมก้มหน้า คนในครอบครวั ไม่

สนใจไม่ใส่ใจกันและกัน ต่างคนต่างท�าหน้าที่เท่าที่ตนเองมี แล้วหันไปใส่ใจกับสื่อโดยไม่สนใจใส่ใจ

คนรอบข้าง บดิา มารดา บตุร ต่างเอาจติไปมุง่อยูก่บัส่ือ อกีทัง้ในปัจจุบนัขณะนี ้การแพร่ระบาดโรค

โควิด-19 ก็ยิ่งทวีความรุนแรงและส่งผลลัพธ์ในทางลบให้กับผู้คนมากมายในสังคม ด้วยเหตุนี้เอง 

หน่วยอบรมประชาชนต�าบลก�าแพงดิน จึงได้มีการน�าวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับ

การด�าเนินโครงการ เนื่องจากเห็นว่าประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถสร้างความสุข สร้าง

ความอบอุ่นใจให้กับประชาชนได้ จึงได้รวบรวมฟนฟูวัฒนธรรม ผ่านการปรับปรุงและด�าเนินการ

และให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้น 

และพร้อมต่อการท่ีจะได้สอดแทรกหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเข้าสู่จิตใจของประชาชนและ

เยาวชน ซึ่งเปรียบประดุจดั่งต้นกล้าที่จะเจริญงอกงามและเติบโตอย่างยั่งยืน
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ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. ประชุมวางแผนในการด�าเนินงาน 

2. แต่งตั้งคณะท�างาน 

3. ฝกให้ประชาชนและเยาวชนรู้จักกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม

4. ฝกให้ประชาชนและเยาวชนรู้จักเสียสละ

5. ฝกให้เยาวชนเป็นผู้รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่

6. ฝกให้ประชาชนเยาวชนรู้จักและรักในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

7. ฝกให้ประชาชนเยาวชนสามารถจดจ�าและถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นได้

8. ติดตามประเมินผลกิจกรรม

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

1. ประชาชนในพืน้ท่ีต�าบลก�าแพงดนิ และคนทีส่นใจร่วมกจิกรรมมคีวามสขุและความภาคภมูใิจ

2. ประชาชนในพื้นที่ต�าบลก�าแพงดินมีอาชีพเสริม และมีรายได้เสริมในการดูแลครอบครัว

3. เยาวชนเกิดความรักความสามัคคี น�าพาความสุขความเจริญสู่ชุมชนและสังคม

4. เยาวชนมีความเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

5. เยาวชนมีความรักมีความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณี และรักชุมชน

6. เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด รู้จักใช้เทคโนโลยี และเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
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ด�าเนินการโดย	วัดท่าหลวง	ต�าบลพระสิงห์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิจิตร

ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระราชสิทธิเวที, รศ.ดร.

โครงการพฒันาเครอืข่ายองค์กรสขุภาวะวถิพุีทธเชงิสร้างสรรค์ ให้ความส�าคญักับการผลกัดัน

ให้พื้นที่เครือข่ายการท�างานใน 15 จังหวัด ได้มีการด�าเนินกิจกรรมตามพันธกิจของหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบล ควบคู่ไปกับการด�าเนินกิจกรรมตามแนวทางของโครงการวัด ประชา รัฐ 

สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5 ส. ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุดความรู้ส�าหรับการขับเคลื่อนหรือการพัฒนา

เครอืข่ายการท�างานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล เพ่ือสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะของ

เครือข่ายหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและองค์กรสุขภาวะทั่วประเทศ ตลอดการด�าเนินการ

ทีผ่่านมา ทางโครงการพฒันาเครอืข่ายองค์กรสุขภาวะวถิพุีทธเชงิสร้างสรรค์ ได้มีส่วนในการพัฒนา

โครงการ สนับสนุนองค์ความรู้ สนับสนุนงบประมาณ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมติดต่อ

ประสานงานกับคณะท�างานในพื้นที่และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�าเนินกิจกรรมของ

เครือข่ายการท�างานเกิดความยั่งยืน เกิดประสิทธิภาพ และสามารถยกระดับสุขภาวะให้กับชุมชน

และสังคมได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้โครงการได้มีส่วนในการสนับสนุนให้คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ได้มีการ

ด�าเนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์: มอบสิ่งของให้กับชาวบ้านและผู้ป่วยติดเตียงบริเวณรอบชุมชน

วัดท่าหลวง ภายใต้การด�าเนินการร่วมกันกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน โดยในการนี้ได้

รับความเมตตาจาก พระราชสิทธิเวที, รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี กล่าวให้

โอวาท และมอบสิง่ของ ผศ.ดร.เบญจมาศ สขุสถติย์ รองคณบดวีทิยาลยันานาชาตนิวตักรรมดจิติอล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม ได้กล่าวถึงที่มาของการมอบสิ่งของในครั้ง

นี ้รปูแบบกจิกรรมเป็นการมอบสิง่ของเครือ่งใช้ให้กบัชาวบ้านในพืน้ทีบ่รเิวณรอบวดัท่าหลวง ตลอด

ถึงการลงพื้นท่ีมอบสิ่งของเครื่องใช้ท่ีจ�าเป็นให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ซ่ึงถือเป็นการช่วย

บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ยากไร้และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

เป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของคณะสงฆ์ที่มีการท�างานร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ได้

อย่างเหมาะสม และยังคงด�ารงความส�าคัญต่อสภาพสังคมปัจจุบัน

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. ประชุมปรึกษาหารือกับผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิง

สร้างสรรค์

2. เขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนส�าหรับการด�าเนินโครงการ 

3. ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่วางแผนการด�าเนนิกจิกรรม ทัง้จ�านวนชาวบ้าน

ทีจ่ะเข้ามารบัถงุยงัชพี จ�านวน ตลอดถงึวางแผนการลงชมุชนเพ่ือท�าการมอบส่ิงของได้อย่างถกูต้อง

4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่

2



56

5. ด�าเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

6. สรุปผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการช่วยเหลือทางด้านสิ่งของเครื่องใช้ และได้รับการเยียวยาทาง

ด้านจิตใจ

2. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายความร่วมมือผ่านการด�าเนินกิจกรรมร่วมกัน

3.2 ¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ/ÇÑ́ ·ÕèÃ‹ÇÁ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
 ã¹¾×é¹·ÕèÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í

โครงการพฒันาเครอืข่ายองค์กรสขุภาวะวถิพีทุธเชงิสร้างสรรค์ มกีารด�าเนนิการร่วมกบัหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลและวดัในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอื โดยมจัีงหวดัท่ีร่วมด�าเนนิการ

ทัง้สิน้จ�านวน 5 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัร้อยเอด็ จงัหวดัขอนแก่น จังหวดักาฬสินธุ ์จงัหวดัมหาสารคาม 

และจังหวัดนครราชสีมา สามารถส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและ

วัดจ�านวน 16 แห่ง ได้มีการขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมตามพันธกิจของหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบล สนองงานกิจการคณะสงฆ์ ด�าเนินกิจกรรมตามโครงการยุทธศาสตร์ของคณะสงฆ์

และหน่วยงานสนบัสนนุทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ในด้านสขุภาพอนามยั การจดัการและพฒันาพืน้ท่ีวดั ตลอดถงึ

การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ท่ีเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ท้ังนี้สามารถ

น�าเสนอข้อมลูตามหวัข้อรปูแบบกจิกรรม ขัน้ตอนการด�าเนินงาน และผลลพัธ์ทีเ่กิดข้ึนจากการด�าเนนิ

กิจกรรม โดยสามารถน�าเสนอได้ดังนี้

¤³ÐÊ§¦�¨Ñ§ËÇÑ́ ¾Ô̈ ÔµÃ
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3.2.1	จังหวัดร้อยเอ็ด

 คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ด�าเนินงานสนองนโยบายมหาเถรสมาคมผ่านการพัฒนาวัดเป็น

ศูนย์กลางในการจดักจิกรรมตามงานคณะสงฆ์ จดักจิกรรมตอบสนองความต้องการชมุชนและสงัคม 

ทัง้น้ี คณะสงฆ์จงัหวดัร้อยเอด็ได้เลอืกวดัทีส่นใจเข้ามามส่ีวนร่วมกบัโครงการพฒันาเครอืข่ายองค์กร

สุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ จ�านวน 3 วัด มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ

วถิพีทุธเชิงสร้างสรรค์ในพืน้ที ่ได้แก่ 1. หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลรอบเมอืง วดับ้านเปลอืย

ใหญ่ 2. หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลขามเปีย วดัสว่างสระทอง และ 3. หน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลดงลาน วัดบ้านอ้น โดยอาศัยจุดเด่นตามบทบาทหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

ทัง้ 8 ด้าน 1. ศลีธรรมและวฒันธรรม 2. สขุภาพอนามยั 3. สัมมาชพี 4. สันติสุข 5. ศกึษาสงเคราะห์ 

6. สาธารณสงเคราะห์ 7. กตัญูกตเวทิตาธรรม 8. สามัคคีธรรม จัดกิจกรรมต่อยอดเชิงสร้างสรรค์ 

สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ จัดกิจกรรมให้ตอบสนองความต้องการของ

ชุมชน และสนองงานคณะสงฆ์ผ่านการบูรณาการกับเครือข่ายความร่วมมือ

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅÃÍºàÁ×Í§
วัดบ้านเปลือยใหญ่	ต�าบ	ลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล:	พระราชพรหมจริยคุณ

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลรอบเมือง มีผลงานที่โดดเด่นคือการพัฒนาปรับพ้ืนที่วัด

รองรับการจัดกิจกรรมวัดและชุมชน และสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม เพ่ือ

จดัแสดงข้อมูลวฒันธรรมประเพณขีองวดับ้านเปลือยใหญ่และประวติัความเป็นมาของจงัหวดัร้อยเอด็ 

อีกทั้งด�าเนินกิจกรรมตามหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล อบรมประชาชนควบคู่กับจัดตั้งศูนย์

ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โครงการวัฒนธรรม

ไทยสายใยชุมชน ห้องสมุดประชาชน ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ส่งให้วัดเป็นศูนย์กลาง

ชุมชนวัฒนธรรมวิถีพุทธ

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. การประชุมคณะท�างาน เพื่อวางแผนและก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานร่วมกัน

2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับชาวบ้านในพื้นที่

3. ขับเคลื่อนกิจกรรม จัดท�า MOU กับภาคีเครือข่ายในชุมชน ร่วมกันจัดการพัฒนาพื้นที่วัด

โดยใช้หลัก 5 ส. และก�าหนดลงพื้นที่ขยายผลแหล่งอาหารไปยังชุมชนเพ่ือเยี่ยมไข้ผู้ป่วยติดเตียง 

ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 

1
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4. ก�าหนดพื้นที่และด�าเนินการปลูกผักและสมุนไพรโดยใช้หลักเกษตรผสมผสาน

5. สรปุผลการด�าเนนิกจิกรรมร่วมกับคณะท�างาน เพ่ือวางแผนและปรับปรงุให้กจิกรรมประสบ

ความส�าเร็จยิ่งขึ้นในอนาคต  

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

หลังจากด�าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลรอบเมือง ได้รับ

ความร่วมมือจากภาคเีครอืข่ายในการด�าเนนิงานกจิกรรมสร้างสรรค์ช่วยเหลอืชมุชนอย่างเตม็ความ

สามารถ อีกท้ังยังมีแผนปฏิบัติงานร่วมกันตามที่ได้ร่วมกันลงนามในการสร้างสุขภาวะวิถีพุทธเพื่อ

ชุมชน อันท�าให้เกิดความสามัคคี ความเอื้อเฟอและความเห็นอกเห็นใจกันเองของคนในชุมชน และ

ยังสามารถแบ่งเบาภาระในด้านค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค

โควิด-19

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ¢ÒÁà»‚œÂ
วัดสว่างสระทอง	ต�าบลขามเปย	อ�าเภอโพธิ์ชัย	จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล:	พระครูปลัดธรรมสรณ์ จตฺตมโล,ดร.

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลขามเปีย มีผลงานที่โดดเด่นและเป็นรูปธรรมก็คือการ

พัฒนาพื้นที่วัดให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ด�าเนินการจัดกิจกรรมอบรมประชาชนตาม

วถิพีระพทุธศาสนาจดักจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพพระสงฆ์และประชาชน พฒันาพืน้ทีว่ดัทีม่พีืน้ไม่มาก

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
»ÃÐ¨íÒµíÒºÅÃÍºàÁ×Í§
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59พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. และคณะ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แต่จดัสภาพแวดล้อมเหมาะสมรองรบักจิกรรมชมุชน อบรมประชาชนให้เกดิความรกัและสามคัคกีนั

ให้ความเอื้อเฟอแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส  และแบ่งพื้นที่สร้างแหล่งอาหารในชุมชนส่ง

เสริมการท�าสวนผักและสมุนไพรสร้างสุขภาพตามหลักเกษตรผสมผสาน

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. การประชุมคณะท�างาน เพื่อวางแผนและก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานร่วมกัน

2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับชาวบ้านในพื้นที่

3. ขับเคลื่อนกิจกรรม จัดท�า MOU กับภาคีเครือข่ายในชุมชน ร่วมกันจัดการพัฒนาพื้นที่วัด

โดยใช้หลกั 5 ส. และก�าหนดลงพืน้ทีไ่ปยงัชมุชนเพือ่เยีย่มไข้ผูป่้วยตดิเตยีง ผูย้ากไร้และผูด้้อยโอกาส

4. ก�าหนดพื้นที่และด�าเนินการปลูกผักและสมุนไพรโดยใช้หลักเกษตรผสมผสาน

5. สรุปผลการด�าเนินกิจกรรมร่วมกับคณะท�างาน เพื่อวางแผนและปรับปรุงให้กิจกรรม

ประสบความส�าเร็จยิ่งขึ้นในอนาคต  

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลขามเปีย วัดสว่างสระทอง ร่วมกับเครือข่ายองค์กรสุข

ภาวะวิถีพุทธจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จัดท�าแผนงาน กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน เยี่ยมไข้ผู้ป่วยติดเตียง 

ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในชุมชน กิจกรรมสร้างสรรค์ปรุงอาหาร

พื้นบ้านเพื่อสุขภาพและปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจเข้าถึงความสงบ มีสุขภาพจิตที่ดี มีสุขภาพร่างกาย

ที่แข็งแรง

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ¢ÒÁà»‚œÂ
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Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ´§ÅÒ¹
วัดบ้านอ้น	ต�าบลดงลาน	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล:	พระมหาอุดร ธมฺมปฺโญ

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลดงลาน มผีลงานลักษณะเด่น พฒันาพืน้ทีว่ดัทีม่พ้ืีนไม่มาก

แต่จดัสภาพแวดล้อมเหมาะสมรองรบักจิกรรมชมุชน อบรมประชาชนให้เกดิความรกัและสามคัคกีนั

ให้ความเอ้ือเฟอแก่ผูป่้วยตดิเตียง ผูย้ากไร้ด้อยโอกาส และสร้างพระธาตเุจดย์ีเพือ่เป็นอนสุรณ์สถาน

ด้านวัฒนธรรม เพื่อจัดแสดงข้อมูลวัฒนธรรมประเพณีและประวัติความเป็นมาของจังหวัดร้อยเอ็ด

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. การประชุมคณะท�างาน เพื่อวางแผนและก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานร่วมกัน

2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับชาวบ้านในพื้นที่

3. ขับเคลื่อนกิจกรรม จัดท�า MOU กับภาคีเครือข่ายในชุมชน ร่วมกันจัดการพัฒนาพื้นที่วัด

โดยใช้หลัก 5 ส. ใช้พื้นที่ศาลาภายในวัดจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ที่ไม่สามารถรักษาตัวเองที่บ้านหรือไม่มีที่พักฟน และรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาล

ร้อยเอ็ด และก�าหนดลงพื้นท่ีเยี่ยมไข้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เพื่อบริจาคเครื่อง

อุปโภคบริโภค ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

4. ก�าหนดพื้นที่และด�าเนินการปลูกปลูกพืชสมุนไพร

5. สรุปผลการด�าเนินกิจกรรมร่วมกับคณะท�างาน เพื่อวางแผนและปรับปรุงให้กิจกรรม

ประสบความส�าเร็จยิ่งขึ้นในอนาคต 

3

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ´§ÅÒ¹



61พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. และคณะ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลดงลาน วัดบ้านอ้น มีการจัดท�าแผนงานร่วมมือกับภาคี

เครอืข่ายใช้พืน้ทีศ่าลาภายในวดัจดัตัง้เป็นโรงพยาบาลสนาม เพ่ือรองรับผู้ป่วยทีติ่ดเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 ท่ีไม่สามารถรักษาตัวเองท่ีบ้านหรือไม่มีที่พักฟน และรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด�าเนินงานช่วยเหลือชุมชนสร้างสุขภาวะวิถีพุทธเพ่ือชุมชน เยี่ยมไข้ผู้ป่วย

ติดเตียง ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ให้เกิดความเอื้อเฟอ

ความเห็นอกเห็นใจกันในชุมชน

3.2.2	จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมี

ประชากรมากเป็นอนัดบัที ่3 ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และพระสงฆ์ คณะสงฆ์ มบีทบาทส�าคญั

ต่อสืบต่อพระพุทธศาสนา ประยุกต์หลักธรรมและน�าหลักการทางพระพุทธศาสนามาใช้พัฒนา

ประชาชนในหลากหลายมิติ เป็นการแสดงให้เห็นว่าวัดยังคงเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมเผยแผ่

พระพุทธศาสนาตามบทบาทหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล สามารถสนองงานคณะสงฆ์ รวม

ถึงตอบสนองความต้องการชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสม ท้ังนี้ หน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบล คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นได้เลือกวัดที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการพัฒนาเครือข่าย

องค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ จ�านวน 3 พ้ืนที่ จัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุข

ภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ ได้แก่ 1. ศูนย์ประสานงานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล 

(ศ.อ.ป.ต.) มจร วิทยาเขตขอนแก่น 2. หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหนองบัว วัดท่าประชุม 

3. หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหนองกงุ วัดพุทธเกษม รูปแบบกจิกรรมมีคณุลักษณะเด่นตาม

บทบาทหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล ทัง้ 8 ด้าน  1. ศลีธรรมและวฒันธรรม 2. สุขภาพอนามัย 

3. สัมมาชีพ 4. สันติสุข 5. ศึกษาสงเคราะห์ 6. สาธารณสงเคราะห์ 7. กตัญูกตเวทิตาธรรม 

8. สามคัคธีรรม จดักจิกรรมต่อยอดเชงิสร้างสรรค์สร้างความร่วมมอืกบัเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวถิี

พุทธ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สนองงานคณะสงฆ์ และบูรณาการความร่วมมือ
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ÈÙ¹Â�»ÃÐÊÒ¹§Ò¹Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ (È.Í.».µ.) 
Á¨Ã ÇÔ·ÂÒà¢µ¢Í¹á¡‹¹ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตขอนแก่น	ต�าบลโคกสี	อ�าเภอเมือง

ขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น

ชื่อประธานศูนย์ประสานงาน: พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.

ศูนย์ประสานงานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (ศ.อ.ป.ต.) มจร วิทยาเขตขอนแก่น มี

ผลงานลักษณะเด่น พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมรักษาศีลเจริญภาวนาพัฒนา

ปัญญา อบรมให้ความรู้ชาวบ้านในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีรักษาประเพณี

วฒันธรรมพทุธ ส่งเสรมิสนบัสนนุการพัฒนาพ้ืนทีว่ดัเป็นสัดส่วนรองรับกิจกรรมท่องเทีย่วชมวดั สร้าง

ความสุขกายสุขใจ ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบวช งดเหล้า งดยาเสพติด เช่น การจัดตั้งศูนย์คลาย

ทุกข์ โครงการเครือข่ายวัฒนธรรม สวนสมุนไพร โครงการเทศนาวันพระธรรมโอสถ กิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติ อุทยานการศึกษาในวัด วัดนี้มีความสงบ ร่มรื่น ไหว้พระ จัดงานบุญประเพณีบุญ

กุ้มข้าวใหญ่ เป็นต้น

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. จัดประชุมคณะกรรมการประจ�าศูนย์ประสานงาน เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดและก�าหนดการ

โครงการ

2. จัดกิจกรรมตามท่ีก�าหนดในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมและประสบปัญหา

โรคโควิด-19

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 แก่พระสงฆ์และประชาชน

4. พัฒนาวัดเป็นวัดประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อสร้างวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน  

1
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63พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. และคณะ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

ศูนย์ประสานงานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (ศ.อ.ป.ต.) มจร วิทยาเขตขอนแก่น มี

การจดัท�าแผนงาน  แฟ้มงาน  ผลงานอย่างเป็นระบบ  มผีลงานสร้างสรรค์คณะสงฆ์จังหวดัขอนแก่น

สร้างขวัญก�าลังใจประชาชน  ช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโค

วิด-19 และน�้าท่วมช่วย  ช่วยเหลือและก�าลังใจในการด�าเนินชีวิต โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง อีกทั้ง

ขยายผลสร้างองค์กรสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์  เนื่องจากจัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันการแพร่

ระบาดโรคโควิด-19 แก่พระสงฆ์และประชาชน  พัฒนาวัดเป็นวัดประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อสร้างวัด

ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ฉะนั้น ควรขยายผลต่อเป็นศูนย์คลายทุกข์ เพื่อให้ความช่วยเหลือ

และให้ค�าปรึกษาแก่พระสงฆ์และประชาชน เรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือกันและกัน

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅË¹Í§ºÑÇ
วัดท่าประชุม	ต�าบลหนองบัว	อ�าเภอบ้านฝาง	จังหวัดขอนแก่น

ชื่อประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล: เจ้าอธิการประชุม	คมฺภีรธมฺโม

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหนองบัว มีผลงานลักษณะเด่น วัดพัฒนาเป็นแหล่งเรียน

รู้ทางวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรม จัดกิจกรรมรักษาศีลเจริญภาวนา กิจกรรมท่องเท่ียวชมวัด สร้าง

ความสุขกายสุขใจ ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบวช งดเหล้า งดยาเสพติด สวนสมุนไพร โครงการ

ธนาคารต้นทนุทางอาหาร กจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติ อทุยานการศกึษาในวดั วดันีม้คีวามสงบ ร่มร่ืน 

ไหว้พระ กิจกรรมธุดงค์ธรรมจาริก เป็นต้น

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. จัดประชุมคณะกรรมการประจ�าศูนย์ประสานงาน เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดและก�าหนดการ

โครงการ

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดท�าโรงเรือนปลูกพืชทางอาหาร

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาหารและการเตรียมพื้นที่ในการท�าธนาคารอาหารเพื่อชุมชน

4. พัฒนาวัดเป็นวัดประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อสร้างวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน  

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหนองบัว วัดท่าประชุม มีผลงานสร้างสรรค์กิจกรรมวิถี

พุทธชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด 19 อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ส่ง

เสริมอาชีพและส่งเสริมการปลูกผักเพื่อรับประทานในครัวเรือ ต่อยอดจากพัฒนาวัดเป็นวัด ประชา 
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รัฐ สร้างสุข ร่วมกับเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธมีการจัดท�าแผนงาน จัดกิจกรรม 5 ส. ปรับภูมิ

ทัศน์วัดสร้างสุขภาพชุมชน จัดกิจกรรมชุมชนเครือข่ายร่วมพัฒนาพื้นที่วัด  จัดท�าโรงเรือนปลูกพืช

ทางอาหาร

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅË¹Í§¡Ø§
วัดพุทธเกษม	ต�าบลหนองกุง	อ�าเภอน�้าพอง	จังหวัดขอนแก่น

ชื่อประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล:	พระครูสุตศาสนการ	ดร.

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหนองกุง มีผลงานลักษณะเด่น เป็นส�านักปฏิบัติธรรม

ประจ�าจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 56 จัดตั้งขึ้นเพื่อ เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ทั้ง 8 ด้านของภารกิจหลัก

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล และยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีวัด รัฐ องค์กร

ต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาชนในทุก ๆ ด้าน เพื่อชีวิตที่ดี มีความสุข การมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภาคพลเมืองที่ส่งผลต่อกิจการบ�าบัดยาเสพติด และเป็นสถานที่

เรียนรู้ ปฏิบัติการ การศึกษาวิจัย เก่ียวกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ชุมชนกับวัดและ

พระสงฆ์ ผสมผสานกิจกรรมคณะสงฆ์ โดยการจัดกิจกรรมรักษาศีลเจริญภาวนา การจัดกิจกรรม

พัฒนาปัญญา อบรมให้ความรู้ชาวบ้านในชุมชน กิจกรรม สร้างความสุขกายสุขใจ ส่งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรมบวช งดเหล้า งดยาเสพติด

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
»ÃÐ¨íÒµíÒºÅË¹Í§ºÑÇ
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65พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. และคณะ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. จัดประชุมคณะกรรมการประจ�าศูนย์ประสานงาน เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดและก�าหนดการ

โครงการ

2. จัดเตรียมอุปกรณ์รองรับการจัดโครงการสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้บูรณาการกับกิจกรรมงานคณะสงฆ์เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมร่วมกับ

องค์กรเครือข่าย

4. พัฒนาวัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนประยุกต์ใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหนองกงุ วดัพุทธเกษม มผีลงานสร้างสรรค์กจิกรรมจัดการ

บ�าบัดรักษาผู้เสพสารเสพติด ประยุกต์ใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การสวดมนต์ไหว้

พระ การเจริญกรรมฐาน กิจกรรมบ�าบัด ฟนฟู แก้ปัญหาผู้ติดยา ผู้สิ่งเสพติด  การรณรงค์ป้องกัน

และแก้ไข และกิจกรรมมอบคนดีสู่สังคม คนดี กลับตัว กลับใจใหม่ พ่อแม่-ปู่ย่าตายาย-ให้อภัย

เสมอ.....เป็นลูกเป็นหลานที่ดีตอบแทนพระคุณท่านที่เลี้ยงเรามา ก่อนจะไม่มีโอกาสได้กราบและ

ตอบแทนบุญคุณ

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
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	 3.2.3	จังหวัดกาฬสินธุ์

 จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จาก

หลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า มีความเจริญทางด้านอารยธรรม

ประมาณ 1,600 ปี และมีพระสงฆ์ คณะสงฆ์ สืบต่อพระพุทธศาสนามานาน วัดเป็นศูนย์ร่วมการจัด

กิจกรรมงานคณะสงฆ์ จัดกิจกรรมตอบสนองความต้องการชุมชน สังคมตามบทบาทหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบล ทัง้นี ้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสนิธุไ์ด้เลอืก

วดัทีส่นใจเข้ามามส่ีวนร่วมกบัโครงการพฒันาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวถีิพุทธเชงิสร้างสรรค์ จ�านวน 

3 วัด จัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ ได้แก่ 1. หน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลยอดแกง วัดอโศการาม 2. หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหนอง

อีบุตร วัดหนองอีบุตร 3. หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหลุบ วัดกุดอ้อ โดยน�าผลงานหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบล กิจกรรมมีคุณลักษณะเด่นตามบทบาทหน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบล ทั้ง 8 ด้าน 1. ศีลธรรมและวัฒนธรรม 2. สุขภาพอนามัย 3. สัมมาชีพ 4. สันติสุข 

5. ศึกษาสงเคราะห์ 6. สาธารณสงเคราะห์ 7. กตัญูกตเวทิตาธรรม 8. สามัคคีธรรม จัดกิจกรรม

ต่อยอดเชิงสร้างสรรค์สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธจัดกิจกรรมสร้างสรรค์

ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน สนองงานคณะสงฆ์แสดงผลงานแบบบูรณาการ

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅÂÍ´á¡§
วัดอโศการาม	ต�าบลยอดแกง	อ�าเภอนามน	จังหวัดกาฬสินธุ์			

ชื่อประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล:	พระครูวิบูลวุฒิกร

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลยอดแกง มีผลงานลักษณะเด่น พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้

ทางวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรมที่มีความสุขความดีงาม มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สงบ เป็นแกนน�าใน

การพฒันาอ�าเภอนามน โดยปฏบิตัติามหลกัพระพุทธศาสนา เมตตาธรรม จิตอาสาเป็นพลังสนบัสนนุ

และการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนและจัดงานท�าบุญวันพระใหญ่บางตา รัตนสูตรคุ้มภัยป้องกัน

ติดเชื้อ    

การด�าเนินกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 1 จดัประชมุชีแ้จงและรบัทราบก�าหนดโครงการ  จัดกจิกรรมลงนามความร่วมมอื

กับเครือข่ายวัดอโศการาม ต�าบลยอดแกง อ�าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการ

อ�านวยการอบรมประชาชนประจ�าอ�าเภอ (คณะกรรมการ อ.ป.อ.) และวดัอโศการาม  ได้ด�าเนนิงาน

ตามนโยบายคณะสงฆ์

1
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ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมประชาชนรักษาศีล กิจกรรมอบรมอาหารพ้ืนบ้านต้านโควิด

ของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.)

ขั้นตอนท่ี 3 จดักจิกรรมพฒันาวดัเป็นศนูย์กลางสร้างสขุภาวะวถิพีทุธชมุชนแก้ปัญหาผูป่้วย

โรคเบาหวาน กิจกรรม 5 ส. ปรบัภมูทัิศน์วดัสร้างสขุภาพชมุชน กิจกรรมสาธารณสงเคราะห์สูภ้ยัโควดิ

ขั้นตอนท่ี 4 จัดเวทีบทเรียนสร้างแผนที่วัดหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) 

ต้นแบบคณะสงฆ์อ�าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

ขั้นตอนที่ 5 พฒันาวดัเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) น�านโยบายคณะสงฆ์

และงานคณะสงฆ์บูรณาการกับการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด 19 ร่วมกับเครือข่าย  

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลยอดแกง วัดอโศการาม รว่มกับเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ

วิถพีทุธเชิงอนรุกัษ์ประเพณวีฒันธรรมและกจิกรรมสร้างสรรค์ จดัท�าแผนงาน แฟ้มงานผลงานอย่าง

เป็นระบบ มีผลงานสร้างสรรค์พัฒนาวัดเป็นวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างต้นแบบแหล่งอาหารเพื่อ

สุภาพของวัดอโศการามและของสมาชิกชุมชนต�าบลยอดแกง การแปรรูปผลผลิตเป็นเมนูอาหาร

สู้โควิด 19 ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจเข้าถึงความสงบสุขจิต กาย ป้องกัน

โควิด 19    
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Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅË¹Í§ÍÕºØµÃ 
วัดหนองอีบุตร	ต�าบลหนองอีบุตร	อ�าเภอห้วยผึ้ง	จังหวัดกาสินธุ์

ชื่อประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล:	พระครูปริยัติวราภิรักษ์

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหนองอีบุตร มีผลงานลักษณะเด่น วัดพัฒนาเป็นแหล่ง

เรียนรู้ทางวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรม มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สงบ เหมาะส�าหรับเป็นสถานที่จัด

กิจกรรมอบรม สัมมนาบุคคลากรให้เป็นแกนน�าในการพัฒนามีจิตอาสาเป็นพลังสนับสนุนพัฒนา

ชุมชนสังคมทั้งนี้ได้พัฒนาวัดเป็นวัดต้นแบบบูรณาการงานคณะสงฆ์กับหน่วยงานภาครัฐ  

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. จัดประชุมช้ีแจงและรับทราบก�าหนดโครงการ  จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือกับเครือ

ข่ายวดัหนองอบุีตร ต�าบลหนองอบุีตร อ�าเภอห้วยผึง้ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ซึง่เป็นคณะกรรมการอ�านวย

การอบรมประชาชนประจ�าอ�าเภอ (คณะกรรมการ อ.ป.อ.) และวัดหนองอีบุตร ได้ด�าเนินงานตาม

นโยบายคณะสงฆ์

2. จัดกิจกรรมอบรมประชาชนรักษาศีล กิจกรรมอบรมอาหารพื้นบ้านต้านโควิดของหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.)

3. จัดกิจกรรมพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางสร้างสุขภาวะวิถีพุทธชุมชนแก้ปัญหาผู้ป่วยโรคเบา

หวาน กิจกรรม 5  ส. ปรับภูมิทัศน์วัดสร้างสุขภาพชุมชน กิจกรรมสาธารณสงเคราะห์สู้ภัยโควิด

4. จัดเวทีบทเรียนสร้างแผนที่วัดหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ต้นแบบคณะ

สงฆ์อ�าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

5. พัฒนาวัดเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) น�านโยบายคณะสงฆ์และงาน

คณะสงฆ์บูรณาการกับการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด 19 ร่วมกับเครือข่าย  

2
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ต�าบลหนองอีบุตร วัดหนองอีบุตร มีผลงาน

สร้างสรรค์กจิกรรมวถิพีทุธชมุชนสร้างภมูคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 พฒันาแหล่งอาหารชมุชน เพิม่ราย

ได้ส่งเสรมิการประกอบสมัมาชพี ปรงุอาหารพืน้บ้านเพือ่สขุภาพและปฏบิตัธิรรมเพือ่ให้จติใจเข้าถงึ

ความสงบสุขจิต กาย 

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅËÅØº
วัดกุดอ้อ	ต�าบลหลุบ	อ�าเภอเมืองกาฬสินธุ์	จังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล:	พระครูสุตรัตนานุกูล

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหลบุ มีผลงานลกัษณะเด่น การจัดกจิกรรมวถิพุีทธพฒันา

เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรม มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น ส่งเสริมการปฏิบัติตนตาม

วิถีชาวพุทธ  สร้างความสุขความดีงาม เป็นแกนน�าในการพัฒนางานคณะสงฆ์อ�าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 

ส่งเสรมิกจิกรรมชุมชนให้บูรณาการกบัหลกัพระพทุธศาสนา เมตตาธรรม จิตอาสาเป็นพลงัสนบัสนนุ

และการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนและจัดงานท�าบุญวันพระใหญ่บางตา รัตนสูตรคุ้มภัยป้องกัน

ติดเชื้อ     

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. จัดประชุมช้ีแจงและรับทราบก�าหนดโครงการ  จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือกับเครือ

ข่ายวัดกุดอ้อ ต�าบลหนองอีบุตร อ�าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการอ�านวยการ

อบรมประชาชนประจ�าอ�าเภอ (คณะกรรมการ อ.ป.อ.) และวดัหนองอบีตุร ได้ด�าเนนิงานตามนโยบาย

คณะสงฆ์   

2. จัดกิจกรรมอบรมประชาชนรักษาศีล กิจกรรมอบรมอาหารพ้ืนบ้านต้านโควิดของหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.)

3. จัดกิจกรรมพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางสร้างสุขภาวะวิถีพุทธชุมชนแก้ปัญหาผู้ป่วยโรคเบา

หวาน กิจกรรม 5 ส. ปรับภูมิทัศน์วัดสร้างสุขภาพชุมชน กิจกรรมสาธารณสงเคราะห์สู้ภัยโควิด

4. จัดเวทีบทเรียนสร้างแผนที่วัดหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ต้นแบบคณะ

สงฆ์อ�าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์      

3
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5. พัฒนาวัดเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) น�านโยบายคณะสงฆ์และงาน

คณะสงฆ์บูรณาการกับการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมกับเครือข่าย  

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหลบุ วดักดุอ้อ มผีลงานสร้างสรรค์กจิกรรมจากการพัฒนา

วดัต่อเนือ่งจัดท�าแผนงาน แฟ้มงาน ผลงานอย่างเป็นระบบ กจิกรรมชมุชนเครอืข่ายร่วมดแูลผูไ้ด้รบั

ผลกระทบจากโรคโควดิ-19 ส่งเสรมิการบ�าเพจ็บญุ ดแูลประชาชนชน การย้ายคนืถิน่ของประชาชน 

สนับสนุนกิจกรรมวิถีพุทธโดยวัดเป็นแกนน�าส่งเสริมสร้างขวัญก�าลังใจแก่ประชาชน และประสาน

งานพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ วัดกุดอ้อ ต�าบลหลุบ อ�าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด

กาฬสนิธุ ์วดับ้านหนองอบีตุร อ.ห้วยผึง้ จ.กาฬสนิธุ ์วดัอโศการาม บ้านยอดแกง อ�าเภอนามน จงัหวดั

กาฬสินธุ์. ให้เป็นวัดตัวอย่างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  จัดกิจกรรมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธภายใต้ความ

ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย สนับสนุนหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ภารกิจทั้ง 

8 ด้าน สนองงานคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์
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3.2.4	จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม มีพระสงฆ์  คณะสงฆ์  สืบต่อพระพุทธศาสนามานาน มีการขุดพบ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต และที่ส�าคัญยิ่งก็คือการ

ขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองค�า เงิน และส�าริด ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่

ในพุทธศตวรรษที่ 13-15 สมัยทวาราวดี แสดงให้เห็นว่าวัดเป็นศูนย์ร่วมการจัดกิจกรรมงานคณะ

สงฆ์ จัดกิจกรรมตอบสนองความต้องการชุมชน สังคม แสดงให้ความต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามบทบาทหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล ท้ังนี้ หน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ได้เลือกวัดที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วม

กับโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ จ�านวน 3 วัด  จัดกิจกรรมการ

พฒันาเครือข่ายองค์กรสขุภาวะวถีิพทุธเชิงสร้างสรรค์ในพืน้ที ่ได้แก่ 1. หน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบลท่าสองคอน วดัขุนพรหมด�าร ิ(บ้านอปุราช) 2. หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลเลงิแฝก วดั

โสกคลอง 3. หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลเชยีงยนื วดักลางเชยีงยืน โดยน�าผลงานหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) กจิกรรมมคีณุลักษณะเด่นตามบทบาทหน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบล (อ.ป.ต.) ทั้ง  8  ด้าน 1. ศีลธรรมและวัฒนธรรม 2. สุขภาพอนามัย 3. สัมมาชีพ 4. สันติสุข 

5. ศึกษาสงเคราะห์ 6. สาธารณสงเคราะห์ 7. กตัญูกตเวทิตาธรรม 8. สามัคคีธรรม จัดกิจกรรม

ต่อยอดเชิงสร้างสรรค์สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธจัดกิจกรรมสร้างสรรค์

ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน สนองงานคณะสงฆ์แสดงผลงานแบบบูรณาการ

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ·‹ÒÊÍ§¤Í¹
วัดขุนพรหมด�าริ	ต�าบลท่าสองคอน	อ�าเภอเมืองมหาสารคาม	จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล:	พระครูสารกิจประยุต, ดร.		

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลท่าสองคอน มีผลงานลักษณะเด่น พัฒนาเป็นแหล่งเรียน

รู้ทางวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรม มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สงบ เหมาะส�าหรับเป็นสถานที่จัดกิจกรรม

อบรม สมัมนาบคุคลากรให้เป็นแกนน�าในการพฒันามจีติอาสาเป็นพลงัสนบัสนนุพฒันาชมุชนสงัคม

ทั้งนี้ได้พัฒนาวัดเป็นวัดต้นแบบบูรณาการงานคณะสงฆ์กับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน

เข้ามาจัดกิจกรรมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม  

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. จัดประชุมชี้แจงและรับทราบก�าหนดโครงการ  จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือกับเครือ

ข่ายวดัขนุพรหมด�าร ิ(บ้านอปุราช) ต�าบลท่าสองคอน อ�าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 

1
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วัดกลางเชียงยืน อ�าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  และวัดโสกคลอง ต�าบลเลิงแฝก อ�าเภอกุดรัง 

จังหวัดมหาสารคาม

2. จดักิจกรรมอบรมประชาชนรกัษาศีล จัดกจิกรรม 5 ส. ปรับภูมทัิศน์วดัสร้างสุขภาพชมุชน 

จัดกิจกรรมชุมชนเครอืข่ายร่วมพฒันาพืน้ทีว่ดั เป็นระยะ ๆ  มาตรการ แนวทางปฏิบตั ิประกาศ และ

ค�าสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

3. จดัอบรมประชาชนประกอบสมัมาชพี เมนอูาหารสูโ้ควดิส�าหรบัผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดโรคโควิด-19

4. จัดเวทีบทเรียนสร้างแผนที่วัดหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ต้นแบบคณะ

สงฆ์อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

5. พัฒนาวัดเป็นวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ศูนย์กลางการจัดอบรมพัฒนาบุคคลกร และสร้าง

ภมูคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 สวนครวัวดัรองรบัเมนอูาหารสูโ้ควดิ และกจิกรรมลานธรรมพฒันาคณุภาพ

ชีวิตประชาชน 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลท่าสองคอน วัดขุนพรหมด�าริ มีการจัดท�าแผนงาน แฟ้ม

งาน ผลงานอย่างเป็นระบบ มีผลงานสร้างสรรค์กิจกรรมลานธรรมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด 19 

ต่อยอดจากพฒันาวดัเป็นวดั ประชา รฐั สร้างสขุ ศนูย์กลางการจดัอบรมพฒันาบคุคลกร เชงิอนรุกัษ์

ประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมออกก�าลังกายสร้างสรรค์พัฒนาพื้นที่วัด 5 ส. รองรับการปฏิบัติธรรม 

งานคณะสงฆ์ สร้างความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐั หน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมกจิกรรมกบัหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลท่าสองคอน วัดขุนพรหมด�าริ

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
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Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅàÅÔ§á½¡
วัดโสกคลอง	ต�าบลเลิงแฝก	อ�าเภอกุดรัง	จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล:	พระมหาวชิรวิทย์ อคุคปฺโถ
หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลเลิงแฝก มผีลงานลักษณะเด่น วดัพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้

ทางวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรม มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สงบ เหมาะส�ารับเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรม
อบรม สัมมนาบุคคลกรให้เป็นแกนน�าในการพัฒนามีจิตอาสาเป็นพลังสนับสนุนพัฒนาชุมชนสังคม
ทั้งนี้ได้พัฒนาวัดเป็นวัดต้นแบบบูรณาการณ์งานคณะสงฆ์กับหน่วยงานภาครัฐ  

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม
1. จัดประชุมชี้แจงและรับทราบก�าหนดโครงการ จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือกับ

เครือข่ายวัดขุนพรหมด�าริ (บ้านอุปราช) ต�าบลท่าสองคอน อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม วัดกลางเชียงยืน อ�าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม และวัดโสกคลอง ต�าบลเลิงแฝก 
อ�าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

2. จดักจิกรรมอบรมประชาชนรกัษาศลี จัดกจิกรรม 5 ส. ปรับภมูทิศัน์วดัสร้างสุขภาพชมุชน 
จดักจิกรรมชมุชนเครอืข่ายร่วมพฒันาพืน้ทีว่ดัเป็นระยะ ๆ  มาตรการ แนวทางปฏบิติั ประกาศ และ
ค�าสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

3. จดัอบรมประชาชนประกอบสมัมาชพี เมนอูาหารสูโ้ควดิส�าหรบัผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

4. จัดเวทีบทเรียนสร้างแผนที่วัดหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ต้นแบบ
คณะสงฆ์อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

5. พฒันาวดัเป็นวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ศนูยก์ลางการจัดอบรมพฒันาบุคคลากร และสร้าง
ภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด 19 สวนครัววัดรองรับเมนูอาหารสู้โควิด และกิจกรรมลานธรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลเลงิแฝก วดัโสกคลอง มผีลงานสร้างสรรค์กจิกรรมวถิพุีทธ

ชุมชนสร้างภูมคิุม้กันป้องกนัโควดิ 19 ต่อยอดจากพัฒนาวดัเป็นวดั ประชา รฐั สร้างสขุ ร่วมกบัเครอื

ข่ายองค์กรสขุภาวะวิถีพทุธมีการจดัท�าแผนงาน จดักจิกรรม 5 ส. ปรบัภมูทิศัน์วดัสร้างสขุภาพชมุชน 

จัดกิจกรรมชุมชนเครือข่ายร่วมพัฒนาพ้ืนที่วัด สร้างขวัญก�าลังใจสู้โควิดส�าหรับผู้ได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅàªÕÂ§Â×¹
วัดกลางเชียงยืน	ต�าบลเชียงยืน	อ�าเภอเชียงยืน	จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล:	พระครูสุตวิชัยธรรม, ดร

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลเชียงยืน มผีลงานลักษณะเด่น จัดกจิกรรมวถิีพุทธพัฒนา

เป็นแหล่งเรยีนรูท้างวฒันธรรม ชมุชนคุณธรรม มีสภาพแวดล้อมร่มร่ืน สงบ เหมาะส�าหรบัเป็นสถาน

ทีจั่ดกิจกรรมอบรมพระสงฆ์ อบรมประชาชนให้เป็นแกนน�าในการพฒันามจีติอาสาเป็นพลงัสนบัสนนุ

พัฒนาชุมชนสงัคม พัฒนาวดัเป็นวดัต้นแบบบรูณาการงานคณะสงฆ์กบัหน่วยงานภาครฐั หน่วยงาน

ภาคเอกชนในอ�าเภอเชียงยืน   

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. จัดประชุมชี้แจงและรับทราบก�าหนดโครงการ จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือกับ

เครือข่ายวัดขุนพรหมด�าริ (บ้านอุปราช) ต�าบลท่าสองคอน อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด

มหาสารคาม วัดกลางเชียงยืน อ�าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม และวัดโสกคลอง ต�าบลเลิงแฝก 

อ�าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

2. จดักจิกรรมอบรมประชาชนรกัษาศลี จัดกจิกรรม 5 ส. ปรับภมูทัิศน์วดัสร้างสุขภาพชมุชน 

จดักจิกรรมชมุชนเครือข่ายร่วมพฒันาพืน้ท่ีวดั และจดัพืน้ทีว่ดัเป็นสถานทีส่งัเกตอาการผูส้มัผสัเสีย่ง

สูงระดับต�าบลเชียงยืน พร้อมจัดกิจกรรมเสริมระหว่างการกักตัวดูอาการ

3. จดัอบรมประชาชนประกอบสมัมาชีพ เมนอูาหารสูโ้ควิดส�าหรบัผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดโรคโควิด-19

4. จัดเวทีบทเรียนสร้างแผนที่วัดหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ต้นแบบ

คณะสงฆ์อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม      

5. พัฒนาวัดเป็นวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ศูนย์กลางการจัดอบรมพัฒนาบุคคลากร และสร้าง

ภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด-19 สวนครัววัดรองรับเมนูอาหารสู้โควิด และกิจกรรมลานธรรมพัฒนา

คุณภาพชีวิตโรงเรียนผู้สูงอายุและประชาชน  

3
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลเชียงยืน วัดกลางเชียงยืน มีผลงานสร้างสรรค์กิจกรรม

จากการพัฒนาวัดต่อเนื่องจัดท�าแผนงาน แฟ้มงาน ผลงานอย่างเป็นระบบ จัดพื้นที่วัดเป็นสถานที่

สงัเกตอาการผูส้มัผสัเสีย่งสงูระดบัต�าบลเชยีงยนื  พร้อมจดักจิกรรมเสรมิระหว่างการกกัตวัดอูาการ

ร่วมกับการจัดงานบุญเชิงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาพื้นที่วัด 5 ส. 

สร้างความร่วมมือกับประชาชนทุกภาคส่วน  

3.2.5	จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มีพระสงฆ์ คณะสงฆ์ วัดจ�านวนมากท่ีสุดใน

ประเทศ และวัดเป็นศูนย์ร่วมการจัดกิจกรรมงานคณะสงฆ์ จัดกิจกรรมตอบสนองความต้องการ

ชมุชน สงัคม ท้ังน้ีหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) คณะสงฆ์จงัหวดันครราชสมีาได้เลอืก

วดัทีส่นใจเข้ามามส่ีวนร่วมกบัโครงการพฒันาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวถีิพุทธเชงิสร้างสรรค์ จ�านวน 

4 แห่ง จัดกจิกรรมการพฒันาเครอืข่ายองค์กรสขุภาวะวถิพีทุธเชงิสร้างสรรค์ในพืน้ที ่ได้แก่ 1. หน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลตมู วดัพรหมราช 2. หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหนองบัวศาลา 

วัดหนองบัวศาลา 3. หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล พังเทียม วัดชายพะเนา 4. หน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลกระชอน วัดตลาดประดู่ โดยน�าผลงานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล 

(อ.ป.ต.) กิจกรรมคุณลักษณะเด่นตามบทบาทหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ทั้ง 

8 ด้าน 1. ศีลธรรมและวัฒนธรรม 2. สุขภาพอนามัย 3. สัมมาชีพ 4. สันติสุข 5. ศึกษาสงเคราะห์ 

6. สาธารณสงเคราะห์ 7. กตัญูกตเวทิตาธรรม 8. สามัคคีธรรม จัดกิจกรรมต่อยอดเชิงสร้างสรรค์

สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ตอบสนองความ

ต้องการของชุมชน สนองงานคณะสงฆ์แสดงผลงานแบบบูรณาการ
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Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅµÙÁ
วัดพรหมราช	ต�าบลตูม	อ�าเภอปกธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลตูม:	พระครูโกศลธรรมวิบูล
หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลตมู มผีลงานลักษณะเด่น เป็นศนูย์กลางจดักจิกรรมชมุชน  

หน่วยงานเครือข่าย ในวัดมีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรมที่มีความสุขความดีงาม มี
สภาพแวดล้อมท่ีดีและมีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีทั้งวัดและชุมชนพร้อมเปิดการท่องเที่ยว
ชุมชน ก่อเกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ สามารถต่อยอดวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์กิจกรรม
ส่งเสรมิสุขภาวะ ส่งเสรมิการสขุภาพจติ สขุภาพกายทีด่ ีพร้อมเผชญิสถานการณ์การระบาดของเชือ้
ไวรสัโควดิ กิจกรรมสร้างสรรค์ก่อให้เกดิการดแูล รกัษา ช่วยเหลือสร้างขวญัก�าลังใจแก่พระสงฆ์และ
ประชาชน

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม
1. จัดประชุมช้ีแจงและรับทราบก�าหนดโครงการ จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือกับ

เครือข่ายวัดพรหมราช
2. จดักิจกรรมอบรมประชาชนรกัษาศีล จดักจิกรรม 5 ส. ปรบัภูมทิศัน์วัดสร้างสขุภาพชมุชน 

จัดกิจกรรมชุมชนเครือข่ายร่วมพัฒนาพื้นที่วัดสร้างสุข
3. จดัอบรมประชาชนประกอบสมัมาชพีจากงานบญุเว้นจากอบายมขุ (วนัส�าคญัทางพระพทุธ

ศาสนา)
4. จัดเวทีบทเรียนสร้างแผนที่วัดหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ต้นแบบวัด 

ประชา รัฐสร้างสุข ศูนย์กลางกิจกรรมชุมชน
5. พัฒนาวัดเป็นวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด-19 ควิด 19 และ

กิจกรรมพึ่งพาแก้ปัญหาผู้ป่วยโรคเบาหวาน  

1
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77พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. และคณะ
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลตมู วัดพรหมราช ร่วมกบัเครอืข่ายองค์กรสขุภาวะวถิพีทุธ

เชิงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ จัดท�าแผนงาน แฟ้มงาน ผลงานอย่างเป็น

ระบบ มีผลงานสร้างสรรค์พัฒนาวัดเป็นวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด-19 

กิจกรรม 5 ส. ส่งเสริมกายออกก�าลังกายพระสงฆ์สูงอายุ และกิจกรรมแก้ปัญหาผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

สลัดผักพื้นบ้านลดน�้าตาลในเลือด

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅË¹Í§ºÑÇÈÒÅÒ
วัดหนองบัวศาลา	ต�าบลหนองบัวศาลา	อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล:	พระอธิการบุญส่ง ปสนฺนจิตฺโต

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหนองบัวศาลา มีผลงานลักษณะเด่น เป็นการพัฒนาวัด

ให้เป็นศูนย์กลางชุมชนส่งเสริมประชาชนให้มีศีลธรรมประจ�าใจและรักษาวัฒนธรรมชุมชนวิถีพุทธ 

ช่วยสร้างความสุขแก่ประชาชนได้หลากหลายมิติ ก่อเกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ 

สามารถต่อยอดวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ ส่งเสริมการสุขภาพจิต สุขภาพกาย

ที่ดี พร้อมเผชิญสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด กิจกรรมสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการดูแล 

รักษา ช่วยเหลือสร้างขวัญก�าลังใจแก่พระสงฆ์และประชาชน พัฒนาพื้นวัดรองรับกิจกรรม

ชุมชน กิจกรรม 5 ส. พัฒนาสวนครัววัดส่งเสริมสุขภาพ

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. จัดประชุมชี้แจงและรับทราบก�าหนดโครงการ จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือกับเครือ

ข่ายวัดหนองบัวศาลา

2. จดักจิกรรมอบรมประชาชนรกัษาศลี จัดกจิกรรม 5 ส. ปรับภูมทิศัน์วดัสร้างสขุภาพชมุชน 

จัดกิจกรรมชุมชนเครือข่ายร่วมพัฒนาพื้นที่วัด สร้างสวนครัววัด

3. จัดอบรมประชาชนประกอบสัมมาชีพ กลุ่มแม่ครัววัด เพื่อท�าอาหารสุขภาพงานบุญ

4. จัดเวทีบทเรียนสร้างแผนที่วัดหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหนองบัวศาลา

5. พฒันาวัดหนองบัวศาลาเป็นศนูย์กลางวดัสร้างภมูคุ้ิมกนัป้องกันโรคโควดิ-19 และกจิกรรม

พึงพาแก้ปัญหาผู้ป่วยโรคเบาหวาน เมนูอาหารสู้โควิด  
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหนองบวัศาลา วดัหนองบวัศาลา ร่วมกบัเครือข่ายองค์กร

สุขภาวะวิถีพุทธมีการจัดท�าแผนงาน แฟ้มงาน ผลงานอย่างเป็นระบบต้นแบบคณะสงฆ์จังหวัด

นครราชสีมา มีผลงานสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม บวชเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรม

สร้างสรรค์ปรงุอาหารพ้ืนบ้านเพ่ือสขุภาพ พัฒนาสวนครวัวดัรองรบักจิกรรมปฏิบตัธิรรมเพือ่ให้จิตใจ

เข้าถึงความสงบสุขจิต กาย ป้องกันโรคโควิด-19

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ¾Ñ§à·ÕÂÁ
วัดชายพะเนา	ต�าบลพังเทียม	อ�าเภอพระทองค�า	จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล:	พระครูไพศาลสุทธิคุณ

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ต�าบลพังเทียม มีผลงานลักษณะเด่น เป็นการ

จัดกิจกรรมวิถีพุทธให้เกิดความร่วมมือกับชาวบ้าน ชุมชน องค์กรเครือข่าย ได้แก่ การจัดกิจกรรม

รักษาศีลเจริญภาวนา การจัดกิจกรรมพัฒนาปัญญา อบรมให้ความรู้ชาวบ้านในชุมชน นักเรียน จัด

กิจกรรมส่งเสริมรักษาประเพณีวัฒนธรรมพุทธ พัฒนาพื้นที่วัด สร้างความสุขกายสุขใจ ส่งเสริมสุข

ภาพ กิจกรรมบวช งดเหล้า งดยาเสพติด เช่น ตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดงานบุญ

ประเพณีชาวพุทธ สนับสนุนการศึกษาพระสงฆ์ เป็นต้น 

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
»ÃÐ¨íÒµíÒºÅË¹Í§ºÑÇÈÒÅÒ
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79พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. และคณะ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. จัดประชุมชี้แจงและรับทราบก�าหนดโครงการ จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือกับเครือ

ข่ายวัดทองหลาง อ.พระทองค�า จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นคณะกรรมการอ�านวยการอบรมประชาชน

ประจ�าอ�าเภอ (คณะกรรมการ อ.ป.อ.) และวัดชายพะเนา ได้ด�าเนินงานตามนโยบายคณะสงฆ์   

2. จัดกิจอบรมประชาชนรักษาศีล จัดกิจกรรม 5 ส. ปรับภูมิทัศน์วัดสร้างสุขภาพชุมชน จัด

กิจกรรมชุมชนเครือข่ายร่วมพัฒนาพื้นที่วัด กิจกรรมพัฒนาวัดทองหลาง 

3. จัดอบรมประชาชนประกอบสัมมาชีพ  เมนูอาหารสู้โควิด  ส่งเสริมสัมมาชีพ  นักเรียนมี

รายได้ระหว่างเรียนร่วมกับครู  ผู้ปกครอง 

4. จัดเวทีบทเรียนสร้างแผนที่วัดหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ต้นแบบ 

5. พัฒนาวัดเป็นวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด-19

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลพงัเทยีม วดัชายพะเนา มกีารจดัท�าแผนงาน แฟ้มงาน ผล

งานอย่างเป็นระบบ มีผลงานสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ปรุง

อาหารพืน้บ้านเพือ่สขุภาพ เมนอูาหารสูโ้รคโควดิ-19 และปฏิบตัธิรรมเดนิจงกรมนวดเท้าเพือ่สุขภาพ

เพื่อให้จิตใจเข้าถึงความสงบสุขจิต กาย พัฒนาโรงเรียนบ้านทองหลางสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน�า รุ่นที่ 

12 มอบสิง่ของแก่คณะสงฆ์ ประชาชน ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควดิ-19 และจาก

อ่างเก็บน�้าล�าเชียงไกรแตก

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ¾Ñ§à·ÕÂÁ
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Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ¡ÃÐªÍ¹
วัดตลาดประดู่	ต�าบลกระชอน	อ�าเภอพิมาย	จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล:	พระครูปริยัติวราวุธ
หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลกระชอน มีผลงานลักษณะเด่น เป็นการพัฒนาเป็นแหล่ง

เรียนรู้ทางวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรมท่ีมีความสุขความดีงาม มีสภาพแวดล้อมที่ดี พัฒนางาน
คณะสงฆ์ ส่งเสริมสมาชิกชุมชนให้เป็นแกนน�าในการพัฒนามีจิตอาสาเป็นพลังสนับสนุนและการมี
ส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนและน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด�าเนินชีวิต และด�ารงชีวิตตามแบบวิถีวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิปัญญาที่ดีงามของท้องถิ่น 

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม
1. จัดประชุมช้ีแจงและรับทราบก�าหนดโครงการ จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือกับ

เครือข่ายวัดตลาดประดู่   
2. จดักจิกรรมอบรมประชาชนรกัษาศลี จดักจิกรรม 5 ส. ปรับภมูทิศัน์วดัสร้างสขุภาพชมุชน 

จัดกิจกรรมชุมชนเครือข่ายร่วมพัฒนาพื้นท่ีวัดสร้างสุข สนับสนุนพระคิลานุปัฏฐากบทบาท จัดท�า
บนัทกึความร่วมมอืกบัองค์กรเครอืข่าย อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) ต�าบลกระชอน
สร้างสุขภาวะแก่ชุมชน     

3. จัดอบรมประชาชนประกอบสัมมาชีพจากงานบุญเว้นจากอบายมุข (วันส�าคัญทาง-
พระพุทธศาสนา) งานบุญป้องกันโควิด ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่วัดส่งเสริมการเดินนวดเท้า การปฏิบัติ
ธรรมส่งเสริมสุขภาพระหว่างกักตัวรักษาโรคโควิด-19

4. จัดเวทีบทเรียนสร้างแผนที่วัดหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ต้นแบบงาน
บุญป้องกันโรคโควิด-19

5. พัฒนาวัดเป็นวัด ประชา รัฐ สร้างสุขสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด 19 และกิจกรรมพึ่งพา

แก้ปัญหาผู้ป่วยโรคเบาหวาน  

4
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลกระชอน วัดตลาดประดู่ ร่วมกบัเครือข่ายองค์กรสขุภาวะ

วิถีพุทธจัดท�าแผนงาน แฟ้มงาน ผลงานอย่างเป็นระบบ มีผลงานสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ประเพณี

วฒันธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ปรงุพืน้ทีว่ดั ส่งเสรมิการออกก�าลงักายเดินจงกรมนวดเท้า ปฏิบติั

ธรรมเพือ่ให้จิตใจเข้าถงึความสงบสขุจติ กาย งานบญุป้องกนัโรคโควดิ-19 จัดต้ังศนูย์กกัตัวในชมุชน  

3.3 ¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ/ÇÑ́ ·ÕèÃ‹ÇÁ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
 ã¹¾×é¹·ÕèÀÒ¤¡ÅÒ§
โครงการพฒันาเครอืข่ายองค์กรสขุภาวะวถิพีทุธเชงิสร้างสรรค์ มกีารด�าเนนิการร่วมกบัหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลและวัดในพื้นที่ภาคกลาง โดยมีจังหวัดที่ร่วมด�าเนินการทั้งสิ้นจ�านวน 

3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดระยอง สามารถส่งเสริมและผลักดัน

ให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและวัดจ�านวน 11 แห่ง ได้มีการขับเคลื่อนโครงการหรือ

กิจกรรมตามพันธกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล สนองงานกิจการคณะสงฆ์ ด�าเนิน

กจิกรรมตามโครงการยทุธศาสตร์ของคณะสงฆ์และหน่วยงานสนบัสนนุทีเ่กีย่วข้อง ท้ังในด้านสขุภาพ

อนามัย การจัดการและพัฒนาพื้นท่ีวัด ตลอดถึงการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ท้ังนี้สามารถน�าเสนอข้อมูลตามหัวข้อรูปแบบกิจกรรม 

ขั้นตอนการด�าเนินงาน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินกิจกรรม โดยสามารถน�าเสนอได้ดังนี้

3.3.1	จังหวัดนครสวรรค์

จงัหวดันครสวรรค์ เป็นจงัหวดัหนึง่ทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมกบัโครงการพฒันาเครอืข่ายองค์กร

สุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ โดยมีหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลจ�านวน 4 แห่งที่ด�าเนิน

กิจกรรมในพื้นที่ ประกอบด้วย หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลเกยไชย หน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลบึงเสนาท หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลบางเคียน และหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลสุขส�าราญ ทั้งนี้ ในการด�าเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลจังหวัด

นครสวรรค์ จะเน้นไปทีก่ารส่งเสรมิสมัมาชพีแก่ชมุชน ทัง้ด้านทกัษะ องค์ความรู้ ตลอดจนการเสริม

สร้างสขุภาวะทางปัญญาในการไปต่อยอดเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติให้ดยีิง่ขึน้ และนอกจากนีย้งัด�าเนนิ

การส่งเสริมการท�างานร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการเสริมสร้างสุขภาวะวิถีพุทธและเป็นที่พึ่งให้แก่

ชุมชน
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วัดเกยไชยเหนือ	(บรมธาตุ)	ต�าบลเกยไชย	อ�าเภอชุมแสง	จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระครูศรีภัทรนิโรธ

คณะสงฆ์ภายใต้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลเกยไชย ได้จดัท�ากจิกรรมส่งเสรมิสมัมาชพี 

: ผลติภณัฑ์จากตาลโตนด น�าภูมปัิญญาแบบชาวบ้านมาผสมผสานกับความคดิสร้างสรรค์ ผลติสนิค้า

ทีเ่ป็นผลติภัณฑ์จากตาลโตนดท่ีมีจ�านวนมากมายในพืน้ทีแ่ละเป็นวัตถดิุบชัน้ยอดในการท�าขนมตาล 

น�้าตาลสด โดยมีสโลแกนประจ�าของทีมงาน คือ “กินหวานอย่างไรไม่เป็นโรค” ซึ่งทางชุมชนรู้ดีอยู่

แล้วว่า น�้าตาลเป็นภัยต่อสุขภาพหากเมื่อคน ๆ  นั้น บริโภคน�้าตาลในปริมาณที่สูงมาก ๆ  ร่างกายจะ

เปลี่ยนน�้าตาลที่ได้รับมากเกินไปสะสมกลายเป็นไขมัน และเกิดโรคต่าง ๆ เช่น เบาหวาน ความดัน 

โรคอ้วน ฯลฯ ดังนั้น การจัดท�าผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลเกย

ไชยจึงเน้นเรื่องของสุขภาพ มีการขอค�าปรึกษาจากสาธารณสุขเกี่ยวกับจ�านวนน�้าตาลท่ีได้จาก

ผลิตภัณฑ์ ก�าหนดไม่เกินกว่าปริมาณที่สาธารณสุขก�าหนด ซึ่งการขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับ

ความอนุเคราะห์จาก “พระนรินทร์ นราสโภ” เลขานุการฯวัดเกยไชยเหนือ ซึ่งเป็นแกนน�าในการ

ขับเคล่ือนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชักชวนและเชิญชวนญาติโยมสาธุชนที่อยู่ในชุมชนเข้ามาร่วม

กจิกรรม พฒันาผลติภัณฑ์ตลาดโตนดเพือ่สร้างรายได้ให้กบัครวัเรอืน โดยเน้นเรือ่งสัมมาชพีตามพันธ

กิจของหน่วย อปต. ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่คณะสงฆ์ทั่วไปต้องช่วยเหลือชาวบ้าน ผลิตภัณฑ์ที่ได้

คิดสร้างสรรค์ในครั้งนี้มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ไอศกรีมจากตาลโตนด ขนมตาล ขนมเบื้องตาล 

เป็นต้น เม่ือผลิตแล้วความน่าสนใจต่อสินค้ายังไม่น่าประทับใจ ผลิตภัณฑ์ยังเหมือนสินค้าทั่วไป 

ไม่มีเอกลักษณ์ ไม่มีความบ่งบอกว่าเป็นสินค้ามาจากที่ใด ดังน้ัน จึงได้เพิ่มเติมการท�าบรรจุภัณฑ์ 

(Packaging) โลโก้ผลิตภัณฑ์ และป้ายสแตนประจ�าร้าน เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้แบรนด์ยี่ห้อของ

ผลติภัณฑ์ หลังจากได้ผลติภณัฑ์แล้วได้มกีารขบัเคลือ่นกจิกรรมน�าสนิค้าลงไปขายในชมุชน โดยการ

เปิดตลาดสินค้าชุมชนภายในวัดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ (กิจกรรมภายใต้ควบคุมโรคระบาดโควิด-19)

เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ซึ่ง

ท�าให้ชาวบ้านมรีายได้และน�าไปต่อยอดธรุกจิหลงัวกิฤตโควดิ-19 และเป็นการส่งเสรมิสมัมาชพีจาก

คณะสงฆ์อีกด้วย

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. การประชุมคณะท�างาน ภาคีเครือข่าย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนหารือและ

ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานร่วมกัน

2. ด�าเนนิการอบรมสมัมาชพี ยกระดบัเศรษฐกจิชมุชนแก่ชาวบ้านในพืน้ทีต่ลอดต้องชมท่าเรอื

คลองคาง ต�าบลเสนาท

1
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สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3. ฝกปฏิบัติการขาย และการจัดการร้านค้า และถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
4. สรุปผลการด�าเนินกิจกรรม และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. ได้ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด เช่น ไอศกรีมจากตาลโตนด ขนมตาล ขนมเบื้องตาล น�้าเชื่อม

หรือไซรัปจากตาลโตนด เป็นต้น
2. ได้พฒันารปูแบบบรรจภุณัฑ์ (Packaging) ของผลติภณัฑ์จากชมุชนให้มรีปูลกัษณ์สวยงาม 

เป็นที่น่าสนใจส�าหรับลูกค้าหรือผู้บริโภค
3. ได้พฒันาต่อยอดการหาช่องทางการตลาด โดยการจดัตลาดสนิค้าชมุชนภายในวดั จดัเป็น

ซุ้มร้านค้า และมีป้ายบ่งบอกร้านชัดเจน
4. เกิดความสามัคคีระหว่าง พระสงฆ์ ข้าราชการท้องถิ่น และประชาชนในท้องถ่ิน ได้ท�า

กิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
5. วัดเป็นที่พึ่งของชาวบ้านเมื่อถึงคราวยากล�าบาก วัดเป็นที่พึ่งทั้งทางจิตใจเยียวยาสภาพ

จิตใจในยามที่ชาวบ้านอยู่ในสถานการณ์โรคระบาด และนอกจากนั้นยังช่วยเหลือทางด้านอาชีพให้
ชาวบ้านมีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ จุนเจือค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต
หลังจากวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ผ่านพ้นไป

6. ได้ภาคีเครือข่ายท�างานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะวิถีพุทธ มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือสังคมร่วมกัน ได้รับความสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายท�าให้การช่วยเหลือผู้ป่วย

โควิดท�าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
»ÃÐ¨íÒµíÒºÅà¡ÂäªÂ
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วัดคลองคาง	ต�าบลบึงเสนาท	อ�าเภอเมืองฯ	จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระปลัดสุทัศน์ ธมฺมทีโป

คณะสงฆ์ภายใต้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลบึงเสนาท ได้จัดท�ากิจกรรมส่งเสริมด้าน

สัมมาชีพ โดยใช้ชื่อโครงการ “อบรมสัมมาชีพหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลบึงเสนาท” ให้

ความรู้ด้านการนวดแผนไทย การอบรมการอบสมุนไพร และการท�าตลาดน�้าชุมชน ร่วมมือกับ

มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ ซึง่เป็นหน่วยงานทีม่คีวามรูเ้ก่ียวกบัการท�าตลาดชมุชน ช่องทางการ

ขายสนิค้าชมุชน ตลาดนดัสนิค้าชมุชน ร่วมมอืกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสันพิง และ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลบึงเสนาท จดัอบรมการนวดแผนไทย ความรูด้้านสมนุไพรไทยและสมุนไพร

พืน้บ้าน การส่งเสริมด้านสมัมาชพีเป็นการสร้างอาชพีให้กับคนในชมุชน สร้างงาน สร้างรายได้ ท�าให้

ประชาชนสนใจในการเข้าร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม การจัดท�าตลาดน�้าชุมชนได้มีการจัดระเบียบการ

จัดเก็บค่าร้าน 20 บาท/วัน ซึ่งตลาดจะเปิดทุกเย็นวันเสาร์-อาทิตย์ มีจ�านวนร้านที่เข้าร่วมโครงการ

มากกว่า 30 ร้าน เช่น ร้านไอศกรีมโบราณ ร้านลูกชิ้นปิง ร้านห่อหมก ร้านหมูกระทะ ร้านน�้าปัน 

ร้านอาหารตามสั่ง ร้านผัดไท เป็นต้น จัดให้ทุกร้านรู้จักการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย การ

ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลาในการช�าระค่าร้าน ซึ่งหากร้านใดไม่ค้างจ่ายค่าร้าน 3 เดือนติดต่อกัน จะได้

รับรางวัลที่ทางหน่วยอบรมประชาชนจัดไว้ให้ การอบรมนวดแผนไทย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ 

เทคนิค การรู้จักเส้นเอ็นต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย์ เมื่ออบรมส�าเร็จหลักสูตรสามารถเข้าร่วมเป็น

สมาชกิและบรกิารนวดให้กบัลกูค้าภายในวดัคลองคาง ซ่ึงเปิดเป็นร้านนวดให้กบัลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 

มีจ�านวน 45 เตียง

การด�าเนินกิจกรรม

1. การประชุมคณะท�างาน ภาคีเครือข่าย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนหารือและ

ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานร่วมกัน

2. ด�าเนนิการอบรมสมัมาชพี ยกระดบัเศรษฐกจิชมุชนแก่ชาวบ้านในพืน้ทีต่ลอดต้องชมท่าเรอื

คลองคาง ต�าบลเสนาท

3. ฝกปฏิบัติการขาย และการจัดการร้านค้า และถอดบทเรียนการด�าเนินงาน

4. สรุปผลการด�าเนินกิจกรรม และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน

2



85พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. และคณะ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1. ได้สร้างความสามัคคีร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ภายใต้หลัก “บวร”

2. ได้พัฒนาการท�าการตลาดสินค้าชุมชน การหาช่องทางการขายรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้าง

รายได้ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมอบรม

3. ได้พัฒนาทักษะการนวดแผนไทย เพื่อน�าไปประกอบการนวดเชิงอาชีพและประกอบการ

ของขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตหมอนวดแผนไทย จากสภาการแพทย์ไทย

4. ได้ปลูกจิตส�านึกที่ดีให้กับนักเรียน มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรู้จักความรับผิดชอบ

5. ได้พฒันาการประกอบสมัมาชพี รู้จักการประกอบอาชพีเสรมิ ไม่ดูถูกอาชพีและการได้เงนิ

น้อยจากการขายเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายในชุมชน แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และสุจริตต่ออาชีพ

6. ได้สร้างแหล่งพบปะสังสรรค์ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลาย แลกเปลี่ยนความคิด แลก

เปลี่ยนสินค้าและบริการของคนในชุมชน

7. ได้ภาคีเครือข่ายการท�างานร่วมกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บ้าน วัด โรงเรียน 

และหน่วยงานราชการ

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
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Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅºÒ§à¤ÕÂ¹
วัดท่ามะพลับราษฎร์บ�ารุง	ต�าบลบางเคียน	อ�าเภอชุมแสง	จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระครูนิยมสัทธาคุณ

คณะสงฆ์ภายใต้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลบางเคียน ได้จัดท�ากิจกรรมส่งเสริมด้าน

สัมมาชีพ โดยใช้ชื่อโครงการ “อบรมสัมมาชีพหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลบางเคียน” ขับ

เคลือ่นกิจกรรมให้ประชาชนมอีาชพีเสรมิ สร้างรายได้ ประกอบสมัมาชีพอย่างสจุริต เป็นอาชพีเสรมิ

จากการท�าการเกษตร ซึง่พืน้ทีบ่รเิวณต�าบลบางเคยีนประกอบอาชพีท�านาเป็นอาชพีหลกั และท�าการ

เกษตรอื่น ๆ เช่น ปลูกผัก ดอกมะลิ ดอกรัก แตงไทย เป็นต้น กิจกรรมส่งเสริมที่ทางวัดท่ามะพลับ

ราษฎร์บ�ารุงได้ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริมภายใต้โครงการฯ ที่ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย คือการอบรมการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก เพราะเนื่องจากท่านเจ้าอาวาส

มีกลุ่มสัมมาชีพระดับจังหวัดและวิสาหกิจชุมชนที่เป็นเครือข่าย มีความต้องการผลิตภัณฑ์ตะกร้า

สานจากเส้นพลาสตกิ และตลาดมคีวามต้องการ มสิีนค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า การ

อบรมพัฒนาในครั้งนี้เป็นการเพิ่มสมาชิกการท�าตะกร้าสานฯ และผลักดันให้มีอาชีพเสริม สร้างราย

ได้ ด้วยอาชีพสุจริต และการรวมกลุ่มมีส่วนร่วมและสร้างความสามัคคีระหว่างคนในชุมชน

การด�าเนินกิจกรรม

การด�าเนินกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลบางเคียน ได้รับการตอบรับจาก

หน่วยงานภาคีเครือข่าย ประชาชนทั่วไปจ�านวนมาก มีผู้เข้าร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม ได้รับการฝก

อบรมการสานตะกร้าสานจากเส้นพลาสตกิ วธิกีารรดีเส้นพลาสตกิ การขึน้ลายและโครงตะกร้า การ

เลือกโทนสี เทคนิคการสาน ความละเอียดของเส้นพลาสติก และการเก็บงานเมื่อสานเสร็จแล้ว 

เป็นต้น อบรมการขายผลติภณัฑ์ทัง้แบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ วธิกีารใช้โทรศพัท์มอืถอืถ่ายรูป

สนิค้าให้ดสูวยงาม สนิค้าตรงปก ฯลฯ ซึง่จากกิจกรรมการขบัเคล่ือนโครงการนีท้�าให้ประชาชนทีม่า

เข้าร่วมอบรมได้เกิดความสามัคคี มีการท�างานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาการของแต่ละคน

ให้คนอื่นได้ทราบ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1. ได้สร้างความสามัคคีร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ภายใต้หลัก “บวร” 

2. ได้พฒันาการท�าผลติภณัฑ์ตะกร้าสานจากเส้นพลาสตกิ เพือ่พัฒนาฝีมอืและสร้างอาชพีเสริม

3. ได้พัฒนาทักษะการขายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ขายสินค้าออนไลน์
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4. ได้พฒันาการประกอบสมัมาชพี รู้จักการประกอบอาชพีเสรมิ ไม่ดูถูกอาชพีและการได้เงนิ

น้อยจากการขายเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายในชุมชน แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และสุจริตต่ออาชีพ

5. ได้สร้างแหล่งพบปะสังสรรค์ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลาย แลกเปลี่ยนความคิด 

แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของคนในชุมชน

6. ได้ภาคีเครือข่ายการท�างานร่วมกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บ้าน วัด โรงเรียน 

และหน่วยงานราชการ

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅÊØ¢ÊíÒÃÒÞ
วัดประชาสรรค์	ต�าบลสุขส�าราญ	อ�าเภอตากฟ้า	จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระครูวินัยธร สรยุทธ ฐานวุฑฺโฒ, ดร.

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลสุขส�าราญ ด�าเนินกิจกรรมวัดประชา รัฐ สร้างสุข ต�าบล

สุขส�าราญ เพื่อสนองงานกิจการคณะสงฆ์ของจังหวัดนครสวรรค์ การขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้งาน

วัดประชา รัฐ สร้างสุข เป็นไปตามพันธกิจ คือ 1. พัฒนาพื้นที่ทางกายของวัดและชุมชนให้สะอาด 

ร่มรื่น สวยงามเป็นสถานที่สัปปายะ 2. พัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วย

วิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ 3. พัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดและชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา 

เป้าหมายที่ส�าคัญของการด�าเนินงานวัดประชา รัฐ สร้างสุข คือ “วัดสวยด้วยความสุข” และ 

“การสร้างวัดในใจคน”

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

การขบัเคลือ่นกจิกรรมภายใต้โครงการพฒันาเครอืข่ายองค์กรสขุภาวะวถิพีทุธเชงิสร้างสรรค์ 

ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
»ÃÐ¨íÒµíÒºÅºÒ§à¤ÕÂ¹
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วิทยาลัย ร่วมกับคณะสงฆ์ภายใต้วัดประชา รัฐ สร้างสุข วัดประชาสรรค์ ได้ยึดแนวทางตามพันธกิจ

ของโครงการใหญ่ ขับเคลื่อนโครงการ “วัดสวยด้วยความสุข : วัดน่าอยู่ สวยงามสัปปายะตามหลัก 

5 ส” โดยเน้นการจัดระเบียบวัดให้มีความเรียบร้อย มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. สะสาง จัดการเก็บกวาดวัสดุ อุปกรณ์ ขยะต่าง ๆ ที่อยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ของวัดให้เป็น

ระเบียบ สิ่งใดที่สามารถใช้ได้ก็เก็บไว้เป็นหมวดหมู่ สิ่งใดที่ไม่สามารถใช้ได้ก็ก�าจัดทิ้ง โดยขายเป็น
ของเก่า หรือน�าไปรีไซเคิล ท�าประโยชน์อื่น ๆ

2. สะอาด ท�าความสะอาดพื้นที่ของวัด โดยการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งทาง
ภาครฐัและภาคเอกชน เช่น คณะสงฆ์ต�าบลสขุส�าราญ เทศบาลต�าบลตากฟ้า โรงเรยีนวดัประชาสรรค์ 
เป็นต้น ร่วมกันท�าความสะอาดพื้นที่ของวัด ตามจุดส�าคัญ ๆ พุทธสถาน เช่น ลานวัด สวนหย่อม ที่
นัง่เล่น ศาลาการเปรยีญ และนอกจากนัน้ได้มกีารแบ่งพืน้ทีใ่ห้พระสงฆ์ภายในวดัดแูลท�าความสะอาด 
ปัดกวาดลานวัด และสถานที่ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเสขียวัตรของพระสงฆ์

3. สะดวก ท�าป้ายบอกทางและท�าป้ายบอกสถานที่ต่าง ๆ ที่ส�าคัญภายในวัด เพื่อบ่งบอกให้
รู้จักสถานที่ สร้างความสะดวกสบายให้กับญาติโยมที่มาท�าบุญได้รู้จักและไปถึงจุดหมายโดยไม่ต้อง
เสียเวลา

4. สร้างมาตรฐาน ท�าการวางกฎเกณฑ์ของทางวดัร่วมกบัคณะกรรมการผู้น�าชมุชน โดยมข้ีอ
ตกลงร่วมกันในการรักษาความสะอาด เมื่อหน่วยงานต่าง ๆ มาใช้พื้นที่ของทางวัดจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ เช่น งานอุปสมบท งานแต่งงาน งานฉลองเลือ่นต�าแหน่ง งานวนัเกดิ กจิกรรมของหน่วยงานราชการ 
เช่น อบรม สัมมนา ให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ กับประชาชนในพื้นที่

5. สร้างวินยั เคารพกฎกตกิาตามกฎเกณฑ์ท่ีทางวดัและคณะกรรมการผูน้�าชมุชนร่วมกนัร่าง
ข้อตกลง โดยการสร้างวัดในชุมชนให้เป็นวัดที่น่าอยู่ มีความสัปปายะ ร่มรื่น สะอาด สบายตา รู้สึก
จิตใจแจ่มใส่เมื่อได้ก้าวขาเข้ามาพักอาศัยกายในวัด ท�าให้จิตใจชื่นบาน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. ได้สร้างความสามัคคีร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ภายใต้หลัก “บวร” 
2. ได้สร้างการมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
3. ได้พัฒนาวัดให้เป็นพื้นที่น่าอยู่ มีความสัปปายะ เหมาะส�าหรับการกราบไหว้และท�าบุญ
4. ได้จัดแบ่งพื้นที่ของวัดให้มีความเหมาะสม ใช้พื้นที่ของวัดเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น
5. วัดสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีป้ายบอกทาง และสถานที่ อย่างเหมาะสม
6. ได้ภาคีเครือข่ายการท�างานร่วมกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บ้าน วัด โรงเรียน 

และหน่วยงานราชการ



89พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. และคณะ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3.3.2	จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี มีพระสงฆ์ คณะสงฆ์ ที่ด�าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสังคมมาอย่าง

ต่อเน่ือง โดยวัดท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ซ่ึงกิจกรรม

ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม ท้ังนี้หน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีได้เลือกวัดที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการพัฒนา

เครอืข่ายองค์กรสขุภาวะวิถีพทุธเชงิสร้างสรรค์ จ�านวน 4 วดั จดักจิกรรมการพฒันาเครอืข่ายองค์กร

สุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ ได้แก่ 1. หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลพัฒนานิคม 

2. หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลช่องสาริกา 3. หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลน�้าสุด 

4. วดัราษฎร์มงคล โดยน�าผลงานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) กจิกรรมคณุลกัษณะ

เด่นตามบทบาทหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ทั้ง 8 ด้าน 1. ศีลธรรมและวัฒนธรรม 

2. สุขภาพอนามัย 3. สัมมาชีพ 4. สันติสุข 5. ศึกษาสงเคราะห์ 6. สาธารณสงเคราะห์ 7. กตัญู

กตเวทิตาธรรม 8. สามัคคีธรรม จัดกิจกรรมต่อยอดเชิงสร้างสรรค์สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย

องค์กรสุขภาวะวิถีพุทธจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน สนองงาน

คณะสงฆ์แสดงผลงานแบบบูรณาการ

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
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Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ¾Ñ²¹Ò¹Ô¤Á
วัดหนองนา	ต�าบลพัฒนานิคม	อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี	

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระครูสุธรรมนิวิฐ

การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ของ

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลพัฒนานิคม ในครั้งนี้ขับเคลื่อนโดยวัดหนองนา ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 

17 ต�าบลพัฒนานิคม อ�าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มี พระครูสุธรรมนิวิฐ เป็นประธานหน่วยอบ

รมฯ มีจุดประสงค์เพื่อสนองงานกิจการคณะสงฆ์ ตามพันธกิจ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านศีลธรรมและ

วฒันธรรม ด้านสขุภาพอนามยั ด้านสมัมาชพี ด้านสนัติสขุ ด้านศกึษาสงเคราะห์ ด้านกตญัูกตเวทติา

ธรรม และ ด้านสามคัค ีโดยใช้วดัเป็นศูนย์กลางการพฒันาชาวบ้าน ให้มอีาชพีและงานท�า ช่วยเหลอื

ในยามตกทกุข์ได้ยาก ประสบภยัทางธรรมชาต ิและท�ากิจกรรมการมส่ีวนร่วมของประชาชนภายใน

พื้นที่ร่วมกัน

การด�าเนินกิจกรรม

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลพัฒนานิคม ได้จัดท�ากิจกรรมส่งเสริมด้านสาธารณ

สงเคราะห์ ภายใต้ชื่อโครงการ “การส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์เพ่ือผู้ยากไร้และประสบภัย

ธรรมชาติ” โดยการร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยร่วมมือกัน ระดม

ก�าลังเพื่อหางบประมาณและสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์

ยาก การขบัเคลือ่นกจิกรรมในครัง้นีข้องหน่วยฯ ได้เน้นการช่วยเหลอืด้านสาธารณสงเคราะห์เพราะ

เนือ่งจากพืน้ท่ีจงัหวดัลพบุรมีคีวามต้องการด้านสาธารณสงเคราะห์จ�านวนมาก จากการส�ารวจพืน้ที่

ของคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีปรากฏพบว่ามีครอบครัวที่ยากจน อาศัยพื้นที่สาธารณะ ไม่มีที่ดินท�ากิน 

อาศัยเก็บของเก่าขาย ฯลฯ ดังนั้นจึงท�าให้คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี เล็งเห็นความส�าคัญด้านการส่ง

เสริมสาธารณสงเคราะห์กับประชาชน จึงได้เน้นนโยบายด้านสาธารณสงเคราะห์มากเป็นพิเศษกว่า

งานด้านอื่น ๆ และนอกจากนั้น พื้นที่ของอ�าเภอพัฒนานิคมยังได้ประสบภัยทางธรรมชาติอยู่บ่อย

ครั้ง เช่น วาตภัย ภัยแล้ง เป็นต้น โดยเฉพาะปีนี้ได้รับผลกระทบจากวาตภัยเป็นจ�านวนมาก ท�าให้

หลงัคาบ้านเรอืนของชาวบ้านเสยีหายเป็นจ�านวนมาก ทางหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลฯ ได้

เข้าไปช่วยเหลือเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ ข้าวสาร และอาหารแห้ง ฯลฯ เพื่อให้ชาวบ้านสามารถ

ด�ารงชีพไปได้และต่อสู้กับปัญหาและภัยต่าง ๆ ช่วยสนับสนุนการท�าหลังคาใหม่ บริจาคสังกะสี 

เป็นต้น ซึ่งการเข้าไปช่วยเหลือและขับเคลื่อนกิจกรรม ท�าให้พระสงฆ์ ชาวบ้าน และหน่วยงานภาค

รัฐ เอกชน มีความเข้าใจความทุกข์ยากร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้สึกซึ่งกันและกัน 

ได้ช่วยเหลอืเกือ้กลู รูส้กึเหน็อกเหน็ใจซึง่กนัและกนั และสร้างความสามคัคขีองคนในชมุชนให้มคีวาม

เป็นอันหนึ่งใจเดียว ต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ต่าง ๆ

1



91พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. และคณะ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1. ได้สร้างความสามัคคีร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ภายใต้หลัก “บวร”

2. ได้ส่งเสริมกิจการงานด้านสาธารณสงเคราะห์ของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

3. ได้ช่วยเหลือและให้ก�าลังใจชาวบ้านในยามตกทุกข์ได้ยาก ตามค�าที่ว่า “วัดต้องพ่ึงบ้าน 

บ้านก็ต้องพึ่งวัด” มีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จะท�าให้ชุมชนนั้นน่าอยู่ยิ่งขึ้น

4. ได้ผลักดันให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เห็นความตั้งใจและการท�างานของคณะสงฆ์ 

และเห็นบทบาทการท�างานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

5. ได้ภาคีเครือข่ายการท�างานร่วมกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บ้าน วัด โรงเรียน 

และหน่วยงานราชการ

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅª‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò
วัดช่องสาริกา	ต�าบลช่องสาริกา	อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระครูสมุห์วิสัญ ผาสุกฺกาโม

การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ ของ

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลพัฒนานิคม ในครั้งนี้ขับเคลื่อนโดยวัดช่องสาริกา ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 

183 หมู่ที่ 12 ต�าบลช่องสาริกา อ�าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มี พระครูสมุห์วิสัญ ผาสุกฺกาโม 

เป็นประธานหน่วยอบรมฯ มีจุดประสงค์เพื่อสนองงานกิจการคณะสงฆ์ ตามพันธกิจ 8 ด้าน ได้แก่ 

ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสัมมาชีพ ด้านสันติสุข ด้านศึกษาสงเคราะห์ 

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ¾Ñ²¹Ò¹Ô¤Á
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ด้านกตัญูกตเวทิตาธรรม และ ด้านสามัคคี โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชาวบ้าน ให้มีอาชีพ

และงานท�า ช่วยเหลอืในยามตกทกุข์ได้ยาก ประสบภยัทางธรรมชาต ิและท�ากจิกรรมการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนภายในพื้นที่ร่วมกัน

การด�าเนินกิจกรรม

คณะสงฆ์ภายใต้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลพฒันานคิม ได้จัดท�ากิจกรรมส่งเสริมด้าน

สมัมาชีพ ภายใต้ชือ่โครงการ “การส่งเสรมิงานคณะสงฆ์ด้านสมัมาชพีหน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบลช่องสาริกา” โดยการร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยร่วมมือกัน 

ให้ความรูเ้กีย่วกบัการท�าอาชพีให้กบัชาวบ้าน ได้รบัความช่วยเหลอือนเุคราะห์จากวทิยากรผูม้คีวาม

เชี่ยวชาญและช�านาญเกี่ยวกับการน�าวัสดุหรืออุปกรณ์เหลือใช้ในครัวเรือนหรืออยู่รอบตัว มาใช้

ประโยชน์ ประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า สามารถน�าไปเป็นสินค้าและขายสร้างรายได้ วิทยากร

ที่ให้การอบรมเป็นวิทยากรที่ทางองค์การบริหารส่วนต�าบลช่องสาริกา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพต�าบลช่องสารกิา ได้ให้ความร่วมมอืตลอดระยะเวลาด�าเนนิโครงการ และสามารถสร้างผลติภณัฑ์

และผลิตเป็นสินค้าขาย มียอดสั่งซื้อเข้ามาจ�านวนมาก ท�าให้การขับเคล่ือนงานด้านสัมมาชีพของ

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลได้รบัการชืน่ชมจากคณะสงฆ์ระดับจังหวดัเป็นอย่างมาก สามารถ

ท�าให้ชาวบ้านได้ลืมตาอ้าปาก ประกอบเป็นอาชีพ และต่อยอดการท�าธุรกิจขนาดย่อมภายในครัว

เรือนได้ และสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนให้มีความเป็นอันหนึ่งใจเดียว 

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
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93พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. และคณะ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1. ได้สร้างความสามัคคีร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ภายใต้หลัก “บวร” 

2. ได้ส่งเสริมกิจการงานด้านสัมมาชีพของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

3. ได้ช่วยเหลือและให้ก�าลังใจชาวบ้านในยามตกทุกข์ได้ยาก ตามค�าที่ว่า “วัดต้องพ่ึงบ้าน 

บ้านก็ต้องพึ่งวัด” มีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จะท�าให้ชุมชนนั้นน่าอยู่ยิ่งขึ้น

4. ได้ผลักดันให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เห็นความตั้งใจและการท�างานของคณะสงฆ์ 

และเห็นบทบาทการท�างานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

5. ได้ภาคีเครือข่ายการท�างานร่วมกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บ้าน วัด โรงเรียน 

และหน่วยงานราชการ

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ¹íéÒÊǾ
วัดบุญญาราม	ต�าบลน�้าสุด	อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี	

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระมหาชินภัทร อภิวฑฺฒโน

การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ของ

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลพฒันานคิม ในครัง้นีข้บัเคลือ่นโดยวัดบญุญาราม ซ่ึงต้ังอยู ่หมูท่ี่ 

4 ต�าบลน�้าสุด อ�าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มี พระมหาชินภัทร อภิวฑฺฒโน เป็นประธานหน่วย

อบรมฯ มีจุดประสงค์เพื่อสนองงานกิจการคณะสงฆ์ ตามพันธกิจ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านศีลธรรมและ

วฒันธรรม ด้านสขุภาพอนามยั ด้านสมัมาชพี ด้านสนัติสขุ ด้านศกึษาสงเคราะห์ ด้านกตญัูกตเวทติา

ธรรม และ ด้านสามคัค ีโดยใช้วดัเป็นศูนย์กลางการพฒันาชาวบ้าน ให้มอีาชพีและงานท�า ช่วยเหลอื

ในยามตกทกุข์ได้ยาก ประสบภยัทางธรรมชาติ และท�ากิจกรรมการมส่ีวนร่วมของประชาชนภายใน

พื้นที่ร่วมกัน

การด�าเนินกิจกรรม

คณะสงฆ์ภายใต้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลพฒันานคิม ได้จัดท�ากิจกรรมส่งเสริมด้าน

ศกึษาสงเคราะห์ ภายใต้ชือ่โครงการ “การส่งเสริมงานด้านศึกษาสงเคราะห์แก่เยาวชนรุ่นใหม่”โดย

การร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และโรงเรียน การขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้ง

นีข้องหน่วยฯ ได้เน้นการช่วยเหลอืด้านศกึษาสงเคราะห์ ส่งเสริมงานด้านการศกึษาโดยเล็งเหน็ความ

ส�าคัญของการศึกษาของเด็กไทย โตไปเป็นบุคลากรของประเทศที่มีคุณภาพ การก้าวเข้าสู่โลก
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ไร้พรมแดนในยุคเทคโนโลยีทันสมัย ท�าให้เด็กไทยหลาย ๆ  พื้นที่ไม่ค่อยสนใจบริบทรอบตัว ไม่สนใจ

สังคม ชุมชนใกล้ตัว ไม่สนใจศาสนา เพราะจิตใจจดจ่ออยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือ หน้าจอเครื่อง

มือสื่อสารต่าง ๆ มีโลกส่วนตัว ด�าดิ่งอยู่กับสังคมออนไลน์ ท�าให้ความสัมพันธ์เชิงสังคมแบบบริบท

พืน้ทีไ่ม่มใีนเยาวชนรุน่ใหม่ และหากพดูถงึเรือ่งศาสนาแล้วยิง่เป็นเร่ืองยาก ซ่ึงจะเหน็ได้ว่าจะมน้ีอย

ครั้งมากที่เด็กวัยรุ่นจะลุกขึ้นมาใส่บาตรตอนเช้า ๆ มาท�าบุญหรือฟังเทศน์ในวัด เหมือนกับยุคอดีต

ที่ผ่านมา ท�าให้การขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลฯ ได้เล็งเห็นถึง

การพัฒนาจิตใจโดยผ่านการศึกษาของเด็ก ๆ ในพื้นที่ จากการอบรม จากการท�ากิจกรรมร่วมกัน 

จากการเรียนในชั้นเรียน ฯลฯ จึงท�าให้พระสงฆ์ในพื้นที่ต้องท�างานด้านศึกษาสงเคราะห์เข้าไปสอน

นักเรียนในโรงเรียนในพื้นท่ีมากยิ่งข้ึน โดยใช้กิจกรรมในชั้นเรียนปลูกฝังและสอดแทรกธรรมะหรือ

หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาเข้าไปกับการท�ากจิกรรม เพราะหากใช้วธิกีารสอนหรือเทศนาตามรูป

แบบการเผยแพร่แบบเดมิอาจจะไม่ท�าให้เป็นทีน่่าสนใจส�าหรบัเด็กรุน่ใหม่ และนอกจากน้ันการสร้าง

ขวัญก�าลังใจโดยการส่งเสริมมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท�าให้เยาวชน

ต่อยอดการศกึษาไปอกีในระดบั เปิดช่องทางการศกึษาในระดับทีสู่งขึน้ มีโอกาสในการประสบความ

ส�าเร็จในชีวิต และสามารถน�าไปต่อยอดในการหางานท�า สร้างอาชีพ เพื่อครอบครัวที่แข็งแรงและ

มั่นคง

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ¹íéÒÊǾ
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1. ได้สร้างความสามัคคีร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ภายใต้หลัก “บวร” 

2. ได้ส่งเสริมกิจการงานด้านศึกษาสงเคราะห์ของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

3. ได้ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ธรรมะจากกิจกรรม เพื่อให้ซึมซับธรรมะโดยทางอ้อม

4. ได้ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนรุ่นใหม่ให้เกิดงานสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าท�า กล้าที่จะ

วิเคราะห์ และน�าไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาและแก้ไขจุดที่บกพร่อง

5. ได้ผลักดันให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เห็นความตั้งใจและการท�างานของคณะสงฆ์ 

และเห็นบทบาทการท�างานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

6. ได้ภาคีเครือข่ายการท�างานร่วมกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บ้าน วัด โรงเรียน 

และหน่วยงานราชการ

ÇÑ́ ÃÒÉ®Ã�Á§¤Å ËÁÙ‹·Õè 1 µíÒºÅª‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò ÍíÒàÀÍ¾Ñ²¹Ò¹Ô¤Á
¨Ñ§ËÇÑ́ Å¾ºØÃÕ
ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระครูภัทรธรรมคุณ

วัดประชา รัฐ สร้างสุข ต�าบลช่องสาริกา ขับเคลื่อนโครงการโดยวัดราษฎร์มงคล ต้ังอยู่ 

หมู่ที่ 1 ต�าบลช่องสาริกา อ�าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีพระครูภัทรธรรมคุณ เป็นประธาน

ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสนองงานกิจการคณะสงฆ์ของจังหวัดลพบุรี การขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้

งานวดัประชา รฐั สร้างสขุ เป็นไปตามพนัธกจิ คอื 1. พฒันาพืน้ทีท่างกายของวดัและชมุชนให้สะอาด 

ร่มรื่น สวยงามเป็นสถานที่สัปปายะ 2. พัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วย

วิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ 3. พัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดและชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา 

เป้าหมายที่ส�าคัญของการด�าเนินงานวัดประชา รัฐ สร้างสุข คือ “วัดสวยด้วยความสุข” และ “การ

สร้างวัดในใจคน” 

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. สะสาง จัดการเก็บกวาดวัสดุ อุปกรณ์ ขยะต่าง ๆ ที่หมักหมมอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ของวัด

ให้เป็นระเบียบ สิง่ใดทีส่ามารถใช้ได้กเ็กบ็ไว้เป็นหมวดหมู ่สิง่ใดทีไ่ม่สามารถใช้ได้กก็�าจดัทิง้ โดยขาย

เป็นของเก่า หรือน�าไปรีไซเคิล ท�าประโยชน์อื่น ๆ

2. สะอาด ท�าความสะอาดพื้นที่ของวัด โดยการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งทาง

ภาครัฐและภาคเอกชน เช่น คณะสงฆ์ต�าบลช่องสาริกา ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี 
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องค์การบริหารส่วนต�าบลช่องสาริกา โรงเรียนช่องสาริก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลช่องสา

รกิา เป็นต้น ร่วมกนัท�าความสะอาดพืน้ท่ีของวดั ตามจดุส�าคญั ๆ  พุทธสถาน เช่น ลานวัด สวนหย่อม 

ที่นั่งเล่น ศาลาการเปรียญ และนอกจากนั้นได้มีการแบ่งพื้นที่ให้พระสงฆ์ภายในวัดดูแลท�าความ

สะอาด ปัดกวาดลานวัด และสถานที่ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเสขียวัตรของพระสงฆ์

3. สะดวก ท�าป้ายบอกทางและท�าป้ายบอกสถานที่ต่าง ๆ ที่ส�าคัญภายในวัด เพื่อบ่งบอกให้

รู้จักสถานที่ สร้างความสะดวกสบายให้กับญาติโยมที่มาท�าบุญได้รู้จักและไปถึงจุดหมายโดยไม่ต้อง

เสียเวลา

4. สร้างมาตรฐาน ท�าการวางกฎเกณฑ์ของทางวัดร่วมกับคณะกรรมการผู้น�าชุมชน โดยมี

ข้อตกลงร่วมกันในการรักษาความสะอาด เมื่อหน่วยงานต่าง ๆ มาใช้พื้นท่ีของทางวัดจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น งานอุปสมบท งานแต่งงาน งานฉลองเลื่อนต�าแหน่ง งานวันเกิด กิจกรรมของหน่วยงาน

ราชการ เช่น อบรม สัมมนา ให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ กับประชาชนในพื้นที่

5. สร้างวินยั เคารพกฎกตกิาตามกฎเกณฑ์ท่ีทางวดัและคณะกรรมการผูน้�าชมุชนร่วมกนัร่าง

ข้อตกลง โดยการสร้างวัดในชุมชนให้เป็นวัดที่น่าอยู่ มีความสัปปายะ ร่มรื่น สะอาด สบายตา รู้สึก

จิตใจแจ่มใส่เมื่อได้ก้าวขาเข้ามาพักอาศัยกายในวัด ท�าให้จิตใจชื่นบาน

ÇÑ́ ÃÒÉ®Ã�Á§¤Å ËÁÙ‹·Õè 1 
µíÒºÅª‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò 
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นอกจากนี้แล้วทางวัดราษฎร์มงคล ได้เน้นการสร้างวัดน่าอยู่ด้วยความสามัคคีของพระสงฆ์

ร่วมกับชาวบ้าน โดยการท�าลานวัดให้เกิดได้ ด้วยการปลูกผักสวนครัวภายในบริเวณวัด เพื่อให้มี

ความม่ันคงทางอาหาร มพีชืผกัสวนครวัรัว้กนิได้ ไว้ส�าหรบัให้ญาตโิยมทีม่าท�าบญุหรอืมาร่วมกจิกรรม

สามารถเก็บไปท�าประโยชน์หรือประกอบอาหารในครัวเรือน หรือจะน�ากลับมาท�าบุญที่วัดก็ท�าได้ 

ซึ่งการท�ากิจกรรมเช่นนี้ท�าให้วัดเป็นต้นแบบทางการสร้างความมั่นคงทางอาหาร มีความสวยงาม 

เป็นพืน้ทีท่ีม่กีารใช้ประโยชน์เพือ่คนในชมุชนมากยิง่ข้ึน มาท�าบญุท่ีวดัได้ท้ังอาหารใจและอาหารกาย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1. ได้สร้างความสามัคคีร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ภายใต้หลัก “บวร” 

2. ได้สร้างการมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

3. ได้พัฒนาวัดให้เป็นพื้นที่น่าอยู่ มีความสัปปายะ เหมาะส�าหรับการกราบไหว้และท�าบุญ

4. ได้จัดแบ่งพื้นที่ของวัดให้มีความเหมาะสม ใช้พื้นที่ของวัดเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

5. วัดสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีป้ายบอกทาง และสถานที่ อย่างเหมาะสม

6. ได้ภาคีเครือข่ายการท�างานร่วมกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บ้าน วัด โรงเรียน 

และหน่วยงานราชการ

3.3.3	จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง มีพระสงฆ์ คณะสงฆ์ ท่ีด�าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสังคมมาอย่าง

ต่อเน่ือง โดยวัดท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ซ่ึงกิจกรรม

ส่วนใหญ่เป็นไปเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของชมุชนและสังคม ทัง้นีค้ณะสงฆ์จังหวดัลพบรีุได้

เลือกวัดที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ 

จ�านวน 3 วัด จัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ ได้แก่ 

1. หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลพลา 2. หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลวังจันทร์ และ 3. 

วัดพลา โดยด�าเนินกิจกรรมตามคุณลักษณะเด่นของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลทั้ง 8 ด้าน 

ได้แก่ 1. ศีลธรรมและวัฒนธรรม 2. สุขภาพอนามัย 3. สัมมาชีพ 4. สันติสุข 5. ศึกษาสงเคราะห์ 

6. สาธารณสงเคราะห์ 7. กตญักูตเวทติาธรรม 8. สามคัคธีรรม ร่วมกบัการด�าเนนิการจัดการพ้ืนที่

วัดตามหลัก 5 ส. และจัดกิจกรรมต่อยอดเชิงสร้างสรรค์สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรสุข

ภาวะวถิพีทุธจดักจิกรรมสร้างสรรค์ให้ตอบสนองความต้องการของชมุชน สนองงานคณะสงฆ์แสดง

ผลงานแบบบูรณาการ
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Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ¾ÅÒ
วัดคลองทราย	ต�าบลพลา	อ�าเภอบ้านฉาง	จังหวัดระยอง

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระครูไพบูลย์วุฒิกร

การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ ของ

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลพลาในครั้งนี้ ขับเคลื่อนกิจกรรมโดยวัดคลองทราย ต�าบลพลา 

อ�าเภอบ้านฉาง จงัหวดัระยอง ม ีพระครไูพบูลย์วฒุกิร เป็นประธานหน่วยอบรมฯ มจีดุประสงค์หลกั

ในการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ให้นกัเรยีนธรรมศกึษา ได้ตระหนกัถึงความจ�าเป็นในองค์ความรู้พุทธธรรม 

ตามหลกัสตูรของคณะสงฆ์ อนัจะท�าให้ทกุคนได้มส่ีวนในการบ�าเพ็ญกศุลกจิเพ่ือน้อมถวายเป็นพระ

ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ หน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบลพลา น�าโดย พระครไูพบูลย์วฒุกิรเจ้าคณะต�าบลส�านกัท้อน เจ้าอาวาสวดัคลองทราย ประธาน

กรรมการ พร้อมทั้งวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ที่มีส่วนรับผิดชอบ จึงได้จัดท�า โครงการจัดการเรียน

การสอนและสอบธรรมศกึษาในสถานศกึษา นีข้ึน้ โดยความร่วมมอืกบัสถานศกึษา ในเขตพ้ืนทีอ่�าเภอ

บ้านฉาง โดยก�าหนดสนามสอบ ณ โรงเรยีนบ้านฉางกาญจนกลุวทิยาต�าบลบ้านฉาง อ�าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง เป็นสถานที่สอบวัดความรู้

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการด�าเนินงาน

2. สรุปผลการด�าเนินงาน

3. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการด�าเนินโครงการ

4. ประชุมชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนธรรมศึกษา

5. นิมนต์พระวิทยากรมาสอนธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ให้แก่นักเรียน

6. ด�าเนินการจัดการสอบธรรมศึกษา

7. พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่าน

8. สรุปผลการด�าเนินโครงการ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1. ได้หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา ท่ี

สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

2. มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนครอบคลุมพื้นที่ทั่วเขตอ�าเภอบ้านฉาง

1
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3. พระสงฆ์น�าหลักธรรมทางศาสนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในสถาน

ศึกษาในทุกระดับ

4. นกัเรยีน นักศกึษา มคีวามรูค้วามเข้าใจในหลกัตามทางพระพทุธศาสนา และน�าไปประยกุต์

ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

5. ได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่ นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅÇÑ§¨Ñ¹·Ã�
วัดชงโค	ต�าบลวังจันทร์	อ�าเภอวังจันทร์	จังหวัดระยอง

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระอธิการเชาวลิต ชาคโร

การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ ของ

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลวงัจนัทร์ในครัง้นีก้ค็อื การด�าเนนิโครงการ “ศนูย์การเรยีนรูก้าร

ท�ากะยาสารท สร้างอาชีพเพื่อชุมชน” เพื่อให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในชุมชน เป็นการสร้างอาชีพ 

และให้เป็นการสร้างให้เดก็รุน่ใหม่เหน็คณุค่าในตัวเองโดยการน้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

มาใช้ในการด�าเนินชีวิต ทางวัดจึงได้ท�าการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยการจัดต้ังศูนย์การ

เรียนรู้ให้ชาวบ้านท�าขนมกระยาสารท ในช่วงสารทไทย (แรม 15 ค�่า ปลายเดือน 10) เพื่อสร้างราย

ได้และเป็นการสืบสานประเพณีไทยโบราณให้คงอยู่คู่กับชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้ศึกษาเรียนรู้

ภูมิปัญญาไทย สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามของชุมชน สืบต่อรุ่นสู่รุ่นให้เด็กรุ่นหลักได้

ศึกษาและเรียนรู้ และมี พระอธิการเชาวลิต ชาคโร เจ้าอาวาสวัดชงโค คณะกรรมการวัด เป็นผู้รับ

ผิดชอบโครงการ โดยก�าหนดกลุ่มเป้าหมายในการด�าเนินโครงการคือ กลุ่มชาวบ้านหมู่ 6 ต�าบล

วังจันทร์อ�าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และผู้ที่สนใจ

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ¾ÅÒ
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ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม
1. ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการวัด ตัวแทนหมู่บ้าน
2. เสนอโครงการสร้างอาชีพแก่ชุมชน
3. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ
4. สรุปผลการด�าเนินงานโครงการ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. สร้างอาชีพให้คนในชุมชน มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
2. สร้างความสามัคคี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายในชุมชน
3. สามารถน�าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการสร้างอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ÇÑ́ ¾ÅÒ µíÒºÅ¾ÅÒ ÍíÒàÀÍºŒÒ¹©Ò§ ¨Ñ§ËÇÑ́ ÃÐÂÍ§
ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระครูวิธานสุพัฒนกิจ
จงัหวดัระยอง ถือเป็นจงัหวดัท่ีมคีวามหลากหลายในด้านประเพณ ีวฒันธรรม วถิชีวีติ อาหาร 

และการท่องเที่ยวชมทางทะเล หาดพลาถือเป็นสถานที่ส�าคัญแห่งหนึ่ง เนื่องจากสามารถสร้างราย
ได้จากการท่องเทีย่วให้กบัชมุชนปีละเป็นล้าน จากนกัท่องเทีย่วทีแ่ต่ละปี นอกจากนีห้าดพลา ยงัได้
รับการรับรองจากกลุ่มอุตสาหกรรม-ประมงเรือเล็ก ให้เป็นหาดที่สร้างสรรค์ ด้านอาหารสด ๆ ขึ้น
จากทะเล โดยตรง เป็นหาดแรกของจังหวัดระยองในแถบภาคตะวันออก ในส่วนของสถานที่ส�าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา วดัพลาถือเป็นศนูย์กลางของชมุชน มีการด�าเนนิกจิกรรมเกีย่วข้องกบัการสร้าง
อาชีพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ มีโครงการ”ศูนย์การเรียนรู้เพาะ
เลี้ยงสาหร่ายทะเลพวงองุ่น ธนาคารปู (ม้า) และศูนย์บริการอาหาร “อิ่มเดียวยี่สิบบาท” ณ วัดพลา 
นับเป็นความภาคภูมิใจของอ�าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  ด้วยเหตุนี้เอง วัดพลาจึงเห็นถึงความ

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
»ÃÐ¨íÒµíÒºÅÇÑ§¨Ñ¹·Ã�
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ส�าคัญในการด�าเนินกิจกรรม “การอบรมบุคลากร เพื่อการเรียนรู้เพาะเลี้ยง และดูแลสาหร่ายทะเล 
เพือ่สขุภาวะของชมุชนบ้านพลา” ณ วดัพลา ภายใต้แนวคดิการรวมกลุ่มประชาชนเพ่ืออบรมอาชพี 
เก่ียวกับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เสริมของครอบครัว เพื่อเป็นการ
อนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น ในการพัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อหา
รายได้มาช่วยเหลือตัวเอง และครอบครัว โดยไม่เลือกงานหนักเบาเอาสู้ ยึดคติว่า คนขยันย่อมหา
ทรัพย์ได้ ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่พระสงฆ์จะต้องส่งเสริมในภาคประชาชน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และปัญญา ให้คนในชุมชนค�านึงหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี 
ส่งเสริมความสงบสุข

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม
1. หารอืร่วมกนัระหว่าง คณะกรรมการท่ีปรึกษา (คณุเวยีนนารัตน์ ช่วงววิฒัน์) วทิยากรอบรม

เฉพาะทาง
2. เสนอโครงการ “การอบรมบุคลากร เพื่อการเรียนรู้เพาะเลี้ยง และดูแลสาหร่ายทะเลพวง

องุ่น เพื่อสุขภาวะของชุมชนบ้านพลา”
3. จัดอบรมบุคลากร ชุมชนบ้านพลา 
4. สรุปผล ด�าเนินงานโครงการ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. ประชาชน ในพื้นที่ชุมชนบ้านพลา ที่เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าในการ

ศึกษาเพาะเลี้ยง และดูแลสาหร่ายทะเลพวงองุ่น เพื่อสุขภาวะของชุมชนบ้านพลา
2. ประชาชน ในพื้นที่ชุมชนบ้านพลา ได้อาชีพเสริมรายได้ จากการได้รับความรู้ในการอบรม

ของโครงการมา เพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพเสริมของชุมชน 

ÇÑ́ ¾ÅÒ µíÒºÅ¾ÅÒ 
ÍíÒàÀÍºŒÒ¹©Ò§ ¨Ñ§ËÇÑ́ ÃÐÂÍ§
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โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ มีการด�าเนินการร่วมกับ

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและวดัในพ้ืนทีภ่าคใต้ โดยมีจังหวดัทีร่่วมด�าเนนิการทัง้ส้ินจ�านวน 

2 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัภูเกต็ และจงัหวดักระบี ่สามารถส่งเสรมิและผลกัดนัให้หน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลและวัดจ�านวน 6 แห่ง ได้มีการขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมตามพันธกิจของ

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล สนองงานกิจการคณะสงฆ์ ด�าเนินกิจกรรมตามโครงการ

ยุทธศาสตร์ของคณะสงฆ์และหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านสุขภาพอนามัย การจัดการ

และพฒันาพืน้ท่ีวดั ตลอดถึงการช่วยเหลอืและเยยีวยาผูท้ีเ่ดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

โรคโควิด-19 ทั้งนี้สามารถน�าเสนอข้อมูลตามหัวข้อรูปแบบกิจกรรม ข้ันตอนการด�าเนินงาน และ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินกิจกรรม โดยสามารถน�าเสนอได้ดังนี้

3.4.1	จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุข

ภาวะวถิพีทุธเชงิสร้างสรรค์ โดยมหีน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลจ�านวน 4 แห่งทีด่�าเนนิกจิกรรม

ในพื้นท่ี ประกอบด้วย หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลป่าตอง หน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบลศรีสุนทร หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลฉลอง และหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

สาคู ทั้งนี้ ในการด�าเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลจังหวัดภูเก็ต จะเน้นไปท่ีการ

ด�าเนินกิจกรรมบนพื้นฐานสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของชุมชน การเสริมสร้างสุขภาวะ

องค์รวมแก่ชมุชน ทัง้ทางกาย ทางจติใจ และทางสติปัญญา ตลอดจนการส่งเสริมการท�างานร่วมกบั

ภาคีเครือข่าย ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเป็นท่ีพึงแก่ชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมบทบาทของ

พระสงฆ์ในการเป็นผู้น�าด้านการพัฒนาสุขภาวะแก่ชุมชนและสังคม  
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Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ»†ÒµÍ§
วัดสุวรรณคีรีวงก์	(วัดปาตอง)	ต�าบลปาตอง	อ�าเภอกะทู้	จังหวัดภูเก็ต

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระครูโพธิปัญญากร

คณะสงฆ์ภายใต้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลป่าตอง ได้จดัท�ากจิกรรมช่วยเหลอืผูป่้วย

หลงัโควดิ-19 และส่งเสรมิการพฒันาสมนุไพร โดยการเข้าไปช่วยเหลอืเกีย่วกบัอปุกรณ์เบือ้งต้นเพือ่

ป้องกันไวรัสโควิด-19 อาหาร-น�้าสะอาด ส�าหรับการกักตัว 15 วัน มีการจัดอบรมและจัดท�าสเปรย์

แอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ไว้ส�าหรับแจกและใช้ล้างมือ เพื่อป้องกันไวรัส

โควดิ-19 และนอกจากนัน้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลป่าตองได้ร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐั 

และเอกชน จัดกิจกรรมอบรมการท�าสมุนไพรไทยส�าหรับการสร้างอาชีพ เพื่อน�าไปต่อยอดท�าเป็น

อาชีพเสริมในช่วงประสบปัญหาโรคระบาดที่รุนแรง ไม่สามารถพบปะสังสรรค์และออกจากบ้านได้ 

ซึง่เป็นทีค่าดหวงัว่าการอบรมการท�าสมนุไพรจะเป็นการไปต่อยอดอาชพี และสร้างช่องทางการสร้าง

รายได้ให้กับประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง มีก�าไรจากการผลิตสมุนไพรขายและเอาไปต่อยอดท�าธุรกิจ

อื่น ๆ อีกต่อไป

การด�าเนินกิจกรรม

1. การประชุมคณะท�างาน ภาคีเครือข่าย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนหารือและ

ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานร่วมกัน

2. สร้างการรับรู้ของคนในชุมชน 

3. ขบัเคลือ่นกจิกรรมผ่านการจดัอบรม เสริมสร้างองค์ความรู้และทกัษะในการจัดท�าสมนุไพร

และแอลกอฮอล์แบบพกพา 

4. สรุปผลการด�าเนินกิจกรรม

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1. ได้ผลติภณัฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ส�าหรบัแจกท�าความสะอาดเพือ่ป้องกนั

เชื้อไวรัสโควิด-19 

2. ได้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อความผ่อนคลาย เช่น ลูกประคบ น�้ามันนวด ยาดม

สมุนไพร ยาหม่อง น�้ามันเหลือง เป็นต้น

3. เกิดความสามัคคีระหว่าง พระสงฆ์ ข้าราชการท้องถิ่น และประชาชนในท้องถ่ิน ได้ท�า

กิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

4. วัดเป็นที่พึ่งของชาวบ้านเมื่อถึงคราวยากล�าบาก วัดเป็นที่พ่ึงทั้งทางจิตใจเยียวยาสภาพ
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จิตใจในยามที่ชาวบ้านอยู่ในสถานการณ์โรคระบาด และนอกจากนั้นยังช่วยเหลือทางด้านอาชีพให้

ชาวบ้านมีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ จุนเจือค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต

หลังจากวิกฤติโรคโควิด-19 ผ่านพ้นไป

5. ได้ภาคีเครือข่ายท�างานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะวิถีพุทธ มีการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือสังคมร่วมกัน ได้รับความสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายท�าให้การช่วยเหลือผู้ป่วย

โควิดท�าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅÈÃÕÊØ¹·Ã
วัดเทพวนาราม	(วัดม่าหนิก)	ต�าบลศรีสุนทร	อ�าเภอถลาง	จังหวัดภูเก็ต

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระครูพรหมประภัสสร

คณะสงฆ์ภายใต้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลศรีสุนทร ได้จัดท�ากิจกรรมส่งเสริมด้าน

ศลีธรรมและวฒันธรรม โดยเน้นการอบรมศลีธรรมให้กบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาและประถมศกึษา 

จ�านวน 4 โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรยีนบ้านลพิอน โรงเรยีนขจรเกยีรต ิโรงเรยีนบ้านม่าหนกิ และโรงเรยีน

ทะเลวิทยา “จุต-ิก้อง อนสุรณ์” และนอกจากนัน้ยงัมกีารอบรมการเป็นมคัทายกน้อยประจ�าวดั โดย

การคดัเลอืกนกัเรยีนทีม่คีวามสมคัรใจเข้าร่วมกจิกรรม ท�าการฝกอบรมพิธกีรรมทางพระพุทธศาสนา 

การกราบไหว้ การจดุเทยีน-ธปู การอาราธนาศีล การอาราธนาธรรม เป็นต้น และท�าการให้มคัทายก

น้อยเป็นผู้น�าในการท�าพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ โดยการใช้งานกิจนิมนต์ของวัดเป็นการ

ฝกหัด ภายใต้สโลแกน “นิมนต์พระวัดนี้แถมฟรีมัคทายกน้อย” ซึ่งการด�าเนินกิจกรรมท�าให้เด็ก ๆ 

มีความสนุกสนานและได้ซึมซับหลักธรรมไปในตัว

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ»†ÒµÍ§
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ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม
1. การประชุมคณะท�างาน ภาคีเครือข่าย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนหารือและ

ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานร่วมกัน
2. สร้างการรับรู้ของคนในชุมชน 
3. ขบัเคลือ่นกจิกรรมผ่านการจดัอบรม เสรมิสร้างองค์ความรูแ้ละทกัษะในการจดัท�าสมนุไพร

และแอลกอฮอล์แบบพกพา 
4. สรุปผลการด�าเนินกิจกรรม

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. ได้สร้างความสามัคคีร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ภายใต้หลัก “บวร”
2. ได้พฒันาการรูจ้กัการให้อภยัซึง่กนัและกนั การช่วยเหลือเกือ้กลูซ่ึงกนัและกนัของนกัเรียน

ที่ได้ผ่านการฝกอบรม
3. ได้ปลูกจิตส�านึกที่ดีให้กับนักเรียน มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรู้จักความรับผิดชอบ
4. ได้พัฒนาการกล้าแสดงออกและการเป็นผู้น�าของเยาวชน ผ่านการเป็นมัคทายกน้อย
5. ได้ปลูกจิตส�านึกการมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม จากการช่วยเหลือเป็นผู้น�าทางพิธีกรรม

ทางพระพุทธศาสนาของมัคทายกน้อย
6. ได้ภาคีเครือข่ายการท�างานร่วมกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บ้าน วัด โรงเรียน 

และหน่วยงานราชการ

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
»ÃÐ¨íÒµíÒºÅÈÃÕÊØ¹·Ã



106

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ©ÅÍ§
วัดลัฏฐิวนาราม	(วัดใต้)	ต�าบลฉลอง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดภูเก็ต

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระครูนิมิตกิจจาทร

คณะสงฆ์ภายใต้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลฉลอง ได้จัดท�ากิจกรรมส่งเสริมด้าน

สาธารณสงเคราะห์ ภายใต้ชื่อโครงการ “ธรรมะรักษาใจ เยี่ยมคนไข้ ให้ก�าลังใจคนป่วย” โดยการ

ร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยร่วมมือกัน เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วย

ติดเตียง พบปะพูดคุย สอบถามปัญหาและความต้องการข้าวของเครื่องใช้ส�าหรับคนไข้ติดเตียง 

พระสงฆ์ถือว่ามีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการระดมทุนและสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภค-บริโภค เช่น 

ผ้าอ้อมส�าหรับผู้ใหญ่ กระดาษช�าระ ข้าวสาร อาหารแห้ง ผงซักฟอก ฯลฯ ช่วยให้ก�าลังใจผู้ป่วยโดย

การเทศนาธรรมะ เล่านทิานธรรมบท ให้ก�าลงัใจ ให้พร และเปิดโอกาสให้ผูป่้วยบางรายทีไ่ม่สามารถ

เดนิทางไปท�าบญุทีว่ดัได้ ร่วมท�าบญุบรจิาคทาน ซ่ึงพระสงฆ์ท่านกรั็บบริจาคแล้วมอบคนืให้ เพ่ือเป็น

ขวัญก�าลังใจให้ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้น ข้อมูลส�าหรับผู้ป่วยติดเตียงส่วนใหญ่ได้จากกรมการ

พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ต�าบลฉลอง ซ่ึงเป็น

หน่วยงานที่ท�างานร่วมกับชุมชน การด�าเนินกิจกรรมได้ก�าหนดการด�าเนินกิจกรรมทุก ๆ เดือน 

โดยมีเป้าหมายในการเข้าไปเยี่ยมและให้ก�าลังใจผู้ป่วยติดเตียง 5-7 ราย การลงพื้นที่ครอบคลุม

อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตทั้งหมด

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลในจังหวัดภูเก็ต 

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ จังหวัดภูเก็ต, ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต, 

ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

เพื่อชี้แจงและวางแผนการด�าเนินงาน

2. จัดท�าแผนและก�าหนดการด�าเนินกิจกรรม ธรรมะรักษาใจ เยี่ยมคนไข้ ให้ก�าลังใจคนป่วย 

3. ด�าเนินกิจกรรมเยี่ยมคนไข้ ให้ก�าลังใจคนป่วย ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

4. สรุปผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1. ได้สร้างความสามัคคีร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ภายใต้หลัก “บวร” 

2. ได้ช่วยเหลือเกื้อกูล ให้ธรรมะ ให้ก�าลังแก่ผู้ป่วยติดเตียง

3. ได้สร้างจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงวัยแบบมีส่วนร่วม

3
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4. ได้ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกแก่ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง

5. ได้ภาคีเครือข่ายการท�างานร่วมกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บ้าน วัด โรงเรียน 

และหน่วยงานราชการ

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅÊÒ¤Ù
วัดมงคลวราราม	(วัดในยาง)	ต�าบลสาคู	อ�าเภอถลาง	จังหวัดภูเก็ต

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระครูสัทธาวราภิยุต 

วัดมงคลวราราม (วัดในยาง) ด�าเนินโครงการ วัดประชา รัฐ สร้างสุข ต�าบลสาคู มีเป้าหมาย

เพื่อสนองงานกิจการคณะสงฆ์ของจังหวัดภูเก็ต และขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้งานวัดประชา รัฐ 

สร้างสุข เป็นไปตามพันธกิจ คือ 1. พัฒนาพื้นที่ทางกายของวัดและชุมชนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม

เป็นสถานทีส่ปัปายะ 2. พฒันาพืน้ทีท่างสงัคมและการเรยีนรูข้องวดัและชมุชนด้วยวถิวัีฒนธรรมเชงิ

พทุธ 3. พฒันาพืน้ทีจ่ติใจและปัญญาของวดัและชมุชนตามแนวพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป้าหมายทีส่�าคญั

ของการด�าเนินงานวัดประชา รัฐ สร้างสุข คือ “วัดสวยด้วยความสุข” และ “การสร้างวัดในใจคน”

การด�าเนินกิจกรรม	

วดัมงคลวราราม (วดัในยาง) ได้ยดึแนวทางตามพนัธกจิของโครงการใหญ่ ขบัเคลือ่นโครงการ 

“วัดสวยด้วยความสุข : วัดน่าอยู่ สวยงามสัปปายะตามหลัก 5 ส” โดยเน้นการจัดระเบียบวัดให้มี

ความเรียบร้อย มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. สะสาง จัดการเก็บกวาดวัสดุ อุปกรณ์ ขยะต่าง ๆ ที่หมักหมมอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ของวัด

ให้เป็นระเบียบ สิง่ใดทีส่ามารถใช้ได้กเ็กบ็ไว้เป็นหมวดหมู ่สิง่ใดทีไ่ม่สามารถใช้ได้กก็�าจดัทิง้ โดยขาย

เป็นของเก่า หรือน�าไปรีไซเคิล ท�าประโยชน์อื่น ๆ

Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
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2. สะอาด ท�าความสะอาดพื้นที่ของวัด โดยการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งทาง

ภาครฐัและภาคเอกชน เช่น คณะสงฆ์ต�าบลสาค ูเทศบาลต�าบลสาค ูโรงเรยีนวดัมงคลวราราม เป็นต้น 

ร่วมกันท�าความสะอาดพื้นที่ของวัด ตามจุดส�าคัญ ๆ พุทธสถาน เช่น ลานวัด สวนหย่อม ที่นั่งเล่น 

ศาลาการเปรียญ และนอกจากนั้นได้มีการแบ่งพื้นที่ให้พระสงฆ์ภายในวัดดูแลท�าความสะอาด 

ปัดกวาดลานวัด และสถานที่ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเสขียวัตรของพระสงฆ์

3. สะดวก ท�าป้ายบอกทางและท�าป้ายบอกสถานที่ต่าง ๆ  ที่ส�าคัญภายในวัด เพื่อบ่งบอกให้

รู้จักสถานที่ สร้างความสะดวกสบายให้กับญาติโยมที่มาท�าบุญได้รู้จักและไปถึงจุดหมายโดยไม่ต้อง

เสียเวลา

4. สร้างมาตรฐาน ท�าการวางกฎเกณฑ์ของทางวัดร่วมกับคณะกรรมการผู้น�าชุมชน โดยมี

ข้อตกลงร่วมกันในการรักษาความสะอาด เมื่อหน่วยงานต่าง ๆ มาใช้พื้นท่ีของทางวัดจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น งานอุปสมบท งานแต่งงาน งานฉลองเลื่อนต�าแหน่ง งานวันเกิด กิจกรรมของหน่วยงาน

ราชการ เช่น อบรม สัมมนา ให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ กับประชาชนในพื้นที่

5. สร้างวนิยั เคารพกฎกตกิาตามกฎเกณฑ์ทีท่างวดัและคณะกรรมการผูน้�าชมุชนร่วมกนัร่าง

ข้อตกลง โดยการสร้างวัดในชุมชนให้เป็นวัดที่น่าอยู่ มีความสัปปายะ ร่มรื่น สะอาด สบายตา รู้สึก

จิตใจแจ่มใส่เมื่อได้ก้าวขาเข้ามาพักอาศัยกายในวัด ท�าให้จิตใจชื่นบาน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1. ได้สร้างความสามัคคีร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ภายใต้หลัก “บวร” 

2. ได้สร้างการมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

3. ได้พัฒนาวัดให้เป็นพื้นที่น่าอยู่ มีความสัปปายะ เหมาะส�าหรับการกราบไหว้และท�าบุญ

4. ได้จัดแบ่งพื้นที่ของวัดให้มีความเหมาะสม ใช้พื้นที่ของวัดเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

5. วัดสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีป้ายบอกทาง และสถานที่ อย่างเหมาะสม

6. ได้ภาคีเครือข่ายการท�างานร่วมกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บ้าน วัด โรงเรียน 

และหน่วยงานราชการ
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3.4.2	จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดหนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กร

สุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ โดยมีหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลจ�านวน 2 แห่งที่ด�าเนิน

กิจกรรมในพื้นที่ ประกอบด้วย หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลอ่าวลึก และวัดสถิตโพธาราม

ทั้งนี้ ในการด�าเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลจังหวัดกระบี่ จะเน้นไปที่การด�าเนิน

กิจกรรมบนพืน้ฐานสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของชมุชน การเสรมิสร้างสขุภาวะองค์รวม

แก่ชุมชน ทั้งทางกาย ทางจิตใจ และทางสติปัญญา ตลอดจนการส่งเสริมการท�างานร่วมกับภาคี

เครอืข่าย ในการเสรมิสร้างสขุภาวะและเป็นทีพ่งึแก่ชมุชน และการพฒันาพืน้ทีว่ดัตามหลกั 5 ส. ซึง่

เป็นการส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้น�าด้านการพัฒนาสุขภาวะแก่ชุมชนและสังคม

ÀÒ¾Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
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Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅÍ‹ÒÇÅÖ¡
วัดราษฎร์รังสรรค์	ต�าบลอ่าวลึกใต้	อ�าเภออ่าวลึก	จังหวัดกระบี่

ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระครูโสภิตธรรมนิเทศ

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลอ่าวลึก ตั้งอยู่วัดราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 2 ต�าบลอ่าวลึกใต้ 

อ�าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี ่ม ีพระครโูสภติธรรมนเิทศ เป็นประธานหน่วยอบรมฯ มีจดุประสงค์เพือ่

สนองงานกิจการคณะสงฆ์ ตามพันธกิจ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม ด้านสุขภาพ

อนามัย ด้านสัมมาชีพ ด้านสันติสุข ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านกตัญูกตเวทิตาธรรม และ ด้าน

สามัคคี โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชาวบ้าน ให้มีอาชีพและงานท�า ช่วยเหลือในยามตกทุกข์

ได้ยาก ประสบภัยทางธรรมชาติ และท�ากิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในพื้นที่ร่วมกัน

การด�าเนินกิจกรรม

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลฉลอง ได้จัดท�ากิจกรรมส่งเสริมด้านสามัคคีธรรม ภายใต้

ชื่อโครงการ “พัฒนาภูมิทัศน์หน้าวัดเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว” โดยการร่วมมือของ

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยร่วมมือกัน ปรับปรุงภูมิทัศน์ของต�าบลอ่าวลึกใต้ 

ให้มีความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ใส่ความเป็นกล่ินอายของปักษ์ใต้ให้เป็นเอกลักษณ์ท่ี

โดดเด่น เน้นความเป็นกนัเอง ยิม้แย้มแจ่มใส ต้อนรับเป็นกนัเองตามแบบของคนปักษ์ใต้ เพ่ือส่งเสริม

การท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด-19 พ้ืนฟูการท่องเท่ียวให้กลับมาคึกคักเหมือนเดิม การขับเคล่ือน

กิจกรรมของโครงการสร้างความสามัคคีร่วมมือกันของหน่วยงานทุกฝ่าย มีความเป็นน�้าหนึ่งใจ

เดียวกัน มุ่งพัฒนาให้ต�าบลอ่าวลึกใต้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

1
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1. ได้สร้างความสามัคคีร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ภายใต้หลัก “บวร” 

2. ได้พัฒนาเมือง/ชุมชนน่าอยู่ ภายใต้ความเข้าใจและความสามัคคีของคนในชุมชน

3. ได้ส่งเสริมสุขภาวะชุมชน ด้วยการท�าความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ ของชุมชน จัดระเบียบ

ชุมชน พื้นที่ทิ้งขยะ พื้นที่ออกก�าลังกาย พื้นที่พักผ่อน 

4. ได้ส่งเสรมิการท่องเท่ียว โดยการเตรยีมพืน้ทีแ่ละเตรยีมตัวหลงัวกิฤตโควดิ-19 เพือ่รองรบั

นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามชุมชนชายฝังทะเล

5. ได้ภาคีเครือข่ายการท�างานร่วมกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บ้าน วัด โรงเรียน 

และหน่วยงานราชการ

ÇÑ́ Ê¶Ôµâ¾¸ÒÃÒÁ µíÒºÅáËÅÁÊÑ¡ ÍíÒàÀÍÍ‹ÒÇÅÖ¡ ¨Ñ§ËÇÑ́ ¡ÃÐºÕè
ชื่อประธานหน่วยในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม:	พระครูใบฎีกาศิริ ศิริวฑฺมโก

วัดสถิตโพธาราม ตั้งอยู่เลขที่ 98 บ้านสมิหลัง หมู่ที่ 4 ต�าบลแหลมสัก อ�าเภออ่าวลึก จังหวัด

กระบี่ มีพระครูใบฎีกาศิริ ศิริวฑฺมโก เป็นเจ้าอาวาสและเป็นประธาน ได้มีการด�าเนินกิจกรรม วัด

ประชา รัฐ สร้างสุข ต�าบลแหลมสัก เพื่อสนองงานกิจการคณะสงฆ์ของจังหวัดกระบี่ การขับเคลื่อน

กิจกรรมภายใต้งานวัดประชา รัฐ สร้างสุข เป็นไปตามพันธกิจ คือ 1. พัฒนาพื้นที่ทางกายของวัด

และชุมชนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามเป็นสถานที่สัปปายะ 2. พัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้

ของวัดและชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ 3. พัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดและชุมชนตาม

แนวพระพุทธศาสนา ซึ่งเป้าหมายที่ส�าคัญของการด�าเนินงานวัดประชา รัฐ สร้างสุข คือ “วัดสวย

ด้วยความสุข” และ “การสร้างวัดในใจคน”

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

การขบัเคลือ่นกจิกรรมภายใต้โครงการพฒันาเครอืข่ายองค์กรสขุภาวะวถิพีทุธเชงิสร้างสรรค์ 

ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ร่วมกับคณะสงฆ์ภายใต้วัดประชา รัฐ สร้างสุข วัดสถิตโพธาราม ได้ยึดแนวทางตาม

พันธกิจของโครงการใหญ่ ขับเคลื่อนโครงการ “วัดสวยด้วยความสุข : วัดน่าอยู่ สวยงามสัปปายะ

ตามหลัก 5 ส” โดยเน้นการจัดระเบียบวัดให้มีความเรียบร้อย มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

2
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1. สะสาง จัดการเก็บกวาดวัสดุ อุปกรณ์ ขยะต่าง ๆ ที่หมักหมมอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ของวัด

ให้เป็นระเบียบ สิง่ใดทีส่ามารถใช้ได้กเ็กบ็ไว้เป็นหมวดหมู ่สิง่ใดทีไ่ม่สามารถใช้ได้กก็�าจดัทิง้ โดยขาย

เป็นของเก่า หรือน�าไปรีไซเคิล ท�าประโยชน์อื่น ๆ

2. สะอาด ท�าความสะอาดพื้นที่ของวัด โดยการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งทาง

ภาครัฐและภาคเอกชน เช่น คณะสงฆ์ต�าบลแหลมสัก ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ 

เทศบาลต�าบลแหลมสัก โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านแหลมสัก 

เป็นต้น ร่วมกันท�าความสะอาดพื้นที่ของวัด ตามจุดส�าคัญ ๆ พุทธสถาน เช่น ลานวัด สวนหย่อม ที่

นัง่เล่น ศาลาการเปรยีญ และนอกจากนัน้ได้มกีารแบ่งพืน้ทีใ่ห้พระสงฆ์ภายในวดัดแูลท�าความสะอาด 

ปัดกวาดลานวัด และสถานที่ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเสขียวัตรของพระสงฆ์

3. สะดวก ท�าป้ายบอกทางและท�าป้ายบอกสถานที่ต่าง ๆ  ที่ส�าคัญภายในวัด เพื่อบ่งบอกให้

รู้จักสถานที่ สร้างความสะดวกสบายให้กับญาติโยมที่มาท�าบุญได้รู้จักและไปถึงจุดหมายโดยไม่ต้อง

เสียเวลา

4. สร้างมาตรฐาน ท�าการวางกฎเกณฑ์ของทางวดัร่วมกบัคณะกรรมการผูน้�าชมุชน โดยมข้ีอ

ตกลงร่วมกันในการรักษาความสะอาด เมื่อหน่วยงานต่าง ๆ มาใช้พ้ืนที่ของทางวัดจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น งานอุปสมบท งานแต่งงาน งานฉลองเลื่อนต�าแหน่ง งานวันเกิด กิจกรรมของหน่วยงาน

ราชการ เช่น อบรม สัมมนา ให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ กับประชาชนในพื้นที่

5. สร้างวนิยั เคารพกฎกตกิาตามกฎเกณฑ์ทีท่างวดัและคณะกรรมการผูน้�าชมุชนร่วมกนัร่าง

ข้อตกลง โดยการสร้างวัดในชุมชนให้เป็นวัดที่น่าอยู่ มีความสัปปายะ ร่มรื่น สะอาด สบายตา รู้สึก

จิตใจแจ่มใส่เมื่อได้ก้าวขาเข้ามาพักอาศัยกายในวัด ท�าให้จิตใจชื่นบาน

นอกจากนี้แล้วทางวัดสถิตโพธารามได้เน้นการสร้างวัดน่าอยู่ด้วยความสามัคคีของพระสงฆ์

ร่วมกบัชาวบ้าน โดยการออกแบบวดัน่าอยูแ่ละมคีวามสุข จากภมูปัิญญาพ้ืนบ้าน น�าวสัดุภายในท้อง

ถิ่นมาสร้างความน่าอยู่ ความสะอาด ความสะดวก ไม่เป็นมลพิษต่อสภาพชุมชน รักษาสุขภาวะของ

คนในชุมชน ย่อยสลายตามธรรมชาติ ด้วยความร่วมมือกันทั้งบ้าน วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการ 

ท�าให้วัดร่มรื่นน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1. ได้สร้างความสามัคคีร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ภายใต้หลัก “บวร” 

2. ได้สร้างการมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

3. ได้พัฒนาวัดให้เป็นพื้นที่น่าอยู่ มีความสัปปายะ เหมาะส�าหรับการกราบไหว้และท�าบุญ

4. ได้จัดแบ่งพื้นที่ของวัดให้มีความเหมาะสม ใช้พื้นที่ของวัดเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

5. วัดสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีป้ายบอกทาง และสถานที่ อย่างเหมาะสม

6. ได้ภาคีเครือข่ายการท�างานร่วมกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บ้าน วัด โรงเรียน 

และหน่วยงานราชการ

กล่าวโดยสรุป โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ สามารถผลัก

ดนั ส่งเสรมิ และสนบัสนนุให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล/วดั จ�านวน 47 แห่ง ได้มกีารด�าเนนิ

กิจกรรมตามพันธกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้าน

สุขภาพอนามัยและงานสาธารณสงเคราะห์ มีการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางของโครงการวัด ประชา 

รฐั สร้างสขุ ตลอดถงึด�าเนนิกจิกรรมช่วยเหลอืสงัคมและผูท้ีเ่ดอืดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

โรคโควิด-19 โดยหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล/วัดแต่ละแห่งนั้น มีการด�าเนินกิจกรรมใน

ประเดน็ทีม่คีวามหลากหลายและมคีวามโดดเด่นแตกต่างกนัออกไป ท้ังนีจ้ากผลการด�าเนนิโครงการ

ในท้ายทีส่ดุ สามารถน�าเสนอให้เหน็ถงึหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล/วดัทีเ่ข้ามามีส่วนร่วมกบั

โครงการได้ดังต่อไปนี้ 

ÇÑ́ Ê¶Ôµâ¾¸ÒÃÒÁ
µíÒºÅáËÅÁÊÑ¡ ÍíÒàÀÍÍ‹ÒÇÅÖ¡ ¨Ñ§ËÇÑ́ ¡ÃÐºÕè
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ตารางที่	1	แสดงข้อมูลหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและวัดที่ร่วมด�าเนินการ

ล�าดบัท่ี พื้นที่หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	(อ.ป.ต.)	และวัดที่ร่วมด�าเนินการ

พื้นที่ภาคเหนือ

1 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลแม่ฮ้อยเงิน วัดแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่

2 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลสันผีเสื้อ วัดป่าข่อยเหนือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

3 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลทุ่งสะโตกเขต 2 วัดหัวริน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

4 คณะสงฆ์อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

5 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลนาปัง วัดน�้าลัด อ.ภูเพียง จ.น่าน

6 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลม่วงตึ๊ด วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง จ.น่าน

7 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลฝายแก้ว วัดท่าล้อ อ.ภูเพียง จ.น่าน

8 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลจองค�า วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

9 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหมอกจ�าแป่ วัดหมอกจ�าแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

10 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลผาบ่อง วัดผาบ่องใต้ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

11 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหนองยวง วัดหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล�าพูน

12 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลแม่แรง วัดป่าบุก อ.เวียงป่าซาง จ.ล�าพูน

13 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลทาสบเส้า วัดอรัญญาราม อ.แม่ทา จ.ล�าพูน

14 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลก�าแพงดิน วัดก�าแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

15 คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลรอบเมือง วัดบ้านเปลือยใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

17 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลขามเปีย วัดสว่างสระทอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

18 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลดงลาน วัดบ้านอ้น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

19 ศูนย์ประสานงานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (ศ.อ.ป.ต.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

20 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหนองบัว วัดท่าประชุม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

21 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหนองกุง วัดพุทธเกษม อ.น�้าพอง จ.ขอนแก่น

22 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลยอดแกง วัดอโศการาม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 

23 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหนองอีบุตร วัดหนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
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ล�าดบัท่ี พื้นที่หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	(อ.ป.ต.)	และวัดที่ร่วมด�าเนินการ

24 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหลุบ วัดกุดอ้อ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

25 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลท่าสองคอน วัดขุนพรหมด�าริ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

26 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลเลิงแฝก วัดโสกคลอง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

27 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลตูม วัดพรหมราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

28 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหนองบัวศาลา วัดหนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

29 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลพังเทียม วัดชายพะเนา อ.พระทองค�า จ.นครราชสีมา

30 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลกระชอน วัดตลาดประดู่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

พื้นที่ภาคกลาง

31 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลเกยไชย วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

32 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลบึงเสนาท วัดคลองคาง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

33 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลบางเคียน วัดท่ามะพลับราษฎร์บ�ารุง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

34 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลสุขส�าราญ วัดประชาสรรค์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

35 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลพัฒนานิคม วัดหนองนา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

36 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลช่องสาริกา วัดช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

37 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลน�้าสุด วัดบุญญาราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

38 วัดราษฎร์มงคล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต�าบลช่องสาริกา อ�าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

39 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลพลา วัดคลองทราย อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

40 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลวังจันทร์ วัดชงโค อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

41 วัดพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

พื้นที่ภาคใต้

42 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลป่าตอง วัดสุวรรณคีรีวงก์ (วัดป่าตอง) อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

43 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลศรีสุนทร วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

44 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลฉลอง วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) อ.เมือง จ.ภูเก็ต

45 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลสาคู วัดมงคลวราราม (วัดในยาง) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

46 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลอ่าวลึก วัดราษฎร์รังสรรค์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

47 วัดสถิตโพธาราม อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
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สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการพฒันาเครอืข่ายองค์กรสขุภาวะวถิพุีทธเชงิสร้างสรรค์ ให้ความส�าคญักบัการด�าเนิน

โครงการตามวตัถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้ ท้ังการมุ่งเน้นการพฒันาชดุความรูส้�าหรบัการขบัเคลือ่นเครอื

ข่ายหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธในสังคมไทย การสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธในช่องทางต่าง ๆ และการสร้างเครือ

ข่ายชุมชน เครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลสุข

ภาวะ โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมในพื้นที่ 15 จังหวัดต้นแบบ เนื้อหา

ในส่วนนี้จึงเป็นการน�าเสนอผลการด�าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยสามารถ

น�าเสนอเป็นหัวข้อตามล�าดับดังนี้ 

4.1 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒªØ´¤ÇÒÁÃÙŒÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂË¹‹ÇÂÍºÃÁ
 »ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅáÅÐÍ§¤�¡ÃÊØ¢ÀÒÇÐÇÔ¶Õ¾Ø·¸ã¹ÊÑ§¤Áä·Â

เน้ือหาในส่วนนี้เป็นการน�าเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาชุดความรู้เพ่ือให้หน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลและโครงการของคณะสงฆ์อื่น ๆ เช่น โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โครงการวัด 

ประชา รัฐ สร้างสุข ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานภาย

ใต้การบูรณาการแนวคิดการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการ

ขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ สามารถ

พัฒนาชุดความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้

4 ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ
¾Ñ²¹Òà¤Ã×Í¢‹ÒÂÍ§¤�¡Ã
ÊØ¢ÀÒÇÐÇÔ¶Õ¾Ø·¸àªÔ§ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�

บทที่
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 ¤Ù‹Á×ÍË¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ (Í.».µ.)
 คู่มือหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ชุดความรู้ดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นตามมติ

ของมหาเถรสมาคม มติที่ 561/2562 เรื่อง เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง หรือ

เรียกโดยย่อว่า อ.ป.ก. เพื่อท�าหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมการอบรมประชาชนให้เป็นไปตามระเบียบ

มหาเถรสมาคม แก้ไขข้อขัดข้องเก่ียวกับกิจการในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลให้เป็นไปโดยชอบ และตรวจตรา ชีแ้จง แนะน�าเจ้าหน้าท่ีผู้เกีย่วข้องกบัหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเรียบร้อย ซึ่งมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการ

มหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานกรรมการ โครงการพัฒนา

เครือข่ายองค์กรสขุภาวะวถิพีทุธเชงิสร้างสรรค์ จงึได้พฒันาคูม่อืหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล 

(อ.ป.ต.) ขึน้ เพือ่เป็นข้อเสนอต่อคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) ในการน�าไปประยกุต์

ใช้ในการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลของคณะสงฆ์ต่อไป โดยมเีนือ้หา

ประกอบด้วยส่วนน�า มเีนือ้หาเกีย่วกับการอธบิายถงึวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายการด�าเนนิงาน

ของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล เป็นการน�าเสนอเพือ่ให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

เกิดความเข้าใจเกีย่วกบับทบาทหน้าทีท่ีต่นเองม ีและงานใดบ้างทีส่ามารถพงึกระท�าเพือ่ให้บรรลกุบั

เป้าหมายดังกล่าว พร้อม ๆ กับการน�าเสนอยุทธศาสตร์การด�าเนินงานให้กับหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบล เพ่ือให้สามารถน�าไปใช้และปฏบัิติได้จรงิภายใต้สภาพสงัคมปัจจบุนั รวมถงึกระบวนการ

ในการติดตามและประเมนิผลการด�าเนนิงาน เพ่ือให้เกดิการประเมนิผลการด�าเนนิกจิกรรมได้อย่าง

เป็นรูปธรรม

1

ÀÒ¾Ë¹ŒÒ»¡ ¤Ù‹Á×Í
Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ (Í.».µ.)
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ªǾ ¤ÇÒÁÃÙŒ ÊØ¢ÀÒÇÐÇÔ¶Õ¾Ø·¸ÊíÒËÃÑº¢Ñºà¤Å×èÍ¹§Ò¹Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
 »ÃÐ¨íÒµíÒºÅ àÅ‹Á·Õè 1 “¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹”

ชุดความรู้ “สุขภาวะวิถีพุทธส�าหรับขับเคลื่อนงานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล” เล่ม

ที ่1พฒันาขึน้จากการสมัมนาออนไลน์ จดัขึน้โดย สถาบนัวจัิยพุทธศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือ

ข่ายทางวิชาการ ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย

ได้รับเกียรติจาก พระพรหมบัณฑิต	 ศาสตราจารย์	 ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม และอุปนายก

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับการพัฒนา

ที่ยั่งยืน” โดยมี อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชา

ภาษาตะวนัออก คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เป็นผู้ด�าเนนิการเสวนา เมือ่วนัอาทิตย์ 

ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564 มีเนื้อหาพอสังเขปเกี่ยวกับการอธิบายให้เห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนา

ทีย่ัง่ยนื แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื ทัง้ในระดับโลกในเร่ืองแนวคดิ SDGs ในระดับชาติ

เรือ่งยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความสอดคล้องระหว่างการพัฒนาทีย่ัง่ยนืกบัแนวคดิทางพระพทุธศาสนา

ผ่านการวเิคราะห์ในเชงิหลกัธรรมและกระบวนการพฒันาวิถพีทุธ และท้ายท่ีสดุเป็นเรือ่งของการน�า

หลักพุทธรรมไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

2

ªǾ ¤ÇÒÁÃÙŒ ÊØ¢ÀÒÇÐÇÔ¶Õ
¾Ø·¸ÊíÒËÃÑº¢Ñºà¤Å×èÍ¹
§Ò¹Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ àÅ‹Á·Õè 1 
“¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹”
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ªǾ ¤ÇÒÁÃÙŒ ÊØ¢ÀÒÇÐÇÔ¶Õ¾Ø·¸ÊíÒËÃÑº¢Ñºà¤Å×èÍ¹§Ò¹Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
 »ÃÐ¨íÒµíÒºÅ àÅ‹Á·Õè 2 “»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ (áË‹§) ¾Ø·¸¸ÃÃÁ¡ÑºÁØÁÁÍ§ÊÑ§¤ÁÇÔ·ÂÒ
 ÊÒ¸ÒÃ³Ð”

ชุดความรู้ “สุขภาวะวิถีพุทธส�าหรับขับเคลื่อนงานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล” เล่ม

ที ่2พฒันาขึน้จากการสมัมนาออนไลน์ จดัขึน้โดย สถาบนัวจัิยพุทธศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือ

ข่ายทางวิชาการ ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย

ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์	(กิตติคุณ)	สุริชัย	หวันแก้ว ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและ

ความขดัแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั บรรยายในหวัข้อ “ปฏิบตักิาร	(แห่ง)	พทุธธรรมกบัมมุมอง

สังคมวิทยาสาธารณะ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ด�าเนินการเสวนา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 มีเนื้อหาพอสังเขปเกี่ยวกับการพิจารณาประเด็นทางสังคมผ่านการน�าหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือในการพิจารณา ทั้งประเด็นทางด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม ประเด็น

ทางด้านการเรยีกร้องสทิธิเสรภีาพ ประเด็นทางด้านเศรษฐกจิ ประเด็นการพฒันาเมอืง ความเหลือ่ม

ล�้าทางสังคม ฯลฯ โดยท้ายที่สุด ชุดความรู้ดังกล่าวได้ฉายภาพให้เห็นถึงกระบวนการพินิจพิจารณา

ทางพระพุทธศาสนาว่า กระบวนการดังกล่าวสามารถน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ªǾ ¤ÇÒÁÃÙŒ ÊØ¢ÀÒÇÐÇÔ¶Õ¾Ø·¸ÊíÒËÃÑº¢Ñºà¤Å×èÍ¹§Ò¹Ë¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹
 »ÃÐ¨íÒµíÒºÅ àÅ‹Á·Õè 3 “º·ºÒ·¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹
 °Ò¹ÃÒ¡”

ชุดความรู้ “สุขภาวะวิถีพุทธส�าหรับขับเคลื่อนงานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล” เล่ม

ที่ 3 พัฒนาขึ้นจากการสัมมนาออนไลน์ จัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคี

เครอืข่ายทางวชิาการ ได้แก่ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ศูนย์พทุธศาสน์ศกึษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย

ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์	 นพ.ประเวศ	 วะสี	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

บรรยายในหวัข้อ “บทบาทพระพทุธศาสนากับการพฒันาชุมชนฐานราก” โดยม ีพระมหาประยรู 

โชติวโร ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ด�าเนินการ
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เสวนา เมื่อวันพุธ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 มีเนื้อหาพอสังเขปเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้พระพุทธ

ศาสนากับการพัฒนาสังคมผ่านการพิจารณาในระดับชุมชนฐานราก ซ่ึงในท่ีนี้หมายรวมถึง บุคคล 

ครอบครัว สังคม สถาบัน ประเทศ โดยเฉพาะการมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับกระบวนการพัฒนาใน

ระดับชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก มีการน�าเสนอขั้นตอนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม มีการระบุให้เห็น

เป็นขัน้ตอนอย่างชดัเจน สามารถน�าไปประยกุต์ใช้และปฏบิตัไิด้จรงิ นอกเหนอืไปจากความโดดเด่น

ในเร่ืองของกระบวนการและข้ันตอนท่ีถูกน�าเสนอไว้ในชุดความรู้ดังกล่าวแล้ว ชุดความรู้ชุดนี้ยัง

ยกตัวอย่างเหตุการณ์ทางสังคมเพื่อสร้างเป็นบทเรียนและข้อคิดให้กับผู้อ่านได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 
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ชุดความรู้ดังกล่าว เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในการท่ีส่งเสริมให้วัดและองค์กรพระพุทธ

ศาสนา เครอืข่ายวฒันธรรม ให้สามารถมคีวามรูแ้ละแนวทางการจดัการมรดกวฒันธรรมของวดัและ
ชุมชน เพื่อให้เกิดการมีสุขภาวะท่ีดีและการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ เนื้อหาภายในประกอบด้วยการ
อธิบายถึงความเป็นมาของการจัดการมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา การจะท�าความเข้าใจ
ถงึทีม่าทีไ่ปเกีย่วกบัการจดัการมรดกทางวฒันธรรมได้อย่างถกูต้องนัน้ จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องย้อน
เวลากลบัไปในช่วง 2600 ปีทีผ่่านมา โดยเริม่แรกนัน้ยงัคงจ�ากดัอยูเ่ฉพาะในเร่ืองของการพัฒนาพ้ืนท่ี
วัด อาราม หรือเสนาสนะ ซึ่งถือเป็นหลักค�าสอนและแนวทางปฏิบัติส�าคัญที่พระพุทธองค์ได้มอบไว้
ให้กับพุทธบริษัท ในฐานะที่สิ่งดังกล่าวถือเป็นหน้าที่หลักหน้าที่หนึ่ง ก่อนที่ในปัจจุบัน สิ่งดังกล่าว
จะถูกขยายขอบเขตความหมายที่ไปไกลกว่าแค่การพัฒนาพื้นที่ โดยมีเร่ืองเกี่ยวกับประเพณี 
วัฒนธรรม พุทธศิลปกรรม หรือความเชื่ออื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง

ประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม มีทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ซึ่งในแต่ละประเภทนั้น
ยังถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยต่าง ๆ  อีกมากมาย การท�าความเข้าใจในเนื้อหาดังกล่าวเป็นการช่วยให้
ผู้อ่านได้รับทราบเกี่ยวกับลักษณะของมรดกทางวัฒนธรรม ประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม และ
ได้รับรู้ว่าสิ่งใดบ้างที่ถูกนิยามให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในมุมมองทางด้านวิชาการ สถานที่แห่งใด
บ้างที่ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่มรดกวฒันธรรมทางพระพทุธศาสนา ซ่ึงชดุความรูดั้งกล่าวจะให้ความส�าคญักบัการน�าเสนอ
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังพยายามที่จะวางแนวทางในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 
เพื่อให้องค์กรทางพระพุทธศาสนาสามารถน�าความรู้ดังกล่าวไปปรับและประยุกต์ใช้ภายในวัดของ
ตน โดยวัดทัว่ไปนัน้มกัถกูแบ่งเขตพืน้ทีภ่ายในออกเป็น 3 ส่วนคอื 1) เขตพทุธาวาส เป็นพืน้ทีส่�าหรบั
ใช้ประกอบพธิกีรรมทางพระพทุธศาสนาเป็นเสมอืนสัญลักษณ์หรือสถานทีป่ระทบัขององค์พระสัมมา
สัมพุทธเจ้า เพราะค�าว่า “พุทธาวาส” มีความหมายว่าเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ในเขต
พุทธาวาสมักประกอบด้วยสถาปัตยกรรมส�าคัญ ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์และพิธีกรรมทาง
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พระพทุธศาสนา 2) เขตสังฆาวาส เป็นบรเิวณพืน้ทีส่่วนหนึง่ของวดัทีก่�าหนดไว้ให้เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของ
พระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจส่วนตัวท่ีไม่เกี่ยวเนื่องกับพิธีการใดทางศาสนา พ้ืนท่ี
บริเวณนี้ประกอบไปด้วยอาคารสถานท่ีสัมพันธ์เฉพาะกับกิจกรรมและวัตรปฏิบัติที่เป็นวิถีแห่งการ
ด�าเนินชีวิตของเพศสมณะ และ 3) เขตธรณีสงฆ์และพื้นที่สาธารณสงเคราะห์ เขตพื้นที่ในอารามที่
ก�าหนดพื้นที่บางส่วนที่เหลือจากการจัดแบ่งเขตส�าคัญ คือ เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส ให้เป็น
เขตพื้นที่ส�าหรับเอื้อประโยชน์ใช้สอยในเชิงสาธารณะประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ ของวัด

นอกจากความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับท่ีมาที่ไปของการจัดการมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา ประเภท และวิธีการในการบริหารจัดการอย่างเป็นข้ันตอน ชุดความรู้ชุดนี้ยังพยายามน�า
เสนอเกี่ยวกับหลักการท�างานร่วมกับชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน 
พร้อมทัง้มกีารน�าเสนอกรณศีกึษาของวดัในพืน้ทีต่่าง ๆ  ทีม่กีารน�าแนวคดิดังกล่าวมาใช้ภายในพ้ืนที่ 
เพื่อให้องค์กรทางพระพุทธศาสนาและผู้ที่สนใจได้เห็นภาพการท�างานอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการ
สร้างแนวคิดใหม่ ๆ ในการท�างานให้กับพระสงฆ์และผู้ที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใน
ชมุชน นอกจากนี ้เนือ้หาในส่วนสุดท้ายยังเป็นการน�าเสนอเกีย่วกบัการจดัการสิง่แวดล้อมในวดั โดย
สิ่งแวดล้อมดังกล่าวหมายรวมถึงสภาพแวดล้อมในภาพรวมของวัดนั้น ๆ มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่
การจดัการพืน้ทีส่เีขยีว การจดัการอาคารสถานที ่การจดัการขยะ การจดัการเตาเผา/เมร ุการป้องกนั
อัคคีภัยภายในวัด การป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ ซึ่งในภาพรวมนั้นเป็นการฉาย
ภาพให้เห็นว่า วัด สามารถถูกจัดการได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีความพร้อมท้ังทางด้านกายภาพ 
ด้านสังคม และด้านปัญญา ชุดความรู้ดังกล่าวสามารถถูกน�าไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้วัด

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้อย่างเหมาะสม
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ชุดความรู้ดังกล่าว มีเนื้อหาเกี่ยวกับการด�าเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

ในสังคมไทยปัจจุบัน โดยเฉพาอย่างยิ่งคือการสร้างเครือข่ายการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธของหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบล ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถี

พุทธเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการน�าเสนอเรื่องราวของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

อย่างครอบคลมุในทุกมติ ิตัง้แต่ประวตัคิวามเป็นมา ความเชือ่มโยงของหน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบลกับโครงการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พันธกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล 

รวมถึงทิศทางยุทธศาสตร์ในอนาคคของหน่วยอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) ในฐานะผู้ก�าหนด

แนวทางการท�างานให้กบัหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล เป็นการสร้างความรูค้วามเข้าใจให้กบั

ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ได้รู้จักและเข้าใจบทบาทการท�างานของ

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาในส่วนอ่ืน ๆ ท่ีมีความส�าคัญต่อการขับเคล่ือนงานของหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบล อาทิ แนวทางการท�างานพัฒนาสุขภาวะให้กับชุมชน เพ่ือให้หน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลสามารถน�าแนวทางดงักล่าวไปประยกุต์ใช้กบัการท�างานภายใต้พนัธกจิท้ัง 8 

ด้าน แนวทางการด�าเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือให้การด�าเนินงานของหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลเกิดประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนในระยะยาว เนื่องจากการด�าเนิน

งานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลจะต้องอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายภายนอก โดย

เฉพาะอย่างยิ่งคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสุขภาวะ ภายใต้การน�ากรอบแนวคิดเรื่องสุขภาวะเชิงพุทธของ

สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยตุโต) มาน�าเสนอเพ่ือให้ผูป้ฏิบติังานเกดิความเข้าใจและสามารถ

น�าไปประยกุต์ใช้กบัการท�างานได้อย่างเหมาะสม นอกจากนีเ้พ่ือให้ผู้ปฏบิติังานสามารถมองเหน็และ

เข้าใจงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลได้อย่างเป็นรูปธรรม ผูจั้ดท�าจงึได้น�าเสนอตัวอย่าง

กิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลในพื้นที่ต่าง ๆ โดยคาดหวังว่าจะสามารถเผยแผ่

ผลงานและเกิดแนวคิดที่จะขยายผลกิจกรรมไปสู่ประเด็นอื่น ๆ ต่อไป

เนือ้หาในส่วนสดุท้าย ผูจั้ดท�าพยายามเช่ือมโยงประเดน็การท�างานของหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลให้สอดรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน โดยน�าเรื่องการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มาเป็น

กรอบในการพจิารณา เพือ่ให้ผูป้ฏบิตังิานออกแบบกจิกรรมและปรบัปรงุแนวทางการขบัเคลือ่นงาน

ให้มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ดงักล่าว โดยสามารถประยกุต์แนวทางทีส่�าคญัในการปรบับทบาท

การด�าเนินงานได้ดังต่อไปนี้ 
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ประการทีห่น่ึง การด�าเนินการตามหลกัสขุอนามยั คอืการทีป่ระธานและกรรมการหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลให้ความส�าคัญกับหลักการด�าเนินชีวิตวิถีใหม่ที่หน่วยงานภาคีรัฐขอความ

ร่วมมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง

ทางสังคม การล้างมือและท�าความสะดวกอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดอยู่เสมอ เป็นต้น จะเป็น

ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลเป็น

ตัวอย่างของการปฏิบัติกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่

แสดงให้เห็นการพัฒนาหลักการด�าเนินงานให้สอดรับไปกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

ประการท่ีสอง การเสริมพลังชุมชนและคณะสงฆ์ คือการเปิดพื้นท่ีให้ผู้แทนชุมชน เยาวชน

และพระสงฆ์ในพื้นท่ีของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลได้มีโอกาสแสดงความเห็นเกี่ยวกับ

รูปแบบการด�าเนินกิจกรรมตามพันธกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล เพื่อสะท้อนให้เห็น

การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนร่วมกัน และยังเปิดพื้นท่ีให้กับความคิดเห็นใหม่ที่

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบทบาทของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลอีกด้วย

ประการท่ีสาม การส่งเสรมิการเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนา คอืการทีห่น่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบลถอืโอกาสให้พระสงฆ์ สามเณร และเยาวชนในพ้ืนทีด่�าเนินกจิกรรมของหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบล ได้ศกึษาหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาทัง้ทีเ่ป็นภาษาบาลีและภาษาไทย เพ่ือส่งเสริม

ให้เกิดการเรียนรู้ในหลักการและแนวทางปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา ร่วมกับการแสดงให้เห็นเป็น

ตัวอย่างที่ชัดเจนจากบทบาทการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

ÀÒ¾Ë¹ŒÒ»¡ªǾ ¤ÇÒÁÃÙŒ ¡ÒÃÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊØ¢ÀÒÇÐÇÔ¶Õ¾Ø·¸: 
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ประการที่สี่ การเฝ้าระวังสุขอนามัยของพระสงฆ์และชุมชน คือการที่หน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลค�านึงถึงการสร้างสุขอนามัยให้เกิดขึ้นในวัดและชุมชน ตั้งแต่การให้ความรู้เรื่องปัจจัย

เสี่ยงทางสุขภาพ เช่น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก บุหรี่ เป็นต้น และความส�าคัญของการรักษา

สุขอนามัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รวมทั้งควรพัฒนาให้วัดซึ่งเป็นที่ตั้งของ

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลเป็นพื้นที่ปลอดจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้วย

ประการทีห้่า การพฒันาสขุภาวะทางปัญญา คอืการทีห่น่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลได้

ผลักดันบทบาทการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาให้กับผู้คนในชุมชนควบคู่ไปกับการด�าเนินกิจกรรม

สาธารณสงเคราะห์ เนือ่งจากการส่งเสรมิบทบาทการด�าเนนิงานให้กบัหน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบลต้องมีความสมดุลทั้งมิติภาคปฎิบัติการเพ่ือสังคม และการให้เกิดการพัฒนาปัญญาและสติ

ควบคู่กันไป การก�าหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาร่วมด้วยอย่างเหมาะสมจะช่วยให้

บทบาทของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลมีความเหมาะสมกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นน�ากิจกรรม

ไปขยายผล

ªǾ ¤ÇÒÁÃÙŒ ÊÒ¸ÒÃ³Ù»¡ÒÃÇÔ¶Õ¾Ø·¸
ชุดความรู้ดังกล่าว เป็นการน�าเสนอเนื้อหา

เก่ียวกับที่มาและความส�าคัญของการพัฒนาและ

จัดการพื้นที่วัด ศาสนสถาน รวมถึงภูมิสถาปัตยกรรม

ทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความตระหนัก

และเห็นถึงความส�าคัญของการจัดการวัดให้มีความ

ร่มรืน่ น่าเข้าหา น่าอยูอ่าศยั โดยมกีารน�าเสนอหลกัการ

และวิธีการโดยใช้หลักสัปปายะ 7 พร้อมทั้งมีการแยก

ย่อยให้เห็นถึงรปูแบบการพฒันาในส่วนต่าง ๆ  ไว้อย่าง

เป็นหมวดหมู ่ทัง้รปูแบบการพฒันาอาคาร โบราณสถาน 

สภาพแวดล้อม พื้นที่ กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมสู่การ

พฒันาวดัให้กลายเป็นพืน้ท่ีสขุภาวะตามเป้าหมายของ

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5 ส. 

นอกจากนี้ยังน�าเสนอถึงวัดตัวอย่างที่มีการพัฒนา

สาธารณปูการได้อย่างโดดเด่น สามารถเป็นแนวทางให้วดัหรอืองค์กรทางสังคมอืน่ ๆ  สามารถน�าไป

ปรบัและประยกุต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เพือ่ให้แต่ละภาคส่วนสามารถพฒันาพืน้ทีข่องตนเองได้อย่าง

คุ้มค่า เกิดประโยชน์ และสามารถพัฒนาสุขภาวะในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ÀÒ¾Ë¹ŒÒ»¡ªǾ ¤ÇÒÁÃÙŒ 
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4.2 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÙ»áºº¡ÒÃÊ× èÍÊÒÃÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙŒÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹
 à¤Ã×Í¢‹ÒÂË¹‹ÇÂÍºÃÁ»ÃÐªÒª¹»ÃÐ¨íÒµíÒºÅáÅÐÍ§¤�¡ÃÊØ¢ÀÒÇÐÇÔ¶Õ¾Ø·¸

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นการน�าเสนอเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการส่ือสารองค์ความรู้สนับสนุน

การขับเคล่ือนเครือข่ายหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ โดยตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมา ทางโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธได้ให้ความส�าคัญกับการ

ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

ที่ส่งผลให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลแต่ละพื้นท่ีนั้นไม่สามารถมีการด�าเนินกิจกรรมได้ 

พร้อม ๆ กันนั้น ทางโครงการยังได้มีการจัดท�าองค์ความรู้ในรูปแบบของหนังสือ เพื่อเตรียมพร้อม

กบัสถานการณ์หากการแพร่ระบาดดงักล่าวมคีวามรนุแรงทีล่ดลง และหน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบลแต่ละพืน้ทีส่ามารถด�าเนนิกจิกรรมได้ ส�าหรบัการพฒันาแนวทางการขบัเคลือ่นและพฒันาสือ่

สุขภาวะวิถีพุทธของโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ สถาบันวิจัย

พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร 

ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ โดยก�าหนดจัดท�าเพ่ือน�าเสนอรูปแบบการด�าเนนิ

กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างให้เกิดความ

เข้าใจเกีย่วกบัการพัฒนาสขุภาวะวถิพุีทธในสงัคมไทยให้ดียิง่ขึน้ โดยเนือ้หาในส่วนดังกล่าวสามารถ

น�าเสนอได้ดังนี้

4.2.1	กรอบคิด

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวทิยาลยั และ ส�านักสนบัสนนุสขุภาวะองค์กร ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ 

(สสส.) มีเป้าหมายส�าคัญประการหนึ่งคือเพื่อยกระดับการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน

สุขภาวะ ให้เข้าถึงองค์กรพระพุทธศาสนามากขึ้น ทั้งนี้เพราะองค์กรพระพุทธศาสนามีความส�าคัญ

ในการสือ่สารและเป็นต้นแบบน�าให้ชมุชนและประชาชนเหน็ความส�าคญัของการปรับพฤติกรรมให้

เหมาะสมกับการมีสุขภาวะที่ดีได้ นอกจากนี้การศึกษาที่ผ่านมาโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัยงัได้เสนอให้ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสุข

ภาพผลกัดนัให้เกดิความร่วมมอืระหว่างผูรั้บทนุทีด่�าเนนิกจิกรรมหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

และหน่วยงานด้านสาธารณสขุ เพือ่ให้เกดิการประสานความร่วมมอืเพือ่ขบัเคลือ่นกจิกรรมสขุภาวะ

ในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมร่วมด้วย ดังนั้นการที่คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมมีมติให้ขับเคลื่อน

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลควบคูก่บัการปฏรูิปกจิการพระพุทธศาสนา จึงถอืเป็นโอกาสอนั

ดีท่ีจะได้พัฒนา “แผนการพัฒนารูปแบบการสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาวะของหน่วยอบรม
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ประชาชนประจ�าต�าบล” ซึ่งจะเป็นร่างให้คณะกรรมการขับเคล่ือนหน่วยอบรมประชาชนกลาง

ได้เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นกับคณะสงฆ์ต่อไป
ดังนั้นการพัฒนาแผนการพัฒนารูปแบบการส่ือสารความรอบรู้ด้านสุขภาวะของหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลในระยะเริ่มต้น จะด�าเนินการเสนอเป็นร่างความคิดส�าหรับให้
คณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลกลาง ซ่ึงมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ 
กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เป็นประธาน
กรรมการ และพระครปูลดัสมัพพิฒัน์ธีราจารย์ เป็นกรรมการและเลขานกุาร ได้ร่วมมอืกบัภาคเีครอื
ข่าย อาทิ ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิง
สร้างสรรค์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นต้น ด�าเนินการ
เปิดพืน้ทีร่บัฟังความคดิเห็นอย่างมส่ีวนร่วม เพือ่ให้คณะสงฆ์ได้ร่วมสะท้อนมมุมองและความต้องการ
เกี่ยวกับเครื่องมือด้านการสื่อสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพให้กับ
หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลได้ใช้ประโยชน์ร่วมกับภารกิจ 8 ด้านอื่นๆ ของหน่วยอบรม
ประชาชนประจ�าต�าบลต่อไป

4.2.2	 เป้าหมายของแผนการพัฒนารูปแบบการส่ือสารความรอบรู้ด้านสุขภาวะของ
หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

1) การผลักดันองค์ความรู้สุขภาวะวิถีพุทธและพฤติกรรมสุขภาวะให้บูรณาการกับการ
ด�าเนินกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

2) การเปิดพื้นท่ีการมีส่วนร่วมให้กับคณะสงฆ์ที่เข้าร่วมด�าเนินกิจกรรมของหน่วยอบรม
ประชาชนประจ�าต�าบลได้เสนอแนวทางการสื่อสารความรู้สุขภาวะให้กับชุมชน 

3) การพฒันาแนวทางการสือ่สารความรู้ด้านสุขภาวะของหน่วยอบรมประชาชนประจ�า
ต�าบลให้เป็นเครื่องมือส�าหรับคณะสงฆ์ท่ีเข้าร่วมด�าเนินกิจกรรมใช้เพ่ือถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
ได้มากขึ้น

4) การยกระดับการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาวะให้
เข้าถึงองค์กรพระพุทธศาสนามากขึ้น

4.2.3	 ภาคีเครือข่ายการสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาวะของหน่วยอบรมประชาชน
ประจ�าต�าบล

1)	 ภาคีเครือข่ายหลัก	ประกอบด้วย ส�านักงานคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชน
ประจ�าต�าบลกลาง ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ส�านักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
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2)	ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาวะ	ประกอบด้วย ส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

3)	ภาคีเครือข่ายด้านคณะสงฆ์	ประกอบด้วย ส�านักงานเจ้าคณะภาค 1 – 18 ส�านักงาน

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม และส�านักงานฝ่ายเผยแผ่ของมหาเถรสมาคม

4.2.4	 รูปแบบการสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาวะของหน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบล

1)	 ส่ือองค์ความรู้ หมายถงึการด�าเนนิงานปรบัปรงุและพฒันาการศกึษาวจิยัด้านสุขภาวะ

วิถีพุทธกับหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล โดยการสงเคราะห์องค์ความรู้จากการด�าเนินการ

ศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ 

ส�านักสนับสนนุสขุภาวะองค์กร ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ซึง่จะผลติ

ออกมาท้ังในรปูสิง่พมิพ์ การน�าข้อมลูหรอืความรูม้าสรปุเป็นสารสนเทศ (Infographic) และหนงัสอื

ชุดความรูข้นาดพกพา ทัง้นีม้เีป้าหมายเพือ่สนบัสนนุให้คณะกรรมการอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

กลางมเีครือ่งมอืสนบัสนนุการประชาสมัพนัธ์ความรอบรูท้างสขุภาพให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบลไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

2)	 ส่ือสังคมออนไลน์	 หมายถึงการพัฒนาหรือใช้ช่องทางออนไลน์ท่ีด�าเนินการโดย

โครงการพฒันาเครอืข่ายองค์กรสขุภาวะวถิพีทุธเชงิสร้างสรรค์ สถาบนัวจิยัพุทธศาสตร์ มหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไว้แล้ว น�าเสนอเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสุข

ภาวะวิถีพุทธกับหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล โดยการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการด�าเนิน

การศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

และ ส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวม

ทั้งการพัฒนาสื่อสารคดีที่ถอดบทเรียนจากศูนย์การเรียนรู้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล ที่

พฒันาขึน้ร่วมกนัระหว่างคณะสงฆ์ทีเ่ข้าร่วมด�าเนินการกบัโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ

วิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้เป้า

หมายเพือ่การถ่ายทอดความยัง่ยนืในการด�าเนนิงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลกบัการ

สร้างสุขภาวะวิถีพุทธให้ออกสู่สังคม และสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มคณะสงฆ์ที่ด�าเนินงานเกี่ยวกับ

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลได้มากขึ้น

3)	 กิจกรรมการอบรมและเผยแผ่	 หมายถึงการใช้ภารกิจของหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลในด้านการเผยแผ่สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านสุขภาวะออกไปสื่อสารกับ

ประชาชนในชมุชนได้ การด�าเนนิงานในส่วนนีเ้กีย่วข้องกบัการท่ีพระสงฆ์ทีด่�าเนนิกิจกรรมการพัฒนา
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ผ่านงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล จะได้บูรณาการความเข้าใจด้านสุขภาวะวิถีพุทธ

เพือ่สือ่สารให้ประชาชนได้ท�าความเข้าใจ รวมทัง้ยังเป็นการพ้ืนทีข่องการสร้างการเรยีนรูใ้ห้พระสงฆ์

สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาการส่ือสารความรอบรู้ด้านสุขภาวะของหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบล ท่ีคณะสงฆ์แต่ละพื้นที่ได้ด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้อยู่ ทั้งนี้

เป้าหมายส�าคญัของการพฒันากิจกรรมอบรมและเผยแผ่ทีจ่ะประสานความร่วมมอืกบัคณะกรรมการ

หน่วยอบรมประชาชนกลางจะถูกวางกรอบการบรรยายที่เน้นให้ประชาชนเห็นถึงความส�าคัญของ

การค�านึงถงึความรอบรู้ทางสขุภาพ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดบัคณุภาพชวีตีของประชาชน

ในพื้นที่ต่อไป

4.2.5	แผนการด�าเนินงานเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาวะของ

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

ส�าหรับแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแผนการด�าเนินงานเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสาร

ความรอบรู้ด้านสุขภาวะของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล จะแบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 3 

ระยะส�าคัญได้แก่

1)	 ระยะการรับฟงความคิดเห็น	กล่าวคือทางโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ

วิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะร่วม

มือกับส�านักงานคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล และส�านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ ด�าเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแผนการด�าเนินงาน และแผนการ

การพฒันารปูแบบการสือ่สารความรอบรูด้้านสขุภาวะของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลไปใน

ระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้การด�าเนินกิจกรรมมีการบูรณาการการด�าเนินงาน ป้องกันความซ�้าซ้อน

ทั้งในการรับฟังความคิดเห็นและการมาก�าหนดพัฒนาเป็นแผนการพัฒนารูปแบบการสื่อสาร โดย

การด�าเนินงานมีเป้าหมายการรับฟังความคิดเห็นระดับหนการปกครองคณะสงฆ์ทั้งหนเหนือ หน

ตะวันออก หนกลางและหนใต้ ขณะเดียวกันจะเน้นเปิดพ้ืนที่ให้พระสงฆ์ที่มีความสนใจการด�าเนิน

กิจกรรมหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหรือเป็นภาคีเครือข่ายของการด�าเนินงานกับโครงการ

พัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เข้าร่วมเรียนรู้และเสนอแนะความคิดเห็นร่วมด้วย

2)	 ระยะการพัฒนาแผนการด�าเนนิงานเพือ่พฒันารปูแบบการสือ่สารความรอบรู้ด้าน

สุขภาวะของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	กล่าวคือการจัดท�าร่างแผนการด�าเนินงานเพื่อ

พัฒนารูปแบบการสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาวะของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล และน�า

เสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลกลางได้ด�าเนินการพิจารณา
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และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อทางโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะได้ด�าเนินการปรับปรุง และ

เสนอให้ส�านักงานคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนกลางได้ส่งแผนการด�าเนินงานด้านต่างๆ 

ประกอบเป็นยุทธศาสตร์เพื่อเสนอให้มหาเถรสมาคมรับทราบต่อไป

3)	 ระยะการประเมินผล กล่าวคือการด�าเนินงานเพื่อการประเมินผลจะเกิดขึ้นภายหลัง

ส�านกังานคณะกรรมการขับเคลือ่นหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลกลาง ได้เสนอแผนการด�าเนนิ

งานเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาวะของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

ให้กับคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลกลางได้รับทราบและประกาศใช้อย่างเป็น

รูปธรรม จึงจะด�าเนินการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการดังกล่าวเพ่ือประเมินและพัฒนา

กระบวนการที่จะสามารถผลักดันการสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาวะของหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลได้ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้กระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนาสื่อสุขภาวะวิถีพุทธ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือ

ข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ในระยะการด�าเนินงานปี พ.ศ. 2563 – 2565 ได้มีการ

ด�าเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการที่สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสื่อสาร

สาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพสูงข้ึน อาทิ กองส่ือสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เป็นต้น ทั้งนี้สามารถยกตัวอย่างรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ (Social Online Platform) ที่ใช้ในการ

เผยแพร่สื่อได้ดังนี้

รูปแบบที่หนึ่ง Facebook ชุดโครงการวิจัยพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม มจร

รูปแบบที่สอง Website www.buddhistfordev.com

รูปแบบที่สาม Youtube buddhist fordev
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4.2.6	สื่อองค์ความรู้	สื่อสังคมออนไลน์	และกิจกรรมการอบรมและเผยแผ่

1)	วีดิทัศน์ชุด	วัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข:	วัดสวยช่วยสร้างสุข	(ภาวะ)	ได้อย่างไร

ช่องทางการสื่อสาร : Facebook, YouTube, Website

 วีดิทัศน์ชุดนี้ เป็นการน�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ใน

ฐานะทีเ่ป็นโครงการหนึง่ทีข่บัเคลือ่นโดยคณะสงฆ์ ภายใต้พันธกจิ “วดัสวยด้วยความสุข” โครงการ

ดังกล่าวมีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบที่เรียกว่า บวร อีกทั้ง

ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาวะอย่างครอบคลุมในทุกมิติ รูปแบบเนื้อหาเป็นการเล่าเร่ือง

ผ่านพระสงฆ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการโดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมรัตนาภรณ์ ในฐานะ

ที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ท่านได้อธิบายให้

เห็นเกี่ยวกับหลักการขับเคลื่อนโครงการในภาพรวม และชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาวัดนั้นมีส่วนส�าคัญ

กับการพัฒนาสุขภาวะทางกาย จิตใจ ปัญญา และสังคมได้อย่างไร พระครูนนทมงคลวิศิษฐ์ 

เจ้าอาวาสวัดอุทยาน จังหวัดนนทบุรี ในฐานะที่เป็นผู้น�าโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ไปปฏิบัติ

ใช้ภายในวัดของตนเอง และพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน

แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ท่ีได้อธิบายว่าโครงการวัด ประชา รัฐ 

สร้างสุข มคีวามส�าคญัอย่างไร เหตใุดคณะสงฆ์จงึบรรจุให้อยูภ่ายใต้แผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกจิการ

พระพทุธศาสนา ทัง้นี ้โครงการพฒันาเครอืข่ายองค์กรสขุภาวะวถีิพทุธเชงิสร้างสรรค์ ได้จดัท�าวดิโีอ

ชุดน้ีขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้รับชม รับฟัง เพ่ือน�าไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการท�างาน

ของคณะสงฆ์ภายใต้บริบทสังคมปัจจุบัน

วีดีทัศนชุด วัด ประชา รัฐ สรางสุข: วัดสวย ชวยสรางสุข (ภาวะ) ไดอยางไร 
ที่ถูกเผยแพรผานชองทาง YouTube Facebook และ Website
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2)	วีดิทัศน์ชุด	กู้ชีพ	กู้ภัย	และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานของคณะสงฆ์	ภายใต้

การด�าเนินงานในนามของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	(อ.ป.ต.)	แม่ฮ้อยเงิน

ช่องทางการสื่อสาร : Facebook

 วีดิทัศน์ชุดนี้ เป็นการน�าเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนรูปแบบการท�างานของ

คณะสงฆ์ ภายใต้การด�าเนนิงานในนามของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลแม่ฮ้อยเงิน ซ่ึงมกีาร

ด�าเนินกิจกรรมการกู้ชีพกู้ภัยภายในพื้นท่ี โดยท�าการเผยแพร่ผ่านทางช่องทางเฟสบุคเพจ ชุด

โครงการวจิยัพระพทุธศาสนาเพือ่สงัคม มจร. สารคดดีงักล่าวมเีนือ้หาเกีย่วกับการน�าเสนอภาพรวม

การด�าเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลแม่ฮ้อยเงิน จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วง

สถานการณ์ปกติ อ.ป.ต. ดังกล่าว มีการท�างานช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดตั้งกลุ่ม

จติอาสาในนามของ ศนูย์กูช้พี-กูภ้ยัโพธิเ์งนิ ดอยสะเกด็ โดยในช่วงท่ีเกดิการแพร่ระบาดโรคโควดิ-19 

ช่วงเวลานี้ถือเป็นส่ิงท้าทายที่ท�าให้ อ.ป.ต. แห่งนี้ จ�าเป็นท่ีจะต้องปรับเปล่ียนบทบาทการท�างาน

เพื่อให้สอดคล้องกับวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น

วดีทีศันชดุ กูชพี กูภัย และการปรับเปลีย่นรปูแบบการท�างานของคณะสงฆ ภายใตการด�าเนนิงาน
ในนามของหนวยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ที่ถูกเผยแพรผานชองทาง Facebook
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3)	วีดิทัศน์ชุด	การสงเคราะห์สังคมในช่วงสถานการณ์วิกฤติและโควิด	-	19	ภายใต้การ

ด�าเนินงานในนามของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	(อ.ป.ต.)	โคกสี

ช่องทางการสื่อสาร : Facebook

 วีดิทัศน์ชุดนี้ เป็นการน�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนรูปแบบการท�างานของ

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลโคกส ีมเีนือ้หาเกีย่วกบัการน�าเสนอภาพรวมการด�าเนนิงานของ

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลโคกสี จังหวัดขอนแก่น โดยมีพระโสภณพัฒนบัณฑิต รองเจ้า

คณะจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับผิดชอบการด�าเนินงาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะสงฆ์จังหวัด

ขอนแก่นได้มกีารด�าเนนิงานภายใต้พนัธกจิของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลมาอย่างต่อเนือ่ง 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงพันธกจิในด้าน สาธารณสงเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลอืผูป้ระสบกบัภยัพบิตัิ 

หรือผู้ที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ก็ตาม โดยทางคณะท�างานโครงการพัฒนา

เครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ ได้ท�าการเผยแพร่สารคดีชุด “การสงเคราะห์สังคม

ในช่วงสถานการณ์วิกฤติและโรคโควิด-19 ภายใต้การด�าเนินงานในนามของหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) โคกสี” ผ่านทางช่องทางเฟสบุคเพจ ชุดโครงการวิจัยพระพุทธศาสนาเพื่อ

สังคม มจร

	 	

วีดิทศันชดุ การสงเคราะหสงัคมในชวงสถานการณวกิฤตแิละโควดิ - 19 ภายใตการด�าเนนิงานในนาม
ของหนวยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) โคกสี ที่ถูกเผยแพรผานชองทาง Facebook
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4)	การประชาสัมพันธ์ชุดความรู้เรื่อง	คู่มือการเฝ้าระวังปญหายาเสพติดของพระสงฆ์

ช่องทางการสื่อสาร : Facebook, YouTube, Website

 ชุดความรู้ดังกล่าว ถูกจัดท�าขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาเครือข่าย

องค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย และส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ขั้นตอนการเฝ้าระวัง การสร้างความตระหนัก และกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดที่อาจเกิดข้ึนกับคณะสงฆ์ วัด และชุมชน โดยสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด อันเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบโดยรวมต่อสถาบันต่าง ๆ (ครอบครัว 

โรงเรียน ชุมชน) อีกทั้งยังมุ่งหวังให้องค์กรทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) วัด หรือเครือข่ายอื่น ๆ  สามารถน�าองค์ความรู้ที่น�าเสนอผ่านคู่มือดังกล่าวไป

ประยุกต์ใช้ภายในพื้นที่ของตนเอง

การประชาสัมพันธชุดความรูเรื่อง คูมือการเฝาระวังปญหายาเสพติดของพระสงฆ 
ที่ถูกเผยแพรผานชองทาง Facebook, YouTube, Website
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5)	การประชาสัมพันธ์ชุดความรู้เรื่อง	การจัดการมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา

ช่องทางการสื่อสาร : Facebook, YouTube, Website

 ชุดความรู้ดังกล่าว มีเน้ือหาภายในที่น�าเสนอให้เห็นถึงความส�าคัญของมรดกวัฒนธรรม

ทางพระพทุธศาสนา ลกัษณะและรปูแบบของมรดกทางวฒันธรรม การจัดการมรดกวฒันธรรมและ

การจัดการพุทธศิลปกรรมภายในวัด การยกตัวอย่างการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมภายของวัดใน

ประเทศไทย แนวทางและวิธีการในการจัดการพื้นที่วัดตามหลัก 5 ส. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของคณะสงฆ์ในเรื่องโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ซึ่งมีส่วนส�าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาพื้นที่

วัดให้สอดรับกับสภาพสังคม ความเชื่อทางจิตใจ การสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา และการพัฒนา

ให้สอดคล้องกับสภาพบริบททางด้านส่ิงแวดล้อม และเนื้อหาในส่วนท้ายเป็นเรื่องของการสรุปบท

เรียนที่สะท้อนจากปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ

การประชาสมัพันธชดุความรูเร่ือง การจดัการมรดกวัฒนธรรมทางพระพทุธศาสนา 
ที่ถูกเผยแพรผานชองทาง Facebook, YouTube, Website
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6)	 การสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ	 ประเด็นสาธารณะกับพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม	

ตอนที่	1	พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ช่องทางการสื่อสาร : Facebook, YouTube, Zoom Meeting

 การบรรยายพิเศษดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาออนไลน์: ประเด็นสาธารณะกับ

พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม ซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิง

สร้างสรรค์ สถาบันวจิยัพทุธศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั สนบัสนนุโดย ส�านกั

สนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือ

ข่าย อาทิ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ การบรรยายในครั้งแรก 

ทางโครงการพฒันาเครอืข่ายองค์กรสขุภาวะวถิพีทุธเชงิสร้างสรรค์ ได้รบัความเมตตาจาก พระพรหม

บัณฑิต, ศ. ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” (สามารถดู

เนื้อหาการบรรยายได้ในหัวข้อที่ 3.1.2) จัดขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2564 ภายใต้ความมุ่งหวังที่อยาก

จะเผยแพร่องค์ความรูท้างพระพุทธศาสนากบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื เพือ่ให้องค์กรทางพระพทุธศาสนา

และภาคีเครอืข่ายอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง สามารถน�าองค์ความรูด้งักล่าวไปปรบัประยกุต์ใช้กบัการท�างาน

ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

การสัมมนาออนไลน ในหัวขอ ประเด็นสาธารณะกับพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม 
ตอนที่ 1 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ถูกเผยแพรผานชองทาง 
Facebook, YouTube, Website, Zoom Meeting
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7)	 การสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ	 ประเด็นสาธารณะกับพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม	

ตอนที่	2	ปฏิบัติการ	(แห่ง)	พุทธธรรมกับมุมมองสังคมวิทยาสาธารณะ

ช่องทางการสื่อสาร : Facebook, YouTube, Zoom Meeting

 การบรรยายพิเศษดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาออนไลน์: ประเด็นสาธารณะกับ

พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม ซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิง

สร้างสรรค์ สถาบันวจิยัพทุธศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั สนบัสนนุโดย ส�านกั

สนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือ

ข่าย อาทิ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ การบรรยายในครัง้ทีส่อง 

ทางโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ ได้รับเกียรติจาก ได้รับเกียรติ

จากศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) สุริชัย หวันแก้ว ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปฏิบัติการ (แห่ง) พุทธธรรมกับมุม

มองสังคมวิทยาสาธารณะ” (สามารถดูเนื้อหาการบรรยายได้ในหัวข้อท่ี 3.1.3) จัดข้ึนในวันท่ี 18 

มีนาคม 2564 ภายใต้ความมุ่งหวังที่อยากจะเผยแพร่องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนา

ภายใต้บริบทสังคมปัจจุบัน เพื่อให้องค์กรทางพระพุทธศาสนาและภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สามารถน�าองค์ความรู้ดังกล่าวไปปรับประยุกต์ใช้กับการท�างานของตนเองได้อย่างเหมาะสม

การสัมมนาออนไลน ในหัวขอ ประเด็นสาธารณะกับพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม 
ตอนที่ 2 ปฏิบัติการ (แหง) พุทธธรรมกับมุมมองสังคมวิทยาสาธารณะ 
ที่ถูกเผยแพรผานชองทาง Facebook, YouTube, Zoom Meeting
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สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

8)	 การสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ	 ประเด็นสาธารณะกับพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม	

ตอนที่	3	บทบาทพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนฐานราก

ช่องทางการสื่อสาร : Facebook, YouTube, Zoom Meeting

 การบรรยายพิเศษดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาออนไลน์: ประเด็นสาธารณะกับ

พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม ซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิง

สร้างสรรค์ สถาบันวจิยัพทุธศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั สนบัสนนุโดย ส�านกั

สนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือ

ข่าย อาทิ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ การบรรยายในคร้ังทีส่าม 

ทางโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ ได้รับเกียรติจาก ได้รับเกียรติ

จากศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนฐานราก” (สามารถดูเนื้อหา

การบรรยายได้ในหัวข้อที่ 3.1.4) จัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ภายใต้ความมุ่งหวังที่อยากจะเผย

แพร่องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมภายใต้ความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด และ

ชุมชน เพื่อให้องค์กรทางพระพุทธศาสนาและภาคีเครือข่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง สามารถน�าองค์ความ

รู้ดังกล่าวไปปรับประยุกต์ใช้กับการท�างานของตนเองได้อย่างเหมาะสม

การสัมมนาออนไลน ในหัวขอ ประเด็นสาธารณะกับพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม 
ตอนที่ 3 บทบาทพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนฐานราก 
ที่ถูกเผยแพรผานชองทาง Facebook, YouTube, Zoom Meeting
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9)	การสัมมนาหัวข้อ	“ถอดบทเรียนการเรียนรู้หลังโควิดกับบทบาทพระไม่ทิ้งโยม”

ช่องทางการสื่อสาร : Facebook, YouTube

 กิจกรรมการสัมมนา “ถอดบทเรียนการเรียนรู้หลังโควิดกับบทบาทพระไม่ทิ้งโยม” 

ภายใต้ความร่วมมือกับกรมอนามัย และงาน 250 ปี วัดสุทธิวราราม โดยได้รับเมตตาจาก พระเทพ

สุวรรณเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวเปิดการเสวนา หลังจากนั้นเป็น

ช่วงน�าเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และความรู้ในการท�างานเพ่ือสังคมในช่วง

สถานการณ์โควิด–19 โดยมีพระสงฆ์ท่ีวิทยากรจ�านวนหลายรูปด้วยกันที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การท�างานดังต่อไปนี้ 

(1) พระพิศาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน ในฐานะผู้จัดตั้งศูนย์พักคอยวัดสะพาน 

ร่วมกับชุมชนคลองเตย ซึง่เป็นการรเิริม่ใช้พืน้ทีว่ดัในการช่วยเหลอืประชาชนทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อน

จากภาวะวิกฤติแห่งแรกในประเทศไทย

(2) พระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร ในฐานะผู้จัดตั้งศูนย์พักคอยวัดสะพาน 

ซึ่งเป็นหน่ึงในต้นแบบการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีการรองรับผู้ป่วยทั้งฆราวาส

และพระสงฆ์ ภายใต้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลสงฆ์ 

(3) พระสธุรีตันบณัฑติ เจ้าอาวาสวดัสทุธวิราราม ในฐานะผู้จัดต้ังศนูย์พักคอยวดัสุทธวิราราม 

ภายใต้ภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 บริเวณชุมชนรอบวัด จึงมีด�าริในการเปลี่ยน

ศนูย์พกัพงิให้เป็นศนูย์พักคอยเพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 

(4) พระมหาพร้อมพงศ์ ปภสสฺรจติโฺต ทมีงานพระไม่ทิง้โยม วดัสทุธวิราราม จากศนูย์พกัคอย

วดัสทุธวิรารามสูก่ารด�าเนินงานเชิงรกุด้วยการปพูรมตรวจโควดิ-19 บรเิวณชมุชนรอบวดัเพือ่ป้องกนั

การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

(5) พระครูสุกิจจาภิรม เจ้าอาวาสบุญรอดธรรมาราม พื้นที่ขยายผลจากการจัดตั้งศูนย์

พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ภายในวัด ภายใต้แนวคิด บวร 

(6) พระมหาวิสันต์ เขมสจฺจวาที เจ้าอาวาสวัดคลองใหม่ พ้ืนที่ขยายผลจากการจัดตั้งศูนย์

พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ภายในวัด ภายใต้แนวคิด บวร 

(7) นายแพทย์เกษม เวชสทุธานนท์ ผูอ้�านวยการสถาบนัพฒันา สขุภาวะเขตเมอืง กรมอนามยั 

โครงการอบรมพระคิลานุปัฏฐากกับบทบาทในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ด�าเนินรายการ

โดย อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป้าหมายของการสัมมนาถอดบทเรียนดังกล่าวเป็นไปเพื่อการเผยแพร่

องค์ความรู้สู่สาธารณะผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่ เฟสบุค ยูทูป และซูมแอพลิเคชัน เป็นการแสดง

ให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนทิศทางการท�างานขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในช่วงสถานการณ์การ

แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ

วิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ ที่พยายามน�าเสนอบทบาทการท�างานใหม่ ๆ ของคณะสงฆ์ไทย และยัง

ถือเป็นการให้แนวคิด เสริมสร้างอุดมการณ์การท�างานเพื่อสังคมไปสู่พระสงฆ์ อีกทั้งยังเป็นการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือการหน่วยงานราชการอีกด้วย

การสัมมนาหัวขอ “ถอดบทเรียนการเรียนรูหลังโควิดกับบทบาทพระไมทิ้งโยม”
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สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนทิศทางการท�างานขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในช่วงสถานการณ์การ

แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ

วิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ ที่พยายามน�าเสนอบทบาทการท�างานใหม่ ๆ ของคณะสงฆ์ไทย และยัง

ถือเป็นการให้แนวคิด เสริมสร้างอุดมการณ์การท�างานเพื่อสังคมไปสู่พระสงฆ์ อีกทั้งยังเป็นการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือการหน่วยงานราชการอีกด้วย

การสัมมนาหัวขอ “ถอดบทเรียนการเรียนรูหลังโควิดกับบทบาทพระไมทิ้งโยม”
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10)	 วีดิทัศน์ชุด	 พระไม่ทิ้งโยม:	 การช่วยเหลือสังคมในยุคโควิด-19	 วัดสุทธิวราราม	

กรุงเทพมหานคร

ช่องทางการสื่อสาร : Facebook

 วีดิทศัน์ชุดนี้ เป็นการน�าเสนอหลักคิดและแนวทางการด�าเนินงานของวัดสุทธิวราราม ใน

ช่วงสถานการณ์โควดิ-19 วดัแห่งนีไ้ด้มกีารจดัต้ังศนูย์พักคอยส�าหรับรองรับผู้ป่วยโรคโควดิ-19 ผ่าน

การจดัการพืน้ท่ีและปรับปรงุอาคารสถานท่ีเพือ่รองรบักบัสถานการณ์ดังกล่าว โดยศกึษาเรยีนรูจ้าก

กรณีตัวอย่างของวัดสะพาน เขตคลองเตย ในฐานะเป็นวัดต้นแบบแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร

ทีม่กีารจดัตัง้ศนูย์พกัคอย ซึง่ความโดดเด่นประการส�าคญัท่ีท�าให้วดัสุทธวิรารามมคีวามน่าสนใจและ

น่าศึกษาก็คือ การอาศัยต้นทุนในฐานะที่เป็นสถาบันพระพุทธศาสนากับการท�างานเพื่อสังคม ผ่าน

การท�าหน้าที่เชื่อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการด�าเนินงาน

ในรูปแบบของเครือข่ายจิตอาสา โดยมีเจ้าหน้าที่วัดและชาวบ้านที่ท�าหน้าที่เป็นจิตอาสาคอยช่วย

เหลือสังคมบนพื้นฐานของความสมัครใจ มีการแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบกันอย่างชัดเจน โดยมี

วดัทีเ่ป็นศนูย์กลางคอยท�าหน้าทีใ่นการสนบัสนนุ ทัง้ในเร่ืองของสถานที ่อปุกรณ์ และเงินทนุ อกีทัง้

ยังท�าหน้าที่เชิงรุกผ่านการลงชุมชนเมื่อสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะวิกฤติเพิ่มมากขึ้น

อีกด้วย

วีดิทัศนชุด พระไมทิ้งโยม: การชวยเหลือสังคมในยุคโควิด-19 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร 
ที่ถูกเผยแพรผานชองทาง Facebook, YouTube
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11)		วดีทิศัน์ชดุ	ธรรมะรกัษาใจ	เย่ียมคนไข้	ให้ก�าลังใจคนปวย	การด�าเนินงานของหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลจังหวัดภูเก็ต

ช่องทางการสื่อสาร : Facebook

 วีดิทัศน์ชุดนี้ เป็นการน�าเสนอหลักคิดและแนวทางการด�าเนินงานของหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลจังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการ “ธรรมะรักษาใจ เยี่ยมคนไข้ ให้ก�าลังใจ

คนป่วย” โครงการสาธารณสงเคราะห์ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม ผ่านการมอบ

สิ่งของเครื่องใช้ท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ ควบคู่ไปกับการเสริม

สร้างพลังใจที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ภายใต้

ความร่วมมอืระหว่างคณะสงฆ์และหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง 

ทั้งน้ีโครงการดังกล่าวได้มีการด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 

อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายความ

ร่วมมือ และยังช่วยเน้นย�้าได้อย่างชัดเจนว่า คณะสงฆ์ยังคง

มีบทบาทส�าคัญกับสภาพสังคมปัจจุบันผ่านการเป็นที่พึ่งพิง

ให้กับผู้เดือดร้อนได้อย่างเหมาะสม

วีดิทศันชดุ ธรรมะรกัษาใจ เยีย่มคนไข ใหก�าลงัใจคนปวย การด�าเนนิงานของหนวยอบรมประชาชน
ประจ�าต�าบลจังหวัดภูเก็ต ที่ถูกเผยแพรผานชองทาง Facebook
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12)	 กิจกรรมเวทีสื่อสารสาธารณะ	 “หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลกับการสร้าง

เครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์”

ช่องทางการสื่อสาร : Facebook, Youtube

 โครงการพัฒนาเครอืข่ายองค์กรสุขภาวะวถีิพทุธเชงิสร้างสรรค์ โดยสถาบนัวจิยัพทุธศาสตร์

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ภายใต้การสนบัสนนุจาก ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ถือเป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้

กับหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ได้มกีารด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ชมุชนและสงัคม ตลอด

ระยะเวลาการขับเคลื่อนโครงการฯ ที่ผ่านมา มีหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลกว่า 40 แห่ง 

ทัว่ภูมิภาค ทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมกบัโครงการฯ สามารถด�าเนนิกจิกรรมภายในชมุชน และสร้างประโยชน์

ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นจ�านวนมาก ในโอกาสนี้ จึงเป็นที่มาของการด�าเนินกิจกรรมเวทีสื่อสาร

สาธารณะ เพือ่สรปุบทเรียนการด�าเนนิงาน พร้อมทัง้มอบรางวลัให้กบัหน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบลเพื่อยกย่องและเป็นก�าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระมหาธีรา

จารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) และ

เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานมอบโล่และใบประกาศ

เกียรติคุณ เนื้อหากิจกรรมในส่วนของการเสวนาใน 3 หัวข้อส�าคัญ ได้แก่ หัวข้อที่ 1 บทเรียนที่ได้

จากการสนับสนุนงานให้กับ อ.ป.ต. หัวข้อที่ 2 ถอดบทเรียนการจัดตั้งศูนย์พักคอยในวัด กรณีวัด

ในพื้นที่กรุงเทพฯ หัวข้อที่ 3 ทิศทางการท�างานของ อ.ป.ต. สู่การสร้างเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถี

พุทธเชิงสร้างสรรค์ มีเป้าหมายเพื่อน�าเสนอให้เห็นภาพรวมการท�างานของ อ.ป.ต. และองค์กรทาง

พระพุทธศาสนา ว่าปัจจุบันมีการด�าเนินกิจกรรมอะไร มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน

หรือไม ่  ซึ่ ง ถือเป ็นการ

สือ่สารไปยงัสงัคมภายนอก 

เพื่อให้ได้รับรู้และรับทราบ

บทบาทการท�างานของ

องค์กรทางพระพทุธศาสนา

ไปพร้อมกัน 
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กิจกรรมเวทีสื่อสารสาธารณะ “หนวยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลกับการสรางเครือขาย
องคกรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสรางสรรค”
ที่ถูกเผยแพรผานชองทาง Facebook, YouTube, Zoom Meeting
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4.3		การสร้างเครอืข่ายชมุชน	เครอืข่ายโครงการวดั	ประชา	รฐั	สร้างสขุ	และหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลสุขภาวะ	 โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม

ในพื้นที่	15	จังหวัดต้นแบบ

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นการน�าเสนอเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายชุมชน เครือข่ายโครงการวัด 

ประชา รัฐ สร้างสุข และหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลสุขภาวะ โดยบูรณาการร่วมกับองค์กร

ภาครัฐและภาคประชาสังคมในพื้นที่ 15 จังหวัดต้นแบบ โดยเกิดขึ้นผ่านการด�าเนินงานของหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลทั้ง 15 จังหวัด จนน�าไปสู่เครือข่ายความร่วมมือที่ประกอบด้วยหน่วย

งานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ท�าหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมในประเด็นตามพันธกิจ

ของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลทั้ง 8 ด้าน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวัด ประชา รัฐ 

สร้างสุข ตลอดถึงกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

ทั้งนี้จากผลการด�าเนินโครงการได้แสดงให้เห็นว่า หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลแต่ละแห่งมี

การด�าเนินกิจกรรมในประเด็นที่แตกต่างกัน บางแห่งให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานตามพันธกิจ

ของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (ในด้านใดด้านหนึ่ง) บางแห่งให้ความส�าคัญการด�าเนิน

กิจกรรมการจัดการพื้นที่วัดตามหลัก 5 ส. บางแห่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมไปตามปัจจัย

ที่เข้ามามีอิทธิพลทั้งในแง่ของบริบทและสภาพปัญหาที่ด�ารงอยู่ในพ้ืนที่ลงพ้ืนที่ ยกตัวอย่างเช่น 

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เป็นต้น โดยสามารถดูประเด็นการขับเคลื่อนกิจกรรมของ

แต่ละพื้นที่ต่าง ๆ ได้ตามตารางที่ 2

ตารางที่	2	แสดงประเด็นการขับเคลื่อนกิจกรรมของพื้นที่	15	จังหวัดต้นแบบ

ล�าดับ จังหวัด ประเด็นการขับเคลื่อนกิจกรรม

1 พิจิตร กิจกรรมค่ายอบรมประชาชนชน การเผยแผ่หลักธรรม และงานด้านสาธารณ

สงเคราะห์ผ่านการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19

2 น่าน การพัฒนาเกษตรวิถีพุทธ การสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน

3 เชียงใหม่ การท�างานด้านสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ เช่น งานอาสากู้ชีพ

กู้ภัย และการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19

4 ล�าพูน การพัฒนาเกษตรวิถีพุทธ การสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน และการช่วยเหลือ

ประชาชนในช่วงโควิด-19

5 แม่ฮ่องสอน การช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19
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ล�าดับ จังหวัด ประเด็นการขับเคลื่อนกิจกรรม

6 นครราชสีมา การยกระดับการท�างานของพระคิลานุปัฏฐาก เพื่อป้องกันการเกิดโรค NCDs 

และการส่งเสริมเมนูสุขภาพส�าหรับพระสงฆ์

7 ขอนแก่น ช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19

8 ร้อยเอ็ด การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การฟนฟูวัฒนธรรมประเพณี และการยก

ระดับการท�างานด้านสาธารณสงเคราะห์

9 มหาสารคาม พระ อสว. ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

10 กาฬสินธุ์ ช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19

11 นครสวรรค์ การท�างานด้านสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาอาชีพให้

แก่คนในชุมชน

12 ลพบุรี การพัฒนาเครือข่ายการท�างานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลในระดับ

จังหวัด

13 ระยอง การจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติชายฝัง การอนุรักษ์สัตว์ทะเลและปะการังทะเล 

การสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน และการจัดการพื้นที่วัดตามหลัก 5 ส.

14 ภูเก็ต การท�างานสาธารณสงเคราะห์และวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น

15 กระบี่ การสร้างพื้นที่ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมท้องถิ่น และการจัดการพื้นที่วัดตาม

หลัก 5 ส.

ประเดน็การท�างานทีแ่ตกต่างหลากหลายดงักล่าว ส่งผลให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล 

จ�าเป็นที่จะต้องแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้การท�างานเกิดประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืน 

เกิดการเข้ามามส่ีวนร่วมจากเครอืข่ายภายนอกผ่านการเปิดโอกาสให้แต่ละเครอืข่ายได้แสดงจดุแขง็

ของตนเองได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งการผลักดันของคณะท�างานของโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุข

ภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ก็มุ่งให้ความส�าคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเช่นเดียวกัน โดย

ตลอดระยะเวลาการด�าเนินโครงการสามารถสนบัสนนุและส่งเสริมให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบลทั้ง 15 จังหวัด มีการประชุมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ จนน�าไปสู่การเข้ามามีส่วน

ร่วมของเครอืข่ายความร่วมมอืจ�านวนกว่า 227เครอืข่าย และมปีระชาชนตลอดถงึพระสงฆ์ทีเ่ข้ามา

มีส่วนร่วมกับโครงการกว่า 4,361 คน/รูป ประกอบไปด้วยเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�านักงานจังหวัด ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�านักงานพระพุทธ

ศาสนาจงัหวดั ส�านักงานพฒันาสงัคมจงัหวัด ส�านกังานเจ้าคณะจงัหวดั สถาบนัการศกึษา ฯลฯ เครอื

ข่ายจากหน่วยงานภาคเอกชน เช่น บริษัท คิงส์ ฟรุต จ�ากัด และหน่วยงานภาคประชาสังคม อาทิ 

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายเยาวชน ฯลฯ ทั้งนี้ การสร้างเครือข่ายดังกล่าว

ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลที่ยังคงมีความส�าคัญต่อสังคม 

เนื่องจากเป็นโครงสร้างองค์กรที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ไปสู่การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน เพราะการท่ีภารกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลครอบคลุมกิจกรรมพื้นฐานท่ีจะ

ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนได้ โดยหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลสามารถ

พัฒนาแนวทาง เป้าหมาย ตลอดจนรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

ของสงัคมปัจจุบนั อกีทัง้ยงัเข้าใจสถานการณ์พืน้ฐานของชมุชน ซ่ึงมส่ีวนช่วยให้การด�าเนนิกิจกรรม

ของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลสามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้สามารถ

น�าเสนอคุณค่าส�าคัญที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลได้ดังนี้
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ประการท่ีหนึง่	การรูจั้กและเรยีนรูข้้อมลูชมุชน กล่าวคอืการด�าเนนิกจิกรรมของหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบล ถือเป็นกจิกรรมท่ีคณะสงฆ์จะได้เรียนรูก้ารใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูชมุชน 

เพื่อท�าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา กระบวนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ตลอดจน

การเรียนรู้เครื่องมือการท�างานเพื่อพัฒนาชุมชนรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถไปประยุกต์ใช้กับการ

เผยแผ่กิจการคณะสงฆ์ได้ต่อไปในอนาคต

ประการที่สอง	การพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ภายในคณะสงฆ์ กล่าวคือการได้ปฏิบัติ

หน้าทีใ่นหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล จะช่วยให้พระสงฆ์ทีเ่ข้าไปร่วมท�างาน ได้รับโอกาสเรยีน

รู้กระบวนการท�างานพัฒนาตามพันธกิจ อาทิ สุขภาพอนามัย สาธารณสงเคราะห์ ศีลธรรม เป็นต้น 

ซึง่จะสร้างให้เกดิการค้นคว้า การสมัมนาระดมความคดิเหน็ร่วมกบัองค์กรภาคเีครอืข่าย รวมทัง้การ

เรียนรู้จากประสบการณ์การท�างาน ถือเป็นกระบวนการท่ีมีคุณค่าและช่วยพัฒนาพัฒนาศักยภาพ

และการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น

ประการที่สาม	 การท�างานอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย กล่าวคือการที่หน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลสามารถระดมการมส่ีวนร่วมจากภาคเีครอืข่ายได้ จะช่วยให้การตดัสิน

ก�าหนดกิจกรรม เป้าหมายการด�าเนินงาน ตลอดจนการพัฒนากระบวนการท�างานได้แนวทางการ

ตดัสนิใจทีม่คีณุภาพเพราะมาจากหลากหลายความคดิเหน็ ผ่านการเรยีนรูแ้ละสงัเคราะห์ร่วมกนัจน

เกิดเป็นฉนัทามตใินท�างานเพือ่ชมุชน นอกจากนีย้งัสามารถช่วยลดความขดัแย้งทีจ่ะเกดิขึน้จากการ

ด�าเนนิกจิกรรมได้ เนือ่งจากได้เปิดโอกาสให้เกิดการเสนอข้อคดิเหน็และแนวทางการพัฒนากจิกรรม

ให้กับหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลจากการมีส่วนร่วมที่ผ่านมา

ประการที่สี่	 การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมวิถีพุทธในชุมชน กล่าวคือการพัฒนาหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบล ที่สามารถส่งเสริมคณะสงฆ์หรือสถาบันการศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ 

สังเคราะห์ ตลอดจนถอดบทเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนกลไกการยกระดับสุขภาวะองค์รวม

ในอนาคต อาจน�าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมวิถีพุทธหรือนวัตกรรมทางสังคม เช่น ธรรมนูญสุขภาวะ

ชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา เป็นต้น ซึ่งจะส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาจากการเรียนรู้ภายใน

ชุมชนเอง

ประการที่ห้า	 การเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสุขภาวะองค์รวม

ตามแนวพระพุทธศาสนา กล่าวคอืหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลถอืเป็นกลไกทีบ่รูณาการโครง

สาร้างการท�างานของคณะสงฆ์ในระดบัพืน้ที ่ซึง่ถอืว่าใกล้ชดิกับประชาชนมากทีส่ดุ ดงันัน้หากหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลสามารถประยุกต์กิจกรรมของคณะสงฆ์ไปสู่สังคม โดยเน้นให้เห็นถึง
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คุณค่าที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาคือการพัฒนาศีล สมาธิและปัญญาให้เกิดกับชุมชนได้ จะมีส่วน

ส�าคัญต่อการพัฒนาสุขภาวะองค์รวมตามแนวพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้

นอกจากความส�าคัญต่อสังคมของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลที่ถูกน�าเสนอข้างต้น 

ผลจากการด�าเนินโครงการยังน�าไปสู่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบแผนปฏิบัติการบนพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลกับภาคีเครือข่ายได้อย่างชัดเจน โดยองค์กร

ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ สามารถเห็นถึงบทบาทส�าคัญของคณะสงฆ์

ต่อการสนับสนุนการพัฒนาสังคมอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลสามารถ

แสดงให้เห็นรูปแบบการมีส่วนร่วมในหลายรูปแบบดังต่อไปนี้ 

(1)	 สามารถประยุกต์นโยบายหรือโครงการส�าคัญของคณะสงฆ์ อาทิ โครงการหมู่บ้าน

รกัษาศลี 5 โครงการธรรมนญูสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โครงการวดั ประชารัฐ สร้างสุขด้วยหลัก 5ส 

เข้าสูพ่นัธกจิส�าคญัของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล โดยค�านงึถึงการระดมความคดิเหน็ การ

สร้างการมีส่วนร่วมต่อการพฒันากจิกรรม รวมทัง้เปิดพืน้ทีใ่ห้กบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาค

ประชาสังคมในพื้นท่ีได้เข้าร่วมท�างานร่วมกัน ถือว่าจะช่วยให้เกิดการแบ่งปันฐานข้อมูล กลไก

สนับสนุนการท�างาน ตลอดจนพัฒนานโยบายอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

(2)	สามารถระดมความร่วมมอืและทนุทางสงัคมการท�างานร่วมกัน กล่าวคอืการสร้างการ

มีส่วนร่วมจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรมทั้งจากภายในองค์กรคณะสงฆ์ 

และการดงึดดูให้องค์กรภายนอกเหน็ถงึบทบาทของแต่ละฝ่ายในการสนบัสนนุงานร่วมกนั นอกจาก

นีก้ารทีค่ณะสงฆ์มทีนุทางสังคมในพืน้ทีค่อืศรทัธาและฐานทรัพยากรการท�างานจากอดีต จะช่วยส่ง

เสรมิให้การระดมความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ  มีความคล่องตัวและเกดิประสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน 

โดยเฉพาะอย่างยิง่การระดมความร่วมมอืจะช่วยให้แต่ละองค์กรสามารถใช้ศกัยภาพความเชีย่วชาญ

ที่ตนเองมี สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมได้ดีขึ้น

(3)	 สามารถผลักดันโครงการพัฒนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 กล่าวคือการ

ประสานความร่วมมอืให้โครงการของคณะสงฆ์ได้ด�าเนนิกจิกรรมควบคูไ่ปกบัการพฒันาท้องถิน่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมร่วมกัน สามารถลดทรัพยากร

ทัง้มติงิบประมาณ ก�าลงัคนและระยะเวลาด�าเนนิการให้น้อยลง เป็นประโยชน์ต่อการพฒันากจิกรรม

ที่มีคุณค่าในอนาคต อีกทั้งหากนโยบาย โครงการหรือกิจกรรม ที่คณะสงฆ์สามารถแสดงบทบาทให้

สอดคล้องกับพันธกิจร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต จะเป็นโอกาสให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่อไปได้อย่างยั่งยืน
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กล่าวโดยสรุป เครือข่ายชุมชน เครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลสขุภาวะ มีรปูแบบการด�าเนนิงานในรปูแบบการด�าเนนิงานแบบสามเหลีย่ม

เขยื้อนภูเขากล่าวคือ มีการพัฒนาบทบาททั้งคณะสงฆ์ องค์กรภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/

องค์กรการศกึษาในท้องถ่ิน และภาคประชาสงัคม เพ่ือสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมตัง้แต่ฐานคดิของการ

พัฒนากิจกรรม ไปจนถึงการสรุปและถอดบทเรียนกระบวนการท�างาน รวมทั้งการพัฒนากิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
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โครงการพฒันาเครอืข่ายองค์กรสขุภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์เป็นโครงการวจัิยเชงิปฏบิติัการ 

ด�าเนินการโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สนับสนุนโดย

ส�านักสนับสนุนองค์กร ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมาย

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะวิถีพุทธ การพัฒนานวัตกรรมสุขภาวะของพระสงฆ์และชุมชน 

การพัฒนาพื้นท่ีสุขภาวะวิถีพุทธต้นแบบ และการเสริมสร้างเครือข่าย “องค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ”

(Buddhist Well-being Organization) ผ่านการส่งเสรมิ สนบัสนนุ และผลกัดนัการด�าเนนิงานของ

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและภาคทีีเ่กีย่วข้องในพืน้ทีจ่�านวน 15 จงัหวดัต้นแบบ เพือ่ท่ีจะ

สามารถน�าไปสูก่ารสร้างเครือข่ายองคก์รสุขภาวะวถิพีทุธ ผา่นการบรูณาการโครงการและกจิกรรม

ของชุมชนและคณะสงฆ์ ทัง้นีต้ลอดระยะเวลาการด�าเนนิงานท่ีผ่านมา โครงการสามารถขับเคล่ือนงาน

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยสามารถน�าเสนอเนื้อหาตามล�าดับได้

ดังต่อไปนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.2 อภิปรายผลการวิจัย

5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย

5.4 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขในอนาคต

5.1 ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂ
หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) เป็นหน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จากความริเร่ิมของคณะสงฆ์ โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 

(ฟน ชุตนิธฺโร) วดัสามพระยา กรงุเทพมหานคร เป็นผูผ้ลกัดนัส�าคญัให้มกีารก่อตัง้ขึน้ มวีตัถปุระสงค์

ที่ส�าคัญคือ สงเคราะห์ประชาชนภายในต�าบลนั้น ๆ  เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ มี

รูปแบบการท�างานแบบบูรณาการระหว่าง วัด บ้าน รัฐ โรงเรียน (บวร) เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความ

5 Í§¤�¡ÃÊØ¢ÀÒÇÐÇÔ¶Õ¾Ø·¸: 
º·»ÃÐÁÇÅáÅÐ·ÔÈ·Ò§¤ÇÒÁ¤Ố

บทที่
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รู้ดี มีความสามารถ มีพฤติกรรมดี และน�าไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เป็นศูนย์กลางในการท�างาน

ด้านสาธารณสงเคราะห์และการเรียนรูข้องต�าบลนัน้ ๆ  ควบคู่ไปกบัการพิทกัษ์และคุม้ครองประชาชน

ในพื้นที่ให้อยู่เย็นเป็นปกติสุข ด้วยความรักความเข้าใจกัน การให้เกียรติ และเคารพซึ่งกันและกัน 

อีกทัง้จะต้องท�าหน้าทีใ่นการสนบัสนนุนโยบายคณะสงฆ์และนโยบายของรฐัเพือ่สร้างความอยูด่ ีกนิ

ด ีมสีขุของประชาชน สนับสนุนอาชีพสจุรติ การท�างานทีถ่กูต้องเป็นธรรม โดยเนือ้หาข้างต้นสามารถ

สรุปโดยย่อได้ในรูปแบบของพันธกิจทั้ง 8 ด้านของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล ได้แก่ 

1. ศลีธรรมและวฒันธรรม 2. สขุภาพอนามยั 3. สมัมาชพี 4. สนัติสขุ 5. ศึกษาสงเคราะห์ 6. สาธารณ

สงเคราะห์ 7. กตัญูกตเวทิตาธรรม 8. สามัคคีธรรม

การด�าเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลภายใต้การสนับสนุนของโครงการ

พัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ มีการด�าเนินงานภายใต้กรอบของพันธกิจ

ทั้ง 8 ด้าน โดยแต่ละแห่งล้วนมีความโดดเด่นและมีจุดแข็งที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น 

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าเกยไชย จงัหวดันครสวรรค์ ด�าเนนิการส่งเสรมิด้านสมัมาชพี การสร้าง

อาชีพ สร้างรายได้ คิดค้นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากวัตถุดิบธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น ท�าให้ได้

ผลติภัณฑ์จากตาลโตนด เช่น ไอศกรมีจากตาลโตนด ขนมตาล น�า้เชือ่มจากตาล เป็นต้น การมตีลาด

ชุมชนในพื้นที่ของวัดจัดไว้ให้เพื่อท�ามาหากิน เป็นตลาดคนเดิน ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นที่สามารถจูงใจ

นักท่องเที่ยวให้มาเท่ียววัดเกยไชยเหนือ ซึ่งเป็นต�านานของไอ้ด่างเกยไชย ท�าให้สามารถขาย

ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ สร้างรายได้

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลพฒันานคิม จังหวดัลพบรีุ ด�าเนนิการส่งเสริมด้านสาธารณ

สงเคราะห์ ช่วยเหลอืผูย้ากไร้และผูป้ระสบภยัธรรมชาติ เช่น การช่วยเหลือส่ิงของอปุโภคและบริโภค

ที่จ�าเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระปอง อุปกรณ์ต่อเติมบ้านเมื่อประสบภัยทางธรรมชาติ 

เช่น สังกะสี ไม้ส�าเร็จรูปเพื่อสร้างบ้าน และท�าหนังสือยื่นไปทางหน่วยงานราชการเพื่อขอที่ดินท�า

กินให้กับผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินท�ากิน

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต ด�าเนินการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่

ให้รู้จักคุณธรรมและศีลธรรม โดยการสอดแทรกเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวาน 

ใช้กลยทุธ์เพ่ือรกัษาทรวดทรงรปูร่างให้สวย-หล่อ พฒันาเยาวชนต้นแบบเป็นมคัทายกน้อย เป็นผูน้�า

แสดงความกล้าในการท�าพาญาติโยมท�าพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา รู้จักรูปแบบ อุปกรณ์การใช้

ในแต่ละงานพธิกีรรม ซึง่การขบัเคลือ่นโครงการในคร้ังนีถื้อเป็นการมุง่เน้นกจิกรรมด้านศลีธรรมและ

วัฒนธรรมตามพันธกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

นอกจากการด�าเนนิกจิกรรมตามพนัธกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลท่ีได้น�าเสนอ

ข้างต้น โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธยังสามารถสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการ
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สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พัฒนาพื้นที่วัดตามหลัก 5 ส. ผ่านการน�าแนวทางของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 

5 ส. มาใช้ในการด�าเนินกิจกรรม ดังในกรณีของวัดวัดมงคลวราราม (วัดในยาง) จังหวัดภูเก็ต ที่มี

การด�าเนินโครงการในชือ่ “วดัสวยด้วยความสขุ : วดัน่าอยู ่สวยงามสปัปายะตามหลกั 5 ส” ในกรณี

ของวัดสถิตโพธาราม จังหวัดกระบ่ี ที่ได้มีการด�าเนินโครงการภายใต้ชื่อ “วัดสวยด้วยความสุข : 

วัดน่าอยู่ สวยงามสัปปายะตามหลัก 5 ส” หรือในกรณีของวัดประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้

ด�าเนินโครงการในชื่อ “วัดสวยด้วยความสุข : วัดน่าอยู่ สวยงามสัปปายะตามหลัก 5 ส”

อย่างไรกต็าม นอกเหนอืจากการด�าเนนิกจิกรรมตามพนัธกจิของหน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบลและกิจกรรมการจัดการพื้นที่วัดตามแนวทาง 5 ส. ซึ่งถือเป็นเป้าหมายส�าคัญของโครงการ

พัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ เนื่องด้วยวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดโรค

โควดิ-19 ส่งผลให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล/วดัทีเ่ป็นพืน้ทีด่�าเนนิงานของโครงการหลายแห่ง 

จ�าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับวิกฤติการณ์

ดงักล่าว ในทีน่ีม้หีลายแห่งด้วยกนัทีไ่ด้ด�าเนนิกจิกรรมช่วยเหลือประชาชนและผู้ท่ีเดือดร้อนผ่านการ

จดัตัง้โรงทานสาธารณสงเคราะห์ เช่น หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลสันผีเส้ือ จังหวดัเชยีงใหม่ 

ในกรณขีองหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลดงลาน จังหวดัร้อยเอด็ ท่ีได้มกีารจัดต้ังศนูย์พักคอย

ผู้ป่วยโควิดภายในวัด บางแห่งมีการด�าเนินกิจกรรมขนส่งผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโควิด เช่น 

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลแม่ฮ้อยเงิน จังหวัดเชียงใหม่ หรือในกรณีของหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต ที่ได้มีการลงพื้นที่เพื่อแจกสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้สูงอายุ

และผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทการท�างานของหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลที่ยังคงมีความส�าคัญต่อสังคม สามารถด�ารงบทบาทการท�างานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ท้ังนีใ้นส่วนของโครงการพฒันาเครอืข่ายองค์กร

สขุภาวะวิถพีทุธเชงิสร้างสรรค์ ได้มกีารด�าเนนิงานทีเ่ป็นการหนนุเสรมิบทบาทการท�างานของหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาชุดความรู้ การสนับสนุน

กระบวนการท�างาน และการสนับสนนุงบประมาณ ซ่ึงมส่ีวนอย่างมากต่อการผลักดันให้หน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลสามารถด�าเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถน�า

เสนอเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ดังนี้ 

1)	 ชุดความรู้ส�าหรับการขับเคล่ือนเครือข่ายหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและ

องค์กรสขุภาวะวถิพีทุธในสงัคมไทย โครงการพฒันาเครอืข่ายองค์กรสขุภาวะวถิพีทุธเชงิสร้างสรรค์ 

สามารถพฒันาชดุความรูส้�าหรบัการขบัเคลือ่นงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลได้ทัง้สิน้

จ�านวน 7 ชุด ประกอบด้วย 1. คู่มือหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) 2. ชุดความรู้ สุข

ภาวะวถิพีทุธส�าหรบัขบัเคลือ่นงานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล เล่มที ่1 “การพฒันาทีย่ัง่ยนื” 
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3. ชุดความรู้ สุขภาวะวิถีพุทธส�าหรับขับเคลื่อนงานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล เล่มที่ 2 

“ปฏิบติัการ (แห่ง) พทุธธรรมกบัมุมมองสงัคมวทิยาสาธารณะ” 4. ชดุความรู้ สุขภาวะวถิพุีทธส�าหรับ

ขับเคลื่อนงานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล เล่มที่ 3 “บทบาทพระพุทธศาสนากับการพัฒนา

ชุมชนฐานราก” 5. ชุดความรู้ การจัดการมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 6. ชุดความรู้ การ

สร้างเครอืข่ายการพฒันาสขุภาวะวถิพีทุธ: บทบาทของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลในสังคม

ไทยปัจจบุนั และ 7. ชดุความรู ้สาธารณูปการวถิพีทุธ ท้ังนีชุ้ดความรูท้ีก่ล่าวมาทัง้หมด ทางโครงการ

พัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ได้ท�าการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในรูป

แบบต่าง ๆ ทั้งการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม การจัดท�าในรูปแบบออนไลน์ ก่อนที่จะท�าการส่งต่อให้กับ

คณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์กับการท�างานต่อไป

2) รปูแบบการสือ่สารองค์ความรู้สนบัสนนุการขับเคลือ่นเครอืข่ายหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลและองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ	 โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิง

สร้างสรรค์ สามารถพัฒนารูปแบบการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของ

เครอืข่ายหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและองค์กรสุขภาวะวถีิพุทธอย่างเป็นข้ันตอน เร่ิมต้ังแต่

การก�าหนดเป้าหมายของการสื่อสารองค์ความรู้ การก�าหนดกลุ่มเครือข่ายท่ีจะเข้ามามีส่วนส�าคัญ 

การก�าหนดรูปแบบการสื่อสารทั้งรูปแบบของหนังสือ วีดิทัศน์ การสัมมนา ผ่านการประชาสัมพันธ์

ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ตลอดถึงรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการน�าองค์

ความรู้ไปใช้ภายในหน่วยงาน หลังจากนั้นจึงเป็นขั้นตอนของการพัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ และประเมินผลว่าองค์ความรู้ดังกล่าวเกิดประโยชน์หรือมีการถูกน�าไปขยายผลต่อ

มากน้อยเพยีงใด ทัง้นีท้้ายทีส่ดุได้น�าไปสูร่ปูแบบการสือ่องค์ความรู้ทีด่�าเนนิการโดยโครงการพัฒนา

เครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์จ�านวนท้ังสิ้น 12 ครั้งด้วยกัน ประกอบด้วย 

1. วีดิทัศน์ชุด วัด ประชา รัฐ สร้างสุข: วัดสวยช่วยสร้างสุข (ภาวะ) ได้อย่างไร 2. วีดิทัศน์ชุด กู้ชีพ 

กู้ภัย และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานของคณะสงฆ์ ภายใต้การด�าเนินงานในนามของหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) แม่ฮ้อยเงิน 3. วีดิทัศน์ชุด การสงเคราะห์สังคมในช่วง

สถานการณ์วิกฤติและโควิด - 19 ภายใต้การด�าเนินงานในนามของหน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบล (อ.ป.ต.) โคกสี 4. การประชาสัมพันธ์ชุดความรู้เรื่อง คู่มือการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของ

พระสงฆ์ 5. การประชาสัมพันธ์ชุดความรู้เรื่อง การจัดการมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 

6. การสมัมนาออนไลน์ในหวัข้อ ประเดน็สาธารณะกบัพระพทุธศาสนาเพือ่สงัคม ตอนที ่1 พระพุทธ

ศาสนากบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื 7. การสมัมนาออนไลน์ในหวัข้อ ประเด็นสาธารณะกบัพระพุทธศาสนา

เพื่อสังคม ตอนที่ 2 ปฏิบัติการ (แห่ง) พุทธธรรมกับมุมมองสังคมวิทยาสาธารณะ 8. การสัมมนา

ออนไลน์ในหวัข้อ ประเดน็สาธารณะกบัพระพทุธศาสนาเพือ่สงัคม ตอนท่ี 3 บทบาทพระพทุธศาสนา
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กับการพัฒนาชุมชนฐานราก 9. การสัมมนาหัวข้อ “ถอดบทเรียนการเรียนรู้หลังโควิดกับบทบาท

พระไม่ทิ้งโยม” 10. วิดีทัศน์ชุด พระไม่ทิ้งโยม: การช่วยเหลือสังคมในยุคโควิด-19 วัดสุทธิวราราม 

กรุงเทพมหานคร 11. วิดีทัศน์ชุด ธรรมะรักษาใจ เยี่ยมคนไข้ ให้ก�าลังใจคนป่วย การด�าเนินงานของ

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลจังหวัดภูเก็ต และ 12. กิจกรรมเวทีสื่อสารสาธารณะ “หน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลกับการสร้างเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์”

3)	 เครอืข่ายชมุชน	เครอืข่ายโครงการวดั	ประชา	รฐั	สร้างสขุ	และหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลสุขภาวะ	 โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมในพื้นที่	 15	

จังหวัดต้นแบบ	 โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ มีพื้นที่การด�าเนิน

งานใน 15 จังหวัดต้นแบบ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัด

ล�าพูน จังหวัดพิจิตร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัด

นครราชสมีา จงัหวดันครสวรรค์ จงัหวดัลพบรุ ีจงัหวดัระยอง จังหวดัภเูกต็ และจงัหวดักระบี ่สามารถ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด�าเนินกิจกรรมโดยหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล/วัดจ�านวน 

47 แห่ง เกิดเครือข่ายความร่วมมือจ�านวนกว่า 227 เครือข่าย ประกอบไปด้วยเครือข่ายจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และมีประชาชนตลอดถึงพระสงฆ์ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการกว่า 

4,361 คน/รูป ทั้งนี้การเกิดขึ้นของเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าวได้ชี้ชัดให้ทุกภาคส่วนมีความคิด

เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลยังคงเป็นหน่วยงานที่มีประโยชน์

และมีความจ�าเป็นแก่สังคม อีกท้ังยังมีรูปแบบในการสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและย่ังยนื เนือ่งจากเป็นการท�างานทีส่ามารถตอบสนองต่อนโยบายของคณะสงฆ์

เป็นศูนย์กลางในการระดมต้นทุนในด้านต่าง ๆ และสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับการขับเคล่ือน

นโยบายของประเทศ ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายและของท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย 

5.2 ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂ
ส�าหรบัการอภิปรายผลการศกึษาของการศกึษาครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการเป็นประเดน็ส�าคญั

ตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้

5.2.1	การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	กล่าวคือการให้ความส�าคัญเพื่อ

ยกระดับการเรียนรู้ของคณะสงฆ์ให้ใช้ภารกิจหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลเป็นกลไกการยก

ระดับสุขภาวะองค์รวมให้ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้จากการศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า

ในองค์กรคณะสงฆ์ทีม่ผีูน้�าทีม่คีวามเข้าใจและประสบการณ์การด�าเนนิงานเกีย่วกบัพระพทุธศาสนา

กับสังคมได้ช่วยส่งเสริมให้การพัฒนากิจกรรมมีความเท่าทันต่อการสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ในสังคมปัจจุบันมากขึ้น ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชลวิทย์ เจียรจิตต์ (2559) และ พินิจ 
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ลาภธนานนท์, สายชล ปัญญชิต, และภูเบศ วณชิชานนท์ (2564) ท่ีเหน็ร่วมกนัว่ากระบวนการพัฒนา

ให้องค์กรพระพุทธศาสนาสามารถมีบทบาทในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ การให้

ความส�าคัญกับบทบาทที่ผสมผสานขององค์กรปกครองตามภารกิจ 6 ด้านที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้ง

และบทบาทการด�าเนินงานพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมต้องด�าเนินไปอย่างควบคู่กัน นอกจากน้ี

มุมมองของการศึกษาครั้งนี้ท่ีเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เป็นอีกความท้าทาย

หนึ่งที่เปิดพื้นท่ีให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลจ�าเป็นต้องปรับแนวทางการด�าเนินงาน จาก

เดมิทีเ่น้นการให้การอบรมเผยแพร่พระพทุธศาสนาหรอืการใช้กจิกรรมลกัษณะเดิมในการขบัเคลือ่น

ภารกิจงาน มาเป็นการยกระดับไปสู่การดูแลสุขภาพอนามัยของคนในพื้นที่ ซ่ึงงานของ ณั ชพล 

ศิริสวัสดิ์ (2564) ได้เสนออย่างชัดเจนว่าการมีแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

พ.ศ. 2560-2564 ที่ก�าหนดให้ส�านักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมรับผิดชอบ

บทบาทการส่งเสรมิพระพทุธศาสนาเพือ่สงัคมทีส่�าคญัได้แก่โครงการส่งเสริมความร่วมมอืเครือข่าย

และโครงการสาธารณสงเคราะห์เพือ่สงัคม ส่งผลให้เกดิการตืน่ตวัของคณะสงฆ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัต่างๆ 

ในการจัดต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัด รวมทั้งการมีแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธ

ศาสนา พ.ศ. 2560-2564 จึงเป็นปัจจัยตามลักษณะสายการบังคับบัญชาท่ีช่วยให้คณะสงฆ์วาง

โครงสร้างการด�าเนนิงานสาธารณสงเคราะห์ให้เกดิการประสานงานระดับพ้ืนท่ี จนเป็นหนึง่ในปัจจัย

ส่งเสรมิให้เกิดการก่อตวัเครอืข่ายสาธารณสงเคราะห์ขึน้ได้ ซึง่จะเหน็บทบาทการหนนุเสรมิระหว่าง

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมกบัการด�าเนนิงานหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลอย่างต่อเนื่อง

การพฒันาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลให้มคีวามยัง่ยนืจงึตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการ

สนบัสนนุให้เกดิการมีส่วนร่วมและความเข้าใจสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงในโลกสมยัใหม่ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการเปิดพื้นที่ให้กับการเรียนรู้ประเด็นการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับบริบบทางสังคมและ

วฒันธรรม ซึง่กล่าวในทีน่ีก้ค็อืการสนบัสนนุให้การพฒันาหรอืการด�าเนนิงานหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลในสงัคมไทยของคณะสงฆ์ยคุใหม่ต้องใส่ใจกบัความต้องการของประชาชนในพืน้ทีเ่ป็น

ส�าคัญ ซึ่งมุมมองดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ จาก Gasper and Thanh –Dam Troung 

(2005) ที่เสนอให้มองการพัฒนาเป็นจริยธรรมหรือแนวปฏิบัติระดับเชิงลึก ที่เน้นให้การพัฒนาเป็น

พื้นที่ว่างของการวิเคราะห์ การประเมิน และการกระท�าโดยของสังคมต่างๆด้วยการอ้างอิงความ

ยากล�าบาก ความไม่เป็นธรรม และการถูกกีดกันภายในสังคมและระหว่างสังคมต่างๆในระดับโลก 

โดยมุ่งเป้าไปที่มนุษย์ซึ่งมีสิทธิของตนเองโดยไม่ค�านึงถึงสถานที่ แทนที่จะมีหน่วยการท�างานที่เป็น

นามธรรมในเศรษฐกิจให้การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของสังคมที่ยอมรับควา

มมีเกียรติของมนุษย์มาเป็นสิ่งส�าคัญก่อนสิ่งอื่น  



159พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. และคณะ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

5.2.2	 การพัฒนารูปแบบการส่ือสารองค์ความรู้เพื่อขับเคล่ือนเครือข่ายหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลและองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ	 กล่าวคือการสร้างช่องทางให้เกิดการ

ประชาสัมพันธ์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลของ

คณะสงฆ์ให้สามารถยกระดับออกสู่สังคมได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การด�าเนินงานของการศึกษาวิจัยเชิง

ปฏิบตักิารครัง้น้ีได้มุง่ขับเคลือ่นการสือ่สารรายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กีย่วกับหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลทีส่�าคญัขององค์กรดงันีค้อื (1) การด�าเนนิงานของส�านกังานคณะกรรมการหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบล (2) การด�าเนนิงานของส�านกังานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม 

และ (3) การด�าเนนิงานของเครือข่ายโครงการพฒันาเครอืข่ายองค์กรสขุภาวะวถิพีทุธเชงิสร้างสรรค์ 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่สนับสนุนโดยส�านักสนับสนุน

สุขภาวะองค์กร ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จะเห็นได้ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ที่

สามารถน�าเสนอออกสูส่าธารณะได้จะครอบคลมุ ทัง้การเผยแพร่ชุดความรูเ้ครอืข่ายองค์กรสขุภาวะ

วิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ การขับเคล่ือนกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล ตลอดจน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาวะของคณะสงฆ์ การสามารถสื่อสารองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลและองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเป็นกลไกที่ส�าคัญ

ในการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการด�าเนินงานได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับมุมมองของ 

พระครูไพศาลวัฒนคุณ (2558) และ วรรณธัช ประเสริฐ (2560) การสื่อสารบทบาทและกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับองค์กรพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพในปัจจุบันสามารถด�าเนินการได้หลากหลาย

ช่องทางทัง้การใช้สือ่สิง่พมิพ์ พืน้ทีอ่อนไลน์ รวมทัง้การใช้เครือข่ายดิจิทลัเข้ามาสนบัสนนุให้เกดิการ

ส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปให้ได้มากขึ้น นอกจากการพยายามปรับบทบาทการสื่อสารให้สามารถเข้าถึง

พทุธศาสนกิชนหรอืผูท้ีส่นใจให้ได้มากขึน้ ยงัเป็นการขบัเคล่ือนให้องค์กรพระพุทธศาสนาเหน็ความ

ส�าคญัของการจดัสรรทรพัยากรภายในองค์กรให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกบัการเปิด

โอกาสให้พระสงฆ์รุ่นใหม่ได้ใช้องค์ความรู้เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ และการพัฒนาทักษะการสื่อสาร

กิจการคณะสงฆ์ต่าง ๆ ให้ตอบสนองกับช่องทางที่ผู้คนรุ่นใหม่ในสังคมต้องการมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นลักษณะภาพกิจกรรมต้องอาศัยความ

รอบคอบและผู้ที่จะรับบทบาทถ่ายทอดเนื้อหารายละเอียดลงสู่สื่อออนไลน์ต้องมีความเข้าใจบริบท

เชิงอัตลักษณ์ขององค์กรพระพุทธศาสนาในสังคมไทย การมุ่งเน้นเฉพาะการสื่อสารกิจกรรมอาจ

น�ามาสู่การถูกวิพากษ์หรือตั้งค�าถามถึงความเหมาะสมในการด�าเนินกิจกรรมของพระสงฆ์ได้ จึงมี

ความจ�าเป็นท่ีหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลควรมเีครอืข่ายกลางทีท่�าหน้าทีส่ือ่สารและควบคมุ

ผลงานการด�าเนินงานออกสู่สาธารณชนให้สม�่าเสมอ ซึ่งประเด็นข้างต้นสะท้อนข้อวิพากษ์ของ

บทบาทเกี่ยวกับภาพในโลกสมัยใหม่ ซึ่งงานของ บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ (2565) ได้ชี้ให้เห็นว่าภาพ
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เป็นหนึ่งในวิธีการสื่อความหมายที่มีพลังเนื่องจากในยุคสมัยใหม่ภาพทั้งที่เคลื่อนไหวและไม่

เคลื่อนไหวได้ท�าหน้าที่เป็นข่าวสารไปยังผู้คน ยิ่งเมื่อในมิติของการเมืองทัศนา (democratization 

of visual politics) การสื่อสารด้วยภาพไม่ได้ถูกยึดกุมไว้ในมือสื่อสารมวลชนอีกต่อไป แต่ผู้คนร่วม

สมัยสามารถใช้กล้องโทรศพัท์สือ่สารภาพและข่าวสารออกไปได้เช่นกนั ดังนัน้ในมติิข้างต้นการให้การ

สือ่สารข้อมลูของกจิการคณะสงฆ์มผีูม้ปีระสบการณ์และสามารถคดักรองทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกจิการ

พระพทุธศาสนา จะช่วยยกระดบัการสร้างการสือ่สารองค์ความรู้เพ่ือขบัเคลือ่นเครอืข่ายหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลและองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น

5.2.3	 การสร้างเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ กล่าวคือการที่การ

ด�าเนินงานของการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์

มุ่งเน้นสนับสนนุให้องค์กรพระพทุธศาสนาสามารถบรูณาการบทบาทการด�าเนนิงานให้เกีย่วข้องกบั

ประเด็นสุขภาวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บทบาทของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขและการ

ขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลสุขภาวะของคณะสงฆ์เป็นหลักในการพัฒนา จะเห็น

ได้ว่าการสนบัสนุนให้การด�าเนินงานขององค์กรพระพทุธศาสนาให้ความส�าคญักบัการสร้างเครอืข่าย

เป็นแนวทางส�าคญัทีส่นบัสนนุให้การสร้างสขุภาวะวถีิพุทธท่ีองค์กรพระพุทธศาสนาเข้ามามส่ีวนร่วม

จะสามารถด�าเนินการได้อย่างยั่งยืนต่อไป สอดคล้องกับมุมมองของ พัชรินทร์ สิรสุนทร (2550) 

อธบิายเชือ่มโยงความส�าคญัและการใช้ประโยชน์ของการศกึษาทางเครอืข่ายทางสงัคมกบัการจัดท�า

ปฏิบตักิารเรยีนรูภ้ายในชมุชน โดยเฉพาะนักวชิาการทีต้่องการท�ากจิกรรมพัฒนาสงัคม การวเิคราะห์

เครอืข่ายทางสงัคมเพือ่ท�าความเข้าใจระบบความสัมพันธ์ของผู้คนในชมุชน จากจุดเร่ิมต้นของบคุคล

ที่เป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ (Egocentric) จะช่วยให้สามารถจินตนาการโครงข่ายความสัมพันธ์ที่

ขยายออกไปได้ 

การพิจารณาว่าเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถผลักดันให้เกิด

ขึน้ได้ จะช่วยให้การขบัเคลือ่นการพฒันาสขุภาวะและการสนบัสนนุการด�าเนนิงานของหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลให้มีความเข้มแข็งได้ถือเป็นกรอบความคิดท่ีมองเครือข่ายลักษณะเช่นนี้ว่า

เป็นทนุทางสงัคมทีส่ามารถยกระดบัความสมัพันธ์ของสมาชกิจนส่งผลต่อการพัฒนาในระดับชมุชน

หรอืสงัคมให้มกีลุม่การท�างานท่ีเห็นประโยชน์ร่วมของผู้คนในพืน้ท่ีอย่างยัง่ยนื ซึง่สอดคล้องกบัความ

คิดของ Fukuyama (2000) ที่เห็นว่าทุนทางสังคมเป็นการยอมรับค่านิยมที่ต้องสอดรับการคุณค่า

ทางศีลธรรม ดงันัน้การครอบครองทุนทางสงัคมขอสมาชกิกลุม่หนึง่ได้จะช่วยให้การจดัสรรทรพัยากร

ที่เกิดจากความไว้วางใจ บรรทัดฐานและระบบวัฒนธรรมร่วมกัน ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการมีทุน

ทางสงัคมจะน�าไปสูก่ารสร้างความช่วยเหลอื พึง่พาอาศยัซึง่กันและกนัภายในเครอืข่ายความสมัพันธ์ 

นอกจากนีค้วามสมัพนัธ์ทีจ่ะถกูเรยีกได้ว่าทนุทางสงัคม จ�าเป็นท่ีจะต้องถกูต้องตามหลกับรรทดัฐาน
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สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ของสังคม ท้ังนี้สถาบันพื้นฐานทางสังคมโดยเริ่มได้จากครอบครัวจึงเป็นหน่วยสังคมพื้นฐานที่ท�า

หน้าที่ประกอบสร้างและขยายการเกิดทุนทางสังคมให้กระจายไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เห็นว่าการพัฒนาองค์กรสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์เป็นการด�าเนินงานที่

สามารถยกระดบัความเป็นอยูแ่ละสขุอนามยัของสงัคมไทยได้โดยมอีงค์กรพระพทุธศาสนาเป็นศนูย์

ของการประสานงาน ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีช่วยยืนยันว่าองค์กรพระพุทธศาสตร์ในสังคมไทยเป็น

เครือข่ายการด�าเนินงานที่ท�ากิจกรรมเพื่อส่วนร่วมอย่างไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางสังคม ดังนั้น

การด�าเนนิงานท่ีเน้นการยกระดบัคณุภาพชวีติและการผลกัดันความก้าวหน้าทางสุขภาวะทัง้ภายใน

คณะสงฆ์และภายนอกคณะสงฆ์จะเป็นพลังทางสังคมท่ีสร้างสรรค์ท่ีองค์กรคณะสงฆ์จะด�าเนินการ

พัฒนากิจกรรมไปได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดของJoseph Nye นักวิชาการรัฐศาสตร์

ผูผ้นัตนเองมาด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยรฐัมนตรกีลาโหม (1994-1995) แห่งรฐับาลสหรฐัอเมรกิา ได้พัฒนา

ข้อเสนอที่ได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางในหนังสือที่ชื่อว่า “Soft Power: The Means to 

Success in World Politics” โดยแนวคิดอันทรงพลังแต่แสนนุ่มเบาของ Joseph Nye ได้รับการ

วิเคราะห์ผ่านงานที่ชื่อว่า “Joseph Nye’s Soft Power Theory and Its Revelation Towards 

Ideological and Political Education” ที่เสนอให้เห็นถึงความส�าคัญของการเรียนรู้วัฒนธรรม 

เพราะวฒันธรรมเป็นเครือ่งมอืในการท�าความเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มทางสังคม นอกจากนีบ้ทความ

ชิ้นนี้ยังได้วิเคราะห์ประโยชน์ของการใช้วัฒนธรรมเป็นกลไกเชิงอ�านาจว่า ทรัพยากรทางวัฒนธรรม

มีส่วนต่อการก�าหนดพฤติกรรมของกลุ่มคนทางสังคม สามารถสื่อสารความต้องการส่งต่อการเรียน

รูจ้ากสงัคมหนึง่ไปยงัอกีสงัคมหนึง่ โดยไม่ต้องใช้อาวธุเข้าควบคุมการปกครองและส่ังการผ่านระบบ

การศึกษา
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ÀÒ¾áÊ´§¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ 
(ÍŒÒ§ÍÔ§¨Ò¡ Lin, L. and Hongtao, L., 2017: 70)

5.3 ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂ 
5.3.1 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ควรสนับสนุนให้คณะ

อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส. สร้างยุทธศาสตร์ เกณฑ์

ชีว้ดัและเป้าหมายประจ�าปี พ.ศ. 2566 – 2570 ให้มุง่เน้นการสร้างเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนและ

เครือข่ายองค์กรสุขภาวะประจ�าทุกต�าบล เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะทางจิตใจ

และปัญญาที่จะมีความยั่งยืนต่อไป

5.3.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล ควรกระจายอ�านาจ

การพฒันาการด�าเนนิงาน การจดัสรรงบประมาณ และการถอดบทเรยีนการด�าเนนิงานหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลต้นแบบไปยังส�านักงานเจ้าคณะภาคทุกภาค และก�าหนดให้คณะกรรมการ
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ขับเคล่ือนหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ เช่น มหาวิทยาลัย

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั มหาวทิยาลัยมหามกฎุราชวทิยาลัย เป็นต้น ในการสนบัสนนุกจิกรรม

วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อมุ่งเน้นสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธเป็นหลักและการ

ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน

 5.3.3 ส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

ควรสนับสนุนให้เครือข่ายทางวิชาการด�าเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาโดยมีเป้าหมายเพื่อถอดบท

เรียนการด�าเนินงานการพัฒนาสุขภาวะภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

พ.ศ. 2560-2564 รวมทั้งก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงานที่จะสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และ

เป้าหมายหลักของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือร่วมมือกับมหาเถรสมาคม

ได้ต่อไปในอนาคต

5.4 »˜ÞËÒ ÍØ»ÊÃÃ¤áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡Œä¢ã¹Í¹Ò¤µ
5.4.1 ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้ส่งต่อการจัดกิจกรรมในระดับ

พื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วงเวลาหนึ่งเครือข่ายการด�าเนินงานคณะสงฆ์ระดับพื้นที่จ�าเป็นต้อง

จ�ากัดการรวมตัวของผู้คนตามประกาศของหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งยังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาด

ในระดบัพืน้ทีร่่วมด้วย ส่งผลต่อเป้าหมายการด�าเนนิงานบ้างประการทีต้่องอาศยัการจัดกจิกรรมให้

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลได้ท�ากิจกรรมด้านการพัฒนาสุขภาพและอนามัยให้กับผู้คนใน

ชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาการด�าเนินงานครั้งนี้ได้ใช้การให้ผู้แทนของสมาชิกในชุมชนได้เข้าร่วมด�าเนินการ

เป็นหลกัก่อน รวมทัง้ปรับบทบาทให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลได้ตอบสนองการช่วยเหลอื

ผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 แทน เป็นผลให้คณะสงฆ์สามารถ

ขบัเคลือ่นบทบาทของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัในพืน้ทีไ่ด้ดยีิง่ข้ึน

 5.4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมและเป้าหมายของโครงการที่จ�าเป็นต้องรับฟังความคิดเห็น

ขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ร่วมด้วยโดยเฉพาะการแนวทางการจดัตัง้สถาบนัสิง่แวดล้อมและพัฒนา

สุขภาวะวิถพุีทธให้กบัองค์กรของคณะสงฆ์ ซึง่ในระยะทีผ่่านมามกีารเปลีย่นแปลงกรรมการมหาเถร

สมาคม อีกทั้งอยู่ในช่วงการร่างแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในระยะต่อไป 

ส่งผลให้จ�าเป็นต้องกรอบนโยบายและทิศทางของคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถร

สมาคมในอนาคตมีความชัดเจนก่อนจึงจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรที่จะมาด�าเนินงาน

สนองงานด้านนี้ได้ต่อไป
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ชุดความรู การจัดการมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา

ชุดความรู การสรางเครือขายการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ: 
บทบาทของหนวยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลในสังคมไทยปจจุบัน
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ที่ถูกเผยแพรผานชองทาง YouTube Facebook และ Website

ชุดความรู สาธารณูปการวิถีพุทธ

2) Ê×èÍÇṌ Ô·ÑÈ¹�
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วีดิทัศนชุด การสงเคราะหสังคมในชวงสถานการณวิกฤติและโควิด - 19 
ภายใตการด�าเนินงานในนามของหนวยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) โคกสี

ที่ถูกเผยแพรผานชองทาง Facebook

วีดิทัศนชุด พระไมทิ้งโยม: การชวยเหลือสังคมในยุคโควิด-19 
วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร ที่ถูกเผยแพรผานชองทาง Facebook 
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การด�าเนินงานของหนวยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลจังหวัดภูเก็ต 

ที่ถูกเผยแพรผานชองทาง Facebook 
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การสัมมนาออนไลน ในหัวขอ ประเด็นสาธารณะกับพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม 
ตอนที่ 1 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่ถูกเผยแพรผานชองทาง Facebook, YouTube และ Zoom Meeting และ Website
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การสัมมนาออนไลน ในหัวขอ ประเด็นสาธารณะกับพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
 ตอนที่ 3 บทบาทพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนฐานราก

ที่ถูกเผยแพรผานชองทาง Facebook, YouTube และ Zoom Meeting

การสัมมนาออนไลน ในหัวขอ ประเด็นสาธารณะกับพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม 
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อาจารย์	ดร.สายชล	ปญญชิต

อาจารย์ประจ�าภาควิช าสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ภูเบศ	วณิชชานนท์

อาจารย์ประจ�าภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พระมหาชุติภัค	อภินนฺโท	

ผู้อ�านวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย  

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	นักบริหารโครงการ

นายพงษ์พัฒน์	ใหม่จันทร์ดี

นักวิจัยประจ�าโครงการ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นางสาวนัชชา	ทากุดเรือ

นักวิจัยประจ�าโครงการ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


