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 การอย่่ร่วมกันอย่างสงบสุขของประชาชนในสังคมไทยมีองค์ประกอบ 
ที่สำาคัญประการหน่่งคือการสร้างความพร้อมเพรียงและความสามัคคี
ในหม่่ประชาชนร่วมกัน การที่คณะสงฆ์์โดยมหาเถรสมาคมมีมติให้มี 
คณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) เพ่ือสง่เสรมิ สนบัสนนุ รว่มแกไ้ข
การดำาเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) จึงถือเป็นภารกิจ
ที่สำาคัญหน่่งในการส่งเสริมความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ทำางาน 
ได้ขับเคล่ือนกิจกรรม และได้ส่งเสริมให้เกิดความเกื�อก่ลในชุมชนร่วมกัน 
ทั�งนี�คณะสงฆ์์จะมีบทบาทสนับสนุนความเข้มแข็งในการสร้างความพร้อม
เพรยีงและความสามัคคใีนหม่ป่ระชาชนไดห้ลายแนวทาง โดยแนวทางทีส่ำาคญั
ประการหน่ง่คอืการขบัเคลือ่นหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ซึ่ึง่มี
ภารกจิครอบคลมุการสรา้งคณุภาพชวีติทีดี่ใหเ้กดิกบัสมาชกิในชมุชนทั�ง 8 ดา้น
คอื ศลีธรรมและวฒันธรรม สขุภาพอนามยั สมัมาชพี สนัตสิขุ ศก่ษาสงเคราะห์ 
สาธารณสงเคราะห์กตัญญู่กตเวทิตาธรรม และสามัคคี ซ่ึึ่งหากคณะสงฆ์์  
หน่วยงานฝ่่ายปกครองของบ้านเมือง หน่วยงานด้านการศ่กษา ตลอดจน
ประชาชนในชุมชน สามารถบ่รณาการการดำาเนินกิจกรรมร่วมกันได้ จะเป็น
ที่เชื่อม่ันได้ว่าความสามัคคี ความสงบสุขและการมีสุขภาวะที่ดีจะเกิดขึ�นใน
สังคมไทยอย่างชัดเจน
 การที่ สำานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมมือกับคณะผู้่้แต่งหนังสือจากสถาบันวิจัย 
พทุธศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั และฝ่า่ยเลขานกุารของ
คณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง จัดพิมพ์หนังสือ “การสร้างเครือข่ายการ
พฒันาสุขภาวะวิถพีทุธ: บทบาทของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลในสงัคม
ไทยปัจจุบัน” จึงถือเป็นกุศลเจตนาและแสดงให้เห็นความวิริยะ อุตสาหะ ใน
การศก่ษาวจิยัและได้ตอ่ยอดเพ่ิมเตมิองคค์วามร่เ้ป็นหนังสอืวชิาการทีส่ามารถ
ขบัเคล่ือนพันธกิจใหก้บัคณะสงฆ์์ได้อยา่งงอกงามตอ่ไป สมกบัหลกัธรรมสำาคัญ



หน่ง่ทีอ่งคพ์ระสัมมาสมัพทุธเจา้ได้ใหไ้ว้คือหลักอปรหิานยิธรรม 7 ซ่ึึ่งหมายถง่ 
ธรรมที่เป็นแนวทางแห่งความเจริญงอกงาม โดยเน้นหลักการหารืออย่าง
สมำ่าเสมอ แสดงให้เห็นความสามัคคีด้วยการประชุม สานเสวนาอย่างมั่นคง
พรอ้มเพรยีง ซ่ึึ่งจะเป็นการสมาทานสิกขาบททั�งหลายทีพ่ระพุทธองคไ์ด้บญัญตัิ
ไว้ พร้อมทั�งยังเป็นการแสดงให้เห็นความเคารพต่อผู้่้มีอาวุโสอีกด้วย ดังนั�น
เม่ือได้มหีลักธรรมเป็นเครือ่งเตอืนใจแกก่ารทำาภารกิจเพ่ือสงัคมแลว้ จงึเชือ่ม่ัน
ได้ว่าการนำาองค์ความร่้ในส่วนนี�ไปเผู้ยแผู้่ทั�งทางพระพุทธศาสนา รวมทั�งการ
ขยายผู้ลไปในการศ่กษาทางวิชาการ จะประสบความสำาเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
 ในนามของคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง ขออนุโมทนาใน
กุศลจริยาหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาองค์ความร่้ อาทิ สำานักสนับสนุน 
สขุภาวะองคก์ร สำานักงานกองทนุสนบัสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพ สถาบนัวิจยั
พทุธศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั และฝ่า่ยเลขานกุารของ
คณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง รวมทั�งของอนุโมทนาคณะผู้่้แต่ง และผู้่้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ลงานชิ�นนี�ขึ�น ขอท่านทั�งหลายจงเจริญด้วยอายุ 
วรรณะ สุขะ พละ เพื่อเป็นกำาลังในการพัฒนาประเทศชาติ รับใช้สถาบันหลัก
ของบ้านเมืองได้แก่สถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันศาสนา 
เพื่อความสงบสุขและวัฒนาของสังคมไทยสืบไป

สมเด็็จพระมหาธีีราจารย์์
กุรรม่กุารม่หาเถรสุม่าค์ม่

ปัระธีานค์ณะกุรรม่กุารอบัรม่ปัระชาชนกุลาง (อ.ปั.กุ.)
ปัระธีานค์ณะกุรรม่กุารฝ่ายสุาธีารณสุงเค์ราะห์ ของม่หาเถรสุม่าค์ม่

เจั้าอาวาสุวัดพระเชตุพนวิม่ลม่ังค์ลาราม่



คำานำา

 การจัดพิมพ์หนังสือ “การสร้างเครือข่ายการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ: 
บทบาทของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลในสังคมไทยปัจจุบัน”  
มีเป้าหมายสำาคัญประการหน่่งคือการเผู้ยแพร่องค์ความร่้ทางวิชาการที่ผู้่าน
การศ่กษาวิจัยอย่างเป็นระบบในเรื่องเกี่ยวกับการขับเคล่ือนหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลกับการยกระดับสุขภาวะในสังคมไทย ซึ่ึ่งเป็นการ 
บ่รณาการองค์ความร่้ทางการพัฒนาสังคม พุทธศาสน์ศ่กษา สังคมวิทยา
และการวิจัยแบบปฏิิบัติการ โดยในโอกาสที่จัดพิมพ์เผู้ยแพร่เป็นหนังสือนี�ได้
มีการพัฒนา ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื�อหาทางวิชาการใหม่ร่วมด้วย ทั�งนี�เพื่อ
ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและทิศทางการพัฒนาขององค์กรพระพุทธ
ศาสนาให้มากยิ่งขึ�น 
 ในส่วนของการให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการเพ่ือนำามาส่่การปรับปรุง
เป็นหนังสือเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้ลงานวิชาการและการเผู้ยแพร่ทาง
วิชาการครั�งนี� คณะผู้่้แต่งต้องขอขอบพระคุณผู้่้ทรงคุณวุฒิทั�ง 5 ท่านคือ 
พระเทพเวที, รองศาสตราจารย์ ดร. เจ้าคณะภาค 6 พระอุดมบัณฑิต, ดร.  
รองเจ้าคณะภาค 6 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์ มหาวิทยาลัย 
มหามกฎุราชวทิยาลยั รองศาสตราจารย ์ดร.วฒุนินัท ์กนัทะเตยีน มหาวทิยาลยั 
มหดิล และผู้่้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณชัพล ศริสิวสัดิ� จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
นอกจากนี�ยังมีผู้่้แทนคณะสงฆ์์ที่มีบทบาทสำาคัญในการขับเคลื่อนกิจการ
พระพุทธศาสนาร่วมให้ความเห็นเพื่อการพัฒนาผู้ลงานมาอย่างต่อเนื่อง 
 ในนามของคณะผู้่้แต่ง ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของ  
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะ



คณะผู้แต่งฺ

กรรมการอบรมประชาชนกลาง ประธานคณะกรรมการฝ่า่ยสาธารณสงเคราะห์ 
ของมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ที่ได้มอบ
สัมโมทนียกถา ตลอดจนอำานวยพรให้กับการนำาองค์ความร่้ทางวิชาการไป 
ยกระดบัการดำาเนนิกจิกรรมขององคก์รพระพทุธศาสนา อกีทั�ง สำานักสนบัสนนุ
สุขภาวะองค์กร สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ได้เห็น
ความสำาคญัของการขบัเคล่ือนใหง้านวจิยัเปน็ประโยชนก์บัสาธารณชนเสมอมา



สารบัญ

บทที� 1 

ค์วาม่นำาของกุารเรียนรู้

1.1 ปัฐม่บัท์: หน่วยอบัรม่ปัระชาชนปัระจัำาตำาบัล 
ในสุังค์ม่ไท์ย

1.2 ค์วาม่ค์ิดพ้�นฐานของหน่วยอบัรม่ปัระชาชนปัระจัำา
ตำาบัล

1.3 ท์ิศท์างยุท์ธีศาสุตร์กุารดำาเนินงานเพ้�อท์ำาค์วาม่
เข้าใจัหน่วยอบัรม่ปัระชาชนปัระจัำาตำาบัลในสุังค์ม่ไท์ย

1.4 ท์ี�ม่าและกุารดำาเนินงานหน่วยอบัรม่ปัระชาชน 
ปัระจัำาตำาบัลของค์ณะสุงฆ์์ไท์ย

บทที� 2 

บัท์บัาท์และเค์รือข่ายกุารพัฒนาสุุขภาวะวิถีพุท์ธี

2.1 บัท์บัาท์กุารพัฒนาสุุขภาวะวิถีพุท์ธีของหน่วยอบัรม่

ปัระชาชนปัระจัำาตำาบัลในสุังค์ม่ไท์ย

2.2 เค์รือข่ายในเชิงหลักุกุาร

2.3 สุรุปั

บทที� 3

กุารดำาเนินงานของหน่วยอบัรม่ปัระชาชนปัระจัำาตำาบัล
ต้นแบับัภาค์เหน้อ

12

34

82



บทที� 4

กุารดำาเนินงานของหน่วยอบัรม่ปัระชาชนปัระจัำาตำาบัล
ต้นแบับัภาค์ตะวันออกุเฉีียงเหน้อ

บทที� 5
กุารดำาเนินงานของหน่วยอบัรม่ปัระชาชนปัระจัำาตำาบัล
ต้นแบับัภาค์กุลาง

บรรณานุกรม

110

156

250

บทที� 7
แนวท์างกุารดำาเนินงานของหน่วยอบัรม่ปัระชาชนปัระจัำา
ตำาบัลในสุถานกุารณ์กุารแพร่ระบัาดของโรค์โค์วิด-19

บทที� 6
กุารดำาเนินงานของหน่วยอบัรม่ปัระชาชนปัระจัำาตำาบัล
ต้นแบับัภาค์ใต้

200

242
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ความนำาข่องการเรียนร้้
1
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1.1 ปฐมบท: หน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบลในสังฺคมไทย์

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัย
ของคณะสงฆ์์ ได้ผู้ลักดันให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการ 
บ่รณาการการศ่กษาวิจัยเพ่ือการพัฒนา และการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการ
พัฒนาสุขภาวะและการเรียนร่้ตามแนวพระพุทธศาสนา ร่วมกับสำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ในระยะเริ่มต้น
ของการดำาเนินงานได้มุ่งเน้นการศ่กษาวิจัยการบริหารจัดการและการสร้าง
เครือข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย เพ่ือนำาไปส่่การทำาความ
เข้าใจร่ปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางพระพุทธศาสนา ต่อมาได้ 
ดำาเนินการสร้างการเรียนร่้และการผู้ลักดันให้เกิดพื�นที่ส่งเสริมสุขภาวะตาม
แนวพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นเครือข่ายการสร้างสุขภาวะองค์รวมร่วมกัน 
ระหว่างมหาวิทยาลัยสงฆ์์ องค์กรปกครองคณะสงฆ์์ระดับจังหวัด ตลอดจน 
หน่วยงานภาครัฐด้านสาธารณสุข ซึ่ึ่งได้ช่วยให้เกิดการบ่รณาการด้าน 
สุขภาวะ ทั�งการพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์์ การพัฒนาสุขภาวะแก่ชุมชนโดย 
มีพระสงฆ์์เป็นผู้่้นำาการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการ
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ทำางานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะองค์รวมให้มากยิ่งขึ�น1  การดำาเนินงานที่ผู้่านมา 
จึงก่อให้เกิดความตระหนักและการตื่นตัวต่อการผู้ลักดันองค์ความร่ ้
สุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนาไปส่่การประยุกต์ในพื�นที่ต้นแบบ
 ขณะเดียวกันการที่มหาเถรสมาคม และสำานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ได้มีมติให้ดำาเนินการการปฏิิร่ปกิจการพระพุทธศาสนา 6 ด้าน
สำาคัญได้แก่ การปกครอง การเผู้ยแผู้่ การศาสนศ่กษา การสาธารณ
สงเคราะห์ การสาธารณ่ปการ และการศ่กษาสงเคราะห์ จึงถือเป็นโอกาส
สำาคัญที่เครือข่ายการสร้างสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา จะได้ร่วมมือ 
ส่งเสริมนโยบาย กิจกรรมและองค์ความร่้ ในช่วงเวลาแห่งการปรับ 
กระบวนทัศน์การพัฒนาองค์กรทางพระพุทธศาสนา ทั�งนี�หากพิจารณา
จากข้อเสนอที่สำาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา 
ของ ประเวศ วะสี (2561) นักคิดและราษฎรอาวุโสผู้่้มีบทบาทสำาคัญต่อ
การสะท้อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทยมาโดยตลอด เสนอว่า 
“พระพุทธศาสนากบัชมุชนเขม้แข็งเป็นค่่แฝ่ดแหง่อารยิพฒันา” (Twinning for  
Civilized Development) กล่าวคือพระพุทธศาสนาในสังคมไทยมีทรัพยากร 
มหาศาล กล่าวคือมิติปริมาณมีวัดกว่า 37,000 แห่ง มิติคุณภาพคือเป็นฐาน 
ที่ม่ันแห่งความศรัทธาและปัญญาของสังคม ดังนั�นหากผู้ลักดันกระบวนการ 
สร้างเครือข่ายพระพุทธศาสนาที่ดำาเนินกิจกรรมพัฒนา ผู้่านการสนับสนุน 
บทบาทให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยสงฆ์์
ได้สรา้งเครอืขา่ยลงส่ค่ณะสงฆ์์ระดับพื�นที ่โดยมีภาคเีครอืขา่ยสง่เสรมินโยบาย

1 กรณุาพจิารณาบทบาทการเป็นองคก์รประสานการสรา้งสขุภาวะตามแนวพระพทุธศาสนาทั�งในมติิ
การสร้างพื�นท่ีการเรยีนร่ ้และการพัฒนาองคค์วามร่สุ้ขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนาจาก พระสุธรีตัน
บัณฑิต (สุทิตย์ อบอุ่น). 2560. การเสริมสร้างฺสุขภาวีะและการเรีย์นรู้ตามแนวีพระพุทธีศาสนา. 

กรุงเทพฯ: สำานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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ตั�งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางการปฏิิร่ปสังคมให้สื่อสารไปได้อย่างทั่วถ่ง  
จะก่อให้เกิดอาริยพัฒนาขึ�นได้ในอนาคต
 สำาหรบักรอบการดำาเนนิยทุธศาสตร์และโครงการปฏิริป่กจิการพระพุทธ
ศาสนา สามารถสรุปได้ดังนี�

 จึงเห็นได้ว่าการผู้ลักดันให้เกิดการสร้างองค์ความร่้และการพัฒนา
เครือข่ายสุขภาวะวิถีพุทธให้มีความยั่งยืน อย่่ในช่วงเวลาที่เป็นโอกาสสำาคัญ
ของการสร้างสรรค์เครือข่ายการทำางาน และกระบวนการส่งเสริมองค์ความร่้
สุขภาวะวิถีพุทธ บ่รณาการร่วมกับภารกิจของคณะสงฆ์์และหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน โดยปัจจุบันการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธได้ขยายแนวทาง

ด�าน
ปกครอง

ด�าน
ศาสนศึกษา

ด�าน
ศึกษาสงเคราะห�

ด�าน
เผยแผ�

ด�าน
สาธารณูปการ

ด�าน
สาธารณสงเคราะห�

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

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

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

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

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

• โครงการส�งเสร�มความ
ร�วมมือภาคีเคร�อข�าย
• โครงการสาธารณสงเคราะห�
เพื่อสังคม
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และร่ปแบบการดำาเนินการมากยิ่งขึ�น จะเห็นได้จากการส่งเสริมความร่วมมือ
อย่างเป็นร่ปธรรมของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและ
ภาคีเครือข่ายทั�งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานสถาบันการศ่กษา อาทิ 
การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากิจกรรมสร้างสุขด้วย 5ส การพัฒนาเครือข่าย
การทำางานระหว่างพระสงัฆ์าธกิารและพระสงฆ์์นักพัฒนา ตลอดจนการพัฒนา
สือ่การเรยีนร่แ้ละกลยุทธส์รา้งสขุภาวะทางกายผู่้านกระบวนการทางโภชนาการ 
ซึ่ึ่งถือว่าได้ยกระดับความร่วมมือในมิติที่สอดคล้องกับการปฏิิร่ปกิจการ 
คณะสงฆ์์ได้พอสมควร (อนุวรรต ศิลาเรืองอำาไพ และคณะ. 2559;  
พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี. 2560; จงจิตร อังคทะวานิช, รัชยา รัตนการุณย์ 
และเมธาสี สุขวณิชนันท์. 2561)
 อย่างไรก็ดีการบ่รณาการกระบวนการพัฒนาสุขภาวะตามแนว
พระพุทธศาสนาส่่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมองค์กรคณะสงฆ์์
ต้นแบบที่สามารถดำาเนินกิจกรรมสุขภาวะภายในระบบการเผู้ยแผู้่ปรกติได้  
ถือเป็นความท้าทายแห่งยุคสมัยร่วมกันที่จำาเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ�น เพราะ
การสามารถยกระดับความตระหนักถ่งความสำาคัญของการสร้างเสริม 
สขุภาวะ ทีค่ณะสงฆ์ส์ามารถดำาเนนิกจิกรรมรว่มกับภาคเีครอืขา่ยในพื�นทีไ่ด้ จะ
เป็นร่ปแบบที่สร้างระบบสุขภาพที่ยั่งยืนต่อไป อีกทั�งปัจจุบันภาครัฐได้พัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติและกำาหนดให้การพัฒนาสุขภาวะเชิงบ่รณาการและให้ความ
สำาคญักบัการสรา้งกระบวนการลงส่พื่�นทีช่มุชน เปน็สว่นหน่ง่ของกลไกทีจ่ะยก
ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน ดังข้อความที่ระบุว่า

“การส่่งเส่ริมให้้ชุุมชุนเป็็นฐานในการส่ร้างสุ่ขภาวะดีีใน 

ทุุกพื้้�นทุี� โดียให้้ชุุมชุนเป็็นแห้ล่่งบ่่มเพื้าะจิิตส่ำานึก 

การมีสุ่ขภาพื้ดีีของป็ระชุาชุน ผ่่านการจัิดีการความร้้ 

(Knowledge Management) ดีา้นส่ขุภาพื้ทีุ�เป็็นป็ระโยชุน์
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 กล่าวสำาหรับการปกครองคณะสงฆ์์ในพื�นที่ปัจจุบัน การมีสำานักงาน
เจ้าคณะจังหวัดเป็นศ่นย์กลางการปกครองได้ช่วยให้เกิดการนำานโยบาย
และโครงการปฏิิร่ปกิจการคณะสงฆ์์ลงส่่พื�นที่ชุมชนมากขึ�น แต่ยังเป็นการ
ดำาเนินงานในลักษณะแยกโครงการหรือตามฝ่่ายคณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนั�นการบ่รณาการให้เกิดเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาวะ 
วิถีพุทธ จึงจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานร่วมองค์กรที่สะท้อน
บทบาทการบร่ณาการกจิกรรมไดอ้ยา่งรอบดา้น รวมทั�งเป็นหนว่ยงานทีท่ำางาน
ในพื�นทีม่าอย่างตอ่เนือ่ง “หนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบล” หรอื อ.ป.ต.3 เป็น

2 คณะกรรมการจดัทำายุทธศาสตร์ชาติ สำานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. (2561). ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (2560-2579). กรุงเทพฯ: สำานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
3 จากรายงานของสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพบว่าปัจจุบันมีหน่วยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบลทั�งสิ�น 5,914 แห่ง โดยเป้าหมายสำาคัญของการขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล
คอืการเผู้ยแผู้ห่ลักธรรมทางพระพุทธศาสนารว่มกบัพัฒนาชมุชนท้องถิน่ ซ่ึึ่งมกีารดำาเนนิงานมาอยา่ง
ตอ่เนือ่ง รวมทั�งบางปีเจา้คณะปกครองอาจสง่เสรมิใหมี้การประชมุสมัมนาเชงิปฏิบัิตกิารเพ่ือถอดบท
เรียนและมอบรางวัลให้กับหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลดีเด่นระดับหนด้วย

“การส่่งเส่ริมให้้ชุุมชุนเป็็นฐานในการส่ร้างสุ่ขภาวะดีีใน 

ทุุกพื้้�นทุี� โดียให้้ชุุมชุนเป็็นแห้ล่่งบ่่มเพื้าะจิิตส่ำานึก 

การมีสุ่ขภาพื้ดีีของป็ระชุาชุน ผ่่านการจัิดีการความร้้ 

(Knowledge Management) ดีา้นส่ขุภาพื้ทุี�เป็็นป็ระโยชุน์

แล่ะส่นับ่ส่นุนให้้มีการแล่กเป็ล่ี�ยนเรียนร้้การส่ร้าง 

ส่ขุภาวะทุี�พื้งึป็ระส่งคร์ะห้ว่างกนั โดียรัฐจิะทุำาห้นา้ทุี�เป็็น

ผ่้ก้ำากบั่ (Facilitator) ทุี�ส่ำาคัญในการอำานวยความส่ะดีวก

ให้ชุุ้มชุนส่ามารถส่รา้งการมสี่ขุภาวะดีขีองตนเองไดี ้เชุน่ 

ให้้ความร้้ ส่นับ่ส่นุนทุรัพื้ยากรทุี�จิำาเป็็นในการจัิดีการ 

สุ่ขภาวะแก่ป็ระชุาชุนในพื้้�นทุี� เป็็นต้น” 2
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หนว่ยงานทีเ่กดิขึ�นจากความรเิริม่ของคณะสงฆ์์ ซึ่ึง่มสีมเด็จพระพทุธโฆ์ษาจารย์ 
(ฟ้ื้�น ชตุนิธฺโร) วดัสามพระยา กรงุเทพมหานคร เปน็หวัเรีย่วหวัแรงใหก้ารกอ่ตั�ง
ขึ�น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น  
ให้ช่วยเหลือและพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถ่กต้องตามสภาพแวดล้อมของ
ทอ้งถิน่นั�นๆ ตลอดจนเป็นศน่ยก์ลางประสานงานระหวา่งวดั บา้น และหนว่ยงาน 
ในการทีจ่ะรว่มกนัพฒันาทอ้งถิน่ใหเ้จริญกา้วหนา้ในทกุด้าน จำาแนกเป็นพนัธกจิ 
ที่สำาคัญ 8 ประการ คือ (1) ศีลธรรมและวัฒนธรรม (2) สุขภาพและอนามัย  
(3) สัมมาชีพ (4) สันติสุข (5) ศ่กษาสงเคราะห์ (6) สาธารณสงเคราะห์ 
(7) กตัญญู่กตเวทิตาธรรม และ (8) สามัคคีธรรม ซ่ึึ่งเม่ือพิจารณาตาม
กรอบการดำาเนินยุทธศาสตร์และโครงการปฏิิร่ปกิจการพระพุทธศาสนาใน 
ข้างต้น เห็นได้ว่าหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล มีพันธกิจที่สอดคล้อง
และสามารถบ่รณาการเข้ากับกรอบการปฏิิร่ปกิจการพระพุทธศาสนา อาทิ 
การผู้ลักดันงานส่งเสริมศีลธรรมวัฒนธรรม กตัญญู่กตเวทิตาธรรม สันติสุข 
และสามัคคีธรรม ให้เป็นส่วนหน่่งของฝ่่ายเผู้ยแผู้่ การผู้ลักดันงานสุขภาพ
และอนามัย สาธารณสงเคราะห์ ให้ส่งเสริมงานของฝ่่ายสาธารณสงเคราะห์ 
ตลอดจนงานสัมมาชีพ และศ่กษาสงเคราะห์ ให้สามารถสนับสนุนฝ่่าย
ศาสนศ่กษาและศ่กษาสงเคราะห์ เป็นต้น ด้วยวัตถุประสงค์และพันธกิจ 
ดังกล่าวข้างต้น หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลจึงถือเป็นร่ปแบบองค์กร 
เครือข่ายที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เห็นว่าควรพัฒนาและส่งเสริมการดำาเนิน
งานรว่มกนัเชงิพื�นที ่ใหเ้กดิการขบัเคลือ่นการสง่เสรมิสขุภาวะและต่อยอดเป็น
นวัตกรรมสุขภาวะวิถีพุทธร่วมกันต่อไป
 ดังนั�นจึงมีความจำาเป็นต้องดำาเนินโครงการ “การเสริมสร้างสุขภาวะ
เชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย” เพื่อ
พัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลให้สามารถบ่รณาการสถานการณ์
ปัญหาสุขภาวะองค์รวมและกำาหนดกิจกรรมการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับ
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ภารกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล ทั�งในมิตขิองความเรง่ดว่นและ
มิติของความสอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมในพื�นที่ ซึ่ึ่งจะช่วยยก
ระดับการพัฒนาสุขภาวะองค์รวมให้ยั่งยืนในระดับพื�นที่ได้ดียิ่งขึ�น

1.2 ควีามคิด็พ้�นฐานของฺหน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบล

 1.2.1 ควีามเป็นมา 
 หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล หรือเรียกโดยย่อว่า อ.ป.ต. เป็น
ความริเริ่มของคณะสงฆ์์ ซึ่ึ่งมีเจ้าประคุณสมเด็จสมเด็จพระพุทธโฆ์ษาจารย์ 
(ฟ้ื้�น ชุตินฺธโร, ป.ธ. 9) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม และอดีตเจ้าอาวาส 
วดัสามพระยา กรุงเทพมหานคร เป็นผู้่ด้ำารแิละริเริม่ในการก่อตั�ง โดยมีพนัธกิจ 
หลัก 5 ประการ คือ 
 1) เพ่ือสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ประชาชนทีอ่าศยัอย่ใ่นตำาบลทีห่นว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบลตั�งอย่ ่เพ่ือให้
ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้และพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถ่กต้อง 
ตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั�น ๆ
 2) เพื่อเป็นศ่นย์กลางการประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน
ภาคส่วนตา่ง ๆ  ทีจ่ะรว่มกนัพฒันาทอ้งถิน่ใหมี้ความเจรญิกา้วหนา้ในทกุ ๆ  ดา้น  
ได้แก่
  (1) ช่วยกันพัฒนาหม่่บ้านให้มีความเจริญก้าวหน้าตามสภาพ
แวดล้อมของท้องถิ่นนั�น ๆ ซึ่ึ่งจะทำาให้ประชาชนไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไป
อย่่ที่อื่นหรือไปขายแรงงานที่อื่น
  (2) ช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความร่้ความสามารถเหมาะสม
กับภ่มิปัญญาของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยกันปล่กจิตสำาน่กให้ทุกคนมี 
ศีลธรรม ซึ่ึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาด้านอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
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  (3) ชว่ยกนัพฒันาอาชพีโดยเฉพาะอาชพีทีถ่ก่ตอ้งตามกฎหมาย
หรือที่เรียกว่าสัมมาชีพ ทั�งนี�เพ่ือให้ประชาชนสามารถหารายได้มาพัฒนา
ครอบครัว หม่่บ้าน และสังคมที่ตนอาศัยอย่่ 
 3) เพ่ือเป็นศ่นย์รวมความคิดของประชาชนทุกหม่่เหล่า กล่าวคือ  
ใครมีความคิดที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ที่จะนำามาพัฒนาหม่่บ้านให้เจริญ
รุ่งเรือง ให้มาแสดงออกที่หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล เข้าทำานองที่ว่า 
ร่วมกันคิด ร่วมกันทำา จะนำาชาติให้เจริญ
 4) เพ่ือเป็นศ่นย์รวมพลังในการป้องกันหม่่บ้านให้เกิดสันติสุขช่วย
กันปกป้องพิทักษ์รักษาชีวิต และทรัพย์สินของทุกคนในหม่่บ้านให้เกิดความ
ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นโจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือภัยอื่น ๆ ให้ทุก
คนนอนตาหลับ เข้าทำานองว่า ถ่งคราวมีทุกข์ ช่วยกันแก้ไข ถ่งคราวสุขสบาย
ก็ไม่ตกอย่่ในความประมาท
 5) เพ่ือเป็นศ่นย์รวมข้อม่ลข่าวสาร โดยเฉพาะข้อม่ลข่าวสารของทาง
ราชการจำาเป็นจะตอ้งรบัทราบอยา่งทันทว่งท ีตรงไปตรงมายคุนี�เป็นยคุขอ้ม่ล
ข่าวสาร เรื่องราวต่าง ๆ ทั�งในประเทศและต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลง
อย่่ตลอดเวลา ถ้าหากได้รับข้อม่ลข่าวสารที่ไม่ถ่กต้อง จะทำาให้เราเข้าใจ
สถานการณ์ของบ้านเมืองไม่ถ่กต้องและนำาไปส่่การแก้ไขปัญหาไม่ถ่กต้อง
 ปัจจุบันการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ให้
ดำาเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจการปฏิิร่ป
กจิการคณะสงฆ์์ ตามแผู้นการปฏิิรป่กจิการพระพทุธศาสนา พ.ศ. 2560 - 2564 
ถือเป็นอีกบทบาทหน่่งที่พระสงฆ์์จะต้องส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเพ่ือสร้าง
บทบาทการมสีว่นรว่มในการทำางานร่วมกนัระหวา่งองค์กรทางพระพทุธศาสนา 
องคก์รภาครฐั และองคก์รภาคประชาชน ทั�งนี�เพ่ือยกระดับคุณภาพชวีติ คณุค่า
ทางจิตใจและปัญญา ให้คนในชุมชนคำาน่งหลักการอย่่ร่วมกันอย่างสามัคคี  



22 |

ส่งเสริมความสงบสุข ตลอดจนมีส่วนต่อการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะให้
ทั�งพระสงฆ์์และคนในชุมชน การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลให้
สามารถดำาเนินกิจกรรมได้ตามเป้าหมายและพันธกิจ จะมีส่วนสำาคัญในการ
พฒันาชมุชนและสงัคม ตลอดจนทำานบุำารงุพระพทุธศาสนา ใหพ้ทุธศาสนเ์กดิ
ความมั่นคง และสามารถนำาสังคมให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืน
 
 1.2.2 ควีามสำาคัญของฺหน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบล

 หนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบล เป็นหนว่ยการทำางานของคณะสงฆ์์ 
ระดับตำาบลที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด อีกทั�งยังเป็นเครื่องมือ
การทำางานระดับตำาบลที่ดำาเนินงานโดยความร่วมมือของคณะสงฆ์์ภายใน
พื�นที่ ถือเป็นโครงสร้างองค์กรที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนากิจการคณะสงฆ์์
ไปส่่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เนื่องจากภารกิจของหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลครอบคลุมกิจกรรมพื�นฐานที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ
คนในชมุชนได ้ดงันั�นหากคณะสงฆ์์ในฐานะหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบล
สามารถพัฒนาแนวทาง เป้าหมาย ตลอดจนร่ปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
บรบิททางสงัคมและวฒันธรรม อกีทั�งยงัเขา้ใจสถานการณห์รอืปัญหาพื�นฐาน
ของชมุชน จะช่วยใหก้ารดำาเนนิกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล
สามารถสรา้งคณุคา่ใหก้บัสงัคมไดอ้ยา่งยัง่ยนืมากยิง่ขึ�น ทั�งนี�เม่ือพจิารณาการ
ดำาเนินงานของหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบล จะเหน็ไดถ้ง่ความสำาคัญของ
ดำาเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล ดังนี�
 ประการที�หน่�งฺ เกิด็แหลงฺ่เรีย์นรู้ฐานขอ้มลูชมุชน กลา่วคือ การดำาเนิน
กิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล ถือเป็นภารกิจที่คณะสงฆ์์
ต้องศ่กษาและทำาความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาของชุมชน เพ่ือจัดกิจกรรม
อบรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ตลอดจนการเรียนร่้เครื่องมือการทำางานเพ่ือ
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พัฒนาชุมชนร่ปแบบต่าง ๆ ซึ่ึ่งจะสามารถไปประยุกต์ใช้กับการเผู้ยแผู้่กิจการ 
คณะสงฆ์์ได้ต่อไปในอนาคต
 ประการที�สองฺ การพัฒนาศักย์ภาพและการเรีย์นรู้ภาย์ใน 

คณะสงฺฆ์์ กล่าวคือ การได้ปฏิิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบล จะช่วยให้พระสงฆ์์ที่เป็นคณะกรรมการหรือคณะทำางาน ได้รับโอกาส
เรียนร่้กระบวนการทำางานพัฒนาตามพันธกิจ เช่น สุขภาพอนามัย สาธารณ
สงเคราะห์ ศีลธรรมและวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่ึ่งจะสร้างให้เกิดการค้นคว้า  
การสมัมนาระดมความคดิเหน็รว่มกบัองคก์รภาคเีครอืขา่ย รวมทั�งการเรยีนร่้ 
จากประสบการณ์การทำางาน ถือเป็นกระบวนการที่มีคุณค่าและช่วยพัฒนา
ศักยภาพและการเรียนร่้ให้เกิดขึ�นภายในคณะสงฆ์์
 ประการที�สาม เกิด็ทำางฺานอย์่างฺมีส่วีนร่วีมกับหน่วีย์งฺานเครือข่าย์ 
กลา่วคือ การทีห่นว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบลสามารถระดมการมสีว่นรว่ม 
จากภาคเีครอืขา่ย จะช่วยใหก้ารตัดสนิกำาหนดกจิกรรม เป้าหมายการดำาเนนิงาน 
ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทำางานได้แนวทางการตัดสินใจที่มีคุณภาพ
เพราะมาจากหลากหลายความคิดเหน็ อกีทั�งยงัผู้า่นการเรยีนร่แ้ละสงัเคราะห์
รว่มกนัจนเกดิเป็นฉนัทมตใินการทำางานเพ่ือชมุชน นอกจากนี�ยังชว่ยลดความ
ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ�นจากการดำาเนินกิจกรรมได้ เนื่องจากได้เปิดโอกาสให้เกิด
การเสนอขอ้คดิเหน็และแนวทางการพัฒนากจิกรรมให้กบัหนว่ยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลจากการมีส่วนร่วมที่ผู้่านมา
 ประการที�สี� ส่งฺเสริมการสร้างฺนวีัตกรรมวีิถีีพุทธีในชุมชน กล่าวคือ 
การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล ที่ส่งเสริมให้คณะสงฆ์์หรือ
สถาบันการศ่กษาได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนร่้ สังเคราะห์ข้อม่ล ตลอดจนถอด
บทเรียนผู้ลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนกลไกการยก
ระดบัสขุภาวะองค์รวมในอนาคต อาจนำาไปส่ก่ารคดิค้นนวัตกรรมวถิพีทุธหรอื
นวัตกรรมทางสังคม เช่น ธรรมน่ญสุขภาวะชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา 
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ธนาคารความดี ธนาคารคุณธรรม เปน็ตน้ ซ่ึึ่งจะสง่เสรมิใหช้มุชนมกีารพฒันา
จากการเรียนร่้ภายในชุมชนเอง
 ประการที�ห้า การเสริมสร้างฺองฺค์ควีามรู้และแนวีปฏิบัติเพ้�อการ

พัฒนาสุขภาวีะองฺค์รวีมตามแนวีพระพุทธีศาสนา กล่าวคือ หน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลถือเป็นกลไกที่บ่รณาการโครงสร้างการทำางานของ 
คณะสงฆ์์ในระดับพื�นที่ ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ดังนั�นหาก 
หนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบลสามารถประยกุตก์จิกรรมของคณะสงฆ์์ไปส่่
สงัคม โดยเนน้ใหเ้หน็ถง่คณุค่าทีแ่ทจ้รงิของพระพุทธศาสนาคอื การพัฒนาศลี 
สมาธิและปัญญาให้เกิดกับชุมชนได้ จะมีส่วนสำาคัญต่อการพัฒนาสุขภาวะ 
องค์รวมตามแนวพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ�นอย่างยั่งยืนได้
 1.2.3 การมีส่วีนร่วีมของฺหน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบลกับ 

ภาคีเครือข่าย์  

 หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลของคณะสงฆ์์มีความสำาคัญต่อการ
แสดงใหภ้าคเีครอืขา่ยทั�งองคก์รภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม ตลอดจน 
ประชาชนในพื�นที่ เห็นถ่งบทบาทสำาคัญของคณะสงฆ์์ต่อการสนับสนุนการ
พัฒนาสังคมอย่างเป็นระบบ ดังนั�นการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบลให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม  
จะมีประโยชน์ที่สำาคัญหลายประการประกอบด้วย
 (1) การประย์ุกต์นโย์บาย์หรือโครงฺการสำาคัญของฺคณะสงฺฆ์์สู่การ

ปฏิบัติ กล่าวคือ การนำานโยบายหรือโครงการของคณะสงฆ์์ อาทิ โครงการ
หม่่บ้านรักษาศีล 5 โครงการธรรมน่ญสุขภาพพระสงฆ์์แห่งชาติ โครงการวัด 
ประชารัฐ สร้างสุขด้วยหลัก 5ส เข้าส่่พันธกิจสำาคัญของหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบล โดยคำาน่งถ่งการระดมความคิดเห็น การจัดอบรมให้ความร่้กับ
ประชาชน การสร้างการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนากิจกรรม รวมทั�งเปิดพื�นที่ให้
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กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในพื�นที่ได้เข้าร่วมทำางาน
ร่วมกัน ถือเป็นการแบ่งปันฐานข้อม่ล กลไกสนับสนุนการทำางาน ตลอดจน
พัฒนานโยบายอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 (2) ระด็มควีามร่วีมม้อและทุนทางฺสังฺคมเพ้�อการทำางฺานร่วีมกัน 

กล่าวคือการสร้างการมีส่วนร่วมจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการ
ดำาเนินกิจกรรมทั�งจากภายในองค์กรคณะสงฆ์์ และการด่งด่ดให้องค์กร
ภายนอกเห็นถ่งบทบาทของแต่ละฝ่่ายในการสนับสนุนงานร่วมกัน นอกจากนี� 
การที่คณะสงฆ์์มีทุนทางสังคมในพื�นที่คือศรัทธาและฐานทรัพยากรการ
ทำางานจากอดีต จะชว่ยสง่เสรมิใหก้ารระดมความร่วมมือจากหน่วยงานตา่ง ๆ   
มคีวามคลอ่งตวัและเกดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึ�น โดยเฉพาะอยา่งยิง่การระดม
ความร่วมมอืที่จะช่วยให้แต่ละองคก์รสามารถใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญ
ที่ตนเองมี สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมได้ดีขึ�น
 (3) ผลักด็ันโครงฺการพัฒนาร่วีมกับองฺค์กรปกครองฺส่วีนท้องฺถิี�น  

กลา่วคือ การประสานความร่วมมือใหโ้ครงการของคณะสงฆ์ไ์ด้ดำาเนินกจิกรรม
ควบค่่ไปกับแผู้นการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ึ่งจะ
ช่วยให้เกิดการบ่รณาการกิจกรรมร่วมกัน สามารถลดทรัพยากรทั�งในมิติ 
งบประมาณ กำาลังคน และระยะเวลาดำาเนินการให้น้อยลง จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนากิจกรรมที่มีคุณค่าในอนาคต อีกทั�งหากนโยบาย โครงการหรือ
กิจกรรม ที่คณะสงฆ์์สามารถแสดงบทบาทให้สอดคล้องกับพันธกิจร่วมกัน
ในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต จะเป็นโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่อไปได้อย่างยั่งยืน
 กลา่วโดยสรุป กลไกการทำางานขององคก์รพระพุทธศาสนาในการพัฒนา 
หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล จึงต้องดำาเนินการแบบสามเหลี่ยมเขยื�อน
ภ่เขากล่าวคือ พัฒนาบทบาททั�งคณะสงฆ์์ องค์กรภาครัฐ/องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น/องค์กรการศ่กษาในท้องถิ่น และภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุน
การมีส่วนร่วมตั�งแต่ฐานคิดของการพัฒนากิจกรรม ไปจนถ่งการสรุปและ
ถอดบทเรยีนกระบวนการทำางาน เพ่ือกำาหนดเป็นยทุธศาสตรข์องหนว่ยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล รวมทั�งการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม 
ของท้องถิ่นร่วมกันต่อไป

1.3 ทิศทางฺย์ุทธีศาสตร์การด็ำาเนินงฺานเพ้�อทำาควีามเข้าใจหน่วีย์อบรม

ประชาชนประจำาตำาบลในสังฺคมไทย์

 1.3.1 ย์ุทธีศาสตร์ที� 1 การพัฒนาองฺค์ควีามรู้สุขภาวีะตามแนวี

พระพทุธีศาสนา กลา่วคือการดำาเนินการศก่ษา สงัเคราะห์และจดัทำาชุดความร่ ้
เ พ่ือการพัฒนาสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา ทั�งองค์ความร่้จาก 
พระไตรปิฎก อรรถกถาและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา รวมทั�งการสังเคราะห์ 
องค์ความร่้ที่สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและภาคี 
เครอืขา่ยดำาเนนิการ นอกจากนี�ยงัจะดำาเนนิการประมวลองคค์วามร่จ้ากข้อม่ล
ขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการส่งเสริม 
สุขภาพสำาหรับพระสงฆ์์ เพื่อพัฒนาเป็นข้อม่ล (Open Primary Data) สำาหรับ
คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป  
 1.3.2  ย์ทุธีศาสตรที์� 2 การสรา้งฺนวีตักรรมสขุภาวีะวีถีิีพทุธี กลา่วคอื 

ระดมความร�วมมือและทุนทางสังคม
การทํางานร�วมกัน

การมีส�วนร�วมของหน�วยอบรม
ประชาชนประจําตําบล

ผลักดันโครงการพัฒนาร�วมกับ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น

ประยุกต�นโยบายหร�อโครงการสําคัญ
ของคณะสงฆ�
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การศ่กษาและจัดการความร่้เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมสุขภาวะวิถีพุทธ ที่สามารถ
นำาไปประยุกต์ใช้กับวัดและชุมชนในสังคมไทยได้ 
 1.3.3 ย์ุทธีศาสตร์ที� 3 การสร้างฺพ้�นที�การเสริมสร้างฺสุขภาวีะตาม 

แนวีพระพุทธีศาสนาระด็ับชุมชน กล่าวคือการสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
การทำางานร่วมกับคณะสงฆ์์ หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลตลอดจน 
มหาวิทยาลัยสงฆ์์ในพื�นที่ เพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการเสริมสร้างสุขภาวะ 
วิถีพุทธให้เกิดขึ�นในระดับชุมชน และสามารถเป็นศ่นย์กลางของการเป็นวัด 
ส่งเสริมสุขภาพตามกรอบธรรมน่ญสุขภาพพระสงฆ์์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 
และการขยายองค์ความร่้สุขภาวะวิถีพุทธบ่รณาการเข้าส่่ชุมชนให้เพิ่มมากขึ�น
 1.3.4 ย์ุทธีศาสตร์ที� 4 การพัฒนาเครือข่าย์การส่งฺเสริมระบบ 

สุขภาพอย์่างฺย์ั�งฺย์้นเพ้�อตอบสนองฺย์ุทธีศาสตร์ชาติ กล่าวคือการผู้ลักดันให้
คณะสงฆ์์ หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลและมหาวิทยาลัยสงฆ์์ในพื�นที ่
เปน็เครอืขา่ยทั�งภาคปฏิิบตักิารและภาคนโยบายของการสง่เสรมิระบบสขุภาพ 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคประชา
สังคมในพื�นที่ เพ่ือผู้ลักดันมิติการสุขภาวะองค์รวมให้ขยายส่่คณะสงฆ์์อย่าง
เป็นร่ปธรรมและมีความยั่งยืนตามกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปีของภาครัฐ 
 1.3.5 ย์ุทธีศาสตร์ที� 5 การพัฒนาเครือข่าย์สุขภาวีะวีิถีีพุทธี

ตามกรอบการปฏิรูปกิจการคณะสงฺฆ์์ กล่าวคือการดำาเนินกิจกรรมทั�ง
ในลักษณะพัฒนาองค์ความร่้ การจัดเก็บข้อม่ลขนาดใหญ่ การจัดการ 
ความร่้เพ่ือเป็นค่่มือผู้ลักดันการส่งเสริมนโยบายสุขภาพพระสงฆ์์ให้กับ
มหาเถรสมาคม และสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นอกจากนี�ยังจะ 
ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายสุขภาวะวิถีพุทธที่สามารถบ่รณาการโครงการปฏิิร่ป
กิจการคณะสงฆ์์ของคณะกรรมการฝ่่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม ร่วมกับ
การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืนในสังคมไทย
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1.4 ที�มาและการดำาเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบลข่อง 

คณะสงฆ์์ไทย

 การทบทวนความร่้เกี่ยวกับหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลจะ
ช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการ รวมทั�งอุดมการณ์พระพุทธ
ศาสนาเพ่ือสังคมเชิงประวัติศาสตร์ที่สะท้อนกระบวนการคิดและกิจกรรม
การพัฒนาท่ีคณะสงฆ์์พยายามพัฒนาให้เกิดขึ�นมาอย่างยาวนาน ทั�งนี�
สามารถกล่าวได้ว่าหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล ถือเป็นหน่วยเผู้ยแผู้่ 
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์์ที่จัดตั�งขึ�นตามระเบียบมหาเถรสมาคม  
ว่าด้วยการตั�งหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลซ่ึึ่งปรับปรุงแก้ไข ในปี  
พ.ศ. 2546 โดยเริ่มดำาเนินการและมีระเบียบมาตั�งแต่ ปี พ.ศ. 2518 โดย 
ความริเริม่ของ สมเด็จพระพทุธโฆ์ษาจารย ์(ฟ้ื้�น ชตุนิธฺรมหาเถร) วดัสามพระยา 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึึ่งมีแนวคิดในการจัดตั�ง คือ การพัฒนาวัดในพระพุทธ
ศาสนาให้เป็นแกนนำาในการเผู้ยแผู้่หลักธรรมและเป็นศ่นย์กลางชุมชน  
สามารถสงเคราะห์เกื�อก่ลชุมชนในทุก ๆ ด้าน ที่ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัย
และกฎหมาย 
 ภายใตก้ารพยายามพฒันาให้หนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบลกลับมา 
มีบทบาทให้กับสังคม พระสุธีรัตนบัณฑิต และคณะ (2562) ได้พัฒนาค่่มือการ
พัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล โดยมีข้อเสนอให้วัดที่มีความพร้อม
ในตำาบลหน่่ง ๆ จัดตั�งดำาเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล เพื่อทำา
หน้าที่อบรมและปฏิิบัติการอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในตำาบลนั�น ๆ โดย
มีคณะกรรมการหน่วยอบรมดำาเนินการในความควบคุมของคณะกรรมการ
อำานวยการอบรมตามลำาดับชั�น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 5 ประการ คือ
 1. เพ่ือสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ประชาชนที่อาศัยอย่่ในตำาบลที่หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลตั�งอย่่ ทั�งนี�
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เพ่ือให้ประชาชนได้ชว่ยเหลือตนเองได้และพัฒนาตนเองไปในทิศทางทีถ่ก่ตอ้ง
ตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั�น ๆ 
 2. เพื่อเป็นศ่นย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงานใน
การที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน 
 3. เพ่ือเป็นศ่นย์รวมความคิดของประชาชนทุกหม่่เหล่า กล่าวคือ  
ใครมีความคดิอะไรทีเ่ป็นประโยชน์สรา้งสรรค์ทีจ่ะนำามาพฒันาหม่่บา้นใหเ้จรญิ 
รุ่งเรืองให้มาแสดงออกท่ีหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล เข้าทำานองที่ว่า 
ร่วมกันคิด ร่วมกันทำา จะนำาชาติให้เจริญ
 4. เพ่ือเป็นศ่นย์รวมพลังในการป้องกันหม่่บ้านให้เกิดสันติสุข 
ชว่ยกนัปกปอ้งพทิกัษร์กัษาชวีติ และทรพัยส์นิของทกุคนในหม่บ่า้นใหเ้กดิความ
ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นโจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือภัยอื่น ๆ  ให้ทุกคน
นอนตาหลับ เข้าทำานองว่า ถ่งคราวมีทุกข์ ช่วยกันแก้ไข ถ่งคราวสุขสบายก็ไม่
ตกอย่่ในความประมาท
 5. เพ่ือเป็นศ่นย์รวมข้อม่ลข่าวสาร โดยเฉพาะข้อม่ลข่าวสารของทาง
ราชการจำาเป็นจะต้องรับทราบอย่างทันท่วงทีตรงไปตรงมายุคนี�เป็นยุคข้อม่ล
ข่าวสาร เรื่องราวต่าง ๆ ทั�งในประเทศและต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลง
อย่่ตลอดเวลา ถ้าหากได้รับข้อม่ลข่าวสารที่ไม่ถ่กต้อง จะทำาให้เราเข้าใจ
สถานการณ์ของบ้านเมืองไม่ถ่กต้องและนำาไปส่่การแก้ไขปัญหาไม่ถ่กต้อง
 สำาหรับองค์ประกอบการดำาเนินกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลประกอบด้วยการดำาเนินกิจกรรมทั�งสิ�น 8 ด้านประกอบด้วย
 ด็้านที� 1 ศีลธีรรมและวีัฒนธีรรม คือการขับเคลื่อนกระบวนการ 
ดำาเนินงานให้เกิดกิจกรรม ที่สามารถส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
สถาบันการศ่กษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาร่วมมีบทบาทกับวัด 
ในการบร่ณาการกจิกรรมพฒันาคณุธรรม จริยธรรม ความประพฤต ิตลอดจน 
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การสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้เกิดการเรียนร่้ร่วมกันในชุมชน 
โดยมีเป้าหมายสำาคัญเพ่ือยกระดับคุณภาพจิตใจ ปัญญา โดยสามารถ 
สอดแทรกองค์ความร่้ทางพระพุทธศาสนาเป็นพื�นฐานของการส่งเสริม
กระบวนการพัฒนากิจกรรมในร่ปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ด็้านที� 2 สุขภาพและอนามัย์ คือการพัฒนาให้หน่วยอบรมประชาชน 
ประจำาตำาบล สามารถร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและการบริการ 
สุขภาพ ทั�งในภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือให้เกิดการเผู้ยแพร่องค์ 
ความร่้ กระบวนการและกิจกรรมที่สร้างภ่มิคุ้มกันทางสุขภาวะ ตลอดจนเปิด
สถานทีว่ดัให้เป็นบรเิวณสง่เสรมิกจิกรรมทางกายและการบริโภคอย่างถก่ต้อง 
ตามโภชนาการ นอกจากนี�ยังสามารถใช้แนวคิดที่สืบเนื่องจากการพัฒนา 
ธรรมน่ญสุขภาวะพระสงฆ์์และธรรมน่ญสุขภาวะชุมชนให้เกิดการใช้ประโยชน์ 
และนำาไปส่่การเป็นสถานที่ต้นแบบในการดำาเนินกิจกรรมได้ด้วย เป้าหมาย 
สำาคัญคอืเพ่ือสรา้งใหเ้กดิการด่แลสขุภาวะองค์รวมของคนในชมุชน ทั�งพระสงฆ์์ 
และฆ์ราวาสให้ดีและปราศจากโรคภัย โดยมีวัดและพระสงฆ์์เป็นภาคีในการ
ดำาเนินงานการพัฒนาสุขภาพอนามัยร่วมด้วย
 ด็้านที� 3 สัมมาชีพ คือการพัฒนาให้หน่วยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบล มีส่วนต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามแนวพระพุทธ
ศาสนา โดยคำานง่ถง่การส่งเสริมอาชพีและการสร้างรายได้ให้กบัชุมชนท้องถิน่  
บนพื�นฐานของการประกอบกิจกรรมการงานอย่างสุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ
สังคมและชุมชน รวมทั�งปล่กฝ่ังค่านิยมและความประพฤติที่สร้างให้เยาวชน
เชื่อม่ันในความซ่ืึ่อสัตย์สุจริต ตลอดจนสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการและ
คุณค่าของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงที่มีเป้าหมายอย่างส่งสุดคือการพัฒนา
ตนเอง เศรษฐกิจและสังคมให้มีความยั่งยืน
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 ด็้านที� 4 สันติสุข คือการพัฒนาให้ชุมชนสามารถอย่่อาศัยร่วมกัน
ได้อย่างสงบสุข มีความปลอดภัยและเข้าใจความแตกต่างหลากหลายทาง
ความคิด โดยหน้าที่ของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลคือช่วยส่งเสริม
ให้เกิดการเผู้ยแผู้่องค์ความร่้และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้อง
กับการอย่่ร่วมกันอย่างสงบสุข เข้าใจความแตกต่างและหลากหลายของ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เห็นคุณค่าของการ
ไม่เบียดเบียนผู้่้อ่ืนบนหลักการของการรักษาศีล 5 ทั�งนี�พระสงฆ์์และวัด
สามารถใช้สถานที่และโอกาสของการที่วัดเป็นพื�นที่ศ่นย์กลางชุมชน พัฒนา 
จิตใจและประสานหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
เข้ามาแลกเปลี่ยนองค์ความร่้และพบปะประชาชน เพ่ือร่วมวางแนวทางการ
สร้างสันติสุขร่วมกันได้
 ด็้านที� 5 ศ่กษ์าสงฺเคราะห์ คือการสร้างให้หน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบล สามารถสนับสนุนภารกิจของฝ่่ายการศ่กษาสงเคราะห์ของ 
มหาเถรสมาคม โดยการประชาสัมพันธ์และเผู้ยแพร่ข้อม่ลที่ ช่วยให้
พุทธศาสนิกชนมีโอกาส ได้เข้ามาเรียนร่้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในวัด
ทีจั่ดการศก่ษาสงเคราะห ์รวมทั�งสนบัสนุนกจิกรรมใหเ้กดิการเผู้ยแผู้ห่ลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างเกิดศาสนทายาทที่
เห็นคุณค่าของหลักธรรมและแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา เพ่ือช่วยส่งเสริม
ศรัทธาและทะนุบำารุงพระพุทธศาสนาต่อไป
 ด็้านที� 6 สาธีารณสงฺเคราะห์ คือการผู้ลักดันบทบาทให้เกิดกิจกรรม
การช่วยเหลือเกื�อก่ลสังคม โดยมีองค์กรพระพุทธศาสนาเป็นศ่นย์กลางของ
การสง่เสรมิบทบาทความร่วมมือเพ่ือการสงัคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ในช่วงเวลาของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ การดำาเนินกิจกรรมสาธารณ
สงเคราะหจ์ะสามารถช่วยสง่เสรมิบทบาทการชว่ยเหลอืสงัคมและบรรเทาทุกข์
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้ เป้าหมายสำาคัญของการดำาเนินกิจกรรมสาธารณ
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สงเคราะห์คือการพัฒนาบทบาทและความร่วมมือให้องค์กรพระพุทธศาสนา
และพระสงฆ์์ เป็นสว่นหน่่งของการด่แลสงัคม รวมทั�งสามารถใหค้วามรว่มมอืตอ่ 
ภาครัฐในการร่วมจัดการภัยพิบัติและสงเคราะห์สังคมในสถานการณ์ต่างๆ
 ด็้านที� 7 กตัญญฺูกตเวีทิตาธีรรม คือการผู้ลักดันให้หน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดความกตัญญู่ร่้คุณให้เกิดขึ�น
ในชุมชน โดยเฉพาะการสร้างให้เยาวชนน่กถ่งผู้่้ส่งอายุและป่ชนียบุคคล
ของครอบครัว โดยองค์กรพระพุทธศาสนาหรือพระสงฆ์์สามารถร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย ในการใช้พื�นที่ของวัดในการจัดพื�นที่ด่แลผู้่้ส่งอายุและการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอย่่ร่วมกันภายในครอบครัวด้วย เป้าหมายสำาคัญ
คือเพ่ือสร้างให้เกิดชุดความคิดที่คำาน่งถ่งคุณค่าของการทดแทนบุญคุณ  
ทั�งในระดับชุมชน ครอบครัวและต่อผู้่้มีพระคุณ เพ่ือให้เกิดการด่แลและช่วย
เหลือกันอย่างแท้จริงมากขึ�น
 ด็้านที� 8 สามัคคีธีรรม คอืการผู้ลักดนัให้หน่วยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบล ส่งเสริมการสร้างให้เกิดแนวคิดการอย่่ร่วมกันอย่างสงบสุข คำาน่งถ่ง
บทบาทและหน้าทีข่องตนเองวา่ควรจะดำาเนนิชวีติเพ่ือใหส้งัคมได้รบัประโยชน์
อย่างส่งสุด ตลอดจนการพัฒนาให้องค์กรพระพุทธศาสนาสร้างกิจกรรมการ
เรียนร่้ ที่สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้เข้าร่วมทำา
กิจกรรมร่วมกัน โดยมีเป้าหมายส่งสุดคือสร้างความสามัคคีปรองดอง เพ่ือ
ไว้เนื�อเชื่อใจและเข้าใจความแตกต่างทางความคิด ตลอดจนพร้อมรับฟื้ังและ
ไกล่เกลี่ยปัญหาอย่างสันติ
 กล่าวโดยสรุปการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลให้ดำาเนิน
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจการปฏิิร่ปกิจการ
คณะสงฆ์์ ถอืเปน็อีกบทบาทหน่ง่ทีพ่ระสงฆ์์จะตอ้งสง่เสรมิและพฒันากจิกรรม
เพ่ือสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมในการทำางานร่วมกันระหว่างองค์กรพระพุทธ
ศาสนา องค์กรภาครฐัและองค์กรภาคประชาชน ทั�งนี�เพ่ือยกระดบัคณุภาพชวีติ 
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คุณค่าทางจิตใจและปัญญา ให้คนในชุมชนคำาน่งหลักการอย่่ร่วมกันอย่าง
สามัคคี ส่งเสริมความสงบสุข ตลอดจนมีส่วนต่อการส่งเสริมการพัฒนา 
สขุภาวะให้กบัทั�งพระสงฆ์แ์ละคนในชุมชน เม่ือพจิารณาจากจุดมุ่งหมายของการ
กอ่ตั�งขึ�นของหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) คอื ความต้องการให้
พระสงฆ์ส์ามารถอนเุคราะหป์ระชาชนในทอ้งถิน่ ผู้า่นการจัดอบรมใหค้วามร่ท้ั�ง 
โดยพระสงฆ์์เองหรอืการเชญิวทิยากรผู้่เ้ชีย่วชาญภายนอก แตใ่นระยะทีผู่้า่นมา 
มีหน่วยงานทั�งภาครัฐและภาคประชาสังคม ที่ขึ�นมามีบทบาทการพัฒนาด้าน 
ตา่ง ๆ  ในทอ้งถิน่ สง่ผู้ลใหบ้ทบาทการทำางานของพระสงฆ์์ในฐานะหนว่ยอบรม 
ประชาชนประจำาตำาบลลดบทบาทลงไป อย่างไรก็ตามปัจจุบันที่มีการผู้ลักดัน 
ให้เกิดการปฏิิร่ปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือให้องค์กรพระพุทธศาสนามี
บทบาทในฐานะศ่นย์กลางของชุมชน การรื�อฟ้ื้�นบทบาทของการพัฒนาหน่วย
อบรมประชาชนประจำาตำาบลให้สามารถดำาเนินกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย 
ของการก่อตั�ง ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิิร่ปกิจการคณะสงฆ์์ 
จะเป็นการปล่กฝ่ังศรัทธาพระพุทธศาสนาและการดำารงตนอย่างมีศีลธรรม 
และจริยธรรมใหเ้กดิตั�งแตเ่ยาวชน รวมทั�งเริม่ตน้จากท้องถิน่ตา่ง ๆ  ทัว่ประเทศ 
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บทบาทและเครือข่่าย 
การพััฒนาสุข่ภาวะวิถีีพัุทธ

2
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2.1 บทบาทการพััฒนาสุข่ภาวะวิถีีพัุทธข่องหน่วยอบรมประชาชนประจำำา

ตำำาบลในสังคมไทย

 เนื�อหาในสว่นนี�จะเป็นการนำาเสนอเกีย่วกับบทบาทการพัฒนาสขุภาวะ
วิถีพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลในสังคมไทย อันเป็นผู้ลผู้ลิตที่
เกิดขึ�นจากการอบรมเชิงปฏิิบัติการ“การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์์ของหน่วย
อบรมประชาชนประจำาตำาบล” ทั�งในหัวข้อเกี่ยวกับกิจกรรมรายพื�นที่ โดยมี
หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลเป็นผู้่้ขับเคล่ือนกิจกรรมในร่ปแบบของ
โครงการ รวมถ่งหัวข้อเกี่ยวกับเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็น 
หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน ภายใต้ความพยายามที่จะชี�ให้เห็นว่า
หนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบลและเครอืขา่ยความรว่มมือสามารถมีสว่นใน
การพัฒนาสุขภาวะให้กับสังคมได้อย่างไร ทั�งนี�ได้มีการนำาพันธกิจของหน่วย
อบรมประชาชนประจำาตำาบลทั�ง 8 ด้าน มาใช้ในการพิจารณา โดยสามารถนำา
เสนอเนื�อหาได้ดังนี� 

 2.1.1 กิจกรรมราย์พ้�นที�

 จากที่กล่าวมาข้างต้นว่า โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของ
หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย ได้ให้การสนับสนุน
งบประมาณกับพระสงฆ์์ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิิบัติการ โดยจะต้องผู้่าน 
ขั�นตอนการเขียนโครงการพัฒนามาเพื่อขอการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ 
ขั�นตอนการพจิารณาจากผู้่ท้รงคณุวฒุภิายนอก และขั�นตอนการพจิารณาอนมัุติ
ตามลำาดบั ทั�งนี� หลงัจากเสรจ็สิ�นขั�นตอนตามทีก่ลา่วมาทั�งหมดแลว้ โครงการ
เสริมสร้างสขุภาวะเชิงพทุธของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ใน
สงัคมไทย สามารถสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้เกดิกจิกรรมได้ทั�งสิ�นจำานวน 23 
โครงการ ในพื�นท่ี 20 จงัหวดั โดยสามารถนำาเสนอเนื�อหาพอสังเขปได้ดงัต่อไปนี�
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 1) โครงการโรงทานสาธารณสงเคราะห์สุขภาวะ อ.ป.ต. ตำาบล 
ขุนโขลน อำาเภอพระพุทธบาท ดำาเนินการโดย หน่วยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบลขุนโขลน จังหวัดสระบุรี
 2) โครงการเกษตรวิถีธรรมนำาสันติสุข ดำาเนินการโดย หน่วย 
อบรมประชาชนประจำาตำาบลปากท่า และหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 3) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดค่่สังคมอย่างยั่งยืน 
ดำาเนินการโดย หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลบางนมโค จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
 4) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคมเพ่ือการสร้างสุขภาวะ 
ให้กับผู้่้ส่งอายุและผู้่้พิการ ดำาเนินการโดย หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล
ปากนำ�าโพ จังหวัดนครสวรรค์
 5) โครงการส่งเสริมศีล 5 สัมมาชีพ ดำาเนินการโดย หน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลบ้านหอย จังหวัดปราจีนบุรี
 6 )  โครงการโรงทานสาธารณสงเคราะห์สุ ขภาวะ อ .ป.ต.  
วัดโขดหิน (ปักษีคีรีราม) ดำาเนินการโดย หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล
เนินพระ จังหวัดระยอง
 7) โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนส่่การเป็นหน่วย 
อบรมประชาชนประจำาตำาบลต้นแบบ ดำาเนินการโดย หน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลโคกสี จังหวัดขอนแก่น
 8) โครงการสร้างโอกาสและบ่รณาการสร้างสังคมดี เศรษฐกิจดีและ
สิง่แวดลอ้มดตีามแนวสขุภาวะเชงิพทุธ ดำาเนนิการโดย หนว่ยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลเอราวัณ จังหวัดเลย
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 9) โครงการก่่จานสร้างสุขภาวะชุมชนพยาบาลกายพยาบาลใจ  
ดำาเนินการโดย หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลก่่จาน จังหวัดยโสธร
 10) โครงการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนตำาบลดงลาน เพ่ือความ 
อย่่ดีมีสุข ดำาเนินการโดย หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลดงลาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด
 11) โครงการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.)  
เสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธ วัดวังอ้อ (ศ่นย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดง
ใหญ่วังอ้อ) ดำาเนินการโดย หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลหัวดอน  
จังหวัดอุบลราชธานี
 12) โครงการวดั หนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) เสริมสร้าง
สุขภาวะเชิงพุทธ ดำาเนินการโดย หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา
 13) โครงการโรงทานสาธารณสงเคราะห์ให้ธรรม ให้ทาน ให้ความร่ ้
ส่้ภัยไวรัสโคโรนา (Covid-19) ดำาเนินการโดย หน่วยอบรมประชาชน 
ประจำาตำาบลหนองลาน จังหวัดกาญจนบุรี
 14) โครงการวัฒนธรรมดนตรี ศิลปะโล๊ะโก๊ะฉ่า ดำาเนินการโดย  
หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลกะท่้ จังหวัดภ่เก็ต
 15)   โครงการธรรมะรักษาใจ เยีย่มคนไข้ ใหก้ำาลังใจผู้่้ป่วย ดำาเนนิการ 
โดย หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลวัดลัฎฐิวนาราม จังหวัดภ่เก็ต
 16) โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้่้ส่งอายุ พื�นที่อำาเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำาเนินการโดย หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
นำ�าหัก ตำาบลบ้านยาง ตำาบลท่ากระดาน ตำาบลท่าขนอน ตำาบลย่านยาว ตำาบล
กะเปา ตำาบลถำ�าสิงขรณ์ และตำาบลบ้านทำาเนียบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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 17) โครงการเปิดวัดเป็นศ่นย์กลางการเรียนร่้ชุมชน ดำาเนินการ 
โดย หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลนิคมพัฒนา จังหวัดสต่ล
 18) โครงการส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ ของหน่วย อ.ป.ต.  
ดอนทราย (อ.ป.ต. ดา้นสัมมาชพี) ดำาเนนิการโดย หน่วยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบลดอนทราย จังหวัดพัทลุง
 19) โครงการส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ ของหน่วย อ.ป.ต.  
แพรกหา (อ.ป.ต. ด้านสัมมาชีพ) ดำาเนินการโดย หน่วยอบรมประชาชน 
ประจำาตำาบลแพรกหา จังหวัดพัทลุง
 20) โครงการขับเคลื่อนงานพุทธเกษตรและขยายผู้ลการพัฒนา 
หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลม่วงต่�ด เป็นศ่นย์กลางการพัฒนาหน่วย 
อ.ป.ต. พื�นที่อำาเภอภ่เพียง จังหวัดน่าน ดำาเนินการโดย หน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลม่วงต่�ด จังหวัดน่าน
 21) โครงการปฏิิบัติธรรมสัญจรของหน่วยอบรมประชาชน 
ประจำาตำาบลเจดีย์หลวง ร่วมกับโรงเรียนวัดเจดีย์หลวงวิทยา ดำาเนินการโดย 
หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย
 22) โครงการขับเคลื่อนและขยายผู้ลการพัฒนาหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลดงตะขบ เป็นศ่นย์กลางการพัฒนาหน่วย ดำาเนินการ 
โดย หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลดงตะขบ จังหวัดพิจิตร
 23) โครงการสัมมาชีพบนพื�นฐานทุนทางวัฒนธรรม ดำาเนินโครงการ
โดย หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลในเมือง ตำาบลป่าพล่ และตำาบลบ้านธิ 
จังหวัดลำาพ่น
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2.2 เครือข่่ายในเชิงหลักการ

 ตลอดระยะเวลาการขับเคล่ือนงานของโครงการเสริมสร้างสุขภาวะ
เชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย 
มีหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาศักยภาพหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลอย่างต่อเนื่อง สิ่งดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ข้อหน่่งของทางโครงการที่พยายามสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กับกลไกการทำางาน 
ของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล ทั�งนี� คณะผู้่้วิจัยจะทำาการนำาเสนอ
ข้อม่ลเกี่ยวกับเครือข่ายท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วม รวมทั�งเครือข่ายที่น่าจะ
สามารถเข้ามาชว่ยยกระดับการทำางานของหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
ผู้า่นการจดัประเภทของเครอืขา่ยตามองคป์ระกอบหรอืพนัธกจิทั�ง 8 ดา้น ของ
หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล โดยสามารถนำาเสนอเนื�อหาได้ดังต่อไปนี� 
 1) ด้านศีีลธรรมและวัฒนธรรม

 เครือข่ายที่มีความสอดคล้องกับงานในด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม 
จะต้องมีการขับเคลื่อนงานให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สังคมเกิดการพัฒนา
คณุธรรม จรยิธรรม ความประพฤตอัินด ีตลอดจนเกดิการสบืสานประเพณแีละ
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อการยกระดับคุณภาพจิตใจและปัญญา
ผู้า่นการอาศยักิจกรรมทีมี่รป่แบบทีห่ลากหลายและสอดคลอ้งกบัสภาพบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถยกตัวอย่างเครือข่ายต่าง ๆ ได้ดังนี�
 (1) สำานักงานวัฒนธรรมจัำงหวดั เป็นสว่นราชการบริหารสว่นภ่มิภาค
ที่อย่่ในสังกัดของกระทรวงวัฒนธรรม มีอำานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
ศีลธรรมและวัฒนธรรมดังนี�4

4 กระทรวงวัฒนธรรม, ออนไลน์ .  ht tps://www.m-culture.go.th สืบค้นเ ม่ือวันที่  
12 พฤศจิกายน 2562
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 1) ประสานงานและปฏิิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวง 
ในส่วนภ่มิภาครวมทั�งดำาเนินการประสานและสนับสนุนการปฏิิบัติงาน 
ด้าน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในพื�นที่จังหวัด ส่งเสริมพัฒนาองค์ความร่ ้
และแหล่งเรียนร่้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในพื�นที่จังหวัด 
 2) ดำาเนินการป้องกันและแก้ไขการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม  
โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานทั�งภาครัฐและเอกชน 
 3) จดัทำาแผู้นยทุธศาสตรเ์กีย่วกบังานดา้นศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม
ในพื�นที่จังหวัด
 4) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการดำาเนินงานของสภาวัฒนธรรม 
จังหวัด สภาวัฒนธรรมอำาเภอ และสภาวัฒนธรรมตำาบล ทั�งหน่วยงานอ่ืนที่
ดำาเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื�นที่จังหวัด 
 5) ปฏิิบัติงานตามกฎหมายในความรับผู้ิดชอบของกระทรวง 
ซึ่ึ่งกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของผู้่้ว่าราชการจังหวัด หรือตามที่ได้รับมอบ
หมาย 
 6) ปฏิิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิิบัติงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบ
 นอกจากนี� สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยังดำาเนินงานภายใต้พันธกิจ 
หลัก 4 ประการคือ
 1) ทำานุบำารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ และสนอง
งานสำาคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้มีการสืบทอดและ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 2)  บ่รณาการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมส่่ประชาชนและชุมชน 
 3) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั�งระดับชุมชน ท้องถิ่น ชาติ และ
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นานาชาติด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
 4) บ่รณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการองค์ความร่้และมรดก 
ศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทย และสังคมโลก มีการขับเคลื่อน 
งานภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตรที่ 1 รักษา 
สืบทอดวัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ให้อย่่อย่างม่ันคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างค่านิยม จิตสำาน่กและภ่มิปัญญา 
คนไทย ยทุธศาสตรท์ี ่3 นำาทนุวฒันธรรมของประเทศมาสรา้งคุณคา่ทางสงัคม
และเพ่ิมม่ลค่าทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์ความร่้ 
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 เม่ือพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ พันธกิจ และแผู้นยุทธศาสตร์ 
ดังกล่าว จะเห็นว่าสำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดถือเป็นหน่วยงานหน่่งที่
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลได้ ทั�งในมิติทางด้านองค์ความร่้ หน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลสามารถขอการสนับสนุนในเรื่ององค์ความร่้ของ 
ท้องถิ่นที่ถ่กเก็บรวบรวมไว้ในร่ปแบบของงานวิจัย นิทรรศการ หรือเชิญ
วิทยากรมาบรรยายให้ความร่้กับคนในชุมชน ในมิติทางด้านงบประมาณ 
หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลสามารถขอการสนับสนุนในเรื่องของ 
งบประมาณผู่้านการเขียนโครงการพัฒนาไปยังสำานักงานวัฒนธรรมใน 
จังหวัดของตน เพ่ือดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมภายในท้องถิ่น กิจกรรมเผู้ยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ไปยงัสงัคมภายนอก กจิกรรมการสร้างศน่ยก์ารเรยีนร่ท้างดา้นวฒันธรรมทอ้ง
ถิ่นภายในวัดหรือชุมชนของตนเอง เป็นต้น
 (2) กรมการศีาสนา เป็นหนว่ยงานราชการทีอ่ย่ใ่นสังกดัของกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่รับภารกิจด้านศาสนา โดยการบำารุง ส่งเสริม และ
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ใหก้ารอุปถมัภคุ้์มครองกจิการด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ  ตลอดจน
สง่เสรมิความร่ค่่้คุณธรรม สง่เสรมิความเขา้ใจอนัด ีและสร้างความสมานฉนัท์
ระหว่างศาสนิกชนของทกุศาสนา รวมทั�งดำาเนนิการเพ่ือใหค้นไทยนำาหลกัธรรม
ของศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีอำานาจ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศีลธรรมและวัฒนธรรมดังนี�5 
 1) ทำานุบำารุง ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความร่้ค่่คุณธรรม 
 2) เสริมสร้างศีลธรรม ปล่กฝ่ังคุณธรรมและจริยธรรม 
 3) ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮััจย์ รวมทั�ง
กฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4) ส่งเสริม ด่แล รักษาและทำานุบำารุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุ  
 5) ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ ที่ทางราชการ 
รับรอง และสนับสนุนการดำาเนินการขององค์การศาสนา 
 6) ปฏิิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที ่
ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 นอกจากนี� กรมการศาสนายงัดำาเนินงานภายใตพ้นัธกจิหลกั 4 ประการ
คือ 
 1) สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี
 2) ปล่กฝ่ังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3) ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา 
 4) อุปถัมภ์ ทำานุบำารุง คุ้มครองกิจการด้านศาสนา มีการขับเคลื่อน
งานภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 รักษา

5 กรมการศาสนา, ออนไลน์. https://www.dra.go.th/ สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
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สืบทอดสถาบันหลักของประเทศให้ประชาชนเกิดความภาคภ่มิใจ ความรัก 
และหวงแหน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สืบสาน ปล่กฝ่ังจิตวิญญาณ  
ให้เกิดความเล่ือมใสศรัทธาในสถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บ่รณาการการทำางานเครือข่ายเพ่ือขับเคล่ือนหลักธรรมทาง
ศาสนาส่่ประชาชน และยุทธศาสตร์ที่ 4 น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงบ่รณาการงานศาสนา
 เม่ือพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
จะเห็นว่ากรมการศาสนาถือเป็นหน่วยงานหน่่งที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนากิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับงานด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม
ของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลได้อย่างเหมาะสม ทั�งในมิติด้าน 
องคค์วามร่ ้เนือ่งจากกรมการศาสนามกีารจัดทำาสือ่องคค์วามร่ท้ีเ่กีย่วข้องกบั
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ นิทรรศการ แผู้่นพับ ฯลฯ 
ที่สามารถนำาไปใช้ถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื�นที่ เพ่ือให้เกิดความร่ ้ 
ความเข้าใจ และการน้อมนำาหลักธรรมดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจำาวัน ในมิติ
ทางด้านกจิกรรม กรมการศาสนาสามารถเขา้มามีสว่นรว่มกบักจิกรรมตา่ง ๆ  
ที่ทางหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลดำาเนินการขึ�นภายในวัด ไม่ว่า
จะเป็นการจัดสวดมนต์ข้ามปี การจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา หรือ 
วนัประเพณสีำาคัญตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัวฒันธรรมทอ้งถิน่ เป็นตน้ การทำางาน 
อย่างบ่รณาการร่วมกันระหว่างกรมการศาสนากับหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลจะสามารถนำาไปส่่โครงการหรือกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ�น 
ทั�งในเรื่องของการทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา การธำารงรักษาวัฒนธรรมและ 
ประเพณีท้องถิ่น รวมทั�งการปล่กฝ่ังและส่งต่อความร่้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
หลักธรรมคำาสอนและศีลธรรมอันดีงามไปยังคนในสังคมสืบต่อไป
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 2) ด้านสุข่ภาพัและอนามัย

 เครือข่ายท่ีมีความสอดคล้องกับงานในด้านสุขภาพและอนามัย 
จะต้องมีการขับเคล่ือนงานให้เกิดกิจกรรมในลักษณะของการเผู้ยแพร่ 
องค์ความร่้และกระบวนการในการสร้างภ่มิคุ้มกันทางสุขภาวะ การส่งเสริม
ให้เกิดการใช้พื�นที่ในการประกอบกิจกรรมทางกาย การให้ข้อม่ลเกี่ยวกับ
การบริโภคอย่างถ่กต้องตามหลักโภชนาการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการ
ด่แลสุขภาวะองค์รวมของชุมชน คนในชุมชนมีสุขภาพที่สมบ่รณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สามารถยกตัวอย่างเครือข่ายต่าง ๆ ได้ดังนี�
 (1) สำานักงานสาธารณสขุ่จัำงหวดั เป็นหนว่ยงานราชการสว่นภ่มิภาค
ที่อย่่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข มีอำานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
สุขภาพและอนามัยดังนี�6

 1) จัดทำาแผู้นยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื�นที่จังหวัด 
 2) ดำาเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขต
พื�นที่จังหวัด 
 3) กำากับ ด่แล ประเมินผู้ลและสนับสนุนการปฏิิบัติงานของหน่วย
งานสาธารณสุขในเขตพื�นที่ จังหวัด เพ่ือให้การปฏิิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้่้บริโภค 
ด้านสุขภาพ 
 4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุข 
ในเขตพื�นที่จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 
 5) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศ่กษา และการสื่อสารสาธารณะ 
ด้านสุขภาพในเขตพื�นที่จังหวัด 

6 กระทรวงสาธารณสขุ, ออนไลน์. https://www.moph.go.th/ สบืคน้เม่ือวันที ่19 พฤศจิกายน 2562
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 6) ปฏิิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 นอกจากนี� สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดยังดำาเนินงานภายใต้ 
พันธกิจหลัก 4 ประการคือ 
 1) ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้่้บริโภค 
ด้านสุขภาพ 
 2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ 
ความเป็นธรรม 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการด่แลและจัดการ 
ระบบสุขภาพ 
 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผู้ลสัมฤทธิ� 
 ทั�งนี� เม่ือพิจารณาจากอำานาจหน้าที่และพันธกิจของสำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแล้วจะเห็นว่า หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล
สามารถขอการสนับสนุนและขอความร่วมมือจากหน่วยงานดังกล่าวได้  
ทั�งการสง่เสรมิสนบัสนนุในเรือ่งของกจิกรรม การกำาหนดนโยบาย องคค์วามร่้ 
รวมทั�งงบประมาณ เพ่ือนำาไปส่่กระบวนการและผู้ลลัพธ์ที่สอดคล้องกับ
สภาพบริบทของพื�นที่ อาทิ การลงพื�นที่ เยี่ยมเยียนผู้่้ ป่วยติดเตียงใน
ชุมชน การเชิญวิทยากรจากสำานักงานสาธารณสุขมาบรรยายให้กับชาวบ้าน 
ในชุมชน การจัดทำาธรรมน่ญสุขภาพของชุมชน การตรวจสุขภาพให้กับ 
ชาวบ้านในชุมชน และการขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดำาเนินกิจกรรม 
อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น
 (2) สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข่ภาพั (สสส.)  

เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จัดตั�งขึ�นตาม 
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 มีอำานาจ 
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หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพและอนามัยอันได้แก่7 การริเริ่มผู้ลักดัน 
กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือขับเคลื่อน 
กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้คนไทยมีสุขภาพดีครบทั�ง 4 มิติ คือ 
มิติทางกาย มิติทางจิตใจ มิติทางปัญญา และมิติทางสังคม สะท้อนผู้่าน 
เป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้ 10 เป้าหมายสำาคัญก็คือ 
 1) การลดอัตราการส่บบุหรี่ของคนไทยอายุ 15 ปีขึ�นไป 
 2) ลดปริมาณการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮัอล์ต่อหัวประชากรผู้่้ใหญ่
ในปี 2563 
 3) ลดการติดเชื�อเอชไอวีรายใหม่ 
 4) เพิ่มอัตราการบริโภคผู้ักและผู้ลไม้อย่างเพียงพอ 
 5) เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายประจำาของคนไทยอายุ 11 ปีขึ�นไป 
 6) ลดความชุกของภาวะนำ�าหนักตัวเกินและโรคอ้วนในเด็ก 
 7) ลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
 8) ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ�นไปที่มีความสุขเท่ากับหรือส่งกว่า
คนทั่วไป 
 9) เพิ่มสัดส่วนของครอบครัวอบอุ่น 
 10) ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง
 การท่ีจะนำาไปส่่เป้าหมายดังกล่าวได้ ทางสำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้วางยุทธศาสตร์การทำางานไว้ 2 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์หลัก ที่มีเนื�อหาเกี่ยวกับการสานสามพลัง ประกอบ
ด้วย พลังทางปัญญา พลังทางสังคม และพลังทางนโยบาย โดยวาง

7 สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ, ออนไลน.์ https://www.thaihealth.or.th สบืคน้
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
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บทบาทของตนเองเป็นกองทุนที่ช่วยสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุน
ให้เกิดความเชื่อมโยงของพลังทั�งสาม ในส่วนของยุทธศาสตร์เฉพาะนั�น  
ที่มีเนื�อหาเกี่ยวกับ 
 1) การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลและองค์กรให้เท่าทันพลวัต
ของปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อสุขภาพ 
 2) พัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมทางสังคม 
 3) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น 
 4) พัฒนาระบบและกลไกทางสังคม 
 เ ม่ือทำาการพิจารณาถ่งยุทธศาสตร์ ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นหน่วยงานที่ให้ 
ความสำาคัญกับการสร้างเครือข่ายผู้่านการสนับสนุนงบประมาณ องค์ความร่ ้
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีความจำาเป็นต่อการดำาเนินกิจกรรมในเรื่องของ 
การสร้างเสริมสุขภาพ หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ที่มี
ความสนใจอยากจะทำางานในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยสามารถ 
ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำากิจกรรม
ในเรื่องของการรณรงค์เพ่ือการไม่ส่บบุหรี่และด่ืมแอลกอฮัอล์ภายในวัด 
หรือภายในชุมชน กิจกรรมการสนับสนุนให้คนในชุมชนได้ออกกำาลังกาย 
เพ่ือทำาให้สุขภาพแข็งแรง การขอสื่อความร่้ต่าง ๆ ที่มีเนื�อหาเกี่ยวข้องกับ
การสร้างเสริมสุขภาวะ ทั�งนี� พันธกิจในเรื่องสุขภาพและอนามัยถือเป็น
เรื่องของการพัฒนาทางด้านสุขภาพ หากแต่การทำางานเสริมสร้างสุขภาวะ
จะเป็นการพัฒนาสุขภาพอย่างครบถ้วนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติทางกาย  
มิติทางด้านจิตใจ มิติทางด้านปัญญา และมิติทางด้านสังคม
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 3) ด้านสัมมาชีพั

 เครือข่ายที่มีความสอดคล้องกับงานในด้านสัมมาชีพ จะต้องมี
การขับเคล่ือนงานให้เกิดกิจกรรมในลักษณะของการส่งเสริมอาชีพและ
การสร้างรายได้ให้กับชุมชน บนพื�นฐานของการประกอบกิจการที่ซ่ืึ่อสัตย์ 
สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมและชุมชน รวมทั�งมีการปล่กฝ่ังค่านิยม
และความประพฤติอันดีให้กับเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความ
ซ่ืึ่อสัตย์สุจริต ตลอดจนสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการและคุณค่าตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาตนเองที่ควบค่่ไปกับ
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน สามารถยกตัวอย่าง 
เครือข่ายต่าง ๆ ได้ดังนี�
 (1) สำานักงานพััฒนาชุมชนจำังหวัด เป็นหน่วยงานราชการส่วน
ภ่มิภาคที่อย่่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม
กระบวนการเรียนร่้ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความม่ันคงและมี
เสถียรภาพ โดยมีอำานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสัมมาชีพดังนี�8

 1) กำาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนระดับชาติ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และผู้่้มีส่วนเกี่ยวข้องด้าน
การพฒันาชมุชนไดใ้ชเ้ปน็กรอบแนวทางในการดำาเนินงานเพ่ือเสรมิสรา้งความ
สามารถและความเข้มแข็งของชุมชน 
 2) จัดทำาและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพ่ือใช้เป็น 
เครื่องมือสำาหรับประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน 
 3) พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนร่้  
8 กรมการพัฒนาชุมชน, ออนไลน์. http://www.cdd.go.th/contact-us/provincial-community-
development-office สืบค้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
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การจัดการความร่้ การอาชีพ การออม และการบริหารจัดการเงินทุนของ
ชุมชน เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน ผู้่้นำาชุมชน  
องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชนวิเคราะห์ 
 4) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อม่ลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริม 
การใชป้ระโยชน์และการให้บรกิารข้อม่ลสารสนเทศชุมชน เพ่ือใช้ในการวางแผู้น
บริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) ศ่กษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความร่้เพ่ือใช้ใน 
งานพัฒนาชุมชน และการจัดทำายุทธศาสตร์ชุมชน 
 6) ฝ่ึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ผู้่้นำา 
ชมุชน องคก์รชมุชน และเครือขา่ยองคก์รชมุชนใหมี้ความร่ ้ทกัษะ ทศันคต ิและ
สมรรถนะในการทำางาน รวมทั�งให้ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนา
ชุมชนแก่หน่วยงานทั�งในประเทศ และต่างประเทศ 
 7) ปฏิิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที ่
ของกรม หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 นอกจากบทบาทหน้าที่ดังกล่าว สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยังมี
พันธกิจที่แสดงให้เห็นถ่งการให้ความสำาคัญเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาชีพใน  
4 ประการคือ 
 1) พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนร่้การพ่่งตนเอง 
 2) พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พ่่งตนเองได้ 
 3) สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้ม่ันคงตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะส่ง และบุคลากรมีอุดมการณ์ 
ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำางานเชิงบ่รณาการ 
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 ทั�งนี� เม่ือพิจารณาจากอำานาจหน้าที่และพันธกิจของสำานักงาน 
พัฒนาชุมชนจังหวัดแล้วจะเห็นว่า หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
สามารถขอการสนับสนุนและขอความร่วมมือจากหน่วยงานดังกล่าวเพ่ือ 
ยกระดับการทำางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ�นได้ เนื่องจากสำานักงานพัฒนา 
ชุมชนมีการดำาเนินโครงการจำานวนมากที่มีความสอดคล้องกับงานด้าน 
สัมมาชีพ ไม่ว่าจะเป็นโครงการหน่่งตำาบล หน่่งผู้ลิตภัณฑ์ โครงการหม่่บ้าน 
เศรษฐกิจพอเพยีง กลุม่ออมทรัพยเ์พ่ือการผู้ลิต กองทนุหม่่บา้น กองทนุพัฒนา
บทบาทสตรี หม่่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การพัฒนา
ในด้านสัมมาชีพต้องเป็นการพัฒนาบนพื�นฐานของบริบทชุมชน กล่าวคือ 
เป็นการพัฒนาอาชีพผู่้านการใช้ทรัพยากรที่มีในพื�นที่ การอาศัยความ 
เข้มแข็งของกลุ่มบุคคลภายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี หรือ
กลุ่มผู้่้ส่งอายุ การใช้แหล่งท่องเที่ยวสำาคัญของชุมชนผู้่านการนำาเสนอทางสื่อ
ประชาสมัพนัธ ์รวมทั�งการอาศยัความเขม้แขง็ทางวฒันธรรมประเพณเีพ่ือสร้าง
เป็นรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน เป็นต้น
 (2) สำานักงานพััฒนาเศีรษฐกิจำจำากฐานชีวภาพั (สภพั.) เป็น
องค์กรที่ก่อตั�งขึ�นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั�งสำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 เพ่ือรองรับการขับเคลื่อน
ภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรผู้่านการนำามาใช้ประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจบนพื�นฐานความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
อันจะนำาไปส่่กระบวนการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างโอกาสให้กับ 
ประชาชน โดยมีอำานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสัมมาชีพดังนี�9 

9 สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, ออนไลน์. https://www.bedo.or.th/bedo/new-all.
php?id=3 สืบค้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
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 1) ถือกรรมสิทธิ� มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
 2) ก่อตั�งสิทธิหรือทำานิติกรรมทุกประเภทผู้่กพันสินทรัพย์ ตลอดจนทำา
นิติกรรมอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการดำาเนินกิจการของสำานักงาน 
 3) จัดหาหรือให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
 4) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ 
สำานักงาน 
 5) ก่ย้มืเงินหรอืใหก้่ย้มืเงนิ หรอืคา้ประกนั เพ่ือประโยชนใ์นการดำาเนนิ
การตามวัตถุประสงค์ของสำานักงาน 
 6) ทำาความตกลงและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์การหรือ
หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ และภาคเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของสำานักงาน 
 7) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการ
ดำาเนินกิจการ 
 8) ดำาเนนิการอ่ืนใดทีจ่ำาเป็นหรอืตอ่เนือ่งเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงคข์อง
สำานักงาน
 นอกจากบทบาทหน้าที่ดังกล่าว สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (สภพ.) ยังมีพันธกิจที่แสดงให้เห็นถ่งการให้ความสำาคัญต่องาน
ด้านสัมมาชีพก็คือ การพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ  
บนฐานข้อม่ลความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความร่้ นวัตกรรม ทรัพย์สิน
ทางปัญญา ควบค่่การอนุรักษ์และแบ่งปันผู้ลประโยชน์ ผู้่านการกำาหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนและภาคธุรกิจ
บนฐานการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดทำาฐานข้อม่ลและองค์ความร่้ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ เพ่ือการปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์ 
 ยทุธศาสตรท์ี ่3 สง่เสรมิและสนบัสนนุการมสีว่นรว่มกบัภาคส่วนตา่ง ๆ  
ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ทั�งนี� เม่ือพิจารณาจากอำานาจหน้าที่และพันธกิจของสำานักงานพัฒนา
เศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (สภพ.) แลว้จะเหน็วา่ มคีวามสอดคล้องกับงานด้าน
สัมมาชีพเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพได้
ให้ความสำาคัญกับการยกระดับความเป็นอย่่ของชาวบ้านผู่้านการสร้างอาชีพ 
การแปรร่ปเพ่ือเพ่ิมม่ลค่าผู้ลิตภัณฑ์ที่เป็นทรัพยากรของชุมชน การเคารพใน
ภ่มิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั�งยังสร้างความตระหนักทางด้านผู้ล 
กระทบของสิ่งแวดล้อม โดยเรียกร้องให้เกิดกระบวนการสร้างอาชีพโดยไม่
เบียดเบียนต่อธรรมชาติ
 หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) สามารถขอการสนับสนุน
และขอความร่วมมือจากหน่วนงานดังกล่าวเพ่ือสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน
ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการขอสนับสนุนในเรื่องของเทคโนโลยีเพ่ือการแปรร่ป
ผู้ลิตภัณฑ์ที่มาจากทรัพยากรของชุมชน การขอสนับสนุนในเรื่ององค์ความร่้
เกี่ยวกับการแปรร่ปผู้ลิตภัณฑ์ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างตระหนักร่้เพื่อ
ใหเ้กดิการสรา้งรายได้อยา่งยัง่ยนื การขอสนับสนุนในการชว่ยหาตลาดสำาหรบั
การค้าขายผู้ลิตภัณฑ์ การขอสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณเพื่อนำาไปส่่การ
ลงทุนของชุมชน ทั�งนี� หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลสามารถผู้สมผู้สาน
แนวคิดทางด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือยำ�าให้เห็นถ่งการประกอบอาชีพอย่าง
ซึ่ื่อสัตย์สุจริต เป็นการไม่เบียดเบียนต่อตนเอง ต่อผู้่้อื่น และไม่เป็นการสร้าง
ผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
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 4) ด้านสันตำิสุข่

 เครือข่ายที่มีความสอดคล้องกับงานในด้านสันติสุข จะต้องมีการ
ขับเคล่ือนงานให้เกิดกิจกรรมในลักษณะของการส่งเสริมความสงบสุข  
ความปลอดภัย และความเข้าใจความแตกต่างหลากหลายทางความคิด  
ผู้่านการเผู้ยแพร่องค์ความร่้ การจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถ่งคุณค่าของการ
อย่ร่ว่มกนับนพื�นฐานความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมเีป้าหมาย
เพ่ือให้คนในสังคมดำารงตนอย่างไม่เบียดเบียนผู้่้อ่ืน ให้เกียรติซึ่ึ่งกันและกัน 
นำาไปส่่การเกิดสันติสุขภายในสังคมอย่างยั่งยืน สามารถยกตัวอย่าง 
เครือข่ายต่าง ๆ ได้ดังนี�
 (1) ศี้นย์อำานวยการบริหารจัำงหวัดชายแดนใตำ้ (ศีอ.บตำ.) เป็น
หน่วยงานอำานวยการระดับพื�นที่ซึ่ึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวง
มหาดไทยเป็นผู้่้จัดตั�ง เกิดขึ�นในปี พ.ศ. 2524 โดยพัฒนาจากศ่นย์ 
ประสานงานการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมปกครองที่มีอย่่เดิม 
มีบทบาทหน้าที่ในการเร่งรัด กำากับ ด่แล ประสานงาน ผู้น่กกำาลังและ
ติดตามประเมินผู้ลการปฏิิบัติของหน่วยงานฝ่่ายพลเรือนและตำารวจใน 
พื�นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ
เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากสภาพทางภ่มิศาสตร์ที่ห่างไกล
จากศ่นย์กลางการบริหารราชการส่วนกลาง และมีพื�นที่ติดกับเพ่ือนบ้านที่มี
วัฒนธรรมคล้ายคล่งกัน ทั�งด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะ ภาพลักษณ์ของพื�นท่ีที่มีความไม่สงบ สภาพปัญหาที่มีความละเอียด
อ่อน ซึ่ับซึ่้อน ทั�งในด้านสังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
โดยเฉพาะความไม่เข้าใจกันและหวาดระแวงในความสัมพันธ์ระหว่าง 
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน ถือเป็นหน่วยงานที่มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้อง
กับพันธกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ในด้านสันติสุข  
ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เศรษฐกิจเติบโต คุณภาพ
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ชีวิตประชาชนดีขึ�น การพัฒนาสีเขียว หมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก  
นำาชายแดนใต้ส่่สันติสุขยั่งยืน”10

 นอกจากบทบาทหน้าที่ดังกล่าวที่เป็นสิ่งยืนยันถ่งความสอดคล้อง
กับงานทางด้านสันติสุขแล้ว ศ่นย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ 
(ศอ.บต.) ยังมียุทธศาสตร์การทำางานที่จะนำาไปส่่เป้าหมายในการสร้าง
สันติสุขให้เกิดขึ�นในสังคม ได้แก่ การสร้างสังคมเข้มแข็ง การสร้างสังคม
แห่งการแบ่งปัน และไม่ทอดทิ�งกัน การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
การสร้างสังคมพหุภาคี และการสร้างสังคมอย่่ดี กินดี มีความสุข มีการ
ดำาเนินโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนในงานดังกล่าวที่เป็นร่ปธรรม อาทิ 
โครงการศาสนิกสัมพันธ์ของผู้่้นำาศาสนา และเยาวชนทั�งพุทธและมุสลิม เพื่อ
สร้างความเข้าใจระหว่างกัน โครงการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในระดับ
อำาเภอนำาร่อง โครงการค่ายเยาวชนแลกเปล่ียนเรียนร่้สังคมพหุวัฒนธรรม 
เป็นต้น ซึ่ึ่งกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ดังกล่าว ทางหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) สามารถขอการสนับสนุนและขอความร่วมมือเพ่ือเป็น
ภาคีการทำางานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
พื�นที่การทำางานที่มีความแตกต่างของวัฒนธรรม มีเหตุการณ์ที่เปน็ปญัหาอัน
ซึ่บัซ้ึ่อน การจัดกจิกรรมและโครงการทีมุ่่งสรา้งความเขา้ใจระหว่างกนั การให้
เกียรติซึ่ึ่งกันและกัน และการเคารพซ่ึึ่งความแตกต่าง สามารถเป็นแนวทาง
หน่่งในการส่งเสริมให้คนในสังคมสามารถอย่่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 (2) กองอำานวยการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจำักร  

(กอ.รมน.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั�งขึ�นตามพระราชบัญญัติการรักษาความ
ม่ันคงภายในราชอาณาจักร พุทธศักราช 2551 มีอำานาจหน้าที่และ 
รับผิู้ดชอบเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กร
10 ศ่นย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้, ออนไลน์. http://www.sbpac.go.th/ สืบค้นเม่ือ 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
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หลักในการบ่รณาการ อำานวยการ และกำากับด่แลการปฏิิบัติงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความม่ันคงของรัฐ พร้อม
ทั�งดำาเนนิการเสรมิสร้างใหป้ระชาชนตระหนกัในหนา้ทีท่ีจ่ะเทิดทน่ พทิกัษแ์ละ
รกัษาไวซ้ึ่ึง่สถาบนัชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์โดยใหค้วามสำาคญัตอ่การ
สง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่ม ทั�งในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาตา่งๆ 
และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ด้วยการน้อมนำาแนวทาง
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถ่ง พัฒนา” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เป็นหลักในการดำาเนินงาน
 นอกจากบทบาทหน้าที่ดังกล่าวที่เป็นสิ่งยืนยันถ่งความสอดคล้อง
กับงานทางด้านสันติสุขแล้ว กองอำานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 
ราชอาณาจักรยังมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสันติสุข กล่าวคือ11 
 1) วางแผู้น อำานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิิบัติตาม 
แผู้นงานและแนวทางการป้องกัน ปราบปราม ระงับยับยั�ง และแก้ไขบรรเทา 
เหตุการณ์ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
ทุกร่ปแบบ รวมทั�งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิิบัติ 
 2) ปกป้องสถาบันหลักของชาติและสร้างความรักสามัคคีของคน 
ในชาติด้วยพลังประชารัฐ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3) ปกป้องด่แลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
รวมทั�งดำาเนินการอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี  
สภาความม่ันคงแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายเพ่ือเป็นหลักประกัน
ความเชื่อมั่นภายในประเทศและจากนอกประเทศ 
11 กองอำานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร, ออนไลน์. https://www.isoc.go.th/ 
สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
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 4) พัฒนาและเสริมสร้างระบบการรักษาความม่ันคงภายใน 
ราชอาณาจักร และกลไกการขับเคลื่อนการปฏิิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ทั�งภายในประเทศและจากนอกประเทศ
 มีการกำาหนดเป็นยุทธศาสตร์สำาคัญ 5 ยุทธศาสตร์เพ่ือนำาไป 
ส่่เป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 1 บ่รณาการการวางแผู้น อำานวยการ  
ประสานงาน กำากับด่แล และเสริมการปฏิิบัติในการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้ม 
สถานการณ์ที่อาจเป็นภัย หรือเป็นภัยคุกคามต่อความม่ันคงภายใน 
ราชอาณาจักร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงในพื�นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
 เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกอง
อำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแล้วจะเห็นว่า หน่วยอบรม 
ประชาชนประจำาตำาบลสามารถขอการสนับสนุนและสร้างความร่วมมือ 
กับหน่วยงานดังกล่าวนี� เพ่ือยกระดับกิจกรรมและโครงการที่มีความ
เกี่ยวข้องกับงานด้านสันติสุขให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ�น เนื่องจากกอง
อำานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรมีการดำาเนินกิจกรรม
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ในเรื่องของการส่งเสริมความม่ันคงของรัฐ อาทิ การอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน การอบรมให้กับผู้่้เข้ารับการ
ฝ่ึกชุดรักษาความปลอดภัยหม่่บ้าน โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904  
การอบรมให้กับสมาชิกหม่่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง เป็นต้น  
การส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม การป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อาทิ 
การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหายาเสพติด การป้องกันอุบัติเหตุ
ต่าง ๆ เป็นต้น งานส่งเสริมความม่ันคงทางด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
อาหาร และพลังงาน อาทิ การบำาบัดนำ�าเน่าเสีย การช่วยเหลือผู้่้ประสบภัย
หนาว การป้องกันโรคติดต่อที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ เป็นต้น ซึ่ึ่งทั�งหมดนี�ล้วน 
เป็นการทำางานที่ส่งเสริมให้เกิดความสันติสุขกับสังคมที่ครอบคลุมใน 
เกือบทุกมิติ

 5) ด้านศีึกษาสงเคราะห์

 เครือข่ายที่ มีความสอดคล้องกับงานในด้านศ่กษาสงเคราะห์  
จะต้องมีการขับเคลื่อนงานให้เกิดกิจกรรมในลักษณะของการส่งเสริมทาง
ด้านการศ่กษาให้กับประชาชน ทั�งในเรื่องของทุนการศ่กษา อุปกรณ์การ
ศก่ษา และโอกาสทางการศก่ษา นอกจากนี�ยงัตอ้งประชาสมัพนัธแ์ละเผู้ยแพร่ 
ข้อม่ลที่ช่วยให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสเข้ามาเรียนร่้หลักธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนาภายในวัด สนับสนุนให้เกิดการเผู้ยแพร่หลักธรรมทางพุทธศาสนา 
ส่่เยาวชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างให้เกิดศาสนทายาทที่เห็นถ่งคุณค่าของ 
หลักธรรมคำาสอนและเป็นบุคคลที่หม่ันศ่กษาเรียนร่้ตลอดชีวิต สามารถยก
ตัวอย่างเครือข่ายต่าง ๆ ได้ดังนี�
 (1) สำานักงานพัระพัุทธศีาสนาจำังหวัด เป็นหน่วยงานราชการส่วน
ภ่มิภาคทีอ่ย่่ในสงักดัของสงักดัสำานกันายกรฐัมนตร ีมอีำานาจหนา้ทีร่บัผู้ดิชอบ
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ภาระงานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี�12 
 1) ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์์ และกฎหมายว่าด้วยการ 
กำาหนดวทิยฐานะ ผู้่้สำาเรจ็วชิาการพระพุทธศาสนา รวมทั�งกฎหมายและระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้อง 
 2) รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการ
บริหารการปกครองคณะสงฆ์์ 
 3) เสนอแนวทางการกำาหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครอง
พระพุทธศาสนา 
 4) ส่งเสริม ด่แล รักษา และทำานุบำารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทาง
พระพุทธศาสนา 
 5) ด่แล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
 6) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศ่นย์กลางทางพระพุทธศาสนา 
 7) ทำานุบำารุงพุทธศาสนศ่กษาเพื่อพัฒนาความร่้ค่่คุณธรรม 
 8)  สนับสนุนและสง่เสรมิการเผู้ยแผู่้พระพทุธศาสนาทั�งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั�งการเป็นศ่นย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
 9) ปฏิิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที ่
ของสำานักงานหรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถ่งบทบาทหน้าที่ ดังกล่าวเบื�องต้น 
สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทด่แลกิจการ
ทางด้านพระพุทธศาสนาเป็นหลัก อาจยังมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความ
เกีย่วข้องเชือ่มโยงกบังานทางดา้นศก่ษาสงเคราะหเ์ทา่ใดนกั แต่เม่ือพจิารณา

12 สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ออนไลน์. http://www.onab.go.th/ สืบค้นเม่ือ 
วันที่ 9 ธันวาคม 2562
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ตอ่ไปถง่พนัธกจิและยทุธศาสตรข์องสำานกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัแลว้ จะ
เห็นว่าหน่วยงานดังกล่าวเริ่มมีความเก่ียวข้องและสอดคล้องกับงานทางด้าน
ศก่ษาสงเคราะห์มากขึ�น โดยสำานักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัมพีนัธกิจสำาคัญ
คือ 
 1) เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความม่ันคง
ยั่งยืน 
 2) สนบัสนนุสง่เสรมิและจัดการการศก่ษาสงฆ์แ์ละการเผู้ยแผู่้พระพทุธ
ศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความร่้ค่่คุณธรรม 
 3) จัดการศ่กษาสงฆ์์เพ่ือผู้ลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี�ยมปัญญา
พุทธธรรม เผู้ยแผู้่ทำานุบำารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้าง
สังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง 
 4) ดำาเนินการให้ประเทศไทยเป็นศ่นย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก 
 5) พัฒนาการด่แลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนาและสังคมเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ
 มีการกำาหนดยุทธศาสตร์สำาคัญ 6 ยุทธศาสตร์ ที่จะนำาไปส่่เป้าหมาย 
ดังกล่าว ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศ่กษาสงฆ์์ 
 ยทุธศาสตรท์ี ่2 ปล่กฝ่งัความเขา้ใจเกีย่วกับพระพุทธศาสนาใหแ้กส่งัคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการเป็นศ่นย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาส่่องค์การที่โดดเด่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ศาสนสมบัติ
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 ทั�งนี� หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลสามารถขอการสนับสนุน
และสร้างความร่วมมือกับสำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพ่ือดำาเนิน
กิจกรรมและโครงการที่มีความเกี่ยวกับการส่งเสริมทางด้านการศ่กษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการศ่กษาของพระสงฆ์์และสามเณร เช่น  
การจัดตั�งโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั�งในแผู้นกบาลีและแผู้นกสามัญศ่กษา 
การสนับสนุนทางด้านทุนการศ่กษาเพ่ือสร้างแรงจ่งใจให้กับผู้่้ปกครองใน
การส่งบุตรหลานให้เข้ามาศ่กษา การขอการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่ององค์
ความร่้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ สื่อสารสนเทศ นิทรรศการความร่ ้ 
การจัดตั�งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือการจัดกิจกรรมธรรมะ
สัญจรร่วมกับสถาบันทางการศ่กษาในพื�นที่ เป็นต้น ซึ่ึ่งกิจกรรมหรือโครงการ
ในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการให้โอกาสทางการศ่กษากับเยาวชน สร้างความ 
เท่าเทียมทางการศ่กษา ในขณะเดียวกันก็เป็นการทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา
ควบค่่ไปด้วยเช่นกัน การทำางานในร่ปแบบบ่รณาการเช่นนี�จะช่วยยกระดับให้
งานด้านศ่กษาสงเคราะห์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผู้ลมากยิ่งขึ�น
 (2) สำานักงานศีกึษาธกิารจำงัหวัด เป็นหนว่ยงานราชการสว่นภ่มิภาค
ที่อย่่ในสังกัดของกระทรวงศ่กษาธิการ มีอำานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
ศ่กษาสงเคราะห์ดังนี�13
 1) รับผู้ิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศ่กษา  
คณะอนุกรรมการและคณะทำางาน รวมทั�งปฏิิบัติงานราชการที่เป็นไปตาม
อำานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
 2) จัดทำาแผู้นพัฒนาการศ่กษาและแผู้นปฏิิบัติการ

13 สำานักงานศ่กษาธิการจังหวัด, ออนไลน์. https://www.moe.go.th/ สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2562
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 3) สั่งการ กำากับ ด่แล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผู้ลการปฏิิบัติงาน
ของสว่นราชการ หรือหน่วยงานและสถานศก่ษาในสังกดักระทรวงศก่ษาธกิาร
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศ่กษาธิการ 
 4)  จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อม่ลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศ่กษา 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศ่กษาเพ่ือคนพิการ ผู้่้ด้อยโอกาส 
และผู้่้มีความสามารถพิเศษ 
 6) ดำาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการคร่และ
บุคลากรทางการศ่กษา 
 7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  
การนเิทศ และแนะแนวการศก่ษาทกุระดบัและทกุประเภท รวมทั�งตดิตามและ
ประเมินผู้ลระบบบริหารและการจัดการศ่กษา 
 8) ดำาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และ
การบัญชีของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศ่กษาในสังกัดกระทรวง
ศ่กษาธิการ 
 9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ 
การกีฬาเพื่อการศ่กษา 
 10) สง่เสรมิ สนบัสนนุ และดำาเนนิการเกีย่วกบัการจดัการศก่ษาเอกชน 
 11) ปฏิิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศ่กษาธิการหรือตามที่ได้
รบัมอบหมาย รวมทั�งปฏิบิตัภิารกจิเกีย่วกบัราชการประจำาทัว่ไปของกระทรวง
ศ่กษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด
 นอกจากบทบาทหน้าที่ดังกล่าวที่เป็นสิ่งยืนยันถ่งความสอดคล้อง
กับงานทางด้านศ่กษาสงเคราะห์แล้ว สำานักงานศ่กษาธิการจังหวัดยังมี 
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พันธกิจที่ให้ความสำาคัญกับงานทางด้านการศ่กษา ได้แก่ 
 1) สร้างจิตสำาน่กให้พลเมืองทุกช่วงวัยในพื�นที่กรุงเทพมหานครมี 
ความรักและภาคภ่มิใจชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 2) ส่งเสริมและพัฒนากำาลังคนในสถานศ่กษาภาครัฐและเอกชน 
ครอบครัว องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ ที่จัดการศ่กษา
ใหม้ขีดีความสามารถในการแข่งขนั ครแ่ละบุคลากรทางการศก่ษามีสมรรถนะ
ได้มาตรฐานเป็นที่หน่่งทางการศ่กษาในระดับอาเซึ่ียน
  3) เสริมสร้างศักยภาพผู้่้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท และทุกช่วงวัย 
ใหเ้ป็นคนเกง่มศีกัยภาพตามความถนัด และความตอ้งการของตนทีส่อดคลอ้ง 
กบัการเรียนร่ใ้นศตวรรษที ่21 มกีารจดัการเรียนร่ท้ีม่คีณุภาพทัว่ถง่และเท่าเทยีม 
 4) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้่้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นพลเมืองที่ดี 
มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซึ่ื่อสัตย์ มีความรับผู้ิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 5) ส่งเสริมทุกภาคส่วนร่วมกันจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้้�นฟื้่ และใช้ทรัพยากร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื�นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริหารจัดการศ่กษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ือให้ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ผู้่านการกำาหนดยุทธศาสตร์การทำางานที่จะนำาไปส่่เป้าหมายใน 
เรื่องของการศ่กษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์สำาคัญคือ
 1) พัฒนาการจัดการศ่กษาเพื่อความมั่นคง 
 2) พัฒนากำาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
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 3) พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
 4) สร้างโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมลำ�าทางการศ่กษา 
 5) ส่งเสริมและจัดการศ่กษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 6) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 เม่ือพิจารณาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
เบื�องต้น จะเห็นว่าสำานักงานศ่กษาธิการจังหวัดสามารถเข้ามาสนับสนุนและ 
ส่งเสริมการทำางานของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลในเรื่องของงาน
ด้านศ่กษาสงเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ�นได้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่
มหีนา้ทีก่ำากบัด่แลงานทางด้านการศก่ษาโดยตรง กจิกรรมหรอืโครงการตา่ง ๆ  
ที่มีการจัดทำาร่วมกับนักเรียนไม่ว่าจะเป็น การจัดหาทุนการศ่กษาสำาหรับ
นักเรียนที่ประพฤติดี มีผู้ลการเรียนที่ดี การระดมทุนเพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์
ทางด้านการศ่กษา การพัฒนาหรือปรับปรุงอาคารหรืออุปกรณ์ของสถาน
ศ่กษา การจัดอบรมธรรมะให้กับนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ การจัดค่ายอบรม
คุณธรรม จริยธรรม การจัดกิจกรรมโรงเรียนพระพุทธศาสนา เป็นต้น  
ซึ่ึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สามารถเข้าถ่งนักเรียนได้โดยตรง เป็นการตอบสนองต่อ
งานในดา้นการส่งเสริมทางการศ่กษา ในขณะเดยีวกันก็สามารถเผู้ยแพร่หลัก
ธรรมคำาสอนทางพระพุทธศาสนาส่่เยาวชนในสังคมได้อีกด้วยเช่นกัน
 
 6) ด้านสาธารณสงเคราะห์

 เครือข่ายที่มีความสอดคล้องกับงานในด้านสาธารณสงเคราะห์  
จะต้องมีการขับเคลื่อนงานให้เกิดกิจกรรมในลักษณะที่ส่งเสริมให้เกิดการ
ช่วยเหลือเกื�อก่ลสังคม ทั�งในยามที่สังคมเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตต่าง ๆ 
อาทิ การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเกิดอุบัติภัยร้ายแรง เป็นต้น ผู้่านการ 
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ระดมทุนช่วยเหลือ การสร้างสาธารณ่ปการต่าง ๆ ที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ 
ยากให้กับสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างให้คนในสังคมเกิดความสุขมากขึ�น 
มชีวีติความเป็นอย่ท่ีส่ะดวกสบายมากขึ�น สามารถยกตวัอยา่งเครอืขา่ยตา่ง ๆ   
ได้ดังนี�
 (1) ศี้นย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานราชการ 
ส่วนภ่มิภาคที่อย่่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย มีบทบาทหน้าที่ในการ
ป้องกัน บรรเทา และฟื้้�นฟื้่ รวมทั�งลดผู้ลสัมฤทธิ�ในการลดความส่ญเสียที่เกิด
ขึ�นจากสาธารณภัยทุกประเภทอย่างเป็นร่ปธรรม เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
ด่แลเอาใจใส่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการกำาหนดยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสงเคราะห์ดังนี�14

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
การช่วยเหลือสงเคราะห์และฟ้ื้�นฟ่ื้ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลัก
สากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บ่รณาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายทุกภาคส่วนทั�งในและต่างประเทศให้มี 
ความเป็นเอกภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน 
ท้องถ่ิน อาสาสมัครและเครือข่าย ให้มีความร่้ ความตระหนัก มีวัฒนธรรม
ความปลอดภัยและมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตาม
แนวทางประชารัฐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรและบุคลากรไปส่่การเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะส่งและสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได้

14 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ออนไลน์. http://www.disaster.go.th/ สืบค้นเมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2562
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 นอกจากบทบาทหน้าที่และแผู้นยุทธศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถ่ง 
ความเกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสงเคราะห์แล้ว ศ่นย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยยังมีพันธกิจที่เชื่อมโยงและสอดคล้องได้แก่ การพัฒนาระบบ 
กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทยและดำาเนิน
การจัดการสาธารณภัย ทั�งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้มี
มาตรฐานสากล การบ่รณาการความร่วมมือองค์กร และเครือข่ายด้านการ
จัดการสาธารณภัยทั�งภายในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาระบบ 
ทรัพยากร และเครือข่ายให้มีความพร้อมและเพียงพอในการป้องกัน และ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ การศ่กษาวิจัย และ
พัฒนาองค์ความร่้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเผู้ยแพร่ 
ประชาสมัพันธ ์และถา่ยทอดความร่ด้า้นการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั 
เพ่ือสร้างการรับร่้และตระหนักให้แก่ทุกภาคส่วน การช่วยเหลือสงเคราะห์ 
ผู้่้ประสบภัยและบรรเทาทุกข์ในเบื�องต้นแก่ผู้่้ประสบภัย พัฒนาระบบการให้
ความช่วยเหลือผู้่้ประสบภัยในเบื�องต้นให้ทั่วถ่งและเป็นธรรม การฟื้้�นฟื้่บ่รณะ
พื�นที่ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยให้กลับส่่สภาพปกติ 
โดยเรว็ และพฒันาใหด้ขีึ�นกวา่เดิม การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผู้ลการ
ดำาเนินงานตามแผู้นป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ
 หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) สามารถขอการ
สนับสนุนและขอความร่วมมือจากหน่วยงานดังกล่าวเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม
ด้านสาธารณสงเคราะห์ได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุน 
ช่วยเหลือผู้่้ประสบภัยพิบัติ การลงพื�นที่ติดตามเพ่ือให้กำาลังใจ การเตรียม 
ความพร้อมให้กบัชาวบ้านในชมุชนผู่้านการเชิญวิทยากรทีม่คีวามร่ม้าบรรยาย
ให้กับชาวบ้าน การขอสื่อองค์ความร่้ที่มีเนื�อหาเกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณ
สงเคราะห์ เป็นต้น ทั�งนี� เพ่ือให้เกิดการทำางานอย่างบ่รณาการมากขึ�น  
หนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ในฐานะทีเ่ปน็องคก์รทางพระพทุธ



| 67

ศาสนา สามารถนำาหลักธรรมคำาสอนต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับสภาพบริบท และสถานการณ์ต่าง ๆ เนื่องจากการช่วยเหลือ
ทางดา้นวัตถสุิง่ของเพยีงอยา่งเดยีวนั�น อาจไม่เพยีงพอตอ่ความตอ้งการของ 
ผู้่้ประสบภัยที่มีความต้องการให้เกิดการเยียวยาทางด้านจิตใจควบค่่ไปด้วย 
ซึ่ึ่งพุทธศาสนาสามารถตอบสนองต่อความดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
 (2) กรมพััฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นหน่วยงานราชการระดับ
กรมที่อย่่ในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม 
การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเสรีภาพ และการให้บริการ
สวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พ่่ง ผู้่้ทำาการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง 
ราษฎรบนพื�นที่ส่ง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ รวมถ่งการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี�ยังมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนเกี่ยวกับงานวิจัย
และงานวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม  
การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม เก็บรวบรวมข้อม่ลและวิเคราะห์
ข้อม่ลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางด้านสังคม อันจะนำาไปส่่การวางแผู้น
เพ่ือให้เกิดกระบวนการทำางานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั�ง
การใหค้ำาปรกึษาและข้อแนะนำากับภาคสว่นทีมี่ภาระงานทีเ่กีย่วข้องในประเดน็ 
ดังกล่าวอีกด้วย15

 อยา่งไรก็ตาม การทีจ่ะนำาไปส่แ่นวทางการทำางานในลักษณะดังกล่าวได้ 
จะต้องมีการกำาหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน กรมพัฒนาสังคมและ
สวสัดกิารจงึไดม้กีารกำาหนดยทุธศาสตรก์ารทำางาน 4 ยทุธศาสตรส์ำาคญั ไดแ้ก่ 

15 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, ออนไลน์. www.dsdw.go.th สืบค้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562
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 ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไกและระบบ
สวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์  
2 ขอ้คือ 1) ผู้ลกัดนัและขบัเคล่ือนนโยบายสวสัดกิารสงัคมและการพฒันาสงัคม 
2) สรา้งความเขา้ใจและความรว่มมอืในการขับเคลือ่นนโยบายสวัสดิการสังคม
และการพัฒนาสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขีดความ
สามารถของกลุ่มเป้าหมาย ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ 4 ข้อ 
คือ 1) พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย 2) สร้างและยกระดับมาตรฐานบริการ
ในสถาบัน 3) เสริมสร้างทัศนคติที่ถ่กต้องของสังคมต่อกลุ่มเป้าหมาย  
4) สร้างและพัฒนากลไกการสร้างความมั่นคงทางสังคมในระดับพื�นที่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนให้เกิดพลังขับเคลื่อน 
การจดัสวสัดกิารสงัคมและพฒันาสงัคมทีเ่หมาะสมกบักลุ่มเปา้หมายและพื�นที่ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ 2 ข้อคือ 1) การมีส่วนร่วมในการจัด
สวัสดิการและพัฒนาสงัคม 2) สร้างและพัฒนากลไกบร่ณาการการจัดสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาสังคม
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถองค์การ เพื่อการบริหาร 
นโยบายและการบริการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ 2 ข้อคือ  
1) เสริมสร้างการพัฒนาคนเพื่อพัฒนา (SMART 4.5) 2) สารสนเทศและการ
สื่อสารพร้อมสนับสนุนงานนโยบาย การจัดการ และการบริหาร
 เม่ือพิจารณาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแล้วจะเห็นว่า หน่วยงานดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับการทำางานในด้านสาธารณสงเคราะห์ของหน่วยอบรมประชาชน 
ประจำาตำาบล เป็นหน่วยงานที่สามารถขอความอนุเคราะห์ให้เข้ามามีส่วนร่วม 
กับการทำางานได้อย่างเหมาะสม ทั�งในด้านขององค์ความร่้ฐานข้อม่ล  
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เงินทุน และบุคลากร เนื่องจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีฐานข้อม่ล
จำานวนมากที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้่้ด้อยโอกาสทาง
สังคม มีหน่วยงานในสังกัดที่หลากหลาย เป็นหน่วยงานที่หน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลสามารถเข้าไปทำากิจกรรมที่ เป็นการส่งเสริมได้ 
อาทิ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่่ง ศ่นย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่่ง นิคมสร้างตนเอง 
ศ่นย์ พัฒนาราษฎรบนพื�น ท่ีส่ง ศ่นย์ส่ง เส ริมและพัฒนาทักษะชี วิต  
ศ่นย์ประสานงานโครงการหม่่บ้านสหกรณ์ พิพิธภัณฑ์เรียนร่้ราษฎรบน
พื�นที่ส่ง โดยหน่วยงานเหล่านี�ได้กระจายอย่่ทั่วทั�งภ่มิภาคของประเทศไทย  
เป็นหน่วยงานที่รอให้ภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่ความเกี่ยวข้องได้เข้ามาสนับสนุน  
หนนุเสรมิ และเกิดกระบวนการทำางานร่วมกนั เพ่ือสง่เสรมิความเกื�อกล่ใหเ้กดิ
ขึ�นกับสังคม เพิ่มโอกาสให้กับผู้่้ที่ขาดแคลนยากไร้ ซึ่ึ่งถือเป็นการทำางานด้าน
สาธารณสงเคราะห์ที่จะก่อให้เกิดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผู้ลแก่สังคม
ในระยะยาว

 7) ด้านกตำัญญู้กตำเวทิตำา

 เครือข่ายที่ มีความสอดคล้องกับงานในด้านกตัญญู่กตเวทิตา  
จะต้องมีการขับเคลื่อนงานให้เกิดกิจกรรมในลักษณะที่ส่งเสริมให้เกิด
แนวคิดความกตัญญู่ร่้ คุณส่่สังคม ทั�งการปล่กฝ่ังให้เยาวชนสำาน่กถ่ง 
บุญคุณของผู้่้ส่งอายุ ป่ชนียบุคคลของครอบครัวและประเทศชาติ โดยมี 
เป้าหมายเพ่ือสรา้งจติสำานก่อันดีในเรือ่งของการทดแทนบุญคณุในระดบัชมุชน 
ครอบครัว และบุคคล ส่งเสริมให้สังคมเกิดการช่วยเหลือซ่ึึ่งกันและกันอย่าง
แท้จริง สามารถยกตัวอย่างเครือข่ายต่าง ๆ ได้ดังนี�
 (1) กรมกิจำการผู้้้ส้งอายุ เป็นหน่วยงานราชการที่อย่่ในสังกัด
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จัดตั�งขึ�นตาม 
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พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558  
มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้่้ส่งอายุ โดยการเสนอนโยบาย การพัฒนางานวิชาการ
ดา้นมาตรการ กลไก องคค์วามร่ ้และนวัตกรรมในการปฏิิบตังิาน การส่งเสริม 
และสนับสนุนในเชิงวิชาการและการปฏิิบัติงานในพื�นที่เป้าหมายภายใต้การ 
บร่ณาการความรว่มมอืของทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมกีลไกองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และชมรมผู้่้ส่งอายุเป็นแกนหลักในการดำาเนินงานในร่ปแบบ  
“หุ้นส่วนในงานพัฒนาด้านผู้่้ส่งอายุ” ตลอดจนการติดตามประเมินผู้ลการ
ดำาเนินงาน โดยมีศ่นย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้่้ส่งอายุ และศ่นย์การ
เรียนร่้และฝึ่กอบรมด้านผู้่้ส่งอายุในกำากับเป็นศ่นย์แห่งการเรียนร่้และพัฒนา
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (ศ่นย์ต้นแบบ) เพ่ือความมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ 
เสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำารงชีวิตของผู้่้ส่งอายุ16

 นอกจากบทบาทหน้าที่ของกรมกิจการผู้่้ส่งอายุที่มีความเกี่ยวข้องกับ
งานด้านกตัญญู่กตเวทิตาแล้ว หน่วยงานดังกล่าวยังมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่
มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่
 1)  การบ่รณาการขับเคลื่อน นโยบาย มาตรการ กลไก นวัตกรรม งาน
ด้านผู้่้ส่งอายุไปส่่การปฏิิบัติ 
 2) พัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้่้ส่งอายุ 
และเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้่้ส่งอายุในอนาคต 
 3) พัฒนาระบบการด่แลช่วยเหลือและส่งเสริมระบบการจัดสวัสดิการ 
การคุ้มครองสิทธิผู้่้ส่งอายุ 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือนำาไปส่่เป้าประสงค์ 

16 กรมกิจการผู้่้ส่งอายุ, ออนไลน์. http://www.dop.go.th/ สืบค้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
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สำาคัญ 6 ประการคือ 1) มีการบ่รณาการขับเคลื่อนงานด้านผู้่้ส่งอายุใน 
ทุกระดับ 2) ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพผู้่้ส่งอายุ และเตรียม 
ความพร้อมรองรับสังคมผู้่้ส่งอายุ 3) เครือข่ายและผู้่้ส่งอายุได้รับการพัฒนา 
ด่แลช่วยเหลือให้เข้าถ่งสิทธิและสวัสดิการ 4) มีบุคลากรที่เพียงพอ และมี
สมรรถนะในการทำางาน 5) มีงบประมาณที่มุ่งผู้ลสัมฤทธิ� และ 6) องค์กรมี
ระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
 เม่ือพิจารณาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกรมกิจการ
ผู้่้ส่งอายุข้างต้น หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) สามารถขอ
การสนับสนุนและขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมในด้านกตัญญู่
กตเวทิตาธรรมได้ ผู้่านการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้่้ส่งอายุในชุมชน อาทิ 
การเชิญวิทยากรที่มีความร่้มาอบรมเกี่ยวกับสิทธิทางด้านกฎหมายของ 
ผู้่้ส่งอายุ การอบรมในเรื่องการด่แลสุขภาพผู้่้ส่งอายุ การออกกำาลังกาย
อย่างง่ายสำาหรับผู้่้ส่งอายุ เป็นต้น หรือการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ 
ผู้่ส้ง่อายุแสดงศักยภาพของตนเอง อาทิ การใหผู้้่ส้ง่อายุถา่ยทอดทกัษะในดา้น
ต่าง ๆ  ที่เปน็ความร่้ดั�งเดมิ การแสดงความสามารถที่มคีวามชำานาญ เปน็ต้น 
โดยกิจกรรมทั�งหมดดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนได้ในร่ปแบบของโรงเรียน 
ผู้่้ส่งอายุ ซ่ึึ่งกำาลังได้รับความนิยมและได้รับความสนใจในสังคม ปัจจุบัน 
มีวัดหลายแห่งที่เปิดพื�นที่ให้กลายเป็นโรงเรียนผู้่้ส่งอายุ สามารถเป็นแหล่ง 
รวมตัวของผู้่้ส่งอายุในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั�งนี� การทำางานที่
เกี่ยวข้องกับผู้่้ส่งอายุดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ในด้านกตัญญู่กตเวทิตาได้เป็นอย่างดี
 (2) องค์การบริหารส่วนตำำาบล เป็นหน่วยงานราชการส่วนภ่มิภาค 
ที่จัดตั�งขึ�นตามพระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถ่งฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 เกิดขึ�นบนพื�นฐาน 
ของการกระจายอำานาจของรัฐบาลและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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มีบทบาทหน้าที่หลัก 6 ด้านคือ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัด 
ระเบียบชุมชน ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านงานวางแผู้น ด้านการ 
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ 
อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ดา้นศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณี 
และภ่มปัิญญาทอ้งถิน่ หรอืหากอธบิายเนื�อหาตามกฎหมายทีก่ำาหนดไว ้สามารถ 
อธิบายได้ผู้่านการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หน่่ง อำานาจหน้าที่ทั่วไป 
คือการพัฒนาตำาบลทั�งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่วนที่สอง 
หน้าที่ที่กฎหมายบังคับให้ทำา คือการกำาหนดภาระหน้าที่ที่ต้องกระทำาภายใน 
ตำาบลของตนเอง มีเนื�อหา อาทิ การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
รักษาความสะอาดของถนน ทางนำ�า ทางเดินและที่สาธารณะ การกำาจัดขยะ
ม่ลฝ่อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั หรอืในสว่นทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบั
งานด้านกตัญญู่กตเวทิตาธรรมกคื็อ สง่เสรมิการศก่ษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
การบำารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภ่มิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
เป็นต้น และในส่วนที่ 3 หน้าที่ที่ไม่บังคับให้ทำา คือการระบุอำานาจหน้าที่ที่ไม่
ได้บังคับให้กระทำา โดยอาจจะกระทำาหรือไม่กระทำาก็ได้ เช่น ให้มีนำ�าเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและการเกษตร ให้มีการบำารุงไฟื้ฟ้ื้าหรือแสงสว่าง ให้มีการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ให้มีการจัดทำาทางด้านผู้ังเมือง เป็นต้น
 เม่ือพิจารณาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำาบล
ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าหน่วยงานดังกล่าวมีภารกิจที่ต้องรับผู้ิดชอบ
อันหลากหลาย มีหลายกิจกรรมและหลายโครงการที่ให้ความสำาคัญกับ
งานด้านการส่งเสริมความกตัญญู่กตเวทิตาธรรม หน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลสามารถขอการสนับสนุนและเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ  
ดังกล่าวได้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำาบลมีการเปิดโอกาสให้เครือข่าย 
ภายนอกเข้ามามีสว่นรว่มในการพัฒนาชมุชนในระดบัตำาบลอย่แ่ล้ว ดงัสะทอ้น 
ให้เห็นผู้่านแนวคิดพื�นฐานของหน่วยงานคือการกระจายอำานาจรัฐ และ
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ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนทั�งในระดับนโยบาย ภาคีเครือข่าย  
ชาวบ้าน หรือองค์กรต่าง ๆ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบาย 
การพัฒนาได้ ในระดับการพัฒนา เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย ชาวบ้าน หรือ
องค์กรต่าง ๆ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมพัฒนาชุมชนใน
เรื่องต่าง ๆ ในระดับการจัดบริการ กฎหมายได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน 
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น และในระดับการ
บริหารจัดการ มีการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ ศ่นย์ร้องทุกข์ 
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการช่วยเหลือชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
 ทั�งนี� หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลสามารถประสานความ
ร่วมมือในการดำาเนินกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกตัญญู่
กตเวทิตาธรรมได้ อาทิ การปล่กฝ่ังความภาคภ่มิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้กับเยาวชน การจัดกิจกรรมระล่กถ่งบุญคุณของผู้่้มีพระคุณ อาทิ คร่ 
อาจารย์ บิดา มารดา และผู้่้ส่งอายุในชุมชน เป็นต้น การทำางานในลักษณะ
ดังกล่าวจึงมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำาบล  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม รวมทั�งการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

 8) ด้านสามัคคีธรรม

 เครอืขา่ยทีมี่ความสอดคลอ้งกบังานในดา้นสามคัคธีรรม จะต้องมกีาร
ขบัเคล่ือนงานใหเ้กิดกิจกรรมในลกัษณะทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิแนวคดิการอย่ร่ว่มกนั
อยา่งสงบสขุ คำานง่ถง่บทบาทและหนา้ทีข่องตนเองว่าควรจะดำาเนินชวีติเพ่ือให้
สงัคมได้รบัประโยชน์อยา่งสง่สดุอยา่งไร โดยมีเป้าหมายเพ่ือใหส้งัคมเกดิความ
ปรองดองสมานฉันท์ ความไว้เนื�อเช่ือใจและเข้าใจถง่ความแตกต่างทางความคดิ 
ตลอดจนแสวงหาวิธีการในการอย่่ร่วมกันอย่างสันติ สามารถยกตัวอย่าง 
เครือข่ายต่าง ๆ ได้ดังนี� 
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 (1) โครงการสร้างความปรองดองสมานฉัันท์โดยใช้หลักธรรม

ทางพัระพัุทธศีาสนา “หม่้บ้านรักษาศีีล 5” เป็นโครงการที่ริเริ่มจากดำาริ
ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺูโญ) เจ้าอาวาสวัดปากนำ�า 
ภาษีเจริญ ที่ได้มองเห็นถ่งสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เกิดเป็น 
ดำาริที่ว่า “ศีล 5 เป็นหลักประกันสังคมได้เป็นอย่างดี หากหม่่บ้านใดนำาไป
ปฏิิบัติได้ จะเกิดความสงบสุข และจะส่งผู้ลให้ประเทศเกิดความสงบสุข  
ไม่ต้องทุกข์เดือดร้อน” นำาไปส่่การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาต ิใหเ้กดิความสงบ สนัตสิขุ มคีวามสามคัคกีลมเกลยีวกนั ผู้า่นการ 
นำาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “หลักศีล 5” มาเป็น 
เครื่องมือในการดำาเนินชีวิต โดยมีสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
คณะสงฆ์์ สถานศก่ษา ชมุชนและหม่บ้่าน เป็นภาคีเครือข่ายการทำางานร่วมกันใน 
การส่งเสริมให้สังคมไทยมีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 ด้วยเหตุนี� หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลจึงเปรียบเสมือนเป็น
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในภารกิจดังกล่าวโดยปริยาย เนื่องจากถือ
เป็นหน่วยงานหน่่งที่อย่่ในสังกัดของคณะสงฆ์์ อีกทั�งมีความเกี่ยวข้องกับ
ชุมชนและสังคมโดยตรง การที่หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลสามารถ
ทำาหน้าที่ในการเผู้ยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักธรรมศีล 5 ภายในพื�นที่
ของตนเองนั�น จะเป็นการช่วยให้ชุมชนเกิดความสมัครสมานสามัคคี  
ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท ลดปัญหาอุบัติเหตุ ลดปัญหาอาชญากรรม 
และสามารถป้องกันปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับสุราและอบายมุขในพื�นที่ได้  
ในปัจจุบัน กิจกรรมและโครงการของโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หม่่บ้านรักษาศีล 5”  
มีการขยับขยายขอบเขตการทำางานที่ไปไกลเพียงกว่าการรายงานผู้ลในเชิง
ปริมาณเพียงเท่านั�น หากแต่ยังมีการผู้ลักดันให้เกิดกิจกรรมหรือโครงการที่
นำาไปส่ผู่้ลลพัธเ์ชงิคณุภาพอีกดว้ย อาท ิโครงการสถานประกอบการรกัษาศลี 5 
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ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานประกอบการต่าง ๆ โดยใช้หลัก
ธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการจัดอบรมและการจัดสัมมนา 
โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ที่มุ่งนำาหลัก
ธรรมส่่การปฏิิบัติที่เป็นร่ปธรรม โดยการฝ่ึกฝ่นพัฒนาให้เป็นนิสัย ผู้่านการ 
รณรงค์ให้สมาชิกหม่ันทำา 7 กิจวัตรความดี อันได้แก่ 1) รักษาศีล 5 
2) สวดมนต์ นั่งสมาธิ 3) จัดเก็บห้องนอน ห้องนำ�าให้สะอาด เป็นระเบียบ  
4) จับดีคนรอบข้าง 5) พ่ดจาไพเราะ 6) บำาเพ็ญประโยชน์ 7) ร่วมกิจกรรม
ชั่วโมงสุขจริงหนอ เป็นต้น
 (2) กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานราชการที่สังกัดอย่่ในกระทรวง
มหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ม่ันคงภายในประเทศ การอำานวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ 
การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียนเพ่ือให้ประชาชนมีความม่ันคง 
ปลอดภยั ได้รบับริการทีส่ะดวก รวดเรว็ และใหเ้กดิความสงบสุขในสงัคมอยา่ง
ยั่งยืน โดยให้มีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี�17 
 1) เสนอแนะนโยบายและจัดทำาแผู้น มาตรการ ติดตาม และประเมิน
ผู้ลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 
 2) ดำาเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย การสืบสวน
สอบสวนคดีอาญาในหน้าที่พนักงานฝ่่ายปกครอง และการอำานวยความเป็น
ธรรมให้แก่ประชาชน 
 3) ดำาเนินการเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงภายใน งานการข่าว  
งานกิจการชายแดน งานควบคุมด่แลชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ผู้่้อพยพและ 
ผู้่้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติ และงานกิจการมวลชน 

17 กรมการปกครอง, ออนไลน์. https://www.dopa.go.th/info_organ/about6/topic30 สืบค้น
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562
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 4) สนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยและ 
การเลือกตั�งทุกระดับ
 5) ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน 
 6) ดำาเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ในระดับอำาเภอ  
กิ่งอำาเภอ ตำาบลและหม่่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
 7) ดำาเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำาตัว
ประชาชนและงานทะเบียนอ่ืน รวมทั�งการบริหารจัดการฐานข้อม่ลกลางเพ่ือ
การใช้ประโยชน์ร่วมกันทั�งภาครัฐและภาคเอกชน 
 8)  ดำาเนนิการพฒันาบุคลากรในดา้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและ
ความมั่นคงภายใน 
 9) ดำาเนนิการสือ่สารเพ่ือการบรหิารงาน การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
และความมั่นคงภายใน
 10) อำานวยการและสนับสนุนการปฏิิบัติงานตามอำานาจหน้าที่และ 
ความรับผู้ิดชอบของนายอำาเภอ 
 11) ปฏิิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที ่
ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 นอกจากบทบาทหนา้ทีข่องกรมการปกครองดงักลา่วแลว้ หนว่ยงานนี�
ยังมีพันธกิจสำาคัญ 7 ประการ อันได้แก่ 
 1) บ่รณาการการบริหารราชการ การปกครองท้องที่ อำานวยความ
เป็นธรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในทุกระดับ
ในพื�นที่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน นโยบายรัฐบาล  
การพัฒนาประเทศ และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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 2) ปกป้องเทิดท่นสถาบันหลักของชาติและการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ในระดับพื�นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ 
 3) อำานวยการบังคับใช้กฎหมายในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
และความมั่นคงภายในการอำานวยความเป็นธรรมในภารกิจกรมการปกครอง 
 4) บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร บัตรประจำาตัวประชาชน 
ทะเบียนทั่วไปและทะเบียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงภายใน 
 5) บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีการปฏิิบัติงาน การบริการ และ
พัฒนาระบบฐานข้อม่ลกลางให้มีคุณภาพ เพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง 
บ่รณาการของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถ่งการเชื่อมโยงฐานข้อม่ลระหว่าง
ประเทศ 
 6) พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะส่งบนฐานธรรมาภิบาล 
 7) ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของฝ่่ายปกครองในการประสานงาน  
สนับสนุนและการตรวจสอบ กำากับด่แลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วน
ราชการระดับภ่มิภาค 
 พร้อมทั�งมีการกำาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะนำาไปส่่เป้าหมาย  
5 ยุทธศาสตร์สำาคัญด้วยกันคือ
 1) การพัฒนาและเ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบ 
บ่รณาการในระดับพื�นที่ให้มีความเข้มแข็ง 
 2) การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำานวยความเป็นธรรมให้สังคม
สงบสุข 
 3) การเสริมสร้างความม่ันคงภายในทุกระดับในพื�นที่ให้เข้มแข็ง  
มีเอกภาพ 
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 4) การพัฒนาระบบบริการและข้อม่ลบุคคลให้ทันสมัย มีคุณภาพ  
เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ 
 5) การบริหารจัดการส่่ความเป็นเลิศ ย่ดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนา
บุคลากรให้มีสมรรถนะส่ง
 เม่ือพิจารณาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ
กรมการปกครองแล้ว จะเห็นว่ามีบางส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้าน
สามัคคีธรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล อันได้แก่ การรักษา
ความม่ันคง การรักษาความสงบของสังคม สนับสนุนหลักประชาธิปไตย 
ปกป้องสถาบันหลักของชาติ เป็นต้น ทั�งนี� หน่วยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบลสามารถขอการสนับสนุนและเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจงานด้านสามัคคีธรรมได้
อย่างสอดคล้อง เนื่องจากกรมการปกครองมีการทำากิจกรรมและโครงการ
ในลักษณะดังกล่าวอย่่แล้ว อาทิ โครงการจิตอาสาพระราชทาน โครงการ
แผู้่นดินธรรม แผู่้นดินทอง (หม่่บ้านเข้มแข็ง) โครงการอำาเภอสีขาว  
ปลอดยาเสพติด โครงการอำาเภอคุณธรรมและอำาเภอม่ันคง เป็นต้น  
ซึ่ึ่งกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เหล่านี�ได้ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริม 
ให้ชุมชนและสังคมเกิดความสมัครสมานสามัคคี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
และสร้างให้เกิดความไว้เนื�อเชื่อใจระหว่างกัน อันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น
ถ่งสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลในด้าน
สามัคคีธรรมอย่างเป็นร่ปธรรม
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2.3 สรุป

 จากเนื�อหาที่กล่าวมาข้างต้นสามารถนำาไปส่่ข้อสรุปที่ว่า เครือข่ายการ
ทำางานจากภายนอกถือเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญต่อการทำางานของหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยเครือข่ายต่าง ๆ ดังกล่าวมี
บทบาทหน้าที่ พันธกิจ รวมถ่งแผู้นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและส่งเสริมกับ 
พันธกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลทั�ง 8 ด้าน การดำาเนินกิจกรรม
หรือโครงการภายใต้การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการทำางานจากภายนอกจึง
เป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มให้ผู้ลการดำาเนินงานเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ�น เปรียบ
เสมือนการทำางานกลุ่มที่มีเพ่ือนฝ่่งทำาหน้าที่คอยแนะนำา ให้คำาปรึกษา และ
ลงมือช่วยเหลือในด้านที่ตนเองถนัด ดังที่สถานการณ์ปัจจุบันก็ชี�ชัดให้เห็นว่า 
การจะทำางานใด ๆ  ก็ตาม หากไม่มีเครือข่ายคอยให้การสนับสนุน การทำางาน
ดังกล่าวก็ยากที่จะประสบความสำาเร็จได้ หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของคณะสงฆ์์ หากมีหน่วยงานที่มาจากทั�งภาครัฐ  
ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคประชาสังคมเข้ามาสนับสนุน ก็จะยิ่งเป็นการช่วย
หนนุเสรมิใหก้ารทำางานมคีวามสอดคล้องและเหมาะสมกบัสถานการณปั์จจบุนั
ได้ดียิ่งขึ�น ทั�งนี� เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ�น คณะผู้่้จัดทำาขอนำา
เสนอแผู้นภาพเครือข่ายการทำางานจากภายนอกกับพันธกิจของหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล โดยนำาเสนอได้ดังต่อไปนี�
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แผู้นภาพัแสดงเครือข่่ายในเชิงหลักการ

ด้านศีีลธรรม
และวัฒนธรรม

สุำานักุงานวัฒนธีรรม่จัังหวัด กุรม่กุารศาสุนา

ด้านสุข่ภาพั
และอนามัย สุำานักุงานสุาธีารณสุุขจัังหวัด สุำานักุงานกุองท์ุน

สุนับัสุนุนกุารสุร้างเสุริม่
สุุขภาพ (สุสุสุ.)

ด้านสัมมาชีพั

สุำานักุงานพัฒนาชุม่ชนจัังหวัด สุำานักุงานพัฒนาเศรษ์ฐกุิจั
จัากุฐานชีวภาพ (สุภพ.)

ด้านสันตำิสุข่

ศูนย์อำานวยกุารบัริหารจัังหวัด
ชายแดนใต้ (ศอ.บัต.)

กุองอำานวยกุารรักุษ์าค์วาม่ม่ั�นค์ง
ภายในราชอาณาจัักุร (กุอ.รม่น.)

1

2

3

4
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กุรม่กุารศาสุนา

กุองอำานวยกุารรักุษ์าค์วาม่ม่ั�นค์ง
ภายในราชอาณาจัักุร (กุอ.รม่น.)

ด้านศีึกษา
สงเคราะห์

สุำานักุงานพระพุท์ธี
ศาสุนาจัังหวัด

สุำานักุงานศึกุษ์าธีิกุารจัังหวัด

ด้านสาธารณ
สงเคราะห์

ศูนย์ปั้องกุันและบัรรเท์า
สุาธีารณภัย

กุรม่พัฒนาสุังค์ม่
และสุวัสุดิกุาร

กุรม่กุิจักุารผูู้้สุูงอายุ องค์์กุารบัริหารสุ่วนตำาบัล

ด้านกตำัญญู้
กตำเวทิตำา

ด้านสามัคคี
ธรรม

โค์รงกุารสุร้างค์วาม่ปัรองดอง
สุม่านฉีันท์์โดยใช้หลักุธีรรม่ท์าง

พระพุท์ธีศาสุนา “หมู่่บั้านรักุษ์าศีล 5”

กุรม่กุารปักุค์รอง

5

6

7

8
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การดำาเนินงานข่องหน่วยอบรม
ประชาชนประจำำาตำำาบลตำ้นแบบ

ภาคเหนือ18

3

18 พระมหาไกรสร โชตปิญูโฺญ, และคณะ. (2563). รป้แบบการเสรมิสรา้งสุข่ภาวะเชิงพัทุธข่องหน่วย
อบรมประชาชนประจำำาตำำาบล (อ.ป.ตำ.) ในภาคเหนือ (รายงานผู้ลการวิจัย). พระนครศรีอยุธยา: 
โครงการเสรมิสรา้งสขุภาวะเชงิพทุธของหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบลในสงัคมไทย สถาบนัวจิยั
พทุธศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั และสำานักสนับสนุนสขุภาวะองคก์ร สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
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3.1 การดำาเนินงานข่องเครือข่่ายหน่วยอบรมประชาชน
ประจำำาตำำาบลตำ้นแบบหนเหนือ

ดำาเนินการโดย  
หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลม่วงต่�ด จังหวัดน่าน

3.1.1 โครงฺการขับเคล้�อนงฺานพุทธีเกษ์ตรและ 

ขย์าย์ผลการพัฒนาหน่วีย์อบรมประชาชน 

ประจำาตำาบลม่วีงฺต่�ด็ เป็นศูนย์์กลางฺการพัฒนาหน่วีย์ 

อ.ป.ต. พ้�นที�อำาเภอภูเพีย์งฺ จังฺหวีัด็น่าน 

 คณะสงฆ์์จังหวัดน่านและสำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน  
ได้เห็นถ่งประสิทธิภาพและศักยภาพของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล
ม่วงต่�ด อำาเภอภ่เพียง จังหวัดน่าน ถือเป็นหน่วยที่สามารถจะยกระดับ 
คุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าทางจิตใจและปัญญา ให้กับคนในชุมชนได้ทำางาน 
ตา่ง ๆ  รวมกนัเปน็กลุม่กอ้น มาเป็นระยะเวลายาวนาน เริม่มาตั�งแตป่ ีพ.ศ. 2525 
จนถง่ปัจจุบัน สง่ผู้ลใหเ้กิดความรักความสามัคคี มคีวามซ่ืึ่อสัตยต์อ่กนัและกนั 
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มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความรับผู้ิดชอบร่วมกัน เกิดความไว้วางใจ 
และเห็นอกเห็นใจกันและกัน ภายในตำาบลม่วงต่�ด และเป็นแหล่งให้ประชาชน 
และสถานศ่กษาได้เข้าไปศ่กษาเรียนร่้กันมากขึ�นจึงทำาโครงการขับเคลื่อนการ
ดำาเนินงานและขยายผู้ลการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลม่วงต่�ด 
เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม และขยายผู้ลการดำาเนินงานของหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลม่วงต่�ด ซึ่ึ่งเป็นหน่วย อ.ป.ต.ที่มีความเข้มแข็ง เป็นศ่นย์กลางใน
การเรยีนร่พั้ฒนาและขยายผู้ลเป็นศน่ยก์ลางการเรยีนร่ก้ารพัฒนาหนว่ยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลต้นแบบ พื�นที่จังหวัดน่าน เพ่ือเป็นพ่ีเลี�ยงและเป็นจุด
ถ่ายทอดความร่้และกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ หน่วย อ.ป.ต. ทั�ง 8 ด้าน ให้
กบัหนว่ย อ.ป.ต.อำาเภอภ่เพียง รวมถง่ประชาชนและผู้่ท้ีส่นใจภายนอกทัว่ไปได้
  
 ที�มาข่องการข่ับเคลื�อนกิจำกรรม

 การขับเคลื่อนโครงการในครั�งนี� เป็นการทำางานอย่างบ่รณาการ
ร่วมกันระหว่าง คณะสงฆ์์จังหวัดน่าน วัฒนธรรมจังหวัดน่าน สำานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน โดย สสส. เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยส่งเสริม
งานคณะสงฆ์์ เกิดการส่งเสริมงานให้กับหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล
ผู้่านการนำาเอาหลักธรรมคำาสอนในพระพุทธศาสนาเข้าบ่รณาการกับการใช้
ชีวิตประจำาตัว ไม่ว่าจะเป็นโครงการหม่่บ้านศีล 5 โครงการวัด ประชา รัฐ 
สร้างสุขด้วยกิจกรรม 5ส ซึ่ึ่งส่วนที่ขับเคล่ือนในการดำาเนินการล้วนอย่่ 
ภายใตก้ารดำาเนนิการหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบลทั�งสิ�น และเป็นงานที่
ต้องใช้ความเป็นจิตอาสา ใช้ความศรัทธาเข้ามาดำาเนินการ
 คณะสงฆ์์ในเขตพื�นที่อำาเภอภ่เพียง ได้กำาหนดให้ ตำาบลม่วงต่�ด 
เป็นต้นแบบในการดำาเนินงานด้านพุทธเกษตร นำาเอาศาสตร์ของ อ.ป.ต.  
มาใช้ในเรื่องพุทธเกษตร และงาน 8 ด้าน ของ อ.ป.ต. โดยใช้ อ.ป.ต. ภ่เพียง 



86 |

ซึ่ึ่งตั�งอย่่ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เป็นฐาน และขยายผู้ลไปส่่ 
อบต.ม่วงต่�ด เป็นต้นแบบ ก่อนจะขยายผู้ลส่่อีก 6 อบต. ในเขตพื�นที่อำาเภอ 
ภ่เพียง สืบต่อไป โดยกำาหนดเป้าหมาย ภายในระยะเวลา 3 ปีจะสามารถ
ขยายผู้ลไปยังทุกพื�นที่ในอำาเภอภ่เพียง โดยความร่วมมือจากประชาชน
ในหม่่บ้าน ตามมติของประชาชนในหม่่บ้านส่งเสริมการดำาเนินงานของ 
คณะสงฆ์ห์นเหนอื และใหก้ารสนบัสนนุคณะสงฆ์์ทีท่ำางาน และขบัเคล่ือนงานได้
ดอีย่แ่ล้ว และเห็นเป็นรป่ธรรม โดยมเีป้าหมายทีจ่ะขยายผู้ลไปส่พื่�นทีใ่นชมุชน 
 การให้การสนับสนุน ส่งเสริมงบประมาณ สสส. ภายใต้หน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลที่ดำาเนินการขับเคล่ือนงานทั�ง 8 ด้าน ทั�งนี�ในพื�นที่
จังหวัดน่านโดยการนำาของ พระชยานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง 
ผู้่้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ในการหาแนวทาง 
ขับเคลื่อน ได้มติในการทำางาน ด้านพุทธเกษตร ซ่ึึ่งเป็นจุดเด่นที่ดำาเนิน
การอย่่ และทำาร่วมกับชาวบ้าน ในประเด็นเกษตรวิถีพุทธ ที่ส่งเสริมสุขภาพ 
เชิงพุทธ การดำาเนินการครั�งนี�มาเพื่อติดตาม และจะมาช่วยในการหนุนเสริม 
แต่ก็เป็นการดำาเนินงานอย่างอิสระ ตามบริบท ที่สำาคัญเป็นไปตามนโยบาย
เดิมที่ดำาเนินการปฏิิบัติอย่่แล้ว แต่จะมีการขยายผู้ลส่่พื�นที่อ่ืนได้อย่างไรบ้าง  
เป็นเครือ่งมอืในการดำาเนนิการอยา่งไรบา้ง ใหเ้ป็นจดุเดน่ของพื�นทีจั่งหวดันา่น

 ข่ั�นตำอนการดำาเนินกิจำกรรม

 (1) ประชุมชี�แจงและการสนองตามนโยบายของคณะสงฆ์์ คณะสงฆ์์
จังหวัดน่านได้มีการกำาหนดยุทธศาสตร์การทำางานอย่างบ่รณาการระหว่าง
การขับเคลื่อนงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา “หม่่บ้านรักษาศีล 5” กับงานพุทธเกษตรของหน่วย
อบรมประชาชนประจำาตำาบลมาโดยตลอด หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
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ม่วงต่�ด จังหวัดน่าน ได้รับเอานโยบายดังกล่าวของคณะสงฆ์์มาใช้ในการ
ทำางานของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล ก่อนที่จะทำาการประชุมเพ่ือ
ชี�แจงท่ีมาของโครงการ แนวทางการขับเคล่ือนงาน และเป้าหมาย เพ่ือให้ 
คณะทำางานมีความเข้าใจร่วมกัน
 (2) การขับเคลื่อนโครงการและขยายผู้ล เริ่มต้นจากการนำาโครงการ
ขบัเคล่ือนงานพุทธเกษตรและขยายผู้ลการพฒันาหนว่ยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบลม่วงต่�ด เป็นศ่นย์กลางการพัฒนาหน่วย อ.ป.ต.พื�นที่อำาเภอภ่เพียง 
จังหวัดน่าน เข้าส่่วาระการประชุมคณะสงฆ์์จังหวัดน่าน เพ่ือให้คณะสงฆ์์ได้
รบัทราบถง่วตัถปุระสงค ์ของโครงการอันเป็นโครงการทีค่ณะสงฆ์์จังหวัดนา่น 
ระดับเจ้าคณะผู้่้ปกครอง เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำาเภอ 
รองเจา้คณะอำาเภอ พรอ้มดว้ยเลขานกุาร ตอ้งรบัทราบถง่เหตผุู้ลของโครงการ
ก่อน อันเป็นการเริ่มต้นของโครงการที่ดี เพ่ือให้การดำาเนินงานโครงการฯ  
ที่จะได้ดำาเนินการแบบมีส่วนร่วม ขยายพื�นที่การดำาเนินการไปยัง อ.ป.ต.  
ทั�ง 5 แห่ง เพื่อศ่กษากระบวนการทำางานของแต่ละ อ.ป.ต. ในจุดเด่น จุดที่
ควรพฒันา เพ่ือนำามาปรับใชใ้นการดำาเนินการของหนว่ยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบลม่วงต่�ด ให้เป็นศ่นย์กลางการพัฒนาหน่วย อ.ป.ต.

 (3) การจัดเวทีสรุปผู้ลการดำาเนินโครงการ การถอด
บทเรียนงานพุทธเกษตรของหน่วยอบรมประชาชน

ประจำาตำาบลม่วงต่�ด ซ่ึึ่งเป็นประเด็นที่จะนำาไป
ใช้ในการต่อยอดการดำาเนินการให้งานพุทธ
เกษตร ได้เข้าไปทุกพื�นที่ของชุมชนโดยอาศัย 
หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล ซ่ึึ่งกระจาย

อย่่ทั่วทั�งจังหวัดน่าน เสริมแรงให้ชาวบ้านได้เล็ง
เห็นคุณค่าของการเกษตรแบบพอเพียงมากยิ่งขึ�น 
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 ผู้ลลัพัธ์ที�เกิดข่ึ�น

 การขับเคล่ือนครั�งนี� ทำาให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนร่้ในกลุ่มพระสงฆ์์ 
นักพัฒนาที่ดำาเนินการขับเคลื่อนงานพุทธเกษตรในชุมชน ก่อให้เกิดการ
ดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสังคมและสุขภาพทั�งพระสงฆ์์และ
ขยายผู้ลไปยังประชาชน เกิดการสร้างเครือข่ายการทำางานเพ่ือขับเคล่ือน 
งานพุทธเกษตร ตามแนวพระพทุธศาสนาทีเ่ป็นรป่ธรรมมากยิง่ขึ�น โดยอธบิาย
ได้ดังนี�
 (1) จิตใจที่เป็นธรรม จิตใจที่มีธรรมะ มีความขยันหมั่นเพียร ไม่กลัว
ลำาบากไม่โลภมาก มีสันโดษธรรม ไม่ใช้จ่ายฟืุ้่มเฟื้้อย จะกำาหนดแบบแผู้นการ
ผู้ลิตและทำาให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ
  (2) แบบแผู้นการผู้ลิต กำาหนดแบบแผู้นการผู้ลิตให้เป็นแบบแผู้น
การผู้ลิตเพ่ือกินเอง ใช้เอง ทำาให้ต้องทำาหลายอย่าง เป็นเกษตรกรรม 
ผู้สมผู้สานซึ่ึ่งทำาให้มีกินมีใช้ครบและธรรมชาติแวดล้อมมีความสมดุล
  (3) ความสมดลุธรรมชาตแิวดลอ้ม ความสมดลุทีเ่กดิขึ�นเพราะแบบแผู้น
การผู้ลิตที่คำาน่งถ่งความสมดุลของธรรมชาติแวดล้อม และขึ�นอย่่กับจิตใจ
มนุษย์ที่ไม่โลภมากและการพ่่งตนเองทางเศรษฐกิจได้
  (4) การพ่่งตนเองทางเศรษฐกิจ เป็นระบบการผู้ลิตแบบใช้เอง 
กินเองให้ความสำาคัญกับความสมดุลธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมกับพฤติกรรม 
ที่ไม่ฟุ่ื้มเฟ้ื้อย ทำาให้เศรษฐกิจได้สมดุล พอกินพอใช้ไม่ขาดทุน ไม่เป็นหนี�  
จึงมีชีวิตที่สงบสุข มีเวลา และไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม
  (5) ชวีติชุมชนและวัฒนธรรม ระบบชวีติทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัสิง่แวดลอ้ม
ใกล้ตัว มีอาหารการกินที่เหลือเฟ้ื้อ มีเวลาที่จะช่วยเหลือกันสร้างสรรค์กัน 
และเกิดการผู้ลิตทางวัฒนธรรมของชุมชนขึ�น คือ มีความเอื�อเฟ้ื้�อเผู้ื่อแผู้่  
มีวัดเป็นสถาบันของชุมชนที่ช่วยพัฒนาจิตใจเป็นศ่นย์กลางทางการศ่กษา  
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ทางสาธารณสขุ ทางศลิปะและวฒันธรรม เปน็สถานสงัคมสงเคราะห์ และเป็น
เครื่องช่วยให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ

 ความสอดคลอ้งกบัพันัธกจิำข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล

 (1) ด้านสัมมาชีพ หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลม่วงต่�ด จังหวัด
น่าน ดำาเนินงานภายใต้การบ่รณาการในการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะ
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง และวิทยาลัยสงฆ์์นครน่าน  
เฉลิมพระเกียรติฯ ในการบริการวิชาการให้ความร่้ความเข้าใจในวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ซึ่ึ่งเปน็วิถีชีวิตแบบชนบท ตามบริบทในท้องถิ่น ส่งเสริมให้นำาเอางาน
พุทธเกษตรเข้ามาใช้ในชีวิตประจำาวัน ภายใต้ความพอเพียง ของสังคมนั�น ๆ 
หรือแม้แต่การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ที่แต่ละโรงเรียน แต่ละชุมชน ได้ให้
วิทยาลัยสงฆ์์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นวิทยากรในการอบรม ก็ทำาการ
สอดแทรกสาระความร่้ในเรื่องการดำาเนินงานพุทธเกษตรพอเพียงเชิงพุทธใน
การจัดอบรมให้แต่ละแห่งด้วยเช่นกัน
 (2) ด้านศ่กษาสงเคราะห์ หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลม่วงต่�ด 
จังหวัดน่าน ได้มีการจัดการศ่กษาที่วัด คณะสงฆ์์ดำาเนินการขึ�นเพ่ือสนอง 
ต่อนโยบายของภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รับการศ่กษา 
หลักการศ่กษาสงเคราะห์ เป็นภารกิจด้านการดำาเนินการจัดการศ่กษาที่เน้น 
การปล่กฝั่ง คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ให้มีความร่้ความเข้าใจ 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อสามารถดำารงตนและดำาเนินชีวิตในสังคม 
ได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองที่มีความร่้ค่่คุณธรรมของประเทศ
 (3) ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม หน่วยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบลม่วงต่�ด จังหวัดน่าน ได้มีการดำาเนินการประกาศพระพุทธศาสนา
ให้ประชาชนได้รับทราบในทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่ง
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เน้นให้ประชาชนได้มีความร่้ความเข้าใจในหลักธรรม น้อมนำาไปปฏิิบัติ
ในชีวิตประจำาวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่
ต่าง ๆ ทั�งในวัด และนอกวัด การบรรยายธรรมทั�งทางวิทยุและโทรทัศน์  
การเผู้ยแผู้่ธรรมด้วยสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือวีดิทัศน์ 
ภารกิจด้านนี�ครอบคลุมถ่งการที่วัดหรือพระภิกษุจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ�น 
ในวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการเผู้ยแผู่้ธรรมหรือต้องการให้ประชาชน 
เข้าวัดปฏิิบัติธรรม ควบค่่กับการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจาก 
หลักพระพุทธศาสนา เช่น การจัดงานเทศน์มหาชาติ การจัดงานในวันสำาคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา การจัดงานในวันที่กำาหนดเป็นวันสำาคัญของไทย 
(วันขึ�นปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น) การจัดโครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤด่ร้อน การจัดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี (ชีพราหมณ์) การจัด
อุปสมบทหม่่หรือจัดให้มีการปฏิิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่่หัว และสมเด็จพระราชินี 
การจัดพิธีแสดงตนเป็น พุทธมามกะ การจัดให้มีการแสดงธรรมใน 
วันธรรมสวนะ (วันพระ) การจัดส่งพระภิกษุไปสอนศีลธรรมแก่นักเรียนตาม 
โรงเรียนต่าง ๆ  นอกจากนี� ยังมีการเผู้ยแผู้่ธรรมที่คณะสงฆ์์ร่วมกับสำานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดให้ดำาเนินการในร่ปแบบ “หน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบล (อ.ป.ต)” “การอบรมจริยธรรมนกัเรยีน ขา้ราชการ และประชาชน”

 เครือข่่ายที�เข่้ามามีส่วนร่วม

 จากการดำาเนินโครงการได้นำาไปส่่การเกิดขึ�นของเครือข่ายความ
ร่วมมือดังนี� พุทธเกษตรวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำาบลม่วงต่�ด 
อำาเภอภ่เพียง จังหวัดน่าน หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลม่วงต่�ด 
อำาเภอภ่เพียง จังหวัดน่าน เครือข่ายการปฏิิบัติงานพุทธเกษตร และ
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งานสัมมาชีพ หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 5 ตำาบล ได้แก่  
หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลนำ�าเกี�ยน กลุ่มชีววิถีตำาบลนำ�าเกี�ยน  
อำาเภอภ่เพียง จังหวัดน่าน หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลในเวียง  
วัดพระเกิด อำาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
ฝ่ายแก้ววัดฝ่ายแก้ว อำาเภอภ่เพียง จังหวัดน่าน หน่วยอบรมประชาชน 
ประจำาตำาบลพงษ์ วัดโป่งคำา อำาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน หน่วยอบรม 
ประชาชนประจำาตำาบลเป้อ วัดหนองแดง อำาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  
หน่วยงานราชการ ประกอบด้วย สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด ม่ลนิธิฮัักเมืองน่าน
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3.1.2 โครงการปฏิิบัตำิธรรมสัญจำรข่องหน่วยอบรมประชาชน

ประจำำาตำำาบลเจำดีย์หลวง  

ร่วมกับโรงเรียนวัดเจำดีย์หลวงวิทยา 

ด็ำาเนินการโด็ย์  
หน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบลเจด็ีย์์หลวีงฺ จังฺหวีัด็เชีย์งฺราย์

 ที�มาข่องการข่ับเคลื�อนกิจำกรรม

 หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลเจดีย์หลวงได้จัดตั�งขึ�นที่สำานักงาน
เจ้าคณะตำาบลเจดีย์หลวง วัดห้วยส้ม ตำาบลเจดีย์หลวง อำาเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย ในการนี�จึงมีความพร้อมในการดำาเนินการเผู้ยแผู้่พระพุทธ
ศาสนาในด้านต่างๆ จึงได้มีการร่วมมือกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผู้นกสามัญศ่กษาวัดเจดีย์หลวงวิทยา ซึ่ึ่งตั�งอย่่  ณ วัดเจดีย์หลวง 
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ตำาบลเจดีย์หลวง อำาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้เปิดการเรียนการ
สอนในสายสามัญศ่กษาตั�งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา โดยรับนักเรียน
ที่เป็นพระภิกษุ-สามเณรเข้าเรียนในระดับชั�นมัธยมศ่กษาปีที่ 1-6 และได้
รับการอุปถัมภ์สนับสนุนโดยคณะสงฆ์์อำาเภอแม่สรวย ถือเป็นโรงเรียน 
พระปริยตัธิรรมแผู้นกสามญัศก่ษาประจำาอำาเภอแม่สรวย มพีระภกิษ-ุสามเณร
ในเขตอำาเภอแม่สรวยเข้าเรียนเป็นจำานวนมาก ดังนั�นทางหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลเจดีย์หลวงจึงจัดเป็นโครงการปฏิิบัติธรรมสัญจร
ประจำาปี ในโครงการนี�มีการอบรมพระภิกษุ-สามเณร ศาสนทายาท 
รวมถ่งพุทธศาสนิกชน อีกทั�งยังเป็นการเสริมความร่้ให้นักเรียน พระภิกษุ-
สามเณร และศาสนทายาทรวมถ่งพุทธศาสนิกชน เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ องค์ความร่้ในทางพระพุทธศาสนา เผู้ยแผู้่หลักธรรมคำาสอน  
การเจริญสมาธิภาวนาให้ได้มากยิ่งขึ�น

 ข่ั�นตำอนการดำาเนินกิจำกรรม

 (1) การประชาสัมพันธ์กิจกรรม เนื่องจากหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลเจดีย์หลวง มีการจัดกิจกรรมในลักษณะของการปฏิิบัติธรรม
มาอย่างสมำ่าเสมอ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมสามารถสื่อสารไปยังกลุ่ม 
เป้าหมายและกลุ่มบคุคลได้โดยตรง อย่างไรก็ด ี ในส่วนของการประชาสมัพนัธ์
ไปยังโรงเรียนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั�น ผู้่้รับผู้ิดชอบโครงการ
ได้รับหน้าที่เป็นผู้่้สอนวิชาพระพุทธศาสนาภายในโรงเรียนอย่่แล้ว จึงอาศัย 
ช่องทางนี�สำาหรับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนและคณะคร ่ 
เพื่อเชิญชวนให้เข้ามาร่วมกิจกรรม
 (2) ขั�นตอนการจัดกิจกรรม หลังจากมีการประชาสัมพันธ์เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ผู้่้รับผู้ิดชอบโครงการได้จัดกิจกรรมการอบรมหลักธรรมทาง
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พระพุทธศาสนา ควบค่่ไปกับการจัดกิจกรรมค่ายธรรมะเยาวชน ตลอดจน 
การจัดกิจกรรมในวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา การดำาเนินกิจกรรมใน

ส่วนนี�มีความต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 เดือน อีก
ทั�งยังมีการสรุปผู้ลการดำาเนินกิจกรรมในร่ปแบบ

ของการเก็บแบบสอบถามผู้่้เข้าร่วมกิจกรรม  
ซึ่ึง่โดยผู้ลลพัธโ์ดยรวมนั�นอย่ใ่นระดับทีน่่าพอใจ

 ผู้ลลัพัธ์ที�เกิดข่ึ�น

 (1) ผู้่้เข้าอบรมพุทธศาสนิกชนและนักเรียน
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวงวิทยามีความร่้ ในทาง

พระพุทธศาสนาผู้่านกิจกรรม
 (2) ผู้่้เข้าอบรมได้ศ่กษา ฝ่ึกหัด อบรม ด้านคุณธรรม-
จริยธรรม ทั�งภาคทฤษฎีและภาคปฏิิบัติควบค่่กันทำาให้
มคีวามร่ค้วามสามารถด้านคุณธรรม-จรยิธรรม ทั�งภาค

ทฤษฎีและภาคปฏิิบัติ
 (3) พระภิกษ-ุสามเณรและพุทธศาสนิกชนได้ใช้เวลาวา่ง

ให้เป็นประโยชน์ทั�งต่อตนเองและสังคมในการดำาเนินชีวิตและการ
เผู้ยแพร่หลักธรรมคำาสอนทางพระพุทธศานา
 (4) พระภิกษุ-สามเณรและพุทธศาสนิกชนได้นำาหลักการปฏิิบัติ 
ในทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน
 
 ความสอดคลอ้งกบัพันัธกิจำข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล

 โครงการธรรมะสัญจรพัฒนาจิตใจเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธ 
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มีความสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลใน
ด้านสามัคคีธรรม และด้านศ่กษาสงเคราะห์ กล่าวคือ มีการทำากิจกรรม
ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานด้านสามัคคีธรรม และด้านศ่กษาสงเคราะห์  
ได้ให้ความสำาคัญในด้านจิตใจของคนในชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมธรรมะสัญจร
พัฒนาจิตใจแก่คนในชุมชนและเยาวชน เพ่ือเป็นเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธ   
จากการสัมภาษณข์อง พระครส่ริิปรยิตัวิมิล ประธาน อ.ป.ต. ตำาบลเจดียห์ลวง 
กล่าวว่า “การส่งเสริมด้านปัญญาและจิตใจจะทำาให้ผู้่้คนมีความสุขทางใจ 
และทางกาย เม่ือมี 2 อย่างสมบ่รณ์ จะนำาไปส่่การสรรสร้างสังคมที ่
น่าอย่่ การขับเคลื่อน อ.ป.ต.จังหวัดเชียงรายในอดีตยังมีร่ปแบบที่ไม่ชัดเจน 
จากการขับเคลื่อนโครงการครั�งนี�  ทำาให้เห็นมิติการทำางานร่วมกันระหว่าง
เครือข่าย ชุมชน และคณะสงฆ์์ได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดการเสริมสร้าง 
สุขภาวะได้อย่างเข้มแข็ง
 
 เครือข่่ายที�เข่้ามามีส่วนร่วม

 จากการดำาเนนิโครงการได้นำาไปส่ก่ารเกดิขึ�นของเครอืขา่ยความรว่มมอื
ดงันี� 1) คณะสงฆ์ใ์นพื�นทีอ่ำาเภอแม่สรวย 2) สำานักงานพระพทุธศาสนาจงัหวดั 
3) โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง และชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง
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3.1.3 โครงการข่ับเคลื�อนและข่ยายผู้ลการพััฒนาหน่วย
อบรมประชาชนประจำำาตำำาบลดงตำะข่บ  

เป็นศี้นย์กลางการพััฒนาหน่วย 

ด็ำาเนินการโด็ย์  
หน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบลด็งฺตะขบ จังฺหวีัด็พิจิตร

 ที�มาข่องการข่ับเคลื�อนกิจำกรรม

 โครงการขับเคลื่อนและขยายผู้ลการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลดงตะขบ ดำาเนินการโดยหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
ดงตะขบ อำาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีพระคร่ปริยัติวโรภาส เจ้าอาวาส 
วัดดงตะขบ เป็นผู้่้รับผู้ิดชอบโครงการ ตลอดระยะเวลาที่ผู้่านมา วัดดงตะขบ
ได้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นอย่่ให้กับชาวบ้านในพื�นที่
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มาอย่างต่อเนื่อง มีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างอาชีพให้กับชุมชน  
ทั�งการแปรรป่ผู้ลติภัณฑจ์ากไม้ไผู่้ อาท ิกระท่อมสำาเรจ็รป่ เกา้อี� โต๊ะ ตลอดจน 
ถ่งโคมกระดาษ สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ภายในชุมชนผู่้านการทำากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นพื�นที่สำาหรับการ
ถ่ายทอดภ่มิปัญญาท้องถิ่นโดยผู้่้ส่งอายุในชุมชน และช่วยให้ผู้่้ส่งอายุภายใน
ชุมชนสามารถพบปะ พ่ดคุย แลกเปลี่ยน ซึ่ึ่งช่วยยกระดับทางด้านจิตใจให้กับ
ผู้่้ส่งอายุได้เป็นอย่างดี
 ด้วยเหตุนี�เอง คณะสงฆ์์จังหวัดพิจิตร และสำานักงานพระพุทธ
ศาสนาจังหวัดพิจิตร ได้เห็นถ่งประสิทธิภาพและศักยภาพของหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลหัวดง อำาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ว่าเป็นหน่วย
ที่มีบทบาทมีความสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าทางจิตใจ
และปัญญา ให้กับคนในชุมชนได้ทำางานต่าง ๆ รวมกันเป็นกลุ่มก้อน มาเป็น 
ระยะเวลายาวนานเริ่มมาตั�งแต่ปี พ.ศ. 2525 จนถ่งปัจจุบัน ส่งผู้ลให้เกิด
ความรักความสามัคคี มีความซ่ืึ่อสัตย์ต่อกันและกัน มีความเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม มีความรับผิู้ดชอบร่วมกัน เกิดความไว้วางใจและเห็นอกเห็นใจกัน
และกันภายในตำาบลดงตะขบ และเป็นแหล่งให้ประชาชนและสถานศ่กษา
ได้เข้าไปศ่กษาเรียนร่้กันมากขึ�น จังหวัดพิจิตรจึงทำาโครงการขับเคล่ือน
การดำาเนินงานและขยายผู้ลการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
ดงตะขบ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม และขยายผู้ลการดำาเนินงานของหน่วย
อบรมประชาชนประจำาตำาบลดงตะขบ ซึ่ึ่งเป็นหน่วย อ.ป.ต.ที่มีความเข้มแข็ง 
ให้เป็นตัวอย่างเป็นศ่นย์กลางในการเรียนร่้พัฒนาและขยายผู้ลเป็นศ่นย์กลาง
การเรียนร่้การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลต้นแบบ เพ่ือ
เป็นพ่ีเลี�ยงและเป็นจุดถ่ายทอดความร่้งานและกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ  
หน่วย อ.ป.ต. ทั�ง 8 ด้าน ให้กับหน่วย อ.ป.ต. แห่งอื่น ๆ  ภายในจังหวัดพิจิตร  
รวมถ่งประชาชนและผู้่้ที่สนใจภายนอกทั่วไปได้
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 ข่ั�นตำอนการดำาเนินกิจำกรรม

 (1) การจัดเวทีประชุมสัมมนาเชิงปฏิิบัติการโครงการขับเคลื่อน
และขยายผู้ลการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลดงตะขบเป็น
ศ่นย์กลางการพัฒนาหน่วย อ.ป.ต. พื�นที่อำาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  
ณ วัดดงตะขบ ตำาบลดงตะขบ อำา เภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  
กลุม่เป้าหมาย คอืหนว่ย อ.ป.ต. เขตพื�นทีอ่ำาเภอตะพานหนิ และหนว่ย อ.ป.ต. 
พื�นที่ จั งหวัดพิจิตร ที่สามารถที่ จะพัฒนาและยกระดับหน่วยขึ�นได้  
คณะกรรมการหน่วย อ.ป.ต. ดงตะขบ และประชาชนผู้่้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
มีร่ปแบบกิจกรรมเพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล วิเคราะห์แนวทางการขยายผู้ล 
องคค์วามร่ ้และวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะสงฆ์์ในช่วงสถานการณ์ปัจจบุนั 
เป็นต้น
 (2) ลงพื�นที่เพ่ือแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ เป็นการลงพื�นที่
เพ่ือพบปะประชาชน ทำาการศ่กษาชุมชนว่ามีสภาพทางสังคมวัฒนธรรม
ประเพณี และสภาพแวดล้อม ความพร้อมของชุมชนโดยภาพรวมของ
หม่่ บ้าน และกระบวนการดำาเนินงานของภาคีเครือข่ายในการทำางาน 
ขับเคล่ือนหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล อำาเภอตะพานหิน เพ่ือชี�แจง 
แนวทาง ขั�นตอน การดำาเนินงาน กระบวนการขับเคลื่อนหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล อำาเภอตะพานหิน เป็นการสร้างการรับร่้เป็นเบื�องต้น 
ให้กับพระภิกษุสงฆ์์และประชาชนผู้่้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบถ่งกระบวนการ
พัฒนาหน่วย อ.ป.ต.ให้สอดคล้องตามพันธกิจ ให้เกิดประโยชน์ส่งสุดได้
อย่างไร และจะนำาไปพัฒนาศักยภาพ และการเรียนร่้ให้เกิดขึ�นได้อย่างไรบ้าง 
โดยการทำางานจะต้องทำางานในร่ปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างวัด บ้าน  
และส่วนราชการ พร้อมทั�งมีประชาชนคอยให้กำาลังใจ เข้ามาเป็นแนวร่วม 
ให้การสนับสนุน ตั�งแต่กระบวนการวางแผู้นการดำาเนินงานเข้าร่วมรับร่ ้
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การประชุมชี�แจง มีการแต่งตั�งคณะกรรมการ คณะทำางานให้เป็นปัจจุบัน  
เพื่อให้เกิดผู้ลประโยชน์ส่งสุดต่อชุมชน
 (3) กิจกรรมขับเคลื่อนการสร้างเสริมสัมมาชีพ เพ่ือการสงเคราะห์
ชุมชนบ้านดงตะขบ ในช่วงเกิดภาวะวิกฤตจากการระบาดของโรคติดเชื�อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยในช่วงตั�งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา 
เกิดการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงจากการระบาดของโรคโควิด-19 
อย่างแพร่หลายในหลาย ๆ จังหวัดทั่วประเทศไทย ส่งผู้ลกระทบสุขภาพ
ซึ่ึ่งไม่เพียงแต่ทำาให้เจ็บป่วย แต่บางรายส่งผู้ลถ่งขั�นเสียชีวิต และการ
ป้องกันการติดต่อวิธีการหน่่งคือการป้องกันตัวเองจากการรับเชื�อโรค  
วิธีการหน่่งคือ การสวมหน้ากากอนามัยเม่ือจำาเป็นต้องอย่่กับผู้่้อ่ืน หรือใช้
กระดาษทิชช่ ผู้้าเช็ดหน้า ปิดปากและจม่กทุกครั�งที่ไอ จาม ดังนั�น จึงเกิด
กระแสความต้องการใช้หน้ากากอนามัยเพ่ิมมากขึ�นจนเกิดการขาดแคลน
ทั�งในท้องตลาดและโรงพยาบาล ประชาชนไม่สามารถหาซืึ่�อได้ทั่วไปใน 
ท้องตลาด ในภาวะขาดแคลนดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึงออกมาชี�แจง
ว่าในภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัยจากปริมาณความต้องการที่ส่งใน 
ช่วงนี� ให้ประชาชนทั่วไปที่ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย และไม่ได้อย่่ในพื�นที่

เสี่ยง พื�นที่ที่มีผู้่้คนแออัด ก็ไม่จำาเป็นต้องสวมหน้ากาก 
แต่หากจำาเป็นต้องเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มี ผู้่้คน

หนาแน่น หรือใช้รถขนส่งสาธารณะร่วมกันเป็น
จำานวนมาก อย่่ในระยะใกล้ ๆ ก็สามารถ
ป้องกันตนเองได้ด้วยการสวมหน้ากากผู้้าที่
สะอาด พรอ้มแนะนำาใหใ้ชผู้้า้ฝ่า้ยดิบ ผู้า้นาโน 
ผู้้าฝ่้ายมัสลินดังนั�น เพ่ือการช่วยเหลือและ

สงเคราะห์ประชาชน ช่วยป้องกันและลดการ
แพร่เชื�อได้ส่วนหน่่ง หน่วยอบรมประชาชนประจำา
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ตำาบลดงตะขบ จงึจดัทำากิจกรรมจดัอบรมคณะกรรมการ ประชาชนผู้่ม้จีติอาสา 
รว่มกับฝึ่กเยบ็หนา้กากผู้า้เพ่ือใชป้อ้งกนัโรคโควดิ-19 ทดแทนหนา้กากทางการ
แพทย์ซึ่ึ่งขาดตลาดเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงาน และ 
คณะสงฆ์์ ที่มีความขาดแคลน อีกทั�งเพื่อเป็นการสร้างทักษะอาชีพ ด้านการ
เย็บผู้้าให้กับประชาชน และผู้่้มีความสนใจ

 ผู้ลลัพัธ์ที�เกิดข่ึ�น

 (1) สามารถสร้างความร่้ความเข้าใจว่า
หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล ปัจจุบัน
มหาเถรสมาคมให้ความสนใจและสนับสนุน
พัฒนาและยกระดับ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ขึ�น สำาหรับหน่วยอบรมประชาประจำาตำาบลที่
สามารถพัฒนาได้ โดยนำาแนวทางการทำางาน
แบบบร่ณาการ (บวร) ระหว่าง บา้น วดั ราชการ (รฐั) 
มาดำาเนนิการใหส้อดคล้องตามหลกัการของหนว่ย อ.ป.ต. 
ทีก่ำาหนดไว้ 8 ดา้น เพ่ือทำาใหส้งัคม ม่ันคง ม่ังค่ัง และยัง่ยนื เกิดแรงบนัดาลใจ 
จ่งใจใหห้นว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบลพื�นทีจ่งัหวดัพจิติร ไดเ้กดิการตืน่ตวั 
ทั�งจังหวัด จากกระบวนการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนร่้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์การดำาเนินกิจกรรมของ อ.ป.ต. ด้วยบรรยากาศที่มีความไม่เป็น
ทางการ ไม่เครง่เครยีด เพ่ือใหเ้กดิเครอืขา่ยความรว่มมือในการทำางานร่วมกัน 
 และรับทราบถ่งประสบการณ์การดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วย อ.ป.ต. 
พื�นที่จังหวัดพิจิตรในปีที่ผู้่านมา
 (2) ได้ลงพื�นที่ เข้าร่วมทำากิจกรรมกับทีมเครือข่ายเพ่ือค้นหา
ปรากฏิการณ์ที่เกิดขึ�นของแต่ละชุมชนครั�งนี� ได้รับทราบสภาพทางสังคม 
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วัฒนธรรมประเพณี สภาพแวดล้อม และความพร้อมของชุมชนของหม่่บ้าน  
พบวา่สภาพของชมุชนโดยรวมมีความพร้อมใหค้วามร่วมมือกบักจิกรรมของวดั
เป็นอย่างดี แต่ประชาชนส่วนใหญ่ในพื�นที่ยังขาดความร่้ความเข้าใจ และมอง
ไม่เห็นถ่งความสำาคัญของ หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลหมายถ่งอะไร 
มีความสำาคัญกับการดำาเนินชีวิตประจำาวันของประชาชน และสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมประเพณีในเขตพื�นที่นั�นมากน้อยเพียงใด และสามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์ส่งสุดต่อประชาชนจำานวนมากได้อย่างไรและจะเกิดประโยชน์ส่งสุด
หากประชาชนเข้าร่วมดำาเนินการในร่ปแบบคณะกรรมการ ซึ่ึ่งมีทั�งการแต่งตั�ง 
และคณะกรรมการโดยตำาแหน่ง โดยมีประชาชนส่วนใหญ่เป็นแนวร่วมให้การ
สนับสนุนและคอยให้กำาลังใจ อย่างสมำ่าเสมอเกิดเป็นภาคีเครือข่ายขึ�น
 (3) เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนร่้ประสบการณ์ วิธีคิด และแนวทาง
การดำาเนินการขับเคลื่อนหน่วย อ.ป.ต. จากประธานหน่วย อ.ป.ต. 
ผู้่้มีภ่มิความร่้และประสบการณ์ มีความสามารถที่แตกต่างและหลากหลาย  
เกิดขวัญกำาลังใจที่จะร่วมกระบวนการขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชน 
ประจำาตำาบลอำาเภอตะพานหินนำาไปส่่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยการจัด 
ครั�งนี�  ผู้่้ เข้าร่วมเวทีชวนคิดชวนคุยเพ่ือนำาไปส่่การพัฒนาและขยาย 
ผู้ลงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลเกิดการรับทราบความ 
ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
ที่จะต้องให้ความช่วยเหลือซ่ึึ่งกันและกัน เป็นที่ปรึกษาเป็นพ่ีเลี�ยงให้กัน 
และกนั อกีทั�ง ตอ้งมีความพร้อมทีจ่ะกา้วเดินไปดว้ยกนั ในทศิทางทีส่อดคล้อง
กับบริบทของสังคมในแต่ละพื�นที่ที่แตกต่างกัน
 (4) เกิดการรวมพลังร่วมแรงร่วมใจจากคณะสงฆ์์วัดดงตะขบ 
และประชาชนในพื�นที่ที่มีจิตศรัทธา มีจิตอาสาสนใจเข้าร่วมฝ่ึกหัดการเย็บผู้้า 
เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรค 
โควิด-19 อีกทั�งเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้เกิดขึ�นกับประชาชน
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ในพื�นที่ที่อย่่ร่วมกัน ถ้าหากมีอะไรเกิดขึ�นทุกคนต้องมีความรับผู้ิดชอบต่อ 
ส่วนรวม จึงต้องมีการรณรงค์การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผู้้ากัน 
ทุกครั�งที่ออกจากบ้าน หรืออย่่ร่วมกันกับผู้่้อ่ืน เพ่ือหยุดการแพร่ระบาด 
จากโรคโควดิ-19 และการจดักจิกรรมครั�งนี�สามารถผู้ลติหนา้กากผู้า้ ไดท้ั�งสิ�น 
จำานวน 6,000 ชิ�น ทั�งนี� ทางวัดดงตะขบ ได้นำาหน้ากากผู้้ามอบถวายให้กับ 
คณะสงฆ์์จังหวัดพิจิตร จำานวน 4,000 ชิ�น ส่วนราชการ 1,000 ชิ�น และ 
ประชาชนทั่วไปที่ได้รับผู้ลกระทบ 1,000 ชิ�น

 ความสอดคลอ้งกบัพันัธกจิำข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล

 (1) ด้านสัมมาชีพ การขับเคล่ือนกิจกรรมในนามของหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลดงตะขบ จังหวัดพิจิตร เป็นการส่งเสริมพันธกิจในด้าน
สัมมาชีพให้กับชุมชนผู้่านการสร้างผู้ลิตภัณฑ์จากไม้ไผู้่ ทั�งนี�ยังสอดคล้องกับ
การขบัเคล่ือนหม่บ่า้นประชารฐั ทำาใหห้นว่ยงานภาครฐัและเอกชน ไดม้โีอกาส
สร้างเครือข่ายของงานคณะสงฆ์์ต่อไป
 (2) ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม การดำาเนินกิจกรรมในครั�งนี�มี
เนื�อหาที่ครอบคลุมถ่งการที่พระภิกษุส่งเสริมทักษะและความร่้แก่นักเรียน
นักศ่กษา เช่น การจัดโครงการจัดค่ายเยาวชนอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เนื่องในวันสำาคัญต่าง ๆ  การจัดร่ปแบบการดำาเนินงานของหน่วย 
อ.ป.ต. ขึ�นเป็นแหล่งเรียนร่้ในด้านต่าง ๆ ที่สามารถทำาได้และสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมประเพณีและบริบทของพื�นที่ และการส่งเสริมการเรียนการสอน
ของพระภิกษุสามเณรเพ่ือให้เห็นถ่งความสำาคัญของการศ่กษาทางธรรม  
วา่มคุีณค่าและศักดิ�ศรีไม่แพร้ะบบการศก่ษาทางโลก เป็นการเสริมสร้างองคก์ร
ให้มีความเข้มแข็ง
 (3) ด้านสามัคคีธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน 
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สร้างแรงจ่งใจเพ่ือให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ามาทำากิจกรรมภายในวัด ผู้่านการ
สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการแปรร่ปไม้ไผู้่ 
กลุ่มแม่บ้านชุมชน เป็นต้น โดยชาวบ้านเหล่านี�ได้กลายมาเป็นกำาลังสำาคัญให้
กับวัด เนื่องจากเวลามีกิจกรรมสำาคัญในทางพระพุทธศาสนา ชาวบ้านเหล่านี� 
จะเข้ามาช่วยเหลือ มีส่วนร่วม และระดมกำาลังทั�งในเรื่องทุนและแรงงานมา
อย่างต่อเนื่อง
 (4) ด้านสาธารณะสงเคราะห์ เป็นการดำาเนินการเพ่ือสาธารณ 
ประโยชน์หรือการช่วยเหลือเกื�อก่ลสถานที่ซ่ึึ่งจะเป็นสาธารณสมบัติหรือ
ประชาชนทั่วไป เช่น การช่วยเหลือผู้่้คนที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะภัยทาง
ธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย เหล่านี�ถือว่าเป็นการสงเคราะห์
ช่วยเหลือคนอ่ืน ทั�งนี�รวมเป็นถ่งการสงเคราะห์คนวัยชรา สถานเด็กกำาพร้า 
การมอบทุนการศ่กษาแก่พระสงฆ์์สามเณรและนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
การพัฒนาหม่่บ้าน การพัฒนาวัดและการเกื�อก่ลทำาประโยชน์ร่วมกัน ทั�งให้ 
แนะนำาคำาสอนจัดเป็นสาธารณประโยชน์การสาธารณสงเคราะห์
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3.1.4 โครงการสัมมาชีพับนพัื�นฐาน
ทุนทางวัฒนธรรม

ด็ำาเนินการโด็ย์  
หน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบลในเม้องฺ ตำาบลป่าพลู  

และตำาบลบ้านธีิ จังฺหวีัด็ลำาพูน

 ที�มาข่องการข่ับเคลื�อนกิจำกรรม

 การดำาเนินกิจกรรมของโครงการจังหวัดลำาพ่น มีการขับเคลื่อน
กิจกรรมโดยอาศัยทุนทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นสำาคัญ เนื่องจาก
จังหวัดลำาพ่นถือเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ มีมรดกทางวัฒนธรรมต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปล่กสร้าง อาคาร สถานที่ ตลอดจนถ่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิต และประเพณี ก่อให้เกิดเป็นภ่มิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า ด้วยเหตุ 
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นี�เอง คณะสงฆ์์จังหวัดลำาพ่นภายใต้การนำาของ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะ
จังหวัดลำาพ่น จึงได้คัดเลือกหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลที่มีความ 
โดดเด่นในเรื่องของการดำาเนินกิจกรรมภายในพื�นที่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ให้หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลสามารถเป็นส่วนหน่่งในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชน สามารถดำารงบทบาทของการที่เป็นส่วนหน่่งของ
องค์กรทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม สามารถเป็นที่พ่่งให้กับ
ชุมชนได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน  
การเยียวยาทางด้านจิตใจ และเสริมสร้างความสามัคคีให้กับชาวบ้านภายใน
ชุมชน ผู้ลจากการพิจารณาดังกล่าวส่งผู้ลให้มีหน่วยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบลที่มีความเหมาะสม โดยสามารถนำาเสนอได้ในสามส่วนสำาคัญ กล่าวคือ
 ส่วนที่หน่่ง เป็นกิจกรรมการอบรมให้ความร่้และเสริมสร้างทักษะ
ในการทำาโคมล้านนา โดยมีหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลป่าพล่เป็น
ผู้่้รับผู้ิดชอบ เนื่องจากพื�นที่ตำาบลป่าพล่นั�น มีต้นทุนทางวัฒนธรรมในการ
ทำาโคมไฟื้ล้านนา กล่าวคือ มีผู้่้มีฝ่ีมือในการทำาโคมล้านนาอย่่แต่ยังมิได้
รับการสนับสนุนให้เกิดเป็นอาชีพอย่างจริงจังเท่าที่ควร ดังนั�นหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลป่าพล่จึงเล็งเห็นความสำาคัญเกิดเป็นแนวคิดการ 
ขบัเคล่ือนกจิกรรม เพ่ือเป็นการสง่เสรมิการสรา้งสมัมาอาชีพของคนในพื�นทีใ่น
ตำาบลป่าพล ่มกีารสร้างอาชพีและพัฒนาอาชพีดา้นฝี่มอืในการทำาโคมลา้นนาให้
เกดิเป็นการสรา้งรายได้ของชมุชน อกีทั�งยงัสามารถเปน็การอนรุกัษว์ฒันธรรม
ท้องถิ่นให้คงอย่่ในชุมชนสืบไป
 ส่วนที่สอง เป็นกิจกรรมการอบรมให้ความร่้และเสริมสร้างทักษะใน
การทำากรวยดอกไม้และเทียน โดยมีหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลใน
เมืองเป็นผู้่้รับผู้ิดชอบ เนื่องจากตำาบลในเมือง เป็นเขตเมืองประวัติศาสตร์
โบราณเก่าแก่แห่งหน่่งในภาคเหนือ นั่นคือ เมืองหริภุญชัยในอดีต ซึ่ึ่งมี
โบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย เช่น วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  
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วัดมหาวัน วัดจามเทวี เป็นต้น โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวได้เดินทางมา
สักการบ่ชายังโบราณสถานต่าง ๆ เป็นจำานวนมาก สิ่งที่ควบค่่ไปกับโบราณ
สถาน สิ่งศักดิ�สิทธิ� และความเชื่อของคนไทยก็คือ การจุดธ่ป-เทียนมงคลและ
ดอกไมบ้ช่าประจำาวนัเกดิ ซึ่ึง่หากชมุชนมคีวามร่แ้ละทกัษะในการประดษิฐก์รวย
ดอกไม้และเทียนสักการะ จะนำามาซึ่ึ่งการเกิดอาชีพและสืบสานประเพณีความ
เชื่อของท้องถิ่นไว้ได้ต่อไป
 และส่วนที่สาม เป็นกิจกรรมการอบรมให้ความร่้และเสริมสร้างทักษะ
ในการแปรร่ปผู้ลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้ โดยมีหน่วยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบลบ้านธิเป็นผู้่้รับผู้ิดชอบ เนื่องจากปัญหาขยะนับเป็นปัญหาใหญ่อย่าง
หน่่งที่สังคมต้องเผู้ชิญในยุคปัจจุบัน อีกทั�งวิธีการจัดการขยะไม่ว่าจะเป็นการ
ฝ่งักลบ การเผู้ากำาจดั แต่ละวธิลีว้นสง่ผู้ลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมทีแ่ตกตา่งกนั
ได้แทบทั�งสิ�น หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลบ้านธิจึงได้เกิดแนวคิดที่ว่า
อยากนำาขยะที่เหลือกลับมาใช้ใหม่ผู่้านการประดิษฐ์เป็นสิ่งของเหลือใช้ เพ่ือ
เป็นทางออกในการลดขยะ และนำาสิ่งเหลือใช้มาทำาให้เกิดประโยชน์ส่งสุด
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 ข่ั�นตำอนการดำาเนินกิจำกรรม

 (1) คัดเลือกหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลที่มีความโดดเด่น  
โดยมีตัวแทนคณะสงฆ์์ในระดับจังหวัดเป็นผู้่้คัดเลือก
 (2) ลงพื�นที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล
ทั�ง 3 แห่ง เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม การใช้งบประมาณ ผู้ลที่ 
คาดหวัง และร่ปแบบการรายงานกิจกรรม
 (3) สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลทั�ง 
3 แห่ง เพื่อให้มีการดำาเนินกิจกรรมในพื�นที่ โดยกิจกรรมจะต้องเป็นกิจกรรม
ในระยะยาว กลา่วคอื จะตอ้งเหน็กระบวนการดำาเนินกจิกรรมตั�งแตเ่ริม่ตน้จน
สิ�นสุด
 (4) ประเมินผู้ลเพ่ือหาข้อบกพร่อง จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคในการ
ดำาเนินการ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือใช้ปรับปรุงและพัฒนาใน
สว่นทีด่ขีองโครงการ จดัทำาโครงการใหเ้ป็นมาตรฐาน เพ่ือใช้ในการดำาเนนิการ
โครงการในครั�งต่อไป

 ผู้ลลัพัธ์ที�เกิดข่ึ�น

 (1) ผู้่้เข้าร่วมโครงการมีความร่้ความเข้าใจเกี่ยวกับภ่มิปัญญาท้องถิ่น 
และสามารถถา่ยทอดองคค์วามร่ไ้ปส่ค่นรุน่หลงัได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่ง 
เกี่ยวกับการทำาโคมไฟื้ล้านนา การทำากรวยดอกไม้และเทียน
 (2) เกิดกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและ 
เยาวชนทีเ่ข้าร่วมโครงการกับวดัเพ่ิมมากขึ�น เชน่ จากคนทีไ่ม่คอ่ยเขา้วดัทำาบญุ 
มีการเข้าวัดบ่อยขึ�น เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดกับชุมชนส่งผู้ลให้
พระสงฆ์์สามารถนำาหลักคำาสอนในการดำาเนินชีวิตสอดแทรกไปในกิจกรรม 
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การดำาเนินงานต่าง ๆ ได้เป็นการเพ่ิมบทบาทของคณะสงฆ์์และหน่วยอบรม 
ประชาชนประจำาตำาบลเพิ่มมากขึ�น ซึ่ึ่งเป็นผู้ลดีต่อการดำาเนินโครงการต่าง ๆ 
ในอนาคตของคณะสงฆ์์
 (3) ผู้่้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่
ครอบครัวและกลุ่มคนในชุมชน เนื่องจากกิจกรรมของโครงการเป็นการช่วย
ส่งเสริมหัตถกรรมในครัวเรือนแก่ผู้่้เข้าร่วมการอบรม
 (4) สามารถช่วยลดปริมาณขยะภายในชุมชน อีกทั�งยังเป็นการ 
นำาสิ่งของเหลือใช้มาทำาให้เกิดม่ลค่าเพิ่ม

 ความสอดคลอ้งกบัพันัธกจิำข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล

 (1) ดา้นสมัมาชีพ การดำาเนนิกจิกรรมของหนว่ยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบลทั�ง 3 แห่ง ให้ความสำาคัญกับการสร้างอาชีพให้กับผู้่้เข้าร่วมกิจกรรม 
โดยอาศยัวัฒนธรรมและภ่มิปัญญาทอ้งถิน่ ทีแ่สดงใหเ้หน็ผู่้านภาษา ประเพณี 
วิถีชีวิต การทำาโคมไฟื้ล้านนา กรวยดอกไม้และเทียน ตลอดจนถ่งการสร้าง
ผู้ลิตภัณฑ์จากสิ่งของเครื่องใช้ จึงถือเป็นการประกอบอาชีพที่ถ่กต้องตาม
กฎหมาย เป็นการเลี�ยงชีพโดยชอบธรรม ทำาด้วยความสุจริต และถ่กต้อง
ตามหลักศีลธรรม ซึ่ึ่งสอดคล้องกับพันธกิจในด้านสัมมาชีพของหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล
 (2) ด้านสามัคคีธรรม การดำาเนินกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลทั�ง 3 แห่ง มีจุดร่วมหน่่งที่เหมือนกันก็คือ การส่งเสริม 
ให้คนในชุมชนเกิดความร่วมมือ โดยไม่ปิดกั�นว่าจะเป็นเด็ก คนหนุ่ม หรือ 
คนแก่ เป็นโยม หรือเป็นพระสงฆ์์ ดังนั�นผู้ลที่ได้รับจากการทำากิจกรรมจึง
สะทอ้นใหเ้หน็ถง่ความสามคัค ีโดยมวีฒันธรรมทอ้งถิน่เป็นเครือ่งมอืสำาคญัที่
ใชเ้ป็นสือ่กลางเพ่ือใหค้นในชมุชนมกิีจกรรมทีไ่ดท้ำารว่มกนั เกิดความตระหนกั
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และร่้คุณค่าของท้องถิ่นตนเอง เกิดเป็นสำาน่กรักบ้านเกิด ควบค่่ไปกับการ
ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
 (3) ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม การดำาเนินกิจกรรมของหน่วย
อบรมประชาชนประจำาตำาบลทั�ง 3 แห่ง สามารถยกระดับศีลธรรมให้เกิด
กับผู้่้เข้าร่วมกิจกรรม แม้ว่าเนื�อหากิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การอบรม 
ให้ความร่้ และเสริมสร้างทักษะทางด้านอาชีพเป็นหลัก แต่ก็ไม่ได้ละเลย
ที่จะนำาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหน่่งในการดำาเนิน
กิจกรรม นอกจากนี� ในด้านวัฒนธรรม กิจกรรมจำานวน 2 กิจกรรม จาก
ทั�งสิ�น 3 กิจกรรมนั�น มีความสอดคล้องกับเรื่องการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมอย่างชัดเจน กล่าวคือ การอบรมมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความร่ ้
ผู้่้ เข้าร่วมมีโอกาสได้ฝ่ึกฝ่นการทำาโคมล้านนา กรวยดอกไม้และเทียน  
จนเกิดเป็นความชำานาญในระดับหน่่ง ผู้่้เข้าร่วมกิจกรรมบางคนสามารถนำา
สิ่งที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อได้ ผู้่้มีความชำานาญที่รับบทบาทเป็นวิทยากรก็มี
โอกาสนำาสิ่งที่ตนเองร่้มาถ่ายทอดต่อ เกิดเป็นความภาคภ่มิใจทั�งแก่วิทยากร
และผู้่้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการส่งต่อภ่มิปัญญาท้องถิ่นไปยังกลุ่มเยาวชน 
คนรุ่นใหม่ต่อไป
 เครือข่่ายที�เข่้ามามีส่วนร่วม

 จากการดำาเนินโครงการได้นำาไปส่่ เครือข่ายความร่วมมือดังนี�  
คณะสงฆ์์จังหวัดลำาพ่นในนามของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
ประกอบด้วย อ.ป.ต.ในเมือง อ.ป.ต.ป่าพล่ อ.ป.ต.บ้านธิ หน่วยงานราชการ
ประกอบด้วย เทศบาลตำาบลบ้านธิ เทศบาลเมืองลำาพ่น กำานันผู้่้ใหญ่บ้าน
ตำาบลบ้านธิ องค์การบริหารส่วนตำาบลป่าพล่ กำานันผู้่้ใหญ่บ้านตำาบลป่าพล่ 
โรงเรียนวัดป่าต่งห้วยยาบ โรงเรียนวัดป่าสัก โรงเรียนเทศบาลตำาบลบ้านธิ 
โรงเรียนวัดสันทราย ชุมชนท่าขาม-บ้านฮั่อม หม่่บ้านป่าพล่ หม่่บ้าน 
ห้วยกองเล๊าะ และหม่่บ้านทุ่งม่าน
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การดำาเนินงานข่องหน่วยอบรม
ประชาชนประจำำาตำำาบลตำ้นแบบ
ภาคตำะวันออกเฉัียงเหนือ19

4

19  พชิติ ปุรมิาตร. (2563). การเสรมิสรา้งสขุ่ภาวะเชงิพัทุธข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล 
(อ.ป.ตำ.) สงัคมไทยสำาหรบัโครงการถีอดบทเรยีนการทำางานเชงิพัื�นที�หนตำะวนัออก (รายงานผู้ล
การวิจัย). พระนครศรีอยุธยา: โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบลในสังคมไทย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำานัก
สนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 
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4.1.1 โครงการพััฒนาการมีส่วนร่วมข่องชุมชนส้่การเป็น
หน่วยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบลตำ้นแบบ 

ด็ำาเนินการโด็ย์  
หน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบลโคกสี จังฺหวีัด็ขอนแก่น

4.1 การดำาเนินงานข่องเครือข่่ายหน่วยอบรมประชาชน
ประจำำาตำำาบลตำ้นแบบหนตำะวันออก

 หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ตำาบลโคกสี อำาเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ภายใต้การนำาของ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. 
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นและรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ถือเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำา 
ตำาบลที่มีการทำางานกับชุมชนอย่างเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การนำา
พันธกิจทั�ง 8 ด้าน มาเป็นกรอบการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน 
โดยอาศัยคณะสงฆ์์ในระดับจังหวัดร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันทางการศ่กษาเป็นกลไกสำาคัญในการ 
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ขับเคล่ือนกิจกรรม อีกทั�งยังดำาเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา 
สุขภาวะองค์รวม กล่าวคือ สุขภาวะทางกาย ประกอบด้วย การจัดถวาย
อาหารเพ่ือสุขภาพ ประชาชนรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
ปล่กผู้ักปลอดสารพิษบริโภค ส่งเสริมการมีสัมมาชีพในชุมชน ลดรายจ่าย 
จำาหน่ายผู้ักปลอดสารพิษ เป็นต้น สุขภาวะทางจิตใจ วัดจัดกิจกรรมส่งเสริม
ชุมชนสร้างความดี ความงาม ฝ่ึกสติ สุขภาวะทางสังคม วัดจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน ส่งเสริมชุมชนให้มีความสามัคคี สร้างความเข้มแข็ง 
ความยุติธรรม ลดความขัดแย้งในชุมชนโดยใช้ธรรมสังคมสันติ และสุขภาวะ
ทางปัญญา เป็นการสงเคราะห์ประชาชนด้วยธรรมรสให้มีปัญญา ช่วยเหลือ 
ประชาชนผู้่ย้ากไร ้และประสบทกุขภั์ย กระจายขอ้ม่ล ขา่วสารทางราชการ เป็น
ศน่ยก์ลางการเรยีนร่ก้ารฝ่กึอาชพีแกป่ระชาชน ประชาชนมปีญัญารอบร่เ้ท่าทนั 
ดำารงชีวิตตามวิถีชาวพุทธ ใช้ปัญญาอย่่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดปัญญา 
บรรลุซึ่ึ่งอิสรภาพ ส่งผู้ลให้งานเผู้ยแผู้่พระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพและมี
ความเชื่อมโยงระหว่างคณะสงฆ์์กับชุมชนได้

 ที�มาข่องการข่ับเคลื�อนกิจำกรรม

 ผู้ลจากการอบรมเชิงปฏิิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์์ 
ของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล” ได้นำาไปส่่การพัฒนาโครงการที่ต่อย
อดกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลโคกสี โดยเห็นว่าการ
ดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลยังคงขาด
มิติของการมีส่วนร่วมจากชุมชน อีกทั�งยังขาดการจัดการความร่้เป็นระบบ
กิจกรรมยังคงขาดซ่ึึ่งการวางแผู้น การนำาเสนอผู้ลและการดำาเนินกิจกรรม
ในร่ปแบบของการสื่อสารสาธารณะ ส่งผู้ลให้กิจกรรมจำานวนมากภายใต้
การดำาเนินการของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลโคกสีไม่เป็นที่รับ



114 |

ร่้ของสังคมในวงกว้างเท่าที่ควร ทั�งที่ความเป็นจริงแล้วกิจกรรมจำานวน
มากได้ส่งผู้ลกระทบในทิศทางที่ดีต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั�งศ่นย์ 
พุทธเกษตร การสมทบทุนสร้าง “อาคารผู้่้ป่วยใน” โรงพยาบาลขอนแก่น 2 
การจัดกิจกรรมเผู้ยแพร่องค์ความร่้ทางพระพุทธศาสนาบ่รณาการกับการ 
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในตำาบลโคกสีและตำาบลต่าง ๆ การอนุเคราะห์  
ธรรมรสและวัตถุธรรม สิ่งของที่ใช้เยี่ยมประชาชนผู้่้ส่งอายุ ผู้่้ป่วยติดเตียง 
การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย การป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรคโดยเฉพาะโรคทางจิตใจ มีการใช้
หลักธรรมนำาเสนอผู้่านสถานีวิทยุอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
 จากที่กล่าวมาข้างต้น นำาไปส่่การเสนอของบประมาณจากโครงการ 
เสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) 
ในสงัคมไทย ภายใตโ้ครงการท่ีชือ่ว่า “โครงการพัฒนาการมีสว่นรว่มของชมุชน 
ส่่การเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลต้นแบบ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
รวบรวมและสรุปองค์ความร่้ กิจกรรมและผู้ลสำาเร็จของการดำาเนินกิจกรรม 
ในนามของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลโคกสี การสร้างกระบวนการมี 
ส่วนร่วมกับชุมชน โดยการเชิญผู้่้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากภายนอกไม่ว่าจะเป็น 
หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคธุรกิจและหน่วยงานภาคประชาสังคม 
ใหม้กีารรว่มกนัวางแผู้นการขบัเคลือ่นกิจกรรมการลงพื�นที ่
เยี่ยมเยือนชาวบ้านบริเวณรอบหน่วยอบรมประชาชน 
ประจำาตำาบลโคกสี เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี 
ระหวา่งบา้น วดั และโรงเรยีน อนัเป็นการแสดงให้ 
เห็นถ่งบทบาทขององค์กรทางพระพุทธศาสนา 
ที่ยังคงย่ดโยงกับสังคม อีกทั�งยังแสดงให้เห็นถ่ง 
การปรับตัวเพ่ือให้สอดรับกับสภาพความเปลี่ยน 
แปลงทางสังคมในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม
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 ข่ั�นตำอนการดำาเนินกิจำกรรม

 (1) เขียนโครงการเพ่ือเสนอขอทุนสำาหรับการขับเคลื่อนกิจกรรม 
ผู้่้รับผู้ิดชอบโครงการได้มีการเขียนโครงการเพ่ือเสนอขอทุนสำาหรับการ 
ขับเคลื่อนกิจกรรมจากโครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย ซึ่ึ่งจะต้องเขียนโครงการตาม
แบบฟื้อร์มที่กำาหนดไว้ โดยรายละเอียดในแบบฟื้อร์มประกอบด้วย ที่มาและ
เหตุผู้ล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ความสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล กิจการพระพุทธศาสนา และเป้าหมายของสำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 (2) การประชุมเพ่ือชี�แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
หลังจากที่มีการเขียนโครงการเพ่ือเสนอต่อผู้่้ ให้ทุนเป็นที่ เรียบร้อย  
ผู้่้รับผู้ิดชอบโครงการได้ทำาการจัดประชุมเพ่ือชี�แจงวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของโครงการ เพ่ือให้เกิดภาพการบ่รณาการแผู้นงานหน่วยอบรม 
ประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) จังหวัดขอนแก่นกับแผู้นงานมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เชื่อมโยงกิจกรรม แผู้นงาน
ขององค์กร หน่วยงานในพื�นที่ และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
 (3) การอบรมและให้ความร่ ้“การเสริมสร้างสขุภาวะเชงิพทุธของหนว่ย
อบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.)” สง่เสรมิพฒันาการมีสว่นร่วมของชมุชน
ส่่การเป็นสังคมคุณธรรม สร้างเครือข่ายชุมชนคุณธรรมในเขตบริการ เพ่ือ
จัดตั�งศ่นย์ประสานงานหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลอย่างเป็นร่ปธรรม 
และทดลองลงพื�นที่ปฏิิบัติการด่แลผู้่้ส่งอายุ ผู้่้ป่วยติดเตียงในเขตตำาบลโคกสี 
ร่วมกัน
 (4) การลงพื�นที่เยี่ยมเยียนผู้่้ส่งอายุและผู้่้ป่วยติดเตียงบริเวณโดยรอบ 
หลังจากที่ผู้่้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมมีความร่้ความเข้าใจในพันธกิจของ
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หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลเป็นที่เรียบร้อย ผู้่้รับผู้ิดชอบโครงการได้
จัดกิจกรรมการลงพื�นที่เยี่ยมเยียนผู้่้ส่งอายุและผู้่้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอย่่ใน
ชุมชนบริเวณรอบพื�นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น
 (5) จัดกิจกรรมให้ความร่้และจัดกิจกรรมป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้
ผู้่้เข้าร่วมกิจกรรมมีความร่้และทราบถ่งวิธีการป้องกันไวรัสอย่างถ่กวิธี มีการ
ร่วมทำาความสะอาดเพ่ือชะล้างสิ่งสกปรก เพ่ือป้องกันเชื�อโรคที่เกาะอย่่ตาม
พื�นและสถานที่ต่าง ๆ
 (6) การจัดตั�งโรงทานสาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคม สร้างขวัญและ 
กำาลังใจให้กบัประชาชนมีการนำาหลกัธรรมมาใช้เพ่ือการเยยีวยาจติใจใหค้ลาย 
ทุกข์จากสถานการณ์ที่กำาลังเกิดขึ�น และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้ 
รับผู้ลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการ
ดำาเนินการตามพระดำาริในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆ์ราช  
สกลมหาสังฆ์ปริณายก ที่พระองค์ทรงมีดำาริให้
วัดทั่วทั�งประเทศนั�นได้ให้ความช่วย
เหลือประชาชน และใช้พระธรรม
คำาสอนในการให้คำาปรึกษาและ
เยียวยาจิตใจให้กับประชาชน 
โดยสามารถส่งมอบสิ่งของ
เครื่องใช้ อาหารและนำ�าด่ืม ให้
กับประชาชนบริเวณพื�นที่เป็น
จำานวนกว่า 1,000 คน 
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 ผู้ลลัพัธ์ที�เกิดข่ึ�น

 (1) ผู้่้เข้าร่วมกิจกรรมมีความร่้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล โดยทราบว่าเป็นหน่วยงานอะไร มีหน้าที่อะไร และ
ปัจจุบันมีบทบาทอย่างไรต่อสังคม
 (2) ผู้่้ส่งอายุและผู้่้ป่วยติดเตียงได้รับการเยี่ยมเยียนให้กำาลังใจ  
ได้รับสิ่งของเครื่องใช้ที่จำาเป็นต่อการดำารงชีพ
 (3) เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์์ หน่วยงานราชการ  
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ทำาหน้าที่ในการหนุนเสริมการทำางาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ�น
 (4) ผู้่้ที่ได้รับผู้ลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส
โคโรนา 2019 ได้รับการช่วยเหลือทางด้านสิ่งของเครื่องใช้ อาหารและ 
นำ�าด่ืม อีกทั�งยังเกิดความตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะนำาไปส่่การติดเชื�อ
โรคดังกล่าว

 ความสอดคลอ้งกบัพันัธกจิำข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล

 (1) ด้านสาธารณสงเคราะห์ กิจกรรมการลงพื�นที่ เยี่ยมเยียน 
ผู้่ส้ง่อายแุละผู้่ป่้วยตดิเตยีง ตลอดจนถง่การจัดตั�งโรงทานสาธารณสงเคราะห์
เพ่ือสงัคม มคีวามสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบล
ในด้านสาธารณสงเคราะห์ เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือเกื�อก่ลสังคม เป็นการ
ธำารงบทบาทขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติสุข
และเป็นส่วนหน่่งในการด่แลสังคม
 (2) ดา้นสุขภาพอนามยั กิจกรรมการให้ความร่้เกี่ยวกับหลักการปฏิิบัติ
เพ่ือหลีกหนีจากภาวะความเสี่ยงที่เกี่ยวกับโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019  



118 |

มีความสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลด้าน
สุขภาพอนามัย เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมภ่มิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ  
มีการทำางานอย่างบ่รณาการร่วมกับหน่วยงานทางสาธารณสุข ผู้่านการ
ประยุกต์ใช้พิธีการทางพระพุทธศาสนาร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่
 (3) ด้านสามัคคีธรรม การทำางานอย่างบ่รณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ เป็นการแสดงให้เห็นว่าหน่วยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบลโคกสีได้ให้ความสำาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม ดังสะท้อนให้เห็น
จากวัตถุประสงค์สำาคัญข้อหน่่ง นั่นคือการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 
ในพื�นที ่โดยเหน็วา่การมสีว่นรว่มจะเขา้มามีสว่นสำาคัญในการสรา้งความสมคัร
สมานสามัคคีให้กับประชาชนในพื�นที่ ไม่มีการแบ่งฝ่ักแบ่งฝ่่าย เกิดความร่วม
แรงร่วมใจเพื่อขับเคลื่อนให้สังคมอย่่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
 (4) ดา้นกตญัญูก่ตเวทติาธรรม การลงพื�นทีเ่ยีย่มเยยีนผู้่ส้ง่อายภุายใน
ชุมชน สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลในด้าน
กตญัญูก่ตเวทิตาธรรม โดยผู้่้รบัผู้ดิชอบโครงการเหน็ว่าในสภาพสังคมปัจจุบนั 
มผีู้่ส้ง่อายุจำานวนมากทีถ่ก่ทอดทิ�งใหอ้ย่บ่า้นอย่างโดดเด่ียวเพียงลำาพงั ซ่ึึ่งสิง่
ดังกล่าวอาจนำาไปส่่ภาวะซึ่ึมเศร้าในผู้่้ส่งอายุ เป็นความทุกข์ทางจิตใจที่ส่งผู้ล
ต่อสุขภาพกายในระยะยาว การลงพื�นที่เพื่อพ่ดคุย ให้กำาลังใจ แลกเปลี่ยนสุข
ทุกข์กับผู้่้ส่งอายุจึงเป็นวิธีการหน่่งที่ช่วยแก้ไขสภาวการณ์ดังกล่าวได้ในระดับ
หน่่ง อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างตรงจุดนั�น จำาเป็นอย่าง
ยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารดำาเนนิกิจกรรมในระยะยาว ผู้า่นการอาศยัหนว่ยงานทีมี่สว่น
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสำานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัด แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม การดำาเนินกิจกรรมในครั�งนี�เป็นการ
สะทอ้นให้เหน็ว่าหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลโคกสี ยงัคงใหค้วามสำาคัญ
กับผู้่้ส่งอายุในพื�นที่
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 เครือข่่ายที�เข่้ามามีส่วนร่วม

 เครือข่ายความร่วมมือสำาคัญที่มีส่วนในการสนับสนุนการดำาเนิน
กิจกรรมในครั�งนี�ประกอบด้วย คณะสงฆ์์จังหวัดขอนแก่น หน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ตำาบลโคกสี เทศบาลนครขอนแก่น  
ตำารวจภ่ธรจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลโคกสี  
องค์การบริหารส่วนตำาบลโคกสี ชมรมกำานันผู้่้ใหญ่บ้านตำาบลโคกสี อสม.
โคกสี ชมรมรวมพลคนพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตขอนแก่น
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4.1.2 โครงการสร้างโอกาสและบ้รณาการ 
สร้างสังคมดี เศีรษฐกิจำดีและสิ�งแวดล้อมดี 

ตำามแนวสุข่ภาวะเชิงพัุทธ 

ด็ำาเนินการโด็ย์  
หน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบลเอราวีัณ จังฺหวีัด็เลย์

 การพัฒนาสังคมตามแนวพุทธศาสนา ถือเป็นการพัฒนาทางเลือก 
รป่แบบหน่ง่ทีมี่ความแตกต่างจากการพัฒนากระแสหลกั กล่าวคือ การพัฒนา 
ตามแนวพุทธศาสนาเป็นการพัฒนาที่มิได้ให้ความสำาคัญเฉพาะมิติทาง
เศรษฐกิจหรือความเจริญทางวัตถุเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความสำาคัญ
กับมิติทางจิตใจหรือแม้กระทั่งมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่จะ
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอย่่ของ
ประชาชนได้อย่างยั่งยืนนั�น จะต้องเป็นการพัฒนาในหลายมิติควบค่่กันไป 
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การให้ความสำาคัญแต่เฉพาะด้านใดด้านหน่่งนั�นจะนำาไปส่่ภาวะที่ไร้ซึ่ึ่ง 
ความสมดุล ดังจะเห็นได้จากสภาพสังคมในปัจจุบันที่ประชาชนต้องประสบ
กับความทุกข์ทางจิตใจ แม้ว่าจะมีความม่ังค่ังทางด้านวัตถุสิ่งของมากมาย
เพียงใดก็ตาม ทั�งนี� เม่ือพิจารณาในประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมก็จะ 
พบว่า พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อมนั�นมีความสอดคล้องกันทั�งในเชิงหลักคิด 
และวิธีการ การพัฒนาทั�งทางธรรมและทางธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับ
การพัฒนาอย่างควบค่่กันไป เพราะหากคนในสังคมมีศีลธรรมและคุณธรรม
ในจิตใจ ดำารงชีวิตอย่่ในสภาพแวดล้อมที่สมบ่รณ์ มีทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ใช้ประโยชน์บนพื�นฐานของความพอดี เกิดการแบ่งปัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย 
สังคมดังกล่าวก็จะเป็นสังคมที่คนส่วนใหญ่พ่งปรารถนา หน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลเอราวัณได้เห็นถ่งความสำาคัญดังกล่าว จึงได้เสนอขอ 
ทุนสนับสนุนเพ่ือดำาเนินโครงการสร้างโอกาสและบ่รณาการสร้างสังคมดี 
เศรษฐกิจดีและสิ่งแวดล้อมดีตามแนวสุขภาวะเชิงพุทธ

 ที�มาข่องการข่ับเคลื�อนกิจำกรรม

 หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลเอราวัณ ดำาเนินงานตั�งแต่ปี 2546 
จนถ่งปัจจุบัน มีการดำาเนินกิจกรรมมากมายอาทิ การจัดกิจกรรมประชุม 
เผู้ยพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมเกี่ยวกับหม่่บ้านรักษาศีล 5 การสร้าง 
สุขอนามัยแก่ประชาชนในอำาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย จัดการรณรงค์ให้ทุกวัด 
มีต่้ยาประจำาวัดเพ่ือใช้พยาบาลพระภิกษุสามเณรประชาชนที่มาปฏิิบัติ
ธรรมรวมถ่งประชาชนใกล้วัดให้ได้รับการสงเคราะห์ตามความเหมาะสม 
อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 
ผู้่านการจัดอบรมความร่้แก่พระภิกษุสามเณร การรณรงค์ให้ลดละเลิก 
สุราและบุหรี่ที่ประชาชนนิยมบริโภคช่วงเข้าพรรษาของทุกปี ผู้ลการ
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ดำาเนินการ พบว่า ประชาชนผู้่้ส่งอายุ ประชาชนผู้่้ติดบุหรี่และเหล้า 
มีการสมัครเข้าร่วมโครงการที่วัดจัดกิจกรรมละ เลิก อบายมุข นอกจากนี� 
ยังมีกิจกรรมขยายผู้ลไปยังผู้่้ส่งอายุบางคนที่มีปัญหาสุขภาพ นำาไปส่่ 
การสำารวจและด่แลจัดทำาแผู้นออกเยี่ยมและให้กำาลังใจเป็นการพยาบาล 
ทางร่างกายและจิตใจ มีการดำาเนินกิจกรรมต่อเนื่อง และอาศัยกระบวนการ 
มีส่วนร่วม ส่งผู้ลต่อการเกิดนวัตกรรมสังคมในการสร้างสุขภาวะ โดยเฉพาะ
กิจกรรมสร้างโอกาสและบ่รณาการสร้างสังคมดี เศรษฐกิจดีและสิ่งแวดล้อม
ดีตามแนวสุขภาวะเชิงพุทธ
 การขับเคลื่อนกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลใน
ครั�งนี�ได้รับความเมตตาจาก พระคร่กวีธรรมนิเทศก์ ประธานโครงการ  
ขับเคลื่อนโครงการโดย พระคร่สุมนธรรมนาถ ตำาแหน่งประธานหน่วย
อบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ในอำาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย  
ร่วมกับเขตปกครองคณะสงฆ์์ ภาค 8 ตลอดระยะเวลาที่ผู้่านมา วัดเอราวัณ
พฒันารามมีลกัษณะเด่นในดา้นการประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
กิจกรรมวัดพัฒนาชุมชนตำาบลผู้าอนิแปลง อำาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย เพื่อให้
ประชาชนได้ช่วยเหลือตนเองได้และพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถ่กต้องตาม
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น วัดกับหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) 
เป็นศ่นย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงานในการที่จะร่วมกัน
พฒันาทอ้งถิน่ใหเ้จรญิกา้วหนา้ในทกุดา้น นำาความคิดสรา้งสรรคข์องประชาชน
มาพัฒนาหม่่บ้านให้เจริญรุ่งเรือง

 ข่ั�นตำอนการดำาเนินกิจำกรรม

 หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ในอำาเภอเอราวัณ 
จังหวัดเลย เขตปกครองคณะสงฆ์์ ภาค 8 ภายใต้โครงการสร้างโอกาส
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และบ่รณาการสร้างสังคมดี เศรษฐกิจดีและสิ่งแวดล้อมดีตามแนวสุขภาวะ 
เชิงพุทธ มีกระบวนการเกิดดำาเนินโครงการอย่างมีส่วนร่วมโดยสามารถ 
นำาเสนอได้ดังนี�
 (1 ) การประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง เ พ่ือชี�แจง
วัตถุประสงค์ ความคาดหวัง และวิธีการดำาเนินกิจกรรม อีกทั�งยังเป็นการ
ส่งมอบภาระความรับผู้ิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ให้กับภาคีเครือข่ายดังกล่าว 
เป็นการกระจายภาระงานให้ตรงตามความถนัดของแต่ละหน่วยงาน  
ก่อนที่จะแสวงหาจุดร่วมในการทำางานร่วมกัน การประชุมในลักษณะนี�มีการ
จัดขึ�นเป็นประจำาทุกเดือน
 (2) การอบรมแกนนำาเพ่ือนำาความร่้ไปขยายผู้ลต่อในพื�นที่ เป็นการ
อบรมโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสำาคัญ โดยเห็นว่าสังคมจะ
ดีขึ�นได้นั�นจะต้องสร้างให้คนมีคุณธรรมและจริยธรรมภายในจิตใจ แกนนำา 
ดังกล่าวเม่ือผู้่านการอบรมแล้วจะต้องนำาสิ่งที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อยังพื�นที่
ชุมชนของตนเอง เพ่ือเป็นการขยายองค์ความร่้ แสวงหาเครือข่าย และการ
ทำางานอย่างมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
 (3) การขับเคลื่อนกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับมิติทางด้านสังคม  
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ พื�นที่บริเวณโดยรอบของหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลเอราวัณมีการขับเคลื่อนกิจกรรมที่หลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง 
ความคาดหวังเพ่ืออยากให้สภาพสังคมและความเป็นอย่่ของคนในชุมชน 
เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ�น ทั�งการอบรมให้ความร่้คุณธรรมจริยธรรม การอบรม
ให้ความร่้เกี่ยวกับหลักการด่แลสุขภาพ การรณรงค์เพ่ือไม่ให้คนในชุมชนยุ่ง
เกี่ยวกับสุราและยาเสพติด การฟ้ื้�นฟ่ื้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใน
ชุมชน เป็นต้น  
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 ผู้ลลัพัธ์ที�เกิดข่ึ�น

 การดำาเนินโครงการสร้างโอกาสและบ่รณาการสร้างสังคมดี 
เศรษฐกิจดีและสิ่งแวดล้อมดีตามแนวสุขภาวะวิถีพุทธ ได้นำาไปส่่ผู้ลลัพธ์ที่
สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของชมุชนไดอ้ย่างเหมาะสม โดยสามารถ
นำาเสนอได้ดังนี�
 (1) เกิดเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื�นที่ อันประกอบด้วย 
คณะสงฆ์์จังหวัด หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และภาคประชาสังคม 
โดยเครือข่ายดังกล่าวทำาหน้าที่เป็นแกนนำาผู้่้สร้างความเปล่ียนแปลง ผู้่้ทำา
หน้าที่เป็นผู้่้ขยายต่อองค์ความร่้ผู่้านการนำาวิธีคิดและเครื่องมือการทำางานที่
ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดต่อให้กับชาวบ้านในพื�นที่ของตนเอง
 (2) ผู้่้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความร่้ความเข้าใจทางด้านพระพุทธ
ศาสนา ได้รับการยกระดับทางด้านจิตใจ เกิดกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม ที่แสดงออกผู้่านวิถีชีวิตของประชาชนในพื�นที่ ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมวัดบ่รณาการให้เกิดการรักษาศีล งานวัด งานบุญปลอดเหล้า  
ปลอดการพนัน การรณรงค์จัดพื�นที่วัดให้เป็นที่งดส่บบุหรี่ เป็นต้น
 (3) เกิดความเปล่ียนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมในพื�นที่ เครือข่าย
ความร่วมมือที่เกิดขึ�นได้มีการขับเคล่ือนกิจกรรมในหลายมิติ หน่่งในนั�นเป็น
มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม มีการจัดตั�งคณะกรรมการด่แลสิ่งแวดล้อมในระดับ
ชุมชน เกิดธรรมน่ญชุมชนที่เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการด่แล ฟื้้�นฟื้่ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในพื�นที่ การกำาหนดขอบเขตการเข้าไปใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่
อย่่บริเวณชุมชน เกิดกิจกรรมการอนุรักษ์ผู้่านการปล่กต้นไม้ การป้องกัน
ไฟื้ป่า ซ่ึึ่งวิธีการทั�งหมดที่กล่าวมานั�นอย่่บนพื�นฐานของพระพุทธศาสนา  
ทั�งการใชพื้�นทีวั่ดเป็นศน่ยก์ลางในการทำากจิกรรม การนำาหลกัธรรมคำาสอนมา
ประยุกต์ใช้ และการขับเคลื่อนงานโดยพระสงฆ์์เป็นสำาคัญ 
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 ความสอดคลอ้งกบัพันัธกจิำข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล

 (1) ด้านสุขภาพอนามัย มีการถ่ายทอดความร่้ในเรื่องสุขภาวะ 
องค์รวมให้กับผู้่้ร่วมโครงการ โดยเน้นไปที่เรื่องของสุขภาวะทางกายและ 
สุขภาวะทางจิตใจเป็นสำาคัญ ผู้่านการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ควบค่่ไปกับความร่้ทางด้านสาธารณสุข การประยุกต์ใช้หลักธรรมเพ่ือ 
ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพให้กับชาวบ้านในพื�นที่ ถือเป็นวิธีการที่มีความ 
เหมาะสมกับสภาพบริบทเป็นอย่างมาก
 (2) ด้านสันติสุข กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้กับ
คนในชุมชน เพ่ือเป็นศ่นย์รวมพลังในการป้องกันหม่่บ้านให้เกิดสันติสุขช่วย
กันปกป้องพิทักษ์รักษาชีวิต และทรัพย์สินของทุกคนในหม่่บ้านให้เกิดความ
ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นโจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือภัยอ่ืน ๆ ให้
ทุกคนนอนตาหลับ เข้าทำานองว่า ถ่งคราวมีทุกข์ ช่วยกันแก้ไข ถ่งคราวสุข
สบายก็ไม่ตกอย่่ในความประมาท โดยมีกิจกรรมที่ให้วัดเน้นบทบาทสนอง
ตอบเป้าประสงค์ของพุทธศาสนิกชนที่ชัดเจนออกมา ในฐานะผู้่้ให้ที่พ่่ง  
ทางกาย ทางใจ พัฒนาด้านถาวรวัตถุและศาสนสถาน

 เครือข่่ายที�เข่้ามามีส่วนร่วม

 จากการดำาเนินโครงการได้นำาไปส่่การเกิดขึ�นของเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์์ในพื�นที่ตำาบลเอราวัณ ตำาบลทรัพย์ไพวัลย์ และ
ตำาบลผู้าสามยอด โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการดำาเนิน
กิจกรรมได้แก่ ผู้่้ส่งอายุและผู้่้ป่วยติดเตียง รวมถ่งประชาชนในพื�นที่
พัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลผู้าอินทร์แปลง ตำาบลเอราวัณ  
ตำาบลทรัพย์ไพวัลย์ และตำาบลผู้าสามยอด
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4.1.3 โครงการก้่จำานสร้างสุข่ภาวะชุมชน
พัยาบาลกาย พัยาบาลใจำ 

ด็ำาเนินการโด็ย์  
หน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบลกู่จาน จังฺหวีัด็ย์โสธีร

 การขับเคล่ือนกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และวัดนาเวียง ตำาบลก่่จาน อำาเภอคำาเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร ได้ดำาเนินกิจกรรมร่วมกันมาตั�งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2560 ใน
ร่ปแบบของการพัฒนาศ่นย์การเรียนร่้เศรษฐกิจชุมชน เนื่องจากชุมชน 
ก่่จาน อำาเภอคำาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ประชาชนในชุมชนมีการปล่กพืช
หมุนเวียนอย่างถั่วลิสงเป็นจำานวนมาก ส่งผู้ลให้ในบางฤด่กาลมีปริมาณ
ผู้ลผู้ลติมากเกนิความตอ้งการของตลาดจนมรีาคาตกตำ่า พระครเ่กษมคณุากร 
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ในฐานะเจ้าอาวาสวัดนาเวียง และเป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบลก่่จาน จึงดำาเนินการประชุมร่วมกับครัวเรือนที่ปล่กถั่วลิสงถ่งแนวทาง
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนในชุมชนมีรายได้จาก
พชืผู้ลทางการเกษตรตลอดทกุฤด่กาล จงึเปน็ทีม่าของการชกัชวนชาวบา้นรวม
กลุ่มพัฒนาและจัดตั�งวิสาหกิจชุมชนเพ่ือแปรร่ปผู้ลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ซ่ึึ่งพอ
จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้่้ปล่กถั่วลิสงและเกิดการจ้างงานคนในชุมชน
เพ่ือด่แลการแปรรป่ผู้ลติภัณฑ์ดงักล่าว ซ่ึึ่งถอืเป็นจดุเริม่ตน้การทำางานร่วมกบั
ชุมชนของพระคร่เกษมคุณากร จนนำาไปส่่การจัดตั�งศ่นย์การเรียนร่้และศ่นย์
การแปรร่ปผู้ลิตภัณฑ์ถั่วลิสงในชุมชน

 ที�มาข่องการข่ับเคลื�อนกิจำกรรม

 นอกเหนือจากการขับเคล่ือนภารกิจด้านการส่งเสริมสัมมาชีพของ
คนในชุมชนผู้่านการจัดตั�งศ่นย์แปรร่ปผู้ลิตภัณฑ์ถั่วลิสงในชุมชนก่่จาน 
พระคร่เกษมคุณากร เจ้าอาวาสวัดนาเวียง และประธานหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลก่่จาน ได้เล็งเห็นว่าคนในชุมชนยังประสบปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพและอนามัย โดยเฉพาะยังมีผู้่้ที่ส่บบุหรี่และด่ืมสุรา ตลอดจนมี 
ผู้่้ป่วย ผู้่้ส่งอายุ และผู้่้พิการที่ติดบ้าน ติดเตียง จำานวนหน่่งในชุมชน พระคร่
เกษมคุณากรจึงเห็นว่าปัญหาดังกล่าวควรจะได้รับการเยียวยาอย่างเร่งด่วน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องของผู้่้ป่วย ผู้่้ส่งอายุ และผู้่้พิการในชุมชน 
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือในบางราย ไม่มีญาติพ่ีน้องให้การ
อุปการะช่วยเหลือ ท่านจึงประสานงานไปยังหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
กับการด่แลกลุ่มคนดังกล่าว ทั�งหน่วยงานด้านสาธารณสุข ด้านการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน 
ประชาชนในพื�นที่ พัฒนากิจกรรม “ก่่จานสร้างสุขภาวะ พยาบาลกาย 
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พยาบาลใจ” เพ่ือระดมความช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ 
ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน 
นอกจากนี�ในช่วงของการขับเคล่ือนกิจกรรมที่ขอรับงบประมาณจาก
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
(อ.ป.ต.) ในสังคมไทย ยังเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ส่งผู้ลกระทบสำาคัญทางด้านเศรษฐกิจ 
โดยคนในชุมชนที่เคยเป็นล่กจ้างนอกพื�นที่ชุมชน ไม่สามารถเดินทางไป 
ทำางานได้ ส่งผู้ลให้มีรายได้ลดลง และมีภาระด้านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มส่งขึ�น
 พระคร่เกษมคุณากร ได้กำาหนดร่ปแบบของการดำาเนินงานของ 
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนออกเป็น 2 ส่วน คือ
 1) การลงพื�นท่ีเพ่ือให้กำาลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่
ผู้่้ป่วย ผู้่้ส่งอายุ และผู้่้พิการที่มีลักษณะของการติดบ้าน ติดเตียง หรือ
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดย พระคร่เกษมคุณากร ประสานงาน 
หน่วยงานด้านสาธารณสุข และหน่วยงานด้านพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ ร่วมลงพื�นที่เพื่อมอบสิ่งของเครื่องใช้ รวมถ่งอาหารแห้งบางส่วน
ให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เพ่ือใช้ในการดำารงชีพ และหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือให้เกิดความยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 
ดังกล่าวร่วมกับภาคีเครือข่ายในอนาคต
 2) การมอบเมลด็พนัธุถ์ัว่ลสิง ในชว่งของการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื�อ
ไวรสัโคโรนา 2019 มคีนในชมุชนจำานวนหน่ง่ทีไ่ดร้บัผู้ลกระทบจากการจา้งงาน
ของภาคเอกชน ทั�งการเลิกจ้างงานชั่วคราว ตลอดจนการยกเลิกการจ้างงาน 
พระครเ่กษมคณุากรจงึดำาเนนิการลงพื�นทีเ่พ่ือมอบเมลด็พนัธุถ์ัว่ลสิง ในเมลด็
พืชผู้ลทางการเกษตรอื่น ๆ เพื่อให้คนในชุมชนใช้ปล่กเพื่อรองรับการบริโภค
หรอืการตอ่ยอดการสรา้งอาชีพในอนาคต ทั�งนี�ไดม้กีารเชญิเกษตรอำาเภอ เพ่ือ
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มาร่วมพ่ดคุยและให้ความร่้กับประชาชนในชุมชน เพ่ือแนะนำาแนวทางการ 
ปล่กพืชทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย
 การดำาเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น พระคร่เกษมคุณากรเห็นว่าเป็น
สิ่งที่สอดคล้องกับแนวทางและภารกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการขับเคลื่อนภายใต้ภารกิจด้านสุขภาพและอนามัย 
และสัมมาชีพ

 ข่ั�นตำอนการดำาเนินกิจำกรรม

 1) การนำาเสนอโครงการ โดยผู้่้รับผู้ิดชอบโครงการได้จัดทำาข้อเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับงบประมาณในการสนับสนุนการดำาเนินงานจากโครงการ
เสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) 
ในสังคมไทย
 2) การจดัตั�งคณะทำางานโครงการ โดยพระครเ่กษมคณุากร 
ได้สร้างภาคีเครือข่ายการดำาเนินงานทั�งภาคประชา 
สังคมโดยกลุ่มชาวบ้านในพื�นที่ตำาบลก่่จาน อำาเภอ 
คำาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร และได้รับความร่วมมือ 
จากหน่วยงานภาครัฐอย่าง สาธารณสุขอำาเภอ
คำาเขื่อนแก้ว เกษตรอำาเภอคำาเขื่อนแก้ว และหน่วย
งานด้านสาธารณสุขในชุมชนอย่างโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำาบลก่่จาน ที่เป็นกำาลังสำาคัญในการ
ขับเคล่ือนงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส
โคโรนา 2019
 3) การลงพื�นทีเ่พ่ือขบัเคลือ่นกิจกรรม โดยแบ่งการดำาเนนิงานออกเป็น 
2 กิจกรรม คือ
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  (1) การลงพื�นที่เพ่ือให้กำาลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
แก่ผู้่้ป่วย ผู้่้ส่งอายุ และผู้่้พิการที่มีลักษณะของการติดบ้าน ติดเตียง หรือไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื�นที่
  (2) การมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง และให้ความร่้เกี่ยวกับการ 
ปล่กพืชผู้ลทางการเกษตรเพื่อการดำารงชีพและต่อยอดไปส่่อาชีพในอนาคต

 ผู้ลลัพัธ์ที�เกิดข่ึ�น

 1) ผู้่้ส่งอายุ ผู้่้ป่วย และผู้่้พิการในพื�นที่ตำาบลก่่จาน ได้รับเครื่อง
อุปโภคบริโภคที่จำาเป็นสำาหรับการดำารงชีพ และได้รับธรรมะที่เป็นกำาลังใจ 
สำาคัญในการใช้ชีวิต ตลอดจนได้รับการด่แลสุขภาพในเบื�องต้นจาก 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นภาคีเครือข่ายการดำาเนินกิจกรรม
 2) ผู้่้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเมล็ดพันธุ์พืช ที่สามารถใช้ปล่กเพ่ือ
การดำารงชีพทั�งการบริโภค และการต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตจากการที่ 
คณะสงฆ์์ให้การสนับสนุนเรื่ององค์ความร่้จากการเชิญวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความร่้
 3) เกิดเครือข่ายความร่วมมือการดำาเนินงานภายใต้ภารกิจของหน่วย
อบรมประชาชนประจำาตำาบลระหว่างคณะสงฆ์์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมในพื�นที่

 ความสอดคลอ้งกบัพันัธกจิำข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล

 1) ด้านสุขภาพและอนามัย โดยการดำาเนินกิจกรรมร่วมกับ 
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลก่่จาน ในการให้ความ 
ช่วยเหลือและด่แลสุขภาพของผู้่้ส่งอายุ ผู้่้ป่วย และผู้่้พิการที่มีลักษณะ 
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ตดิเตยีง หรอืไมส่ามารถชว่ยเหลอืตนเองได ้เพ่ือหาแนวทางในการด่แลสขุภาพ
อย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป
 2) ด้านสาธารณสงเคราะห์ โดยได้มีการจัดเครื่องอุปโภคบริโภคที่
จำาเป็นสำาหรับการดำารงชีพเพ่ือมอบให้กับผู้่้ส่งอายุ ผู้่้ป่วย และผู้่้พิการที่มี
ลักษณะติดเตียง หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ได้ทางคณะสงฆ์์ อำาเภอ 
ก่่จาน ได้ทำางานร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือประชากร
กลุ่มดังกล่าวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ�น
 3) ด้านสัมมาชีพ หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลก่่จาน ได้ยกระดับ
การสนับสนุนกิจกรรมด้านสัมมาชีพจากเดิมที่ได้พัฒนาให้เกิดศ่นย์แปรร่ป
ผู้ลิตภัณฑ์จากถัว่ลิสงในชุมชนอย่่แล้ว เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนที่ได้รับ
ผู้ลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 มีอาชีพเสริม 
หรือมีรายได้จากการปล่กพืชผู้ลทางการเกษตรเพิ่มเติม
 
 เครือข่่ายที�เข่้ามามีส่วนร่วม

 เครือข่ายความร่วมมือสำาคัญที่มีส่วนในการสนับสนุนการดำาเนิน
กิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลก่่จาน ประกอบด้วย  
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลก่่จาน 2) เกษตรอำาเภอคำาเขื่อนแก้ว  
3) สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และ 4) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดยโสธร
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4.1.4 โครงการเสริมสร้างสุข่ภาวะชุมชน 
ตำำาบลดงลาน เพัื�อความอย้่ดีมีสุข่ 

ด็ำาเนินการโด็ย์  
หน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบลด็งฺลาน จังฺหวีัด็ร้อย์เอ็ด็

 สภาพสังคมในปัจจุบันที่มีความเจริญอย่างรวดเร็ว ทั�งทางด้าน
เศรษฐกิจและทางด้านวัตถุ มีเทคโนโลยีที่ช่วยอำานวยความสะดวกต่าง ๆ 
มากมาย มีนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมเป็นไปใน
ทิศทางที่ดีขึ�น อย่างไรก็ตาม ความเจริญต่าง ๆ ทางด้านวัตถุสิ่งของที่
กล่าวมาข้างต้น ก็ส่งผู้ลอันนำาไปส่่ปัญหาทางสังคมต่าง ๆ มากมายเช่นกัน  
ดงัเช่นตวัอย่างทีเ่กิดขึ�นในพื�นท่ีตำาบลดงลาน จงัหวัดร้อยเอ็ด ซ่ึึ่งพบว่าชาวบ้าน 
ในพื�นที่มีพฤติกรรมการบริโภคตามกิเลสตนเอง มีนิยมในการส่บบุหรี ่
และด่ืมสุรา เป็นต้นเหตุที่นำาไปส่่ความเสื่อมทางด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ 
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นอกจากบุคคลโดยทั่วไปแล้ว พระสงฆ์์ในพื�นที่ส่วนใหญ่ก็ประสบกับภาวะ
อาการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื�อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิต โรคอ้วน ฯลฯ ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพที่เกิดขึ�นแสดงให้เห็นเป็น
ที่ประจักษ์ผู้่านการมีผู้่้ป่วยติดเตียงภายในชุมชน ปัญหาภาวะหนี�สินอันเนื่อง
มาจากสิ่งของที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ เกิดความทุกข์ทั�งกับ 
ผู้่้ป่วยและผู้่้ด่แลผู้่้ป่วย ปัญหาสังคมที่กล่าวมานี�จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างครอบคลุมในทุกมิติ อย่างไรก็ตาม พุทธศาสนามี
คุณลักษณะที่เหมาะสมสำาหรับการเข้าไปช่วยเยียวยาแก้ไขมิติทางจิตใจ 
ซึ่ึ่งหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลดงลานเองก็เห็นถ่งคุณลักษณะ 
ดังกล่าว จึงริเริ่มขับเคล่ือนกิจกรรมเผู้ยแผู่้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
และการสาธารณสงเคราะห์ประชาชนผู้่้เดือดร้อน ด่แลช่วยเหลือประชาชน
ผู้่้ยากไร้ ผู้่้ป่วยติดเตียง และนำาหลักธรรมส่งต่อให้กับผู้่้ส่งอายุในพื�นที ่ 
เม่ือธรรมะได้รบัการถา่ยทอดไปยงัชมุชน สิง่ตา่ง ๆ  กไ็ด้รับการปรบัปรงุแก้ไขไป
ในทศิทางท่ีดขีึ�น ผู้ลงานทีป่รากฏิอย่างเด่นชดัดังกลา่วเป็นทีม่าของการเขา้ไป
สนบัสนนุงบประมาณโดยโครงการเสรมิสรา้งสขุภาวะเชงิพทุธของหนว่ยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย

 ที�มาข่องการข่ับเคลื�อนกิจำกรรม

 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนตำาบลดงลาน เพ่ือความอย่่ 
ดีมีสุข เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเสริม
สร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.)  
ในสังคมไทย โดยมีคณะผู้่้ดำาเนินโครงการภายใต้การนำาของพระคร ่
มงคลวรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่าใหญ่และประธานหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลดงลาน มีการขับเคลื่อนกิจกรรมมาตั�งแต่ปี 2546 



134 |

จนถ่งปัจจุบัน โดยที่ผู่้านมา เป็นการทำางานที่ให้ความสำาคัญกับการเสริม
สร้างสุขภาพอนามัยในชุมชน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์์กับ 
หน่วยงานสาธารณสุขในพื�นที่ ผู้่านการจัดกิจกรรมอบรมให้ความร่้เกี่ยวกับ
การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การส่งเสริมให้เกิดการออกกำาลังกาย 
การรณรงค์เพื่อให้เกิดการลด ละ เลิก จากปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ เพื่อ
ที่จะนำาไปส่่การเป็นพื�นที่ต้นแบบในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนใน
พื�นที่ การสร้างเสริมสุขภาพ ปลอดภัยห่างไกลโรค ลดเมาลดเหล้า งดเว้น
การเสพสิ่งม่นเมาเพ่ือให้ชีวิตกลับมาส่่สภาวะที่เป็นสุข รวมถ่งการรณรงค์
ให้ทุกวัดมีต่้ยาประจำาวัดเพ่ือใช้พยาบาลพระภิกษุสามเณรประชาชนที่มา
ปฏิิบัติธรรม ตลอดจนสามารถสงเคราะห์ให้กับประชาชนในพื�นที่ใกล้วัดให้
ได้รับยารักษาโรคตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ด้วย
ปัจจัยในเรื่องของงบประมาณที่ไม่เพียงพอ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนโดย
หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลดงลานจึงยังคงขาดความต่อเนื่อง และไม่ 
สามารถเข้าถ่งความต้องการของประชาชนที่มีความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถ่ง 
ด้วยเหตุนี�เอง การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเสริมสร้างสุขภาวะ 
เชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย  
จึงได้นำาไปส่่การยกระดับให้การดำาเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ�น   

 ข่ั�นตำอนการดำาเนินกิจำกรรม

 (1) การประชุมร่วมกับภาคี เครือข่าย หน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลดงลาน ที่มีการขับเคลื่อนกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ึ่งการ
ดำาเนินกิจกรรมในแต่ละครั�งก็จะมีการประชุมร่วมกับเครือข่ายความ 
ร่วมมือมาอย่างเสมอ ทั�งการใช้พื�นที่วัดสำาหรับการประชุม ตลอดจนถ่ง
การประชาสัมพันธ์ผู้่านคล่ืนวิทยุท้องถิ่น โดยร่ปแบบการประชุมจะเป็นการ 
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วางแผู้นเพ่ือการดำาเนนิกจิกรรม และเพ่ิมเตมิในสว่นของการชี�แจงวตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย และผู้ลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายที่ได้ตกลงไว้กับ
ผู้่้สนับสนุนงบประมาณ
 (2) การลงพื�นที่เยี่ยมเยียนและส่งมอบสิ่งของให้กับผู้่้ป่วยติดเตียง
ในชุมชน หลังจากมีการประชุมร่วมกันแล้ว ทางผู้่้รับผู้ิดชอบโครงการได้
นำาข้อม่ลเกี่ยวกับผู้่้ป่วยติดเตียงในพื�นที่มาใช้เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการ 
ขับเคลื่อนกิจกรรม การกำาหนดวันที่และเวลาสำาหรับการลงพื�นที่เยี่ยมเยียน 
และการจัดเตรียมสิ่งของเพ่ือให้พร้อมก่อนการลงพื�นทื่ เม่ือเตรียมความ
พร้อมเสร็จสิ�นแล้ว ทางผู้่้รับผู้ิดชอบโครงการที่ประกอบด้วย คณะสงฆ์์ตำาบล
ดงลาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหม่่บ้าน พยาบาลจากโรงพยาบาล 
สง่เสริมสขุภาพตำาบล และภาคประชาสงัคมอ่ืน ๆ  ได้มกีารลงพื�นทีร่่วมกนัเพ่ือ
ใหก้ำาลังใจ ประกอบพิธกีรรมทางพทุธศาสนา ตรวจสขุภาพ และส่งมอบสิง่ของ
ให้กับผู้่้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอย่่ในพื�นที่ตำาบลดงลาน 
 (3) การรณรงค์เพ่ือสร้างให้เกิดความตระหนักทางด้านสุขภาพ โดย
การจัดกิจกรรมด่แลสุขภาพอนามัยให้กับพระสงฆ์์และสมาชิกในชุมชน  
การอบรมให้ความร่้ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการงดเหล้า งดบุหรี ่ 
การติดป้ายเตือนในเรื่องวัดเป็นสถานที่ปลอดอบายมุข

 ผู้ลลัพัธ์ที�เกิดข่ึ�น

 (1) ผู้่้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความร่้ทางด้านสุขภาพ ทั�งการกินอาหารที่
เป็นประโยชน์กบัรา่งกาย หลกัการออกกำาลังกายเบื�องตน้ใหเ้หมาะสมกบัชว่งวยั 
เกิดความตระหนักและหันมาให้ความสำาคัญกับการด่แลสุขภาพ หลีกหนีจาก
พฤติกรรมเสี่ยงอันเนื่องมาจากการส่บบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮัอล์
 (2) ผู้่้ป่วยติดเตียงในพื�นที่ได้รับการเยียวยาทางด้านจิตใจ ได้รับการ
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ตรวจสุขภาพเบื�องต้น พร้อมทั�งได้รับสิ่งของที่มีความจำาเป็นต่อการดำารงชีพ
 (3) พระสงฆ์ใ์นพื�นทีไ่ดร้บัการตรวจสขุภาพเบื�องต้น เกดิความตระหนกั
ในเรื่องการดแ่ลสุขภาพ ทั�งการฉันภตัตาหาร การบริหารร่างกาย ตลอดจนถ่ง
การลด ละ เลิก จากการส่บบุหรี่
 (4) เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ�น โดยจาก
เดิมท่ีเป็นการทำางานร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์์กับหน่วยงานสาธารณสุข  
เกิดการยกระดับให้มีเครือข่ายการทำางานจากภายนอกอื่น ๆ ในการเข้ามามี
ส่วนร่วมเพื่อหนุนเสริมให้กิจกรรมมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนยิ่งขึ�น

 ความสอดคลอ้งกบัพันัธกจิำข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล

 (1) ด้านสุขภาพอนามัย การดำาเนินกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที ่
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลดงลาน ในการให้ความช่วยเหลือและ
ด่แลสุขภาพของผู้่้ป่วยติดเตียง ชาวบ้านในพื�นที่ตำาบลดงลาน และพระสงฆ์์
ในพื�นที่ตำาบลดงลาน ทั�งการตรวจสุขภาพเบื�องต้น การบรรยายให้ความร่ ้
เกีย่วกบัหลักการด่แลสขุภาพ การหลีกหนีจากพฤติกรรมเสีย่งทางดา้นสขุภาพ 
เป็นต้น เพื่อหาแนวทางในการด่แลสุขภาพอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป
 (2) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ได้มีการจัดเครื่องอุปโภคบริโภคที่
จำาเป็นสำาหรับการดำารงชีพเพ่ือมอบให้กับผู้่้ป่วยติดเตียงในพื�นที่ตำาบล 
ดงลาน เป็นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มประชากรผู้่้มีความเสี่ยงให้สามารถมี
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ�น
 (3) ด้านสามัคคีธรรม การขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง
หนว่ยงานต่าง ๆ  ภายในพื�นทีต่ำาบลดงลาน เป็นการแสดงใหเ้ห็นถง่ความร่วม
แรงร่วมใจของท้องถิ่น เพ่ือขับเคล่ือนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เป็นสังคม
แห่งความสุข เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยชุมชนเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง
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 เครือข่่ายที�เข่้ามามีส่วนร่วม

 เครือข่ายความร่วมมือที่สำาคัญที่มีส่วนในการสนับสนุนการดำาเนิน
กิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลดงลาน ประกอบด้วย  
คณะสงฆ์์อำาเภอดงลาน โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตำาบลดงลาน อาสาสมัคร
สาธารณสุขหม่่บ้าน และชาวบ้านในพื�นที่ตำาบลดงลาน จังหวัดร้อยเอ็ด
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4.1.5 โครงการพััฒนาหน่วยอบรมประชาชน 
ประจำำาตำำาบล (อ.ป.ตำ.) เสริมสร้างสุข่ภาวะเชิงพัุทธ  

วัดวังอ้อ (ศี้นย์พัุทธธรรมพัรหมวชิรญาณ  
ป่าดงใหญ่วังอ้อ) 

ด็ำาเนินการโด็ย์  
หน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบลหัวีด็อน จังฺหวีัด็อุบลราชธีานี

 ที�มาข่องการข่ับเคลื�อนกิจำกรรม

 ศ่นย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ เกิดขึ�นโดย 
ความคิดริเริ่มของพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาส 
วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่ึ่งมีชาติภ่มิที่อำาเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี ได้ริเริ่มและวางรากฐานการจัดตั�งศ่นย์ดังกล่าวที่จังหวัด
อุบลราชธานี ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2546 ซึ่ึ่งปัจจุบันเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 
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เป็นสำานักปฏิิบัติธรรมดีเด่นประจำาจังหวัดอุบลราชธานี มีสถานที่ตั�งอย่่ที ่ 
วัดวังอ้อ ตำาบลหัวดอน อำาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระคร ่
สุขุมวรรโณภาส เป็นผู้่้อำานวยการศ่นย์ฯ ทำาหน้าที่เป็นผู้่้ประชาสัมพันธ์และ 
ขับเคล่ือนกิจกรรมตามพันธกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล โดย
นำาแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการปฏิิบัติธรรมสร้างการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
พัฒนาชุมชน โดยในศ่นย์จะประกอบด้วยส่วนที่สำาคัญ 4 ส่วน คือ
 ส่วนที่หน่่ง ศ่นย์ฝ่ึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ึ่งเป็นศ่นย์เปิดสำาหรับ
บคุคลทัว่ไปทั�งระยะสั�น และระยะยาว ทีม่าอย่่พกัแรม เพ่ือใหป้ระชาชนเครอืขา่ย 
ทั�งในและนอกชุมชนร่วมบ่รณาการการฝ่ึกอบรมและเสริมความร่้เกี่ยวกับการ
สร้างสุขภาวะที่ดีของตนเองและชุมชน
 ส่วนที่สอง ศ่นย์บำาบัดฟื้้�นฟื้่จิตใจผู้่้ติดยาเสพติด เป็นสถานที่รับบำาบัด
ฟื้้�นฟื้่ผู้่้ติดยาเสพติดเข้ามาอย่่ในโครงการบ้านเปลี่ยนวิถี โดยระยะเวลาบำาบัด
ขึ�นอย่่กับสภาพของแต่ละคน ซึ่ึ่งมีสอดแทรกธรรมกับการด่แลสุขภาพ
 ส่วนที่สาม ศ่นย์เรียนร่้เศรษฐกิจพอเพียงและฝ่ึกปฏิิบัติสำาหรับ 
ผู้่้ที่เข้ามาบำาบัดรักษาอย่่ในโครงการบ้านเปลี่ยนวิถี และเปิดโอกาสให้ 
ชาวบ้านที่เข้าร่วมได้รับการฝ่ึกฝ่นอาชีพ และร่วมปล่กผู้ักปลอดสารพิษบริโภค
ตามเส้นทางถนนสายวัฒนธรรม นำาผู้ักที่ได้มาปรุงอาหารบริโภค จำาหน่าย 
ถวายพระ สนับสนุนกิจกรรมอบรมของศ่นย์ฝ่ึกอบรมคุณธรรม
 และส่วนที่สี่ ป่าชุมชน ป่าอนุรักษ์ที่มีความสมบ่รณ์ ใช้สำาหรับการเป็น
ศ่นย์เรียนร่้เกี่ยวกับธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขยายผู้ลให้เกิด
การสร้างสุขภาวะแก่สมาชิกชุมชน อีกทั�งสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนร่วมกัน
อนุรักษ์ป่าให้มีความสมบ่รณ์
 ด้วยองค์ประกอบที่มีความครบถ้วนสมบ่รณ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น  
หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลวัดวังอ้อ จึงมีความพร้อมที่จะได้รับ
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การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดผู้ลสำาเร็จชัดเจน 
มากขึ�น สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย จึงเห็นว่า อ.ป.ต.วัดวังอ้อ ควรได้รับ
การสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการดำาเนินกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาทางกาย คือ การมีร่างกายที่สมบ่รณ์ 
แข็งแรง สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทางจิต คือ  
มีจิตพร้อมในการดำาเนินชีวิต การพัฒนาทางสังคม คือ การอย่่ร่วมกันด้วยดี
กบัผู้่อ่ื้นในสงัคม และการพัฒนาทางปัญญา คอื มคีวามฉลาดร่เ้ท่าทนัสิง่ตา่ง ๆ   
และร่้จักดำาเนินการต่าง ๆ ด้วยปัญญา ภายใต้กรอบการทำางานโดยอาศัย 
พันธกิจทั�ง 8 ด้าน ของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล
  
 ข่ั�นตำอนการดำาเนินกิจำกรรม

 ( 1 )  การประ ชุมร่ วมกับคณะสงฆ์์ ในระ ดับ จังห วัดและภาคี 
เครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วม คณะสงฆ์์จังหวัดอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์
และมอบนโยบายเกี่ยวกับโครงการวัดหน่วยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบล (อ.ป.ต.) เสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธ ร่วมประชุมกับสถาบันวิจัย 
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเป็นการบรรยายให้เห็นถ่ง
การพัฒนาศักยภาพหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) พร้อมทั�งจัด
ให้มีกิจกรรมปฏิิบัติการและนำาเสนอผู้ลงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบล (อ.ป.ต.) ระดับจังหวัดสะท้อนศักยภาพหน่วยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบล (อ.ป.ต.) เชิงพื�นที่
 (2) จัดตั�งเครือข่ายความร่วมมือ มีการทำาบันท่กความร่วมมือ (MOU) 
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ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
ต้องการป้องกัน การแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาคนในหม่่บ้านชุมชนสังคม 
โดยมุ่งหวังว่าจะนำาไปส่่การพัฒนาสุขภาวะองค์รวมแก่ชุมชน
 (3) พัฒนาแกนนำา มุ่งพัฒนาพระสงฆ์์ให้มีศักยภาพ และให้การ 
อบรมสั่งสอนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแกนนำาในการพัฒนาสังคม ช่วยอบรม 
สั่งสอนแนะแนวทางปฏิิบัติที่ถ่กต้อง เป็นคนดี มีจิตอาสา เป็นเด็ก เยาวชน 
ผู้่้นำาการเปล่ียนแปลงชุมชนและสังคมไทย ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจำาหม่่บ้าน หรือ อสม. ท่ีมุ่งหมายพัฒนาเพ่ือให้เป็นเครื่องไม้ เครื่องมือ
ในการทำางานให้ถ่งประชาชนอีกทั�งมีการด่งภาคี ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยากร
กระบวนการในพื�นที่มาจากครอบครัว คร่ เด็ก เยาวชน พระสงฆ์์ ประชาชน 
องคก์ร ใหเ้พยีงพอ ใหเ้ขม้แขง็ เชีย่วชาญ เป็นแบบอยา่งทีดี่ ของคนในหม่่บา้น
ชุมชน เป็นกำาลังหลักในการพัฒนา และเกษตรตำาบลและวัดเพื่อให้เกิดการมี
สว่นร่วมในการดำาเนนิงานและใช้ทรพัยากรทีมี่อย่ใ่นชุมชนให้เกดิประสิทธิภาพ
ส่งสุด เป็นต้น
 (4) อบรมและถ่ายทอดองค์ความร่้ส่่ชุมชน นำาวิทยากรที่ผู่้านการ
อบรมลงพื�นท่ีบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการปฏิิบัติตนที่ถ่กต้อง เป็นคนดี  
มจีติอาสา เปน็เยาวชนผู้่น้ำาการเปล่ียนแปลงชมุชนและสงัคมไทย เพ่ือใหผู้้่ท้ีเ่ขา้
ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น คร่ เด็ก เยาวชน พระสงฆ์์ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำาหม่บ้่าน หรือ อสม. ประชาชน องคก์ร สามารถกลายเป็นกำาลังสำาคัญให้
กบัสังคมและประเทศชาติ เป็นแบบอย่างทีดี่ ของคนในหม่่บา้นชมุชน เป็นกำาลงั
หลกัในการพฒันาบา้นเมอืง โดยคาดหวงัวา่จะนำาไปส่ก่ารยกระดบัคณุธรรมให้
กระจายไปทั่วทุกพื�นที่ของจังหวัดมากยิ่งขึ�น
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  ผู้ลลัพัธ์ที�เกิดข่ึ�น

 (1) ผู้่้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความร่้ เกี่ยวกับสุขภาวะองค์รวม  
ทั�งในเรือ่งการด่แลสุขภาพกาย สขุภาพใจ สขุภาพปัญญา และสุขภาพทางสังคม 
ผู้า่นการเขา้รว่มกจิกรรมการอบรมโดยวทิยากรของทางหนว่ยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลวัดวังอ้อ
 (2) ผู้่้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการยกระดับคุณธรรมและศีลธรรม 
อนัดี มคีวามร่้เท่าทันในการดำารงชีวิตให้สอดคลอ้งกับสภาพสังคมปจัจุบัน ได้
รับการปล่กฝ่ังให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ การอย่่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติ
สุข การพ่่งพาอาศัยอย่างเกื�อก่ล การแบ่งปัน และระงับความอยากได้อยากมี
อันเกินจำาเป็น
 (3) เกิดเครอืขา่ยความรว่มมอืในระดับตำาบล โดยมีเป้าหมายเพ่ือสรา้ง
ความร่วมมือเพ่ือยกระดับสุขภาวะในพื�นที่ เครือข่ายดังกล่าวทำาหน้าที่ในการ
ประสานงาน แลกเปลี่ยนองค์ความร่้ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มบุคคล
ภายในองค์กร โดยใช้พื�นที่หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลเป็นพื�นที่ในการ
ดำาเนินกิจกรรม
 (4) ศน่ยพ์ทุธธรรมพรหมวชริญาณ ป่าดงใหญว่งัอ้อ ได้รบัการสนบัสนนุ
งบประมาณเพือ่ให้การดำาเนินกิจกรรมมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ�น เปน็การหนุน
เสริมให้การทำางานเกิดความยั่งยืน ได้รับการประชาสัมพันธ์และสื่อสารไปยัง
สังคมภายนอกได้มากขึ�น

  ความสอดคลอ้งกบัพันัธกจิำข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล

 (1) ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม มีกิจกรรมหลักอบรมสั่งสอน 
พระสงฆ์์และประชาชน ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย แนะแนวทางปฏิิบัติที ่
ถ่กต้อง เป็นคนดี มีจิตอาสา เป็นเด็ก เยาวชนผู้่้นำาการเปลี่ยนแปลงชุมชน
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และสังคมไทย วิทยากรกระบวนการในพื�นที่มาจากครอบครัว คร่ เด็ก 
เยาวชน พระสงฆ์์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหม่่บ้าน หรือ อสม. รวมถ่ง 
การฝ่ึกอบรมจิตใจ ปฏิิบัติธรรมเริ่มจากขั�นพื�นฐานส่่การปฏิิบัติธรรมขั�นส่ง
ต่อไป สร้างสุขภาพจิตให้ปลอดจากจิตเศร้าหมอง ทั�งนี�กิจกรรมฝ่ึกอบรม
จิตใจ สร้างความร่้ส่กพ่งพอใจในชีวิต ความภาคภ่มิใจในตนเอง ความ
เชื่อม่ันในตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองการยอมรับนับถือตนเอง ให้กำาลังใจ
ตนเองได้ เห็นอกเห็นใจผู้่้อื่น มีลักษณะเอื�อเฟื้้�อแบ่งปัน และมีส่วนร่วมในการ 
ช่วยเหลือผู้่้อื่นในสังคม วิทยากรกระบวนการจิตอาสา คือ กลุ่มประชาชนที่ได้
รับการพัฒนาสุขภาวะทางจิตใจ สิ่งดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจในด้านศีล
ธรรมและวัฒนธรรม
 (2) ดา้นศ่กษาสงเคราะห์ เยาวชนและนักเรียนไดร้ับการศ่กษาทางดา้น
หลักธรรมทางพุทธศาสนา ซึ่ึ่งเป็นส่วนหน่่งของการส่งเสริมด้านการศ่กษา
ให้กับเยาวชน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเน้นยำ�าให้เห็นถ่งความสำาคัญของ
การศ่กษาที่มิได้จำากัดอย่่เฉพาะแต่ภายในห้องเรียน หากแต่การเรียนร่้นอก
ห้องเรียนเองก็ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และช่วยยกระดับกระบวนการรับร่้ให้กับ
เยาวชนและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั�งนี�
 (3) ด้านสันติสุข ภาพการทำางานในระดับตำาบลเป็นการแสดงให้
เห็นว่ากิจกรรมในครั�งนี�สามารถสร้างให้เกิดภาพของความร่วมมือร่วมใจ  
ลดความขัดแย้งต่าง ๆ มุ่งสร้างสังคมสันติสุขตามแนวพระพุทธศาสนา  
โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้่้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเห็นอกเห็นใจผู้่้ อ่ืน  
มีคุณลักษณะที่เอื�อเฟ้ื้�อแบ่งปัน และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้่้อ่ืน เสมือน
เป็นการสร้างอาวุธนำาวิถีที่มีอานุภาพ ที่จะทำาลายศัตร่ คือ กิเลส ตัณหา หรือ
ปัญหาชุมชนได้ เป็นเครื่องมือพัฒนาร่ปแบบกิจกรรมสร้างสุขภาวะ ต้นเหตุ
ทุกขภาวะ พฤติกรรมการบริโภคด้วยจิตมีกิเลสตัณหา
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 (4) ด้านสุขภาพอนามัย กิจกรรมในครั�งนี�ให้ความสำาคัญกับการ
พัฒนาสุขภาวะองค์รวม ที่มิได้จำากัดอย่่แต่เฉพาะการพัฒนาสุขภาพทาง
กาย หากแต่ยังให้ความสำาคัญกับการยกระดับสุขภาวะทางด้านจิตใจ  
มุ่งอบรมให้เกิดกระบวนการตกผู้ล่กทางความคิดในระดับทางปัญญา และมุ่ง
สร้างให้เกิดความร่วมมือในระดับสังคม เป็นสังคมแห่งการเรียนร่้

  เครือข่่ายที�เข่้ามามีส่วนร่วม

 จากการดำาเนินโครงการได้นำาไปส่่การเกิดขึ�นของเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์์จังหวัดอุบลราชธานี คณะสงฆ์์ตำาบลหัวดอน  
คณะสงฆ์์อำาเภอเขื่องใน สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำานักงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพตดิ อาสาสมคัรสาธารณสขุม่ลฐานประจำาหม่บ่า้น (อสม.) 
อาสาสมัครป้องกันกับฝ่่ายพลเรือน (อปพร.) โรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล
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4.1.6 โครงการวัด หน่วยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล 
(อ.ป.ตำ.) เสริมสร้างสุข่ภาวะเชิงพัุทธ

ด็ำาเนินการโด็ย์  
หน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบลวีัด็พรหมราช  

จังฺหวีัด็นครราชสีมา

  ที�มาข่องการข่ับเคลื�อนกิจำกรรม

 นโยบายหน่่งที่สำา คัญของคณะสงฆ์์จังหวัดนครราชสีมาก็ คือ  
การผู้ลักดันให้หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) มีการทำางาน
ที่ส่งเสริมและเผู้ยแพร่นวัตกรรมท้องถิ่นควบค่่ไปกับการส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนา โดยมุ่งหวังให้เกิดเป็น อ.ป.ต. ต้นแบบที่จะสามารถขยายเครือข่าย 
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก นโยบายที่รับมาจากคณะสงฆ์์ส่วน
กลางก็เข้ามามีส่วนสำาคัญในการกำาหนดทิศทางการทำางานของหน่วย
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อบรมประชาชนประจำาตำาบลทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเน้นให้เกิดการ
ขับเคลื่อนโครงการหม่่บ้านรักษาศีล 5 การทำางานสาธารณสงเคราะห์เพ่ือ
สังคม การจัดการและพัฒนาวัดตามหลัก 5ส เป็นต้น ส่งผู้ลให้หน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลต้องมีการปรับเปลี่ยนร่ปแบบการทำางานให้เป็นการ
ทำางานเชิงรุก ควบค่่กับการขยายประเด็นการทำางานให้กว้างและครอบคลุม
มากยิ่งขึ�น ดังแสดงให้เห็นผู้่านผู้ลงานเชิงประจักษ์ต่าง ๆ ที่เป็นการด่แล 
สุขทุกข์ ยกระดับคุณภาพทางด้านจิตใจ และช่วยเหลือเกื�อก่ลผู้่้ที่เดือดร้อน  
โดยมีวัดเป็นศ่นย์กลางในการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
 หน่่งในหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลของจังหวัดนครราชสีมา 
ที่มีผู้ลงานโดดเด่นก็คือ หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) 
วัดพรหมราช ตำาบลต่ม อำาเภอปักธงชัย โดยมีพระคร่โกศลธรรมวิบ่ล 
ดำารงตำาแหนง่เป็นเจา้อาวาส อ.ป.ต.ดังกล่าวมีประเดน็การทำางานทีห่ลากหลาย 
ไมว่่าจะเป็นการทำางานด้านการอนุรกัษป์า่ชุมชน การจดัตั�งศน่ยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
และเป็นพื�นที่ในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นในร่ปแบบของ 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดพรหมราช เป็นต้น นอกจากนี�ยังมีผู้ลงานที่โดดเด่น 
อีกเรื่องหน่่งก็คือ การจัดพื�นที่วัดให้เป็นแหล่งเรียนร่้ทางวัฒนธรรม ผู้่านการ
น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิต  
ดำารงชีวิตตามแบบวิถีวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภ่มิปัญญาที่ดีงาม
ของท้องถิ่น โดยสามารถพัฒนาต่อยอดภ่มิปัญญาเพ่ือสร้างม่ลค่าเพ่ิม 
เชิงเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนได้ อีกทั�งมีการสนองนโยบายรัฐ เช่น การส่งเสริม 
การนุ่งผู้้าไทย สวมใส่ผู้้าซ่ิึ่น การแสดงกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของคน 
ในชุมชน การร้องรำา การละเล่นพื�นบ้านของเด็ก เยาวชน การแสดง 
ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมถ่งได้ประยุกต์การดำารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
สืบสานวิถีชีวิตดั�งเดิมของท้องถิ่น อย่างการจักสานชะลอมเพ่ือใช้ใส่ 
ผู้ลไม้เป็นของฝ่ากให้กับผู้่้มาเยือนหรือนำามาฝ่ากซ่ึึ่งกันและกันโดยไม่ใช้ถุง
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พลาสติก ถือเป็น อัตลักษณ์โดดเด่นของชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์และรักษาไว้ได้
จนถ่งปัจจุบัน
 จากผู้ลงานที่มีความโดดเด่นดังที่กล่าวมาทั�งหมดข้างต้น เป็นที่มา
ของการดำาเนินกิจกรรมภายใต้การสนับสนุนของสำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยผู้่้รับผู้ิดชอบจะต่อยอดผู้ลงานที่ทาง
หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลวัดพรหมราชทำาอย่่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการ
อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น การนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการดำารงชีวิต การส่งเสริมอาชีพเพ่ือให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยจะ 
บ่รณาการต่อยอดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมส่่การด่แลสุขภาพประชาชน เพ่ือ
ให้ชาวบ้านในชุมชนมีสุขภาวะที่ครอบคลุมในทุกมิติ ผู้่านการส่งเสริมให้
ชาวบ้านได้มีการออกกำาลังกาย การพัฒนาพื�นที่วัดทางด้านกายภาพ ทั�งใน
เรื่องการให้วัดสะอาด เป็นสัปปายะสถาน มีอาคารสถานที่เอื�อต่อการเรียนร่้ 
และสร้างสุขภาวะกายใจ เหมาะสำาหรับการสร้างเครือข่ายในการทำางาน
สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ตลอดจนเพ่ือขยายกิจกรรมสุขภาพไปยังกลุ่ม 
ผู้่้ด้อยโอกาสทางสังคม

  ข่ั�นตำอนการดำาเนินกิจำกรรม

 (1) การกำาหนดแผู้นการดำาเนินกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา โดยทำาการประชุม
เพ่ือปรึกษากับคณาจารย์ เพ่ือร่วมกันกำาหนดแนวทางการดำาเนินกิจกรรม  
การเขียนโครงการพัฒนาเพ่ือเสนอต่อผู้่้ให้ทุนสนับสนุน และการแสวงหา 
เครือข่ายการทำางานในอนาคต
 (2) ดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื�นที่วัดของตนเอง โดยสามารถ
นำาไปส่่การยกระดับสุขภาวะให้กับชุมชนได้ครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม
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การพัฒนาพื�นท่ีวัดตามหลัก 5ส การบรรยายหลักธรรมทางพุทธศาสนากับ
การบ่รณาการในเรื่องการด่แลสุขภาพ กิจกรรมวัดปลอดเหล้า กิจกรรมวัด 
ส่งเสริมการเรียนร่้พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน 
ท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี การส่งเสริมการนุ่งผู้้าไทย สวมใส่ผู้้าซ่ิึ่น  
การแสดงกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชน การรำากลองยาวเพ่ือ 
สุขภาพ การละเล่นพื�นบ้านของเด็ก เยาวชน ตลอดจนการลงพื�นที่เยี่ยมเยียน
ผู้่้ป่วยติดเตียงภายในชุมชน

  ผู้ลลัพัธ์ที�เกิดข่ึ�น

 (1) วัดพรหมราชได้รับการพัฒนาให้มีสภาพสิ่ง
แวดลอ้มเหมาะตอ่การสรา้งสขุภาวะ สามารถเปน็

ศน่ยก์ลางในการทำากจิกรรมตา่ง ๆ  ของชมุชน
ได้อย่างเหมาะสม
 (2) ผู้่้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนา 
ทางด้านสุขภาวะอย่างครอบคลุมทุกมิติ 
 ผู้่านการทำากิจกรรมต่าง ๆ  ภายในพื�นที่วัด 

อาทิ การรับฟื้ังธรรมเทศนาเพ่ือยกระดับ 
สภาพจติใจ การไดร้บัความร่เ้กีย่วกับปจัจยัเสีย่ง 

ทางด้านสุขภาพผู้่านการรณรงค์ไม่ให้มีการส่บบุหรี่ 
และด่ืมสุราภายในวัด การออกกำาลังกายส่งเสริมสุขภาพ 

ทางกายผู้่านการร้องรำาทำาเพลง การส่งเสริมในเรื่องศิลปะและวัฒนธรร 
มท้องถิ่นผู้่านการจัดนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การได้รับการส่งเสริม
ทางด้านอาชีพผู้่านการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นต้น
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 ความสอดคลอ้งกบัพันัธกจิำข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล

 (1) ด้านสุขภาพและอนามัย การขับเคล่ือนกิจกรรมของหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลวัดพรหมราชได้นำาไปส่่การสร้างความเปล่ียนแปลง
ทางด้านสุขภาพและอนามัยให้กับผู้่้เข้าร่วมกิจกรรม ดังสะท้อนให้เห็น
ผู้่านการรณรงค์ให้พื�นที่วัดเป็นพื�นที่ปลอดอบายมุข การเปิดให้พื�นที่วัด
กลายเป็นพื�นที่สำาหรับการประกอบกิจกรรมทางกาย การอบรมให้ความร่ ้
ในเรื่องของการด่แลสุขภาพเบื�องต้นแก่ผู้่้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ลักดันให้เกิดเป็น
นโยบายงานบุญปลอดเหล้าและงานบวชปลอดเหล้าภายในชุมชน 
 (2) ดา้นศลีธรรมและวฒันธรรม เปน็พื�นทีแ่หง่การยกระดบัคณุภาพทาง
จิตใจให้แก่ผู้่้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้่านการแสดงธรรมเทศนา การบรรยายเรื่อง
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง การเป็นพื�นทีใ่นการถา่ยทอดและอนรัุกษวั์ฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยมีพิพิธภัณฑ์ตั�งอย่่ในพื�นที่วัด
 (3) ด้านสัมมาชีพ มีการส่งเสริมให้ชุมชนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี สร้างให้เกิดรายได้แก่ชุมชนโดยอาศัยต้นทุนทางวัฒนธรรม 
สังคม และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน การส่งเสริมการนุ่งผู้้าไทย สวมใส่ผู้้าซึ่ิ่น 
การแสดงกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชน การร้องรำา การละเล่น 
พื�นบ้านของเด็ก เยาวชน
 (4) ด้านสาธารณสงเคราะห์ มีการลงพื�นที่เยี่ยมเยียนผู้่้ป่วยติดเตียง
ภายในชุมชน โดยวัดกับชุมชนร่วม “พัฒนาชุดเยี่ยมบ้าน” นำาผู้ลิตภัณฑ์ชุมชน
ในทอ้งถิน่พรอ้มกบัปัจจัยทีจ่ำาเป็นสำาหรบัผู้่ส้ง่อายแุละผู้่ป้ว่ยตดิเตยีงตลอดจน
เกิดเป็นความร่วมมือกับเครือข่ายมาใช้ผู้สมผู้สานเป็นชุดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
และทำากิจกรรมเยี่ยมบ้าน ทั�งผู้่้ป่วยติดเตียงประชาชนผู้่้ส่งอายุให้เกิดการ
ตระหนักในการด่แลสุขภาพของตนเอง ซ่ึึ่งเป็นการช่วยเยียวยาและช่วยเหลือ
ให้ผู้่้ป่วยเตียงเหล่านี�มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ�นได้ในระดับหน่่ง
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 เครือข่่ายที�เข่้ามามีส่วนร่วม

 จากการดำาเนนิโครงการได้นำาไปส่ก่ารเกดิขึ�นของเครอืขา่ยความรว่มมอื
ระหว่างคณะสงฆ์์ในระดับจังหวัด สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ เครอืขา่ยองคก์รงดเหล้า และชาวบ้านในพื�นที่
ตำาบลต่ม
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4.1.7 โครงการส่งเสริมศีีล 5 สัมมาชีพั

ด็ำาเนินการโด็ย์  
หน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบลบ้านหอย์ จังฺหวีัด็ปราจีนบุรี

  ที�มาข่องการข่ับเคลื�อนกิจำกรรม

 ประชาชนในตำาบลบ้านหอยและตำาบลใกล้เคียง อาศัยอย่่ใกล้กับเขต
อุตสาหกรรม และประชาชนจำานวนมากมีพฤติกรรมการบริโภคสุราและการ
ส่บบุหรี่ เกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้มีความจำาเป็นจำานวนมาก วัดบ้านหอย 
ตำาบลบ้านหอย อำาเภอประจันตคาม ภายใต้การนำาของ พระคร่ชลธารโสภิต 
ผู้่้ดำารงตำาแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ได้เล็งเห็นถ่งปัญหาดังกล่าว จึงริเริ่มที่จะ
นำาหลักธรรมเกี่ยวกับศีล 5 มาสั่งสอนให้ประชาชนและพระสงฆ์์ได้เรียนร่้
ทำาความเข้าใจกับทุกข์ สาเหตุที่เกิดทุกข์เป้าหมายของการดับทุกข์และวิธี
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การดับทุกข์ตามหลักอริยสัจ 4 มาแก้ปัญหาให้กับประชาชนในร่ปแบบของ
กิจกรรมเผู้ยแพร่พระพุทธศาสนา โดยดำาเนินการในนามของหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล นอกจากนี�ยังมีการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ผู้่้ยากไร้ และผู้่้ประสบทุกข์ภัย และพัฒนาให้พื�นที่วัดเป็นศ่นย์กลางการ 
เรียนร่้ในเรื่องการฝ่ึกอาชีพแก่ประชาชน 
 การดำาเนินงานในลักษณะดังกล่าวได้กระทำาเรื่อยมาตั�งแต่ปี พ.ศ. 
2546 ถ่งปี พ.ศ. 2563 เกิดเป็นกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัด
กจิกรรมประชมุ การสรา้งสขุอนามยัแกป่ระชาชนในตำาบลบา้นหอย การจัดการ
กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนรักษาศีล 5 ดำาเนินการให้วัดมีต่้ยาประจำาวัด
เพ่ือใช้พยาบาลพระภิกษุสามเณรประชาชนที่มาปฏิิบัติธรรมรวมถ่งประชาชน
ใกล้วัดให้ได้รับการสงเคราะห์ตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมถ่งการ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลจัดอบรมความร่้แก่ 
พระภิกษุสามเณร การรณรงค์ให้ลดละเลิกบุหรี่ เหล้าที่ประชาชนนิยม 
บรโิภคชว่งเขา้พรรษาของทุกป ีผู้ลการดำาเนินการพบวา่ผู้่ส้ง่อายุ ผู้่้ตดิบหุรีแ่ละ
เหล้าเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง
 ด้วยผู้ลงานเชิงประจักษ์ของหน่วยอบรมประชาชนวัดบ้านหอย
ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทางโครงการจึงมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุน
ทางด้านงบประมาณเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื�นที่ โดยเบื�อง
ต้น หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลวัดบ้านหอย มีความประสงค์ที่
จะดำาเนินกิจกรรมการส่งเสริมศีลธรรมและอาชีพให้กับคนในชุมชน แต่
เนื่องจากในระหว่างนั�นประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผู้ลให้หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล
วัดบ้านหอยไม่สามารถดำาเนินกิจกรรมได้ตามที่วางแผู้นเอาไว้ จึงต้องปรับ
เปล่ียนร่ปแบบการดำาเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ�น  
นำาไปส่่การจัดกิจกรรมการอบรมศีล 5 แก่ประชาชน โดยบ่รณาการกับการ
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ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในชุมชน ได้แก่ กิจกรรมวันพระปลอด 
โรคโควิด กิจกรรมการผู้ลิตหน้ากากผู้้าและเจลแอลกอฮัอล์ เป็นต้น 

 ข่ั�นตำอนการดำาเนินกิจำกรรม

 (1) การประชุมเพ่ือวางแผู้นและประสานงานกับเครือข่ายความ 
ร่วมมือ เนื่องจากต้องมีการปรับเปล่ียนร่ปแบบของการดำาเนินกิจกรรม 
ผู้่้รับผู้ิดชอบจึงต้องประสานงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณสุขโดยตรง ทั�งนี�เบื�องต้นไดร้ับความร่วมมอืจากโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำาบลบ้านหอย ที่มีความยินดีส่งวิทยากรมาบรรยายให้ความร่้กับ 
ชาวบ้านในพื�นที่ นอกจากนี�ผู้่้รับผู้ิดชอบยังต้องพิจารณาเกี่ยวกับหลักการ
ดำาเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะ
เป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย การเตรียมเจล
แอลกอฮัอล์ และการวัดไข้ผู้่้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
 (2) การอบรมให้ความร่้ในเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมและวิถีปฏิิบัติ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019  
พระสงฆ์์และวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำาบลบ้านหอย ร่วมจัดเสนาสนะ 
พร้อมจัดกิจกรรมบำาเพ็ญบุญวันพระ 
ป้องกันการติดเชื�อโรคโควิด มีการ
จดัสถานทีใ่หส้อดรบักับนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสขุ โดยเนื�อหาการ
อบรมให้ความร่้จะเป็นการบรรยาย
หลักธรรมควบค่่ไปกับหลักปฏิิบัติตน
ในยุค New normal
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 (3) การผู้ลิตหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮัอล์ มีเป้าหมายเพ่ือ 
ช่วยเหลือชาวบ้านในพื�นท่ีในช่วงวิกฤตการณ์ครั�งนี� เนื่องจากชาวบ้านใน
พื�นที่จำานวนมากไม่สามารถเข้าถ่งอุปกรณ์ที่มีความจำาเป็นสำาหรับการป้องกัน  
ผู้่ร้บัผู้ดิชอบได้ใชว้ดัเป็นสถานทีใ่นการผู้ลติหนา้กากอนามัยและเจลแอลกอฮัอล์
สำาหรับแจกจ่ายไปยังชาวบ้านในพื�นที่ 
 
 ผู้ลลัพัธ์ที�เกิดข่ึ�น

 (1) ผู้่้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความร่้ทางด้านหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา สามารถช่วยเยียวยาทางด้านจิตใจภายใต้สถานการณ์ความเครียดที่
เกิดขึ�น
 (2) ผู้่้เขา้ร่วมกจิกรรมไดร้บัความร่เ้กีย่วกบัหลกัปฏิบิตัตินและการใชช้วีติ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถ
เป็นแกนนำาในการขยายผู้ลองค์ความร่้ส่่ชุมชนและครอบครัวของตนเองได้
 (3) วดัยงัสามารถเป็นพื�นทีใ่นการชว่ยเหลอืชาวบา้นในชว่งทีเ่กดิความ
เดือดร้อนได้อย่างเหมาะสม โดยเป็นสถานที่สำาหรับการประกอบกิจกรรม
สาธารณสงเคราะห์ และการระดมความคิดเห็นเพ่ือแสวงหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา
 (4) ผู้่้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดทักษะในการผู้ลิตหน้ากากอนามัยและเจล
แอลกอฮัอล์ ซึ่ึ่งสามารถถ่กนำาไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื�นที่ได้อย่างทั่วถ่ง 

 ความสอดคลอ้งกบัพันัธกจิำข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล

 (1) ด้านสุขภาพและอนามัย ผู้ลจากการดำาเนินกิจกรรมในครั�งนี�
สอดคล้องกบัพนัธกจิของหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบลในดา้นสขุภาพและ
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อนามยั เนือ่งจากเปน็การถา่ยทอดความร่แ้ละสรา้งความเขา้ใจทีถ่ก่ตอ้งใหก้บั
ผู้่เ้ขา้รว่มกจิกรรม ทั�งในเรือ่งของแนววิถปีฏิิบัต ิการป้องกนั และการหลีกเลีย่ง
จากปัจจัยที่จะนำาไปส่่ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพต่าง ๆ
 (2) ด้านสาธารณสงเคราะห์ หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮัอล์
สามารถถ่กนำาไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในช่วงสถานการณ์ที่เดือดร้อนได้
อย่างทันท่วงที อันเป็นการแสดงให้เห็นถ่งบทบาทของคณะสงฆ์์ที่สอดรับ 
กบัสถานการณท์างสังคม สร้างการมสีว่นรว่มของประชาชนในตำาบลบา้นหอย 
เพ่ือป้องและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นการสนับสนุนงาน 
คณะสงฆ์์จังหวัดปราจีนบุรีในการด่แลสุขภาพทางร่างกายให้แก่ประชาชนใน
พื�นที่
 (3) ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม จากการดำาเนินกิจกรรมในครั�งนี� 
ได้แสดงให้เห็นว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนายังคงสามารถถ่กนำามา
ประยุกต์ใช้ได้ อย่างน้อยที่สุดก็ในช่วงที่ผู้่้คนเกิดความทุกข์ทางด้านจิตใจ 
ศาสนาสามารถเข้ามาช่วยเยียวยาในเรื่องนี�ได้ในระดับหน่่ง วัดเป็นศ่นย์กลาง 
ความศรัทธาและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื�อต่อการสร้างเสริมสุขภาพและ 
คุณภาพชีวิต พระสงฆ์์เป็นแกนนำาผู้่้มีความร่้ในการด่แลสุขภาวะตนเอง และ 
เผู้ยแพร่แก่ชุมชนและสังคมในวงกว้างได้ กิจกรรมที่จัดขึ�นจึงส่งผู้ลต่อ 
ความร่้ส่กทางด้านจิตใจให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ�น

 เครือข่่ายที�เข่้ามามีส่วนร่วม

 จากการดำาเนินโครงการได้นำาไปส่่การเกิดขึ�นของเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์์ตำาบลบ้านหอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
บ้านหอย สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และชาวบ้านในพื�นที่ตำาบล 
บ้านหอย
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การดำาเนินงานข่องหน่วยอบรม
ประชาชนประจำำาตำำาบลตำ้นแบบ

ภาคกลาง20

5

20 สร้อยบุญ ทรายทอง. (2563). การวิจำัยประเมินผู้ล โครงการเสริมสร้างสุข่ภาวะเชิงพัุทธข่อง
หน่วยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล (อ.ป.ตำ.) ในสังคมไทย: กรณี อ.ป.ตำ. หนกลาง (รายงานผู้ล
การวิจัย). พระนครศรีอยุธยา: โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบลในสังคมไทย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำานัก
สนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
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5.1.1 โครงการโรงทานสาธารณสงเคราะห์สุข่ภาวะ

อ.ป.ตำ. ตำำาบลขุ่นโข่ลน อำาเภอพัระพัุทธบาท 

ด็ำาเนินการโด็ย์  
หน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบลขุนโขลน จังฺหวีัด็สระบุรี

5.1 การดำาเนินงานข่องเครือข่่ายหน่วยอบรมประชาชน
ประจำำาตำำาบลตำ้นแบบหนกลาง

 การขับเคล่ือนกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล
ในครั�งนี�ขับเคลื่อนโดย พระคร่พิพิธปริยัติกิจ เจ้าคณะตำาบลเขาวง และ 
เจ้าอาวาสวัดซัึ่บชะอม ตั�งอย่่ที่บ้านซึ่ับชะอม หม่่ 4 ตำาบลเขาวง อำาเภอ
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยที่มาของวัดตั�งตามช่ือหม่่บ้าน คือ หม่่บ้าน 
ซึ่ับชะอม มีพื�นที่สำาหรับตั�งวัด จำานวน 6 ไร่ โดยวัดได้รับการยกเป็นวัดเมื่อ  
พ.ศ. 2535 โดยมีพื�นทีใ่นเขตบริการจำานวน 2 หม่่บา้น คอื หม่่ 4 ตำาบลขุนโขลน 
และหม่่ 9 ตำาบลเขาวง จำานวน 160 หลังคาเรือน มีจำานวนประชากรประมาณ 
1,300 คน โดยมีพื�นที่ทิศเหนือจรดที่ดินเอกชน ทิศใต้ติดภ่เขา ทิศตะวันออก
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จรดโรงเรียนวัดซึ่ับชะอม และสถานพยาบาลประจำาตำาบลเขาวง ทิศตะวันตก
ติดถนนสาธารณะและที่ดินเอกชน โดยตลอดระยะเวลาที่ผู้่านมา วัดซึ่ับชะอม
ได้ดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในร่ปแบบของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล

  ที�มาข่องการข่ับเคลื�อนกิจำกรรม

 สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่
เกิดขึ�นในบริบทโลกปัจจุบัน ส่งผู้ลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อคนใน
สังคมในวงกว้าง เช่นเดียวกับสถานการณ์ของประเทศไทยที่กำาลังอย่่ในช่วง
วิกฤตการณ์ไม่ต่างจากประเทศอ่ืน ๆ หนทางส่่การรอดพ้นต่อวิกฤตการณ์
ดังกล่าวจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือ การสร้าง 
การรับร่้ และการเยียวยารักษาให้กับกลุ่มบุคคลที่ได้รับ 
ผู้ลกระทบ เป็นการทำางานในหลายระดับที่ควรควบค่่ 
กันไป ยกตัวอย่าง เช่น ประชาชนควรปฏิิบัติตาม 
มาตรการของภาครัฐอย่างเข้มงวด เช่น ใส่หน้ากาก 
อนามยั ลา้งมอืสมำ่าเสมอ ไม่เดนิทางไปในทีพ่ลกุพลา่น 
กกัตวัเองหากเป็นกลุม่ทีม่คีวามเสีย่ง เป็นตน้ ในขณะที่ 
ภาครัฐเองก็ควรมีมาตรการในการเยียวยาทางด้าน 
เศรษฐกิจ การสร้างความร่้ ความเข้าใจให้กับ
ประชาชน รวมถ่งคิดค้นมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาครอบคลุมในทุกมิติ
 องค์กรทางพระพุทธศาสนา ถือเป็น 
หน่่งในองค์ประกอบสำาคัญของสังคมไทย 
ทำาหน้าที่ปัดเป่าทุกข์ บำารุงสุข และเยียวยา 
รักษาจิตใจให้กับผู้่้คนในสังคมมาโดยตลอด 
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มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำางานและบทบาทเพ่ือให้มีความสอดคล้อง 
กับสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง ดังตัวอย่างที่เป็นร่ปธรรมในช่วงสถานการณ์
อุทกภัย สิ่งดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า องค์กรทางพระพุทธศาสนามีความ
เกี่ยวข้องและย่ดโยงกับสังคม ยังคงเป็นองค์กรที่สามารถเป็นที่พ่่งพาให้กับ
ผู้่ค้นทีเ่ดือดรอ้น อกีทั�งยงัคงตอ้งรกัษาบทบาทในการชว่ยเหลอืสงัคมทีไ่มจ่ำากดั
เฉพาะในเรื่องทางด้านจิตใจเพียงอย่างเดียว
 หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลวัดซึ่ับชะอม ในฐานะที่ เป็น 
หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลแห่งหน่่งในจำานวนกว่า 5,922 แห่ง 
ทั่วประเทศ ได้เห็นถ่งความสำาคัญที่จะดำาเนินกิจกรรมในช่วงสถานการณ์ 
การแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จงึได้เสนอโครงการ “โรงทานสาธารณ 
สงเคราะห์สุขภาวะ อ.ป.ต. ตำาบลขุนโขลน อำาเภอพระพุทธบาท” ซึ่ึ่งเป็นไป 
ตามพันธกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลในด้านของสุขภาพ
อนามัยและสาธารณสงเคราะห์ อีกทั�งยังสอดคล้องกับดำาริของเจ้าพระคุณ 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆ์ราช สกลมหาสังฆ์ปริณายก 
ท่ีมีดำาริว่า “วัดในฐานะที่เป็นศ่นย์กลางของชุมชนค่่กับสังคมไทยมานับแต่
โบราณตราบจนปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำานักของภิกษุสามเณร แต่ยัง
เป็นสถานท่ีสาธารณสงเคราะห์ของชมุชนด้วย จงึสมควรทีจ่ะให้วดัทีมี่ศกัยภาพ
เพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้่้ประสบความยากลำาบากดำาเนินภารกิจ
ตามบทบาทหน้าที่ที่ดำารงอย่่นับแต่อดีตกาล” ดำาริดังกล่าวจึงเป็นที่มาและ
ความสำาคัญของการดำาเนินโครงการในครั�งนี� โดยวัดซึ่ับชะอม คาดหวังว่า
โรงทานสาธารณสงเคราะห์สุขภาวะที่จัดตั�งขึ�น จะสามารถเยียวยาช่วยเหลือ
ผู้่้ที่เดือดร้อน ให้กำาลังใจโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างความร่้ 
เทา่ทันสถานการณเ์กีย่วกบัไวรสัโคโรนา 2019 และมอบสิง่ของอุปโภคบรโิภคให้
กบัประชาชนในพื�นที ่อกีทั�งยงัสามารถกลายเป็นพื�นทีใ่นการสรา้งความร่วมมอื 
ระหวา่งหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องตา่ง ๆ  เพ่ือเป็นการเนน้ยำ�าใหเ้หน็ถง่บทบาทของ
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องค์กรทางพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป

  ข่ั�นตำอนการดำาเนินกิจำกรรม

 (1) นำาเสนอโครงการ ทางผู้่้รับผู้ิดชอบโครงการได้เขียนโครงการเพื่อ
เสนอขอรับงบประมาณในการสนับสนุนโครงการ 
 (2) แต่งตั�งคณะทำางาน มีการจัดตั�งคณะทำางานในพื�นที่ที่ประกอบ
ด้วยคณะสงฆ์์ในพื�นที่ หน่วยงานสาธารณสุข กรมการปกครอง โรงเรียน และ 
ชาวบ้านในพื�นที่บริเวณรอบวัดซึ่ับชะอม
 (3) การประสานงานกับผู้่้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องในพื�นที่  กล่าวคือ  
ผู้่้รับผู้ิดชอบโครงการได้ทำาการนัดหมายภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีความประสงค์
จะเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในครั�งนี� ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลในพื�นที่ 
หน่วยงานราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
มกีารประสานงานกับผู้่้ให้ทุนสนับสนุนโครงการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่่
ชาวบ้านภายในชุมชน
 (4) จัดกิจกรรม จำานวนหน่่งครั�ง คือวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  
โดยมรีป่แบบกิจกรรมเป็นการบรรยายความร่ใ้นเรือ่งการป้องกนัไวรัสโคโรนา 
วิถีปฏิิบัติใหม่สำาหรับการเข้าวัดและการใช้ชีวิตในสังคม การจัดทำาป้าย
นิทรรศการความร่้ การแจกสิ่งของเครื่องใช้ที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตให้กับ 
ชาวบ้านในพื�นที่ ตลอดจนถ่งการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับตัวแทน
คณะสงฆ์ใ์นพื�นที ่9 อำาเภอ เพ่ือให้พระสงฆ์ท์ีเ่ขา้รว่มกจิกรรมสามารถนำาสิง่ของ
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อภายในพื�นที่ได้
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 ผู้ลลัพัธ์ที�เกิดข่ึ�น

 (1) ผู้่้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความร่้ในเรื่องการด่แลสุขภาพกาย 
และสุขภาพใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส 
โคโรนา 2019
 (2) ผู้่้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการช่วยเหลือทางด้านสิ่งของเครื่องใช้และ
อาหารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019
 (3) คณะสงฆ์์ในพื�นที่ 9 อำาเภอ ได้รับอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ  
เจลแอลกอฮัอล์ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และเครื่องวัดอุณหภ่มิ เพื่อนำาไป
ใช้ต่อภายในพื�นที่ 
 (4) เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่นำาไปส่่การจัดตั�งคณะกรรมการที่
ประกอบไปด้วยฝ่่ายฆ์ราวาสและฝ่่ายคฤหัสถ์
 
 ความสอดคลอ้งกบัพันัธกจิำข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล

 (1) ด้านสุขภาพอนามัย มีการถ่ายทอดความร่้ในเรื่องสุขภาวะ 
องค์รวมให้กับผู้่้ร่วมโครงการ โดยเน้นไปที่เรื่องของสุขภาวะทางกายและ 
สุขภาวะทางจิตใจเป็นสำาคัญ ผู้่านการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาควบค่่
ไปกับความร่้ทางด้านสาธารณสุข
 (2) ดา้นสาธารณสงเคราะห ์วดัสามารถกลายเป็นพื�นทีใ่นการชว่ยเหลอื 
ผู้่้ประสบกับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 
2019 ได้อยา่งเหมาะสม ผู้่้เขา้รว่มโครงการไดร้บัการชว่ยเหลอืทางด้านสิง่ของ 
เครื่องใช้ที่มีความจำาเป็นต่อการดำารงชีวิต ลดภาระและค่าใช้จ่ายภายใน 
ครัวเรือน อีกทั�งยังสามารถส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับคณะสงฆ์์ใน 
พื�นที่ 9 อำาเภอ แสดงให้เห็นว่าการดำาเนินกิจกรรมดังกล่าวสามารถกลายเป็น
ที่พ่่งให้กับชาวบ้านและพระสงฆ์์ในช่วงสถานการณ์ที่เดือดร้อนได้ 
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 เครือข่่ายที�เข่้ามามีส่วนร่วม

 จากการดำาเนินโครงการได้นำาไปส่่การเกิดขึ�นของเครือข่ายความร่วม
มือที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินโครงการ ได้แก่ คณะสงฆ์์จังหวัดสระบุรี 
จำานวน 9 อำาเภอ สถานพยาบาลประจำาตำาบลเขาวง องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น และชาวบ้านในพื�นที่หม่่ 4 ตำาบลขุนโขลน และหม่่ 9 ตำาบลเขาวง
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5.1.2 โครงการเกษตำรวิถีีธรรมนำาสันตำิสุข่ 

ด็ำาเนินการโด็ย์  
หน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบลปากท่า และหน่วีย์อบรม
ประชาชนประจำาตำาบลท่าเรือ จังฺหวีัด็พระนครศรีอย์ุธีย์า

 การขับเคล่ือนกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
ปากท่าขับเคลื่อนโดย พระอธิการสุทธิชัย อธิฏฺฐาโน เจ้าอาวาสวัดบางม่วง 
ตำาบลโพธิ�เอน ซึ่ึ่งมีความเป็นผู้่้นำาตามธรรมชาติ ประกอบกับพื�นที่ตั�งของวัด
บางม่วงอย่่ในทำาเลที่เป็น ศ่นย์กลางของทั�งสองตำาบล จึงทำาให้บทบาทการ
ขับเคล่ือนหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล สามารถขับเคลื่อนได้พร้อม
กันทั�งสองตำาบล และมีภาคีเครือข่าย ทั�งจากฝ่่ายคณะสงฆ์์ ฝ่่ายปกครอง 
ฝ่่ายการศ่กษา และฝ่่ายสาธารณสุข จึงทำาให้มีพลังในการขับเคลื่อนงานได้
อย่างเป็นระบบ ทั�งนี�เนื่องจากหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลปากท่า 
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มีความพร้อมในด้านปัจจัยบริบทหรือปัจจัยสภาพแวดล้อม ในหลายประเด็น 
กล่าวคือ จากสภาพพื�นที่ทางภ่มิศาสตร์ เส้นทางการคมนาคมทั�งทางบกและ 
ทางนำ�า รวมถ่งพื�นที่การปกครองของฝ่่ายบ้านเมืองและคณะสงฆ์์ ทำาให้
พื�นท่ีในเขตความรับผู้ิดชอบของทั�งสองหน่วย คือหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลปากท่า และหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลโพธิ� เอน  
มีการทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ด้วยเพราะมีสองหน่วยงานปกครองท้องถิ่น 
อย่่ในพื�นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำาบลโพธิ�เอน และองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลปากท่า อย่่ในพื�นที่ของคณะสงฆ์์ตำาบลปากท่า อันประกอบด้วย  
วัดแค (อรัญญิก) วัดแดง วัดสามเรือน วัดเทพคันธาราม และวัดบางม่วง 
(ไม่มีคณะสงฆ์์ตำาบลโพธิ�เอน) และวัดโพธิ�เอน ซ่ึึ่งสังกัดกับคณะสงฆ์์ตำาบล
วังแดง ทำาให้การทำางานขององค์ภาคีเครือข่าย ทั�งโรงเรียน โรงพัก และ 
โรงพยาบาลในพื�นที่ เดิมทีต่างมีการประสานงานและทำางานร่วมกันระหว่าง 
บุคลากรในพื�นที่มาโดยตลอด ดังนั�นมิติการทำางานของทั�งสองหน่วย อ.ป.ต. 
คือ หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลปากท่า และหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลโพธิ�เอน จึงเป็นการร่วมมือกันในระดับทวิภาคี โดยมีคณะสงฆ์์ 
ตำาบลปากท่าเป็นผู้่้ขับเคลื่อน จึงเป็นคุณลักษณะพิเศษที่สองหน่วย 
อ.ป.ต.ได้ร่วมกันทำากิจกรรม ทำาให้เกิดกลุ่มภาคีเครือข่ายคือ 6 วัด  
3 โรงพยาบาล 4 โรงเรียน 1 โรงพัก และ 1 มัสยิด

 ที�มาข่องการข่ับเคลื�อนกิจำกรรม

 ประชากรส่วนใหญ่ในพื�นที่ ของหน่วยอบรมประชาชนประจำา 
ตำาบลปากท่า และหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลโพธิ�เอน มีอาชีพ 
หลักคือประกอบเกษตรกรรม ได้แก่ ปล่กข้าว และประมงพื�นบ้านในลุ่ม
แม่นำ�าป่าสัก แต่ค่านิยมของพ่อแม่ผู้่้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานได้รับ
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การศ่กษาในระดับส่ง เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสให้สามารถทำางานในบริษัท
ห้างร้านที่ม่ันคง ส่งผู้ลให้เยาวชนในพื�นที่เริ่มห่างไกลจากการทำาการเกษตร 
ไม่สนใจอาชีพหลักของผู้่้ปกครอง จึงทำาให้ขาดองค์ความร่้เรื่องพืชพันธุ ์ 
การด่แลบำารุงรักษาดิน การแปรร่ปขยะม่ลฝ่อยและเศษอาหารในครัว
เรือนให้มาเป็นปุ�ยหมัก รวมทั�งการจัดการกับวัสดุเหลือใช้ธรรมชาติ  
จึงทำาให้เกิดการเผู้าใบไม้ เผู้าขยะ การทิ�งสิ่งปฏิิก่ลลงแหล่งนำ�า ด้วยเหตุผู้ล
และความจำาเป็นดังกล่าวนี�จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการเกษตรวิถีพุทธ 
เพ่ือให้เกิดการเรียนร่้ ร่วมกันของชุมชน เป็นการเสริมสร้างรากฐานที่
แข็งแรงให้กับชุมชนวิถีพุทธ โดยการนำาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
มาเป็นหลักในการดำาเนินชีวิต ทั�งในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ 
สิ่งแวดล้อม โดยมีเด็กและเยาวชนในพื�นที่ของทั�งสองหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลเป็นศ่นย์กลาง ขับเคล่ือนผู่้านการทำางานของคณะสงฆ์์  
โดยหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
 นอกจากนี� ด้วยสภาพพื�นที่ที่มีพ่ีน้องชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิม 
อย่่ร่วมกัน ทำาให้มีเด็กและเยาวชนอย่่ในสังคมพหุวัฒนธรรม แม้งานของ
หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลได้ขับเคลื่อนโดยวัดซ่ึึ่งเป็นองค์การทาง
พุทธศาสนา แต่บริบทของการร่วมมือกันในพื�นที่ของหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลทั�งสองแห่ง ก็สามารถเปิดกว้างให้เด็กและเยาวชนทั�งจากสอง
ศาสนาสามารถมาทำากิจกรรมร่วมกัน ผู้่านโครงการหลัก คือ โครงการเกษตร
วิถีธรรมนำาสันติสุข และ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขด้วยวิถีสัปปายะ 
5ส โดยทั�งนี� ในโครงการได้รับความร่วมมือจากผู้่้นำามัสยิดน่รุ้ลอิสลาม  
(อรัญญิก) ในการส่งศาสนิกชนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี�ยังร่วม
ลงนาม MOU ความร่วมมือในการพัฒนาระบบ 5ส เพื่อสร้างพื�นที่อันเอื�อต่อ
สุขภาวะที่ดีของชุมชนอีกด้วย
 



| 167

 ข่ั�นตำอนการดำาเนินกิจำกรรม

 (1) สรา้งคณะทำางาน ดว้ยการประสานงานและประชมุขอความเหน็ชอบ
จากภาคีเครือข่าย ด้วยการชี�แจงและแลกเปลี่ยน ภาระงานที่เกี่ยวข้องกับทุก
ภาคส่วน แล้วหาจุดร่วมกันเพื่อการทำางานร่วมกัน ได้ผู้ลงานร่วมกันและงาน
ไม่ซึ่ำ�าซึ่้อน
 (2) ลงนามข้อตกลงร่วมกัน ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 
หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลปากท่า และหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลโพธิ� เอน ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดพิธีเปิด
โครงการ และอบรมให้ความร่้ ทั�งในโครงการเกษตรวิถีธรรมนำาสันติสุข 
และลงนามข้อตกลงในความร่วมมือของโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข 
ด้วยวิถีสัปปายะ 5ส โดยทั�งนี�มีผู้่้เข้าร่วมงานจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ กว่า 
300 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากเกษตรอำาเภอท่าเรือ คณะสงฆ์์
อำาเภอท่าเรือ และพัฒนาที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการให้ความร่้
ทั�งเรื่องการเกษตร การปล่กหมักปุ�ยด้วยเศษวัสดุอินทรีย์ภายในครัวเรือน
การสาธิตเพาะพันธุ์กล้าไม้ลงแปลงผู้ักกางมุ้ง พิธีเปิดสำานักงานยุวเกษตร
ตำาบลโพธิ�เอน และการอบรมโครงการ 5ส การลงนามบันท่กข้อตกลง 
ร่วมกัน (MOU) ระดับวัด จำานวน 6 วัด ร่วมกับภาคีเครือข่ายและ เพื่อนำาไป
พัฒนาแต่ละวัดในเขตพื�นที่ต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้เข้าส่่สถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด-19 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ชึ่งคณะสงฆ์์ได้มีการปรับ
เปล่ียนกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันโรคระบาดจึงได้ทำางาน
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ของหน่วยอบรมประชาชนตำาบลปากท่า 
และ หน่วยอบรมประชาชนตำาบลโพธิ�เอน จัดกิจกรรมให้ความร่้เพ่ือการ
ป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยการสอนเย็บหน้ากากอนามัย และกิจกรรม 
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ห่มดินด้วยการนำาวัสดุธรรมชาติมาคลุมดินเพ่ือรักษาความชื�น เม่ือวันที่ 10 
มนีาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณวัดบางมว่ง ตำาบลโพธิ�เอน อำาเภอทา่เรอื จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา
 (3) วัดในพื�นที่ผู้่านการประเมินระดับมาตรฐานโครงการ 5ส  
หลงัจากการประชุม และดำาเนินการในวนัที ่17 มกราคม พ.ศ. 2563 ทีผู่่้านมา 
ทางคณะสงฆ์์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สั่งการให้ทุกอำาเภอ เร่งรัดให้
แต่ละวัดดำาเนินการตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยวิถี 5ส และ
ให้ส่งวัดเป็นตัวแทนระดับอำาเภอ เข้ารับการตรวจประเมิน อย่างน้อยอำาเภอ
ละ 1 วัด ต่อเดือน การนี�ทางคณะสงฆ์์ตำาบลปากท่า โดยหน่วยอบรมประชน
ประจำาตำาบลปากท่า และหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลโพธิ�เอน จึงได้
ส่งวัดภายในพื�นท่ีให้เป็นตัวแทนระดับอำาเภอ เข้ารับการตรวจตามเกณฑ์
ประเมิน เดือนละ 1 วัด มีผู้ลดังนี� เดือนมกราคม วัดเทพคันธาราม เข้ารับ
การตรวจ ผู้ลการประเมิน ผู้า่นเกณฑม์าตรฐาน เดือนกมุภาพันธ ์วดัสามเรือน 
เข้ารับการตรวจผู้ลการประเมิน ผู้่านเกณฑ์มาตรฐาน เดือนมีนาคม วัดแดง 
เข้ารับการตรวจ ผู้ลการประเมิน ผู้่านเกณฑ์มาตรฐาน

 ผู้ลลัพัธ์ที�เกิดข่ึ�น

 (1) การรับร่้ ร่วมกันของชุมชน : จากเดิมที่การทำางานในระดับ
วัดและหม่่บ้าน ขาดกำาลังสนับสนุน เนื่องจากบางวัดมีจำานวนพระภิกษุ 
จำาพรรษาเพียง 2 ร่ป ทำาให้เกิดความอ่อนแอในการสนองงานให้แก่คณะสงฆ์ ์
และขาดประสิทธิผู้ลในการทำางานร่วมกับองค์ภาคีเครือข่ายในพื�นที ่ 
จากการพลิกฟ้ื้�นการทำางานของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลใน
ระดับประเทศ ประกอบกับยุทธศาสตร์การทำางานร่วมกันของหน่วยอบรม
ประชาชนตำาบลปากท่า และหน่วยอบรมประชาชนตำาบลโพธิ�เอน โดยอาศัย 
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คุณลักษณะด้านภ่มิศาสตร์และคมนาคม ภ่มิรัฐศาสตร์ของหน่วยงาน 
บ้านเมืองและคณะสงฆ์์ ทำาให้ภาคีเครือข่ายในพื�นที่เกิดการรับร่้ร่วมกันผู้่าน
การทำางานในโครงการต่าง ๆ มาโดยลำาดับ สร้างความตระหนักว่างานของ
หน่วยอบรมประชาชนตำาบลนั�นมิใช่งานของวัดใดวัดหน่่ง หรือหม่่บ้านใด
หม่่บ้านหน่่ง แต่เป็นการทำางานร่วมกันในระดับตำาบล ในระดับทวิภาคีซึ่ึ่ง 
ทำาให้เกิดการแบ่งงาน แบ่งความรับผู้ิดชอบ เกิดเครือข่ายการทำางาน  
การติดต่อสื่อสารที่ทันท่วงที สำาน่กความรับผู้ิดชอบร่วมกัน อีกทั�งยังช่วย
แบ่งเบาภาระของเจ้าอาวาส กำานัน ผู้่้ใหญ่บ้าน โรงเรียน และเจ้าหน้าที ่
บ้านเมือง เพราะมีการทำางานร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง
 (2) การตอบสนองกับเหตุการณ์อย่างทันท่วงที : เม่ือหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล เป็นจุดศ่นย์กลางของชุมชนแล้ว ทำาให้เกิดการทำางาน
ร่วมกันของหน่วยองคก์ารบริหารส่วนตำาบลเปน็ไปได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมี
การทำางานอย่างบ่รณาการ เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ต้องเฝ่้าระวังโรคระบาด 
เป็นต้น จึงมีความร่วมมือเพ่ือการทำากิจกรรมเย็บหน้ากากอนามัย เพ่ือแจก
จ่ายให้ประชาชนในพื�นที่ได้ใช้สวมใส่เพ่ือป้องกันโรคได้อย่างทันท่วงที ด้วย
ความรว่มมอืของอาสาสมคัรสาธารณสขุในชมุชนกบักจิกรรมทางศาสนาจงึเกดิ
ขึ�นและสอดคล้องกับมาตรการของบ้านเมือง โดย 
หน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื�นที่หน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลปากท่า และหน่วย
อบรมประชาชนประจำาตำาบลโพธิ�เอน 
ต่างมีความมุ่งม่ันและมีเป้าหมาย
เดยีวกนั จงึเกิดมเีอกภาพในการปฏิิบัติ
งาน ทำาให้ชุมชนสามารถตอบสนอง
ต่อนโยบายของรัฐได้อย่างรวดเร็วทัน
เหตุการณ์และประสบความสำาเร็จ
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 (3) ขบัเคลือ่นส่่สงัคมสุขภาวะรว่มกนั : ในปจัจบุนัหนว่ยอบรมประชาชน 
ประจำาตำาบลปากท่า และหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลโพธิ�เอน ได้ร่วม 
เรียนร่้บทบาทและหน้าที่ของภาคีเครือข่ายหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
ทำาให้เกิดการรับร่้ และชักนำาไปส่่การบริหารนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ 
ใหส้อดคลอ้งกบักจิกรรมและการทำางานของหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
ทั�งนี�เพ่ือประหยดังบประมาณ ลดความซึ่บัซึ่อ้นในการจดักจิกรรมและโครงการ 
ตอบสนองต่อนโยบาย แผู้นยุทธศาสตร์ เครื่องมือและกลไกต่าง ๆ ของทาง 
ภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตำาบลโพธิ�เอน องค์การบริหารส่วนตำาบล 
ปากท่า และเกษตรอำาเภอท่าเรือ การตระหนักและเห็นความสำาคัญของการ
ใช้พื�นที่และศักยภาพของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลในพื�นที่ จึงทำาให้ 
วัดสามารถยกระดับเป็นหน่วยวิทยบริการในระดับชุมชนได้ โดยมีบทบาท
เป็นศ่นย์การเรียนร่้ พื�นที่จัดกิจกรรม ทั�งในด้านการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
สัมมาชีพ สุขภาวะ และสันติสุขได้โดยมีคณะสงฆ์์เป็นพื�นที่ตั�งรับและอำานวย
ความสะดวกในด้านการเป็นสถานที่สำาหรับปฏิิบัติการ และเป็นหัวใจหลักใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน

 ความสอดคลอ้งกบัพันัธกจิำข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล

 (1) ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม มีการอบรมประชาชนในพื�นที่ทั�งใน
วันพระ และวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา ในเวลาต่อมามีการเพ่ิมกิจกรรม
บรรพชาสามเณรภาคฤด่ร้อน และกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ค่ายคุณธรรม 
โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การเปิดสอนธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การสวดมนต์ปฏิิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
ทุกวันเสาร์ ณ เจดีย์พระธาตุหลวงป่่มั่น ภ่ริทตฺโต และอัฐิธาตุ อดีตเจ้าอาวาส 
วัดแค วัดโพธิ�เอน วัดบางม่วง ที่บรรจุไว้ในพระเจดีย์มุตโตทัย ณ วัดบางม่วง 
ตำาบลโพธิ�เอน อำาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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 (2) ด้านสุขภาพอนามัย มีการส่งเสริมสุขภาวะเพ่ือการบริโภค
อาหารที่เอื�อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ โดยการจัดกิจกรรมปิ�นโตสุขภาวะ  
การใหค้วามร่ด้้านสุขภาวะ และสร้างความเขา้ใจแกว่ดัและชุมชน ตามธรรมนญ่
สุขภาพพระสงฆ์์แห่งชาติ พ.ศ. 2560
 (3) ด้านสัมมาชีพ มีการส่งเสริมความร่้ ด้านการเกษตรกรรม  
ดว้ยการสง่เสรมิใหม้กีารปลก่ผู้กัในครวัเรอืน อบรมใหค้วามร่ด้้านการปลก่ผู้กั
หมักปุ�ยจากเศษอาหารและเศษวัสดุธรรมชาติภายในครัวเรือน การรวมกลุ่ม
สัมมาชีพ วิชาชีพช่าง และการแปรร่ปอาหาร
 (4) ด้านสันติสุข กิจกรรมร่วมกันของโรงเรียนพหุวัฒนธรรมของทั�ง
ชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมในพื�นที่ การเปิดพื�นที่ด้านการเกษตร กิจกรรม 
5ส อย่างต่อเนื่อง โดยนักเรียนระดับชั�นประถมศ่กษาปีที่ 4 ถ่งชั�นประถม
ศ่กษาปีที่ 6 ของทั�ง 4 โรงเรียนในพื�นที่ ได้เข้าเป็นสมาชิกยุวเกษตรตำาบล
โพธิ�เอน โดยอัตโนมัติทุกปีการศ่กษา กิจกรรมดังกล่าวนี�ได้ดำาเนินการใน 
รป่แบบของคณะกรรมการบรหิารของกลุ่ม ซึ่ึง่มนีกัเรยีนระดับมธัยมศก่ษา และ
นกัศก่ษาระดบัอุดมศก่ษาทีม่ถีิน่พำานกัอย่ใ่นพื�นที ่เปน็ประธานกลุม่บรหิารของ
กลุ่ม และคณะกรรมการกลุ่ม
 (5) ด้านศ่กษาสงเคราะห์ หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
โพธิ�เอน และหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลปากท่า ซ่ึึ่งดำาเนินการโดย 
วัดบางม่วงได้มีการมอบทุนการศ่กษาโดยเจ้าอาวาสทั�ง 6 วัด ในพื�นที่ ให้แก่
เด็กนักเรียนทั�ง 4 โรงเรียนเป็นประจำาทุกปี
 (6) ด้านสาธารณสงเคราะห์ มีการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ทั�งพิธีการทางศาสนา การตั�งกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ การช่วยเหลือ 
ผู้่้ประสบภัย การเยี่ยมผู้่้ป่วยติดเตียงในพื�นที่ เป็นต้น
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 (7) ด้านกตัญญู่กตเวทิตาธรรม ส่งเสริมให้มีการระล่กถ่งพระคุณของ 
ผู้่้ส่งอายุในพื�นที่กิจกรรมรดนำ�าดำาหัวผู้่้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์ การส่งเสริม 
ให้วัดเป็นศ่นย์กลางการปฏิิบัติของผู้่้ส่งอายุในชุมชนและนำาไปส่่การก่อสร้าง
อาคารที่พักและห้องนำ�าผู้่้ส่งอายุภายในวัด เพ่ือยกระดับให้วัดเป็นแหล่ง 
เรียนร่้ด้านสังคมผู้่้ส่งอายุและรองรับการปฏิิบัติธรรมของผู้่้ส่งอายุในพื�นที่
 (8) ด้านสามัคคีธรรม มีการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างภาคีเครือข่าย 
ทั�งไทยพุทธ ไทย มุสลิม ต่างวัด ต่างหม่่บ้าน ในการทำากิจกรรมสาธารณกุศล 
ต่าง ๆ ร่วมกัน การรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือ การฝึ่กอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน 
เยบ็ผู้า้ แปรรป่อาหาร กลุ่มหตัถกรรมไม้กวาดเพ่ือใช้ในชุมชนและจำาหนา่ยเพ่ือ
เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

 เครือข่่ายที�เข่้ามามีส่วนร่วม

 จากการดำาเนนิโครงการได้นำาไปส่ก่ารเกดิขึ�นของเครอืขา่ยความรว่มมอื 
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินโครงการ ได้แก่ อ.ป.ต. โพธิ�เอน และ 
อ.ป.ต. ปากท่า ประกอบด้วยคณะสงฆ์์วัดโพธิ�เอน คณะสงฆ์์วัดแค (อรัญญิก)  
คณะสงฆ์์วัดบางม่วง คณะสงฆ์์วัดแดง คณะสงฆ์์วัดสามเรือน โรงเรียนวัดแค 
คณะสงฆ์์วัดเทพคันธาราม องค์การบริหารส่วนตำาบลปากท่า โรงเรียนวัด 
โพธิ�เอน กลุ่มกำานนัผู้่้ใหญบ้่าน ตำาบลปากท่า โรงเรยีนวดัสามเรอืน สถานีตำารวจ 
ภ่ธรปากท่า โรงเรียนวัดเทพคันธาราม องค์การบริหารส่วนตำาบลโพธิ�เอน  
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพประจำาตำาบลปากทา่ กลุ่มกำานนั ผู้่ใ้หญบ่า้น ตำาบล
โพธิ�เอน คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหม่่บ้าน (อสม.) ตำาบลปากท่า 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบลโพธิ�เอน แห่งที่ 1 มัสยิดน่รุ้ลอิสลาม 
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพประจำาตำาบลโพธิ�เอน แห่งที ่2 เกษตรอำาเภอท่าเรอื 
คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหม่่บ้าน (อสม.) ตำาบลโพธิ�เอน
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5.1.3 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข่
พััฒนาวัดค้่สังคมอย่างยั�งยืน 

ด็ำาเนินการโด็ย์  
หน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบลบางฺนมโค 

จังฺหวีัด็พระนครศรีอย์ุธีย์า

 การขับเคลื่อนกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลใน
ครั�งนี�ขับเคลื่อนโดย พระคร่พิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ) เจ้าอาวาสวัด 
สธุาโภชน ์ตำาบลบางนมโค อำาเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ซ่ึึ่งสามารถ
ขับเคลื่อนจนกลายเป็นวัดต้นแบบเกี่ยวกับการจัดการวัดตามแนวทาง 5ส 
ผู้่านการอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน  
ให้ความสำาคัญไปที่เรื่องของการพัฒนาวัดให้เป็นศ่นย์กลางการเรียนร่้ และ
ศ่นย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน รวมทั�งจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื�อ
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ต่อสุขภาพ โดยก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวัด 
ชุมชน และองค์กร ทั�งนี� จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ที่มีการวิเคราะห์โดยคณะติดตามและประเมินผู้ล ทำาให้ทราบ
ถ่งปัจจัยสนับสนุนที่ทำาให้โครงการประสบความสำาเร็จได้อันเนื่องมาจาก
สาเหตุหลายประการ ได้แก่ เจ้าอาวาสมีความมุ่งม่ันพัฒนาวัด เป็นพระ 
นักพัฒนา พระสงฆ์์ สามเณรที่พำานักภายในวัดปฏิิบัติตนอย่่ในวินัยสงฆ์์เป็น 
แบบอย่างที่ดี วัดและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนมีความสามัคคี พุทธศาสนิกชน 
มีศรัทธาเข้ามาทำาบุญและปฏิิบัติธรรมที่วัดสุธาโภชน์เป็นประจำา และมี 
จำานวนมากมาจากหลายตำาบล มกีิจกรรมทางศาสนา ประเพณี อย่างต่อเนื่อง  
ในขณะที่ก็มีปัจจัยท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค อันเป็นเหตุผู้ลในการดำาเนิน 
กิจกรรมในครั�งนี�หลายประการ ได้แก่ วัดมีใบไม้ร่วงหล่นจำานวนมากและ  
ข้างวัดเผู้าทุ่งหญ้าในนาเป็น ประจำาจึงทำาให้มีฝุ่่นธุลีจำานวนมาก วัดมี 
รถมอเตอร์ไซึ่ค์ และรถยนต์ ขับขี่ผู่้านจำานวนมากเกือบตลอดเวลา จึงทำาให้ 
เกิดมลภาวะทางเสียง พระสงฆ์์และชาวบ้านยังขาดความเข้าใจเรื่อง 5ส วัด
มีพระเณรจำาพรรษาน้อยบางร่ปมีโรคประจำาตัวสุขภาพไม่แข็งแรง และผู้่้ที่มา
ปฏิิบัติธรรมส่วนใหญ่เป็นผู้่้ส่งอายุ เป็นข้อจำากัดหลายประการ สิ่งต่าง ๆ ที่
กล่าวมาทั�งหมดคือที่มาของการดำาเนินกิจกรรมในครั�งนี�
 
 ที�มาข่องการข่ับเคลื�อนกิจำกรรม

 กิจกรรมในครั�งนี� เกิดขึ�นมาจากการกำาหนดทิศทางยุทธศาสตร์
ขององค์กรทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้สามารถปรับตัวอย่่ร่วมกับสังคม
ได้อย่างเหมาะสม หรือที่ร่้ จักกันในชื่อของ แผู้นยุทธศาสตร์การปฏิิร่ป
กิจการพระพุทธศาสนา ซึ่ึ่งหน่่งในภารกิจสำาคัญก็คืองานด้านสาธารณ่ปการ  
ภายใต้โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5ส โดยมีวัตถุประสงค์ 
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เพ่ือ 1) ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื�นที ่
ใกล้เคียงมีส่วนร่วมในการใช้แนวทาง 5ส เพ่ือจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื�อ 
ต่อสุขภาพ และกิจกรรมเชิงพุทธ 2) ให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพ 
ที่ดีให้เกิดขึ�นระหว่างวัดกับชุมชน 3) ให้บริเวณวัด สะอาด สวยงาม  
และเป็นสัปปายะเหมาะแก่การปฏิิบัติธรรมและปฏิิบัติศาสนกิจ พระคร่
พิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ) เจ้าอาวาสวัดสุธาโภชน์ เห็นว่ากิจกรรม 
ดังกล่าวจะก่อประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรวมได้ เนื่องจากแนวทางการพัฒนา 
วัดตามหลัก 5ส เป็นเทคนิคที่ทุกคนสามารถเข้าใจแนวทางการปฏิิบัติได้ง่าย 
มีการใช้งบประมาณที่ตำ่าเม่ือเทียบกับผู้ลลัพธ์ที่ได้ จึงริเริ่มประชาสัมพันธ์ 
และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณสว่นหน่ง่จากโครงการเสรมิสรา้งสขุภาวะเชงิพทุธของหนว่ยอบรม 
ประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย เนือ่งจากพระครพิ่พธิพฒันโสภณ 
(สุบิน สุเมโธ) ได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพและได้เขียนโครงการเพ่ือ
ขอสนบัสนนุงบประมาณมายังโครงการ และทางโครงการเองกเ็ห็นควรทีจ่ะให้ 
การสนับสนุนงบประมาณ เพราะการพัฒนาพื�นที่วัดทางด้านกายภาพ 
ดา้นสงัคม และด้านปัญญา ถอืเป็นงานทีส่อดคลอ้งกบัพนัธกจิของหนว่ยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลด้วยเช่นกัน 

 ข่ั�นตำอนการดำาเนินกิจำกรรม

 (1) จัดตั�งคณะกรรมการ วัดสุธาโภชน์ได้มีการจัดตั�งคณะกรรมการ 
5ส ที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ประกอบ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
คณะกรรมการดำาเนนิงาน ทั�งจากฝ่า่ยสงฆ์แ์ละฝ่า่ยคฤหสัถ ์โดยคณะกรรมการ 
ดังกล่าว มีหน้าที่ในการประชุม ปรึกษา วางแผู้นการดำาเนินงานตาม
โครงการ ชี�แจงเพ่ือทำาความเข้าใจให้กับหม่่บ้าน ชุมชน สถานศ่กษา 
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สถานประกอบการ และพทุธศาสนกิชน เพ่ือใหเ้ขา้รว่มโครงการตลอดจนถง่การ
เขา้รว่มกจิกรรมรณรงค ์และดำาเนนิงานตามโครงการ ตามกรอบและแนวทาง 
ที่กำาหนดเพื่อให้การดำาเนินงานสำาเร็จตามวัตถุประสงค์
 ( 2 )  ก า รป ร ะก าศ ใน ร ะดั บน โยบาย
ที่ เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน และแสดง
เนื�อหาการเข้าร่วมโครงการ วัด ชุมชน 
องค์กร ที่เข้าร่วมโครงการมีการรับทราบ 
นโยบายดังกล่าวร่วมกนั กอ่นทีจ่ะมีการนำา 
นโยบายดังกล่าวไปปฏิิบัติผู้่านการประชา 
สัมพันธ์ภายในวัด
 (3) การอบรมถวาย/ให้ความร่ ้มตีวัแทน 
ชาวบ้านที่ได้รับการฝ่ึกอบรม 5ส และขั�นตอน 
การดำาเนินโครงการจากส่วนกลางผู้่านช่องทางต่าง ๆ มีการจัดทำามีสื่อ
ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความร่้ภายในวัด และเสริมสร้างบุคลากรให้มีความร่้
เรื่อง 5ส และเข้าใจถ่งแนวทางดำาเนินโครงการ
 (4) การสำารวจและวิเคราะห์พื�นที่ภายในวัด คณะกรรมการ 
วัดสุธาโภชน์ได้ทำาการวิเคราะห์พื�นที่ภายในวัด ซ่ึึ่งคณะสงฆ์์ได้ทำาการ
วิเคราะห์พื�นที่ภายในวัดด้วยเทคนิค SWOT กล่าวคือ การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของวัดสุธาโภชน์ พร้อมทั�งนำาเสนอทาง 
ส่งเสริมและแก้ไขปรับปรุง
 (5) กำาหนดแผู้นพัฒนา ปรับปรุงพื�นที่วัดสุธาโภชน์ได้ดำาเนินการ
วางแผู้นการพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการ มีการกำาหนดทิศทางในอนาคต
ของวัด โดยกำาหนดสภาพการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผู้นพัฒนาขององค์กร
ปกครองในท้องถิ่นตามศักยภาพของท้องถิ่น ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียง จากการวิเคราะห์ข้อม่ลปัญหาความต้องการของประชาชนใน 
ท้องถิ่น และจากการเสนอแนะของคณะกรรมการวัดสุธาโภชน์ประกอบกับ 
คณะกรรมการตามโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” แล้ว จึงได้กำาหนด
แนวทางการพัฒนาวัดสุธาโภชน์อย่างเป็นระบบ
 (6) พิธีเปิดและการทำาความสะอาดครั�งใหญ่ (Big Cleaning Day)  
คณะกรรมการดำาเนินการและชุมชนได้จัดกิจกรรมทำาความสะอาดครั�งใหญ่ 
จำานวน 2 ครั�ง ครั�งแรก จัดเม่ือวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 ครั�งที่ 2  
จัดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
 (7) ตรวจประเมินพื�นที่ และสรุปผู้ลการปฏิิบัติงาน เนื่องจากวัด 
สธุาโภชนไ์ดด้ำาเนนิการขบัเคลือ่นโครงการหนว่ยอบรมประชาชนประจำา ตำาบล
บางนมโคในร่ปแบบของการบ่รณาการกับโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข
  
 ผู้ลลัพัธ์ที�เกิดข่ึ�น

 (1) ชุมชนและเครือข่ายโดยรอบวัดสุธาโภชน์ ได้ตระหนักถ่งความ
สำาคัญและมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของโครงการ วัด ประชา รัฐ  
สร้างสุข พัฒนาวัดค่่สังคมอย่างยั่งยืน
 (2) ชุมชนและเครือข่ายโดยรอบวัดสุธาโภชน์ได้เกิดกระบวนการเรียนร่้ 
ในเรื่องของการทำางานเป็นทีม สมาชิกในพื�นที่ได้ร่วมกันวางแผู้น และลงมือ
ปรับปรุงพื�นที่ปฏิิบัติของตนเอง
 (3) เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้่้นำาให้แก่ผู้่้นำาชุมชนและผู้่้เข้าร่วม
กิจกรรม ส่งเสริมการสร้างนิสัยที่พ่งประสงค์ในเรื่องของความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความมีวินัย การจัดการพื�นที่อย่างเป็นระบบ โดยผู้่้เข้าร่วม
กิจกรรมมีการนำาหลักปฏิิบัติจากกิจกรรม 5ส ไปประยุกต์ใช้ต่อภายใน 
หน่วยงานของตนเองได้
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 (4) วัดสุธาโภชน์ได้รับการปรับปรุงพื�นที่ทางกายภาพ พื�นที่ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ�น และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการจัดเก็บสิ่งของ
เป็นระเบยีบมากขึ�น ทำาใหไ้มต่อ้งเสยีเวลาค้นหาของหรอืเอกสาร การปรบัปรงุ
ที่เกิดขึ�นเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ และเป็นร่ปธรรม ส่งเสริมการสร้างนิสัยในหน่วย
งานการปฏิิบัติกิจกรรม 5ส หากปล่กฝ่ังให้มีจิตสำาน่กสาธารณะร่วมกันอย่าง
สมำ่าเสมอจนกลายเป็นส่วนหน่่งของกิจวัตรประจำาวันจะเสริมสร้างลักษณะ
นิสัย และความเป็นระเบียบ วินัยให้แก่ผู้่้ปฏิิบัติกิจกรรม สิ่งของในที่ทำางาน
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทำาให้การทำางานมี
ประสิทธิภาพส่งขึ�น
 (5) เกดิคณะทำางาน (คณะกรรมการ 5ส) ทีป่ระกอบด้วย คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำาเนินงาน ทั�งจากฝ่่ายสงฆ์์และฝ่่ายคฤหัสถ์

 ความสอดคลอ้งกบัพันัธกจิำข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล

 (1) ด้านสุขภาพอนามัย มีการถ่ายทอดความร่้ในเรื่องสุขภาวะ 
องค์รวมให้กับผู้่้ร่วมโครงการ โดยเน้นไปที่เรื่องของสุขภาวะทางสังคมเป็น
สำาคัญ ผู้่านการพัฒนาพื�นที่วัดให้เป็นศ่นย์กลางในการทำากิจกรรมของชุมชน
และเป็นพื�นที่สัปปายะตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา
 (2) ด้านสามัคคีธรรม กิจกรรมในครั�งนี�ประสบความสำาเร็จได้โดย 
อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมใน
เรื่องความสามัคคีภายในชุมชนท่ีพบเห็นได้ตั�งแต่กระบวนการแรกเริ่มจนถ่ง
กระบวนการสุดท้าย 
 (3) ด้านสาธารณ่ปการ การมุ่งพัฒนาพื�นที่วัดทางด้านกายภาพ  
การปรบัปรงุทางดา้นสิง่แวดลอ้ม การบรหิารจดัการขยะเพ่ือใหพื้�นทีวั่ดมคีวาม
สะอาด รวมถง่การปรบัปรงุอาคารสถานทีใ่หเ้หมาะสมกบัการใช้ประโยชน์ของ
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คนในชมุชน สิง่ตา่ง ๆ  ทีก่ล่าวมานี�มคีวามสอดคล้องกบังานดา้นสาธารณป่การ
ของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล

 เครือข่่ายที�เข่้ามามีส่วนร่วม

 จากการดำา เนินโครงการได้นำา ไปส่่การเกิดขึ�นของเครือข่ าย
ความร่วมมือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศ่กษา  
สถานประกอบการ และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินโครงการ ได้แก่ คณะสงฆ์์ในพื�นที่อำาเภอเสนา 
คณะสงฆ์์ในพื�นที่ตำาบลบางนมโค องค์การบริหารส่วนตำาบลเสนา สำานักงาน
เทศบาลตำาบลบางนมโค โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ โรงเรียนเทศบาล 
วัดบางนมโค โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย ชุมชนหม่่ที่ 4 และหม่่ที่ 6 ตำาบล 
สามกอ ชุมชนหม่่ที่ 4 หม่่ที่ 6 หม่่ที่ 7 หม่่ที่ 9 และหม่่ที่ 11 ตำาบลบางนมโค
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5.1.4 โครงการสาธารณสงเคราะห์เพัื�อสังคม 
เพัื�อการสร้างสุข่ภาวะให้กับผู้้้ส้งอายุและผู้้้พัิการ

ด็ำาเนินการโด็ย์  
หน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบลปากนำ�าโพ จังฺหวีัด็นครสวีรรค์

 การขบัเคล่ือนกิจกรรมของหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบลในครั�งนี� 
ขับเคล่ือนโดย พระราชรัตนเวที, ผู้ศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ 
และเจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต (วัดเขากบ) ตำาบลปากนำ�าโพ อำาเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยขับเคล่ือนกิจกรรมในนามของหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลปากนำ�าโพ ซึ่ึ่งตลอดระยะเวลาที่ผู้่านมา หน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลแห่งนี�ได้มีการขับเคล่ือนกิจกรรมที่สอดคล้องกับงานด้าน
สาธารณสงเคราะห์มาอย่างต่อเนื่อง ผู้่านการลงพื�นที่เยี่ยมเยียนผู้่้ส่งอายุ
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และผู้่้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอย่่บริเวณรอบวัด เพ่ือให้กำาลังใจ ตรวจสุขภาพ 
และส่งมอบสิ่งของที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ภายใต้ชื่อโครงการ 
“สาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคมและสร้างสุขภาวะผู้่้ส่งอายุ ผู้่้พิการ ติดเตียง 
ติดบ้าน” ซ่ึึ่งเป็นการทำางานอย่างบ่รณาการร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์์และ 
หน่วยงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ เทศบาลนครสวรรค์ ที่ได้มีการ
ส่งบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสมำ่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จาก 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพประจำาตำาบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหม่่บา้น 
(อสม.) จึงกล่าวได้ว่า หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลปากนำ�าโพ ซึ่ึ่งตั�งอย่่ที่
วดัวรนาถบรรพต (วดัเขากบ) ภายใตก้ารนำาของ พระราชรตันเวท,ี ผู้ศ.ดร. ไดม้ี
การขับเคลือ่นกิจกรรมทีส่อดคลอ้งกบัพันธกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบลมาก่อนหน้าที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่ึ่งแสดงให้เห็นถ่งบทบาทขององค์กร
ทางพระพุทธศาสนาที่ได้ทำาหน้าที่สงเคราะห์สังคมมาอย่างต่อเนื่อง

 ที�มาข่องการข่ับเคลื�อนกิจำกรรม

 จากที่กล่าวมาข้างต้นว่า หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลปากนำ�าโพ 
ได้มีการขับเคล่ือนกิจกรรมกับชุมชนในด้านสาธารณสงเคราะห์มาอย่าง 
ต่อเนื่อง อีกทั�งยังเป็นการทำางานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างคณะสงฆ์์กับ
หน่วยงานราชการ ที่มิได้เป็นการทำางานอย่างโดดเด่ียวของคณะสงฆ์์ตาม
ลำาพัง สิ่งที่ผู้่้ส่งอายุและผู้่้ป่วยติดเตียงที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับจึงมีความ
ครอบคลุมในหลายมิติ กล่าวคือ คณะสงฆ์์ทำาหน้าที่เยียวยาจิตใจผู้่านการให้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หน่วยงานราชการทำาหน้าที่ตรวจสุขภาพและ
ให้ความร่้ในด้านการด่แลสุขภาพเบื�องต้น อีกทั�งยังได้รับสิ่งของที่มีความ
จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตควบค่่ไปด้วย เม่ือพิจารณาทั�งหมดแล้วจะเห็นว่าการ
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ขับเคล่ือนกิจกรรมดังกล่าว สามารถเยียวยาช่วยเหลือผู้่้ส่งอายุและผู้่้ป่วย 
ติดเตียงได้ในหลายมิติ ทั�งนี� แม้ว่าการทำางานของหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลปากนำ�าโพจะเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ 
ชาวบ้านได้อย่างเหมาะสม หากแต่การขับเคล่ือนกิจกรรมดังกล่าวยังคงขาด
มิติของการเข้ามามีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ด้วยเหตุผู้ลตามที่กล่าว
มานี� จึงเป็นที่มาของการเข้ามาสนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินกิจกรรม
ของโครงการสร้างเสริมสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย โดยเห็นว่าการเข้ามาสนับสนุนงบประมาณใน 
ครั�งนี� จะสามารถเข้ามาช่วยยกระดับการทำางานให้กับหน่วยอบรมประชาชน 
ประจำาตำาบลปากนำ�าโพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ�น
 อย่างไรก็ตาม ระหว่างการดำาเนินกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลปากนำ�าโพในประเด็นเรื่องการเยี่ยมเยียนให้กำาลังใจและมอบ
สิง่ของให้กบัผู้่ส้ง่อายแุละผู้่้ป่วยตดิเตยีงในพื�นที ่เป็นช่วงจังหวะทีเ่กดิการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 พอดี ส่งผู้ลให้ผู้่้รับผู้ิดชอบโครงการ
ต้องมีการปรับเปล่ียนรป่แบบการดำาเนินกิจกรรม โดยสอดแทรกประเด็นการ
ทำางานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช่วยเหลือชาวบา้นจากวกิฤตการณ์ในครั�งนี� ผู้า่นการ
จดัตั�งโรงทานสาธารณสงเคราะห ์การมอบสิง่ของทีจ่ำาเปน็สำาหรบัการดำารงชพี
เพื่อลดรายจ่ายให้กับชาวบ้าน การมอบอุปกรณ์สำาหรับการป้องกันความเสี่ยง
ที่จะเกิดโรค อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮัอล์ และอุปกรณ์วัดอุณหภ่มิ 
เป็นตน้ กจิกรรมในรป่แบบหลงันี�ถอืเปน็การแสดงใหเ้หน็ถง่บทบาทขององคก์ร
ทางพระพุทธศาสนา ที่สามารถเป็นศ่นย์กลางแห่งความร่วมมือระหว่างภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ ผู้่านการใช้พื�นที่วัดเป็นสถานที่สำาหรับการประกอบกิจกรรม 
การชว่ยยกระดบัคณุคา่ทางจิตใจภายใตภ้าวะความกดดันอนัเนือ่งมาจากเรือ่ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม เป็นการเนน้ยำ�าใหเ้หน็ถง่ความสำาคัญของพระพุทธ
ศาสนา ภายใต้สถานการณ์ความเปล่ียนแปลงทางสงัคมทีมี่ความซึ่บัซ้ึ่อน และ
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มีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่่ตลอดเวลาอย่างเป็นพลวัตได้อย่างเหมาะสม 

 ข่ั�นตำอนการดำาเนินกิจำกรรม

 (1) การติดต่อประสานงานกับผู้่้ ให้ทุนสนับสนุน ผู้่้รับผู้ิดชอบ
โครงการได้มีการติดต่อประสานงานกับคณะทำางานของโครงการเสริม
สร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) 
ในสังคมไทย เพ่ือขอทุนสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรม แนวทางการ 
ขับเคลื่อนโครงการ ทั�งในเรื่องความคาดหวังของผู้่้ให้ทุน ความสอดคล้องกับ 
เป้าหมายต่าง ๆ ตลอดจนถ่งเรื่องของการจัดทำาเอกสารการเงินและการใช้
งบประมาณ โดยมกีารนัดหมายกบัคณะทำางานในการลงพื�นทีต่รวจด่กิจกรรม 
ต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนในนามของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลปากนำ�าโพ  
ทั�งนี�หลงัจากคณะทำางานได้มกีารลงพื�นทีเ่ป็นทีเ่รียบรอ้ย ได้นำาไปส่ม่ตเิหน็ชอบ
ที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินกิจกรรม
 (2) การประชุมกับภาคีเครือข่ายและประชาสัมพันธ์กิจกรรม เนื่องจาก 
กิจกรรมการลงพื�นที่เยี่ยมเยียนให้กำาลังใจและส่งมอบสิ่งของให้กับผู้่้ส่งอายุ 
และผู้่้ป่วยติดเตียงในพื�นที่ ซึ่ึ่งเป็นกิจกรรมที่หน่วยอบรม 
ประชาชนประจำาตำาบลปากนำ�าโพดำาเนินการมาอย่าง 
ต่อเนื่อง ร่ปแบบการประชุมในครั�งนี�ส่วนหน่่งจึง 
เป็นการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายเดิมและภาคี 
เครือข่ายที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ิมเติม เพ่ือให้ 
เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายมาก 
ยิง่ขึ�น มปีระสิทธิภาพทีม่ากขึ�น และเกดิความยัง่ยนื
ในระยะยาว นอกจากนี�ยังอาศัยการประชุมดังกล่าว
ในการประชาสมัพนัธก์จิกรรมกบัผู้่ท้ีจ่ะเขา้มามสีว่นรว่ม
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 (3) การลงพื�นที่เยี่ยมเยียนให้กำาลังใจและส่งมอบสิ่งของให้กับ
ผู้่้ส่งอายุและผู้่้ป่วยติดเตียง หลังจากได้วางแผู้นการขับเคล่ือนกิจกรรม
และประชาสัมพันธ์เป็นที่ เ รียบร้อย ผู้่้รับผู้ิดชอบ 
โครงการได้ลงพื�นที่เยี่ยมเยียนให้กำาลังใจและ 
ส่งมอบสิ่งของให้กับผู้่้ส่งอายุแลผู้่้ป่วยติดเตียง 
ในพื�นที่ เป็นการดำาเนินกิจกรรมในลักษณะ 
ต่อเนื่องเป็นประจำาในทุกสัปดาห์ นอกจาก 
การลงพื�นที่ไปยังบ้านพักของกลุ่มเป้าหมาย 
เดิมแล้ว ยังมีการลงพื�นที่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
ใหม่ ๆ โดยได้รับการอนุเคราะห์ข้อม่ลจาก
สำานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
จังหวัด และสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทำาให้การขับเคลื่อน 
กิจกรรมในครั�งนี�สามารถขยายผู้ลต่อไปยังเคสใหม่ ๆ นอกเหนือจากที่เคย
มีมาได้มากขึ�น เป็นการทำางานอย่างบ่รณาการโดยเครือข่ายความร่วมมือ 
แต่ละภาคส่วนสามารถดำาเนินการกิจกรรมได้ตรงกับพันธกิจของหน่วยงาน 
ตนเอง ในอีกทางหน่่งก็สามารถช่วยหนุนเสริมให้บรรลุตามพันธกิจของ 
หน่วยงานอื่น ๆ ได้อีกด้วยเช่นกัน  
 (4) การประชุมเพื่อวางแผู้นการดำาเนินกิจกรรมในช่วงสถานการณ์การ
แพรร่ะบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 การขับเคลือ่นกิจกรรมในส่วนนี�  
เป็นกิจกรรมที่เพิ่มเติมเข้ามาเนื่องจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว โดยผู้่้รับผู้ิดชอบ
โครงการได้ใช้พื�นที่วัดวรนาถบรรพต (วัดเขากบ) เป็นสถานที่จัดตั�งโรงทาน
สาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคม ภายใตช้ือ่ “ศน่ย์ช่วยเหลอืผู้่ไ้ด้รับผู้ลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019” มีการแจกสิ่งของที่จำาเป็น
ต่อการดำารงชีพให้กับชาวบ้านในพื�นที่ โดยมีหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วม
จำานวนมาก อาทิ คณะสงฆ์์จังหวัดนครสวรรค์ สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
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สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัด โครงการหม่่บ้านรักษาศีล 5 และ
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5ส
 (5) การจัดตั�งโรงทานสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม การมอบถุงยังชีพ
ที่ภายในบรรจุสิ่งของเครื่องใช้และอาหารแห้งให้กับชาวบ้านในพื�นที่ เพ่ือช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ได้รับผู้ลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019

 ผู้ลลัพัธ์ที�เกิดข่ึ�น

 (1) ผู้่้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ผู้่้ส่งอายุ ผู้่้ป่วยติดเตียง และผู้่้ที่ได้รับผู้ล 
กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ได้
รับการช่วยเหลือทางด้านสิ่งของเครื่องใช้และได้รับการเยียวยาทางด้านจิตใจ
 (2) เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอืทีส่ามารถเขา้มาชว่ยยกระดับการทำางาน
ให้กับหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลปากนำ�าโพ เป็นการหนุนเสริมการ
ทำางานให้เกิดศักยภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ�น
 (3) เกิดฐานข้อม่ลผู้่้ส่งอายุและผู้่้ป่วยติดเตียงที่ควรได้รับการ 
ช่วยเหลือในพื�นที่ โดยฐานข้อม่ลดังกล่าวเกิดขึ�นภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างสำานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด สำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และคณะสงฆ์์ ซ่ึึ่งช่วยแสดงให้เห็นถ่งสถานการณ์ 
ของกลุ่มเปราะบางดังกล่าวได้ชัดเจนมากขึ�น

 ความสอดคลอ้งกบัพันัธกจิำข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล

 (1) ด้านสาธารณสงเคราะห์ กิจกรรมการลงพื�นที่เยี่ยมเยียนให้
กำาลังใจและส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้่้ส่งอายุและผู้่้ป่วยติดเตียง  
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ตลอดจนกิจกรรมการจัดตั�งโรงทานสาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคม ถือเป็น
กจิกรรมทีส่อดคล้องกบัพนัธกิจของหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบลในดา้น
สาธารณสงเคราะห ์เนือ่งจากทั�งสองกจิกรรมได้ชว่ยยกระดบัคุณภาพชีวติและ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้่้เข้าร่วมกิจกรรม
 (2) ด้านกตัญญู่กตเวทิตาธรรม กิจกรรมทั�งสองกิจกรรมที่ขับเคล่ือน
โดยหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลปากนำ�าโพ มีผู้่้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
ผู้่้ส่งอายุเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากชุมชนบริเวณโดยรอบวัดวรนาถบรรพตมี 
ผู้่้ส่งอายุอาศัยอย่่จำานวนมาก สิ่งของเครื่องใช้ อาหาร หรือสิ่งของที่มีความ
จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตสามารถถ่กส่งต่อไปยังผู้่้ส่งอายุเหล่านั�น กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับพันธกิจด้านกตัญญู่กตเวทิตาธรรมอย่างชัดเจนก็คือ  
การลงพื�นที่เยี่ยมเยียนให้กำาลังใจและส่งมอบสิ่งของให้กับผู้่้ส่งอายุ กิจกรรม
ดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถ่งการให้ความสำาคัญกับผู้่้ส่งอายุในพื�นที่ 
โดยมีองค์กรทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้่้ขับเคล่ือนหลัก ผู้่านการใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา และเปิดโอกาสให้ผู้่้ส่งอายุที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่วัดได้
มีการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในพื�นที่ของตนเอง
 (3) ด้านสุขภาพอนามัย กิจกรรมการจัดตั�งศ่นย์สาธารณสงเคราะห์
เพ่ือสังคมมีความเกี่ยวข้องกับมิติทางด้านสุขภาพอนามัย เนื่องจากกิจกรรม 
ดังกล่าวเป็นการสร้างความตระหนักร่้ทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คือหลักการปฏิิบัติตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส
โคโรนา 2019 เพื่อไม่ให้เกิดภาวะที่จะนำาไปส่่การติดเชื�อโรคดังกล่าว
 (4) ด้านสามัคคี ภาพการทำางานอย่างบ่รณาการร่วมกันระหว่างหน่วย
งานต่าง ๆ เป็นการแสดงให้เห็นถ่งความสมัครสมานสามัคคีของคนใน
สังคม โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ที่คนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อน  
ทั�งในแง่ของการดำาเนินชีวิต สภาพเศรษฐกิจและสังคม กิจกรรมดังกล่าวนี� 
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ได้ช่วยย่ดโยงให้เกิดความร่วมมือ ความเป็นอันหน่่งอันเดียวกัน เพ่ือให้ 
ทุกคนในสังคมร่วมแรงร่วมใจสามารถฟื้ันฝ่่าอุปสรรคให้ผู้่านพ้นไปได้ด้วยดี

 เครือข่่ายที�เข่้ามามีส่วนร่วม

 จากการดำา เนินโครงการได้นำา ไปส่่การเกิดขึ�นของเครือข่ าย 
ความร่วมมือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศ่กษา  
สถานประกอบการ และองคก์รภาคเีครอืขา่ย โดยมีหนว่ยงานต่าง ๆ  ทีไ่ด้เขา้มา 
มสีว่นรว่มในการดำาเนนิโครงการ ไดแ้ก ่คณะสงฆ์์จงัหวดันครสวรรค ์สำานกังาน
จงัหวดันครสวรรค ์เทศบาลนครสวรรค ์สำานกังานวัฒนธรรมจงัหวดั สำานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติจงัหวดั โครงการหม่บ่า้นรกัษาศลี 5 และโครงการวัด 
ประชา รฐั สรา้งสขุ ดว้ยกจิกรรม 5ส และชมุชนบรเิวณใกล้เคียงจำานวน 9 แห่ง
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5.1.5 โครงการโรงทานสาธารณสงเคราะห์สุข่ภาวะ 

อ.ป.ตำ. วัดโข่ดหิน (ปักษีคีรีราม) 

ด็ำาเนินการโด็ย์  
หน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบลเนินพระ จังฺหวีัด็ระย์องฺ

 การขับเคล่ือนกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
เนินพระ จังหวัดระยอง ขับเคลื่อนโดยพระมหานักรบ อคฺคธมฺโม เจ้าอาวาส
วัดโขดหิน สังกัดมหานิกาย อย่่ในเขตปกครองคณะสงฆ์์ ตำาบลเนินพระ 
อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วัดนี�ได้เริ่มก่อสร้างเป็นที่พักสงฆ์์ เมื่อ พ.ศ. 
2486 กรมการศาสนา กระทรวงศ่กษาธิการ ได้ประกาศตั�งเป็นวัด เมื่อวันที ่
9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2512 ให้ชื่อว่าวัดโขดหิน ซึ่ึ่งมีนามเดิมว่า  
วัดโขดหินปักษีคีรีราม เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันมาตั�งแต่เริ่มสร้าง เพราะ
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ตั�งอย่่ ณ บ้านโขดหิน กิจกรรมที่มีความน่าสนใจของวัดโขดหิน คือ  
การจัดการขยะภายในชุมชนรอบบริเวณวัด เนื่องจากทางพระมหานักรบ 
อคฺคธมฺโม เจ้าอาวาสวัดโขดหิน เห็นว่าจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มี 
แหล่งท่องเที่ยวสำาคัญของประเทศไทยหลายแห่ง อีกทั�งยังเป็นพื�นที่ของ 
อุตสาหกรรมที่สำาคัญของประเทศไทย ส่งผู้ลให้มีจำานวนประชากรที่
เข้ามาอาศัยในพื�นที่ จังหวัดระยองเป็นจำานวนมาก และมีปริมาณขยะ 
ที่ เ พ่ิมขึ�นอย่างต่อเนื่ อง โดยจากข้อม่ลที่ เจ้ าอาวาสทำางานร่วมกับ 
หน่วยงานด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า มีปริมาณขยะ 
ที่ถ่กนำาไปรีไซึ่เคิลต่อได้จริงประมาณร้อยละ 5 ของจำานวนขยะที่เกิดขึ�น  
อกีทั�งยังส่ญเสียงบประมาณจำานวนมากในการจดัการขยะดงักล่าว วดัโขดหิน 
จึงดำาเนินกิจกรรม “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน ใน
การสร้างการมีส่วนร่วมจากสถาบันการศ่กษา ภาครัฐ และภาคประชา
สังคม ในการปล่กฝ่ังจิตสำาน่กการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จาก
ขยะให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความ
ร่้แก่ญาติโยมที่มาทำาบุญที่วัด อาทิ การจัดโครงการปิ�นโตบุญ ที่ทางวัด
นำาปิ�นโตที่เหลือใช้หรือในโอกาสที่มีผู้่้มาบริจาคแจกจ่ายให้กับผู้่้มาทำาบุญ
เพ่ือให้นำากลับไปใช้ในชีวิตประจำาวัน หรือใส่อาหารมาทำาบุญในโอกาส 
ต่อไปเพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติก การจัดจุดรับบริจาคถุงพลาสติกที่สะอาด 
เพื่อนำาไปจำาหน่ายเข้าระบบนำากลับมาใช้อีก (Recycle) และนำารายได้จากการ
จำาหน่ายมาเป็นทุนการศ่กษาให้กับเยาวชนและสามเณร อย่างไรก็ตามในช่วง
ของการขอรับการสนบัสนนุงบประมาณเพ่ือต่อยอดการดำาเนินกจิกรรมดงักล่าว 
อย่่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ทางหน่วย
อบรมประชาชนประจำาตำาบลเนินพระ จึงปรับการขอรับงบประมาณสำาหรับ
การขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสนับสนุนการจัดตั�งโรงทานสาธารณ
สงเคราะห์เพ่ือแจกจ่ายอาหารสดและอาหารแห้งแก่ประชาชนในพื�นที่ดำาเนิน
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งานของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลโขดหิน

 ที�มาข่องการข่ับเคลื�อนกิจำกรรม

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือ โรคโควิด 19 ที่เกิดขึ�นทั่วทั�งโลกและมีการแพร่ระบาดในประเทศไทย 
ส่งผู้ลวิถีชีวิตของคนในสังคมเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะมาตรการการ
ป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าวจากทางหน่วยงานด้านสาธารณสุขและ 
หน่วยงานภาครัฐ ทั�งจำากัดการเดินทางระหว่างจังหวัด การส่งเสริมให้มีการ
ปฏิิบัติงานนอกสถานที่ตั�ง (Work From Home) การปิดร้านอาหารหรือสถาน
บรกิารบางสว่น ทำาใหผู้้่ป้ระกอบการ ลก่จา้ง หรอืพนักงานทีเ่คยมกีจิกรรมทาง
เศรษฐกิจในพื�นที่จังหวัดระยอง ไม่มีความจำาเป็นต้องปฏิิบัติงานในพื�นที่ บาง
ส่วนถ่กนายจ้างประกาศให้มีการพักงานชั่วคราวหรืออาจถ่งขั�นประกาศให้มี
การเลิกจ้างงาน ผู้ลที่เกิดขึ�นจึงส่งผู้ลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนที่อย่่
ในเขตพื�นที่จังหวัดระยองเป็นวงกว้าง
 วัดโขดหิน (ปักษีคีรีราม) โดย พระมหานักรบ อคฺคธมฺโม เจ้าอาวาส 
ในฐานะองค์กรทางพระพุทธศาสนา ได้เล็งเห็นถ่งปัญหาดังกล่าว ประกอบ
กับการที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆ์ราช ได้มีดำาริให้ 
คณะสงฆ์์ท่ัวประเทศที่มีความพร้อมและมีศักยภาพจัดตั�งโรงทานสาธารณ
สงเคราะห์เพ่ือเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ทางพระมหานักรบ อคฺคธมฺโม จึงดำาเนิน
การประสานงานมายังโครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย เพ่ือขอปรับเปล่ียนแผู้นการ
ดำาเนินกิจกรรมจากเดิมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมต่อยอดโครงการ “ชุมชน 
LIKE (ไร้) ขยะ” เป็นการสนับสนุนการดำาเนินงานโครงการโรงทานสาธารณ
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สงเคราะห์ อ.ป.ต. ตำาบลเนินพระ อำาเภอเมืองระยอง โดยใช้ชื่อกิจกรรม  
“วัดโขดหิน : ให้ธรรม ให้ทาน ให้ความร่้ ส่้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19)” 
ซึ่ึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดตั�งโรงทานเพ่ือแจกอาหารสดและอาหารแห้ง  
ตลอดจนเครื่องอุปโภคให้กับประชาชนที่อาศัยอย่่บริเวณเขตพื�นที่การ
ทำางานของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลเนินพระ นอกจากนี�ยังคง
ประชาสัมพันธ์และให้จัดกิจกรรมให้ความร่้ด้านการสาธารณสุขทั�งการ 
รับประทานอาหารปรุงสุก แนวทางในการล้างมือหรือการทำาความสะอาดโดย
เจลแอลกอฮัอล์ การเว้นระยะห่างทางสังคม และการสวมหน้ากากอนามัยแก่
ประชาชนที่มารับเครื่องอุปโภคบริโภค

 ข่ั�นตำอนการดำาเนินกิจำกรรม

 (1) การนำาเสนอโครงการ โดยผู้่้รับผู้ิดชอบโครงการได้จัดทำา 
ข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณในการสนับสนุนการดำาเนินงานจาก
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
(อ.ป.ต.) ในสังคมไทย
 (2) จัดตั�งคณะทำางาน โดยความร่วมมือจากภาคประชาสังคม 
และประชาชนในพื�นที่การดำาเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบลเนินพระ หน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื�นที่ตำาบลเนินพระ และ 
ภาคเอกชนอย่าง บริษัท เอสซึ่ีจี เคมิคอลส์ จำากัด ที่สนับสนุนการดำาเนิน
กิจกรรมการจัดการขยะในวัด
 (3) การจัดตั�งโรงทานสาธารณสงเคราะห์ตามดำาริของสมเด็จ 
พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆ์ราช โดยมีกำาหนดเริ่มกิจกรรมตั�งแต่
ช่วงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา โดยดำาเนินการตั�งจุดแจกอาหาร
สด อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำาเป็นสำาหรับประชาชนที่ได้รับ
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ผู้ลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะ
การแจกหน้ากากผู้้า และเจลแอลกอฮัอล์ โดยมีหน่วยงานด้านสาธารณสุข
ในเขตพื�นที่ตำาบลเนินพระ เข้ามาร่วมสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมโดย 
การตั�งจุดตรวจคัดกรองอุณหภ่มิร่างกายและการแจกเจลแอลกอฮัอล์
 (4) การบรรยายธรรมะและประชาสัมพันธ์ความร่้ด้านการจัดการขยะ
ที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องของทางวัดโขดหิน โดย พระมหานักรบ อคฺคธมฺโม  
เจ้าอาวาสวัดโขดหิน เพ่ือให้ประชาชนที่มารับเครื่องอุปโภคบริโภค  
นำาแนวทางการคัดแยกขยะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเอง
 
 ผู้ลลัพัธ์ที�เกิดข่ึ�น

 (1) ผู้่้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำาเป็นใน 
ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019
 (2) ผู้่้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความร่้และเกิดความตระหนักถ่ง 
ความจำาเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการแยกขยะตั� งแต่ตนเอง  
ครัวเรือน และสังคม
 (3) เกิดเครือข่ายความร่วมมือการดำาเนินงานภายใต้ภารกิจของหน่วย
อบรมประชาชนประจำาตำาบลระหว่างคณะสงฆ์์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมในพื�นที่ตำาบลเนินพระ

 ความสอดคลอ้งกบัพันัธกจิำข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล

 (1 ) ด้านสุขภาพและอนามัย มีการถ่ายทอดความร่้ ในเรื่ อง  
แนวปฏิิบตัใินชว่งการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 ทีจ่ะมีสว่น
ในการสร้างความร่้และความเข้าใจต่อการแพร่ระบาดของโรคและการปฏิิบัติ
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ตนในช่วงดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการรับมือในอนาคตหากเกิดโรค
ระบาดขึ�นอีก
 (2) ด้านสาธารณสงเคราะห์ โดยวัดได้เพ่ิมบทบาทของการจัดตั�ง 
โรงทานเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผู้ลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะการสงเคราะห์ประชาชนด้านเครื่อง
อปุโภคบริโภค อนัจะชว่ยใหป้ระชาชนสามารถยงัชพีในระหวา่งการระบาดของ
โรคดงักลา่วได้ อกีทั�งยงัสงเคราะห์ธรรมะ เพ่ือเยยีวยาจติใจของประชาชนทีเ่กดิ
ความไม่สบายใจจากความไม่แน่นอนทางรายได้ ซึ่ึ่งจะเป็นกำาลังใจที่สำาคัญใน
กับประชาชนในระหว่างวิกฤตการณ์ดังกล่าว
 
 เครือข่่ายที�เข่้ามามีส่วนร่วม

 เครือข่ายความร่วมมือที่สำาคัญที่มีส่วนในการสนับสนุนการดำาเนิน
กิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลเนินพระ ประกอบด้วย  
1) สาธารณสุขตำาบลเนินพระ 2) บริษัท เอสซึ่ีจี เคมิคอลส์ จำากัด 3) เครือข่าย 
ประชาสังคมชุมชนเนินพระ อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
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5.1.6 โครงการโรงทานสาธารณสงเคราะห์
ให้ธรรม ให้ทาน ให้ความร้้ ส้้ภัยไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ด็ำาเนินการโด็ย์  
หน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบลหนองฺลาน จังฺหวีัด็กาญจนบุรี

 การขับเคล่ือนกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล
ในครั�งนี�ขับเคล่ือนโดยหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลหนองลาน  
วัดหนองไม้แก่น ตั�งอย่่เลขที่ 139 หม่่ที่ 6 ตำาบลหนองลาน อำาเภอท่ามะกา 
จงัหวดักาญจนบรุ ีได้รบัการจดัตั�ง เม่ือปี พ.ศ. 2554 มพีระครก่าญจนธรรมชยั 
ดำารงตำาแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ตลอดระยะเวลาที่ผู้่านมา หน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลหนองลาน ได้ดำาเนินการสนองนโยบายตามมหาเถรสมาคม
มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจทั�ง 8 ด้านของหน่วย 
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อบรมประชาชนประจำาตำาบล ไม่ว่าจะเป็นการทำาบุญในวันสำาคัญ เช่น  
วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา-ออกพรรษา ปฏิิบัติธรรมในวันสำาคัญ เช่น  
วันวิสาขบ่ชา เป็นต้น โครงการวัดโรงเรียนพาเด็กนักเรียนเข้าวัดทำาความดี 
(คนดีวิถีพุทธ) การส่งเสริมชุมชนให้มีการด่แลสุขภาพในด้านการแพทย์ 
แผู้นไทย นวด ประคบ อบ สมุนไพร และการฝั่งเข็มตามศาสตร์แพทย์ 
แผู้นจีน ซึ่ึ่งได้รับความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 
หนองลาน ในการให้ความร่แ้กช่มุชนเกีย่วกบัสขุอนามยัในหลาย ๆ  ดา้น ตรวจโรค  
และป้องกันโรคไข้เลือดออก ลดขยะ ธนาคารขยะ ธนาคารปลาหางนกย่ง 
นอกจากนี�ยังได้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ อพช. ส่งเสริมและสนับสนุน 
อำาเภอ และข้าราชการ ผู้่้นำาท้องที่ท้องถิ่น หิ�วปิ�นโตเข้าวัดทำาบุญ ลดขยะ 
ลดมัน ลดหวาน ลดเค็ม เป็นต้น การส่งเสริมชุมชนทำาผู้ลิตภัณฑ์ที่ทำา
จากนำ�าหมักชีวภาพ เช่น นำ�ายาล้างจาน การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 
โดยการใช้ วัสดุเหลือใช้ (ขยะรีไซึ่เคิล) ทำากระเป�า ปุ�ยดินอินทรีย์ และ 
บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น การจัดตั�งศ่นย์การเรียนร่้ “เทิด-ด้วย-ทำา” น้อมนำาศาสตร์ 
พระราชาส่่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน การมอบทุนการศ่กษาแก่เด็ก 
นักเรียน ตลอดจนถ่งกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
ทั�งนี�จากกิจกรรมดังกล่าว จะเห็นได้ว่า 
หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
หนองลานได้ดำาเนินการในพันธกิจ 
ของหน่วย โดยมีวัดหนองไม้แก่น 
เป็นแกนนำาในการทำากิจกรรม 
ได้ครบทุกด้าน
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 ที�มาข่องการข่ับเคลื�อนกิจำกรรม

 จากวิกฤตทางสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (Covid- 19) ถือเป็น 
ปรากฏิการณ์ที่ทำาให้โลกเปล่ียนไปมากมาย โดยเฉพาะด้านสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ การดำา เนินชีวิตที่ เกิดความสับสน ไม่ ม่ันใจใน 
สุขภาวะของตนเอง ทำาให้เกิดปัญหาสุขภาพมาตาม
ลำาดับ คณะสงฆ์์จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับวัด
หนองไม้แก่นโดยการนำาของ พระคร่ศรีธรรม
วราภรณ์ (จีรพันธ์ นำาประเสริฐ) เลขานุการ
รอง เจ้ าคณะ จั งหวั ดกาญจนบุ รี  แล ะ 
พระคร่กาญจนธรรมชัย เจ้ าอาวาสวัด
หนองไม้แก่น ตลอดจนถ่งภาคีเครือข่าย
ในพื�นที่ ได้เห็นถ่งความจำาเป็นในการดำาเนิน
กิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือผู้่้ประสบภัยจากเหตุการณ์ 
ดั งกล่ าว นำา ไปส่่ การจัดทำา โครงการ “ โรงทาน 
สาธารณสงเคราะห์ให้ธรรม ให้ทาน ให้ความร่้ ส่้ภัยไวรัสโคโรนา (Covid-19)”  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาวะด้านร่างกายและจิตใจ 
ผู้่้มีปัญหาด้านสุขภาพ ให้เกิดขวัญและกำาลังใจ 2) เพ่ือส่งเสริมองค์ความร่ ้
ดา้นการป้องกนัร่างกาย จากภัยไวรสัโคโรนา (Covid-19) และ 3) เพ่ือสง่เสรมิ
การดำาเนนิการงานสาธารณะสงเคราะหข์องหนว่ยอบรมประชาประจำาตำาบลให้
เกิดพลังบวร วัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ให้เกิดประสิทธิผู้ล มีร่ปแบบกิจกรรมที่
หลากหลาย ประกอบด้วย การบรรยายให้ความร่้จากพระสงฆ์์ ร่วมกับหน่วย
ราชการ ด้วยใช้หลักพลัง บวร วัดประชา รัฐ ร่วมใจ และการจัดตั�งโรงทาน
สาธารณสงเคราะหเ์พ่ือสงัคม แจกจา่ยและสง่มอบสิง่ของ อาหาร และอปุกรณ์
ที่จำาเป็นต่อการดำารงชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน
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 ข่ั�นตำอนการดำาเนินกิจำกรรม

 (1) นำาเสนอโครงการ ทางผู้่้รับผู้ิดชอบโครงการได้เขียนโครงการเพื่อ
เสนอขอรับงบประมาณในการสนับสนุนโครงการ
 (2) แต่งตั�งคณะทำางาน มีการจัดตั�งคณะทำางานในพื�นที่ประกอบด้วย 
1) พระคร่ศรีธรรมวราภรณ์ (จีรพันธ์ นำาประเสริฐ) เป็นประธานดำาเนินการ 
2) พระคร่กาญจนธรรมชัย (ชัยชนะ จันทร์ที) รองประธานดำาเนินการ  
3) นายประชัน เมืองโพธิ� เป็นผู้่้ช่วยดำาเนินการ 4) นางสาววราภรณ์ ภาคภ่ม ิ
เป็นผู้่้ช่วยดำาเนินการ 5) นางสาวสาริณี ไทรสังขสิริพงศ์ เป็นผู้่้ช่วยดำาเนินการ
 (3) ประสานงานพื�นที่ดำาเนินการ กิจกรรมในครั�งนี�เกิดขึ�นได้ ภายใต้ 
ความรว่มมอืของเครอืขา่ยตา่ง ๆ  ทั�งจากหนว่ยงานสาธารณสขุ คณะสงฆ์จั์งหวดั 
โรงเรียน และหน่วยงานราชการอื่น ๆ เบื�องต้น การประสานงานเป็นไปเพื่อ 
สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างทุกฝ่่าย การแสวงหาแนวทางการมีส่วนร่วม
ของแต่ละเครือข่าย ว่าจะสามารถเข้ามาช่วยเหลือและหนุนเสริมกิจกรรม 
ดังกล่าวได้อย่างไร
 (4) ลงพื�นที่จัดกิจกรรม จำานวนสองครั�ง คือวันที่ 1 และวันที่ 9 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยกิจกรรมแต่ละครั�งจะเป็นการบรรยายความร่้
ในเรื่องการป้องกันไวรัสโคโรนา วิถีปฏิิบัติใหม่สำาหรับการเข้าวัดและการใช้
ชีวิตในสังคม การจัดทำาป้ายนิทรรศการความร่้ ตลอดจนถ่งการแจกสิ่งของ 
เครื่องใช้ที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตให้กับชาวบ้านในพื�นที่

 ผู้ลลัพัธ์ที�เกิดข่ึ�น

 (1) ผู้่้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความร่้ในเรื่องการด่แลสุขภาพกายและ
สขุภาพใจในชว่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019
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 (2) ผู้่้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการช่วยเหลือทางด้านสิ่งของเครื่องใช้และ
อาหารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019
 (3) เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่นำาไปส่่การจัดตั�งคณะกรรมการที่
ประกอบไปด้วยฝ่่ายฆ์ราวาสและฝ่่ายคฤหัสถ์

 ความสอดคลอ้งกบัพันัธกจิำข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล

 (1) ดา้นสขุภาพอนามยั มกีารถา่ยทอดความร่ใ้นเรือ่งสขุภาวะองคร์วม 
ให้กับผู้่้ร่วมโครงการ โดยเน้นไปท่ีเรื่องของสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทาง
จติใจเปน็สำาคญั ผู้่านการใชห้ลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาควบค่ไ่ปกับความร่้ 
ทางด้านสาธารณสุข
 (2) ดา้นสาธารณสงเคราะห ์วดัสามารถกลายเป็นพื�นทีใ่นการชว่ยเหลอื 
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ผู้่้ประสบกับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา  
2019 ได้อย่างเหมาะสม ผู้่้เข้าร่วมโครงการได้รับการช่วยเหลือทางด้าน 
สิง่ของเครือ่งใชท้ีม่คีวามจำาเปน็ตอ่การดำารงชวิีตลดภาระและคา่ใชจ้า่ยภายใน
ครวัเรอืน การดำาเนินกิจกรรมดังกลา่วสามารถกลายเป็นทีพ่่่งใหก้บัชาวบา้นใน
ช่วงสถานการณ์ที่เดือดร้อนได้

 เครือข่่ายที�เข่้ามามีส่วนร่วม

 จากการดำาเนนิโครงการได้นำาไปส่ก่ารเกดิขึ�นของเครอืขา่ยความรว่มมอื 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศ่กษา สถานประกอบการ 
และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำาเนินโครงการ ได้แก่ คณะสงฆ์์จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย สำานักงาน 
เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี คณะสงฆ์์อำาเภอท่ามะกา สำานักงานสาธารณสุข
จงัหวดักาญจนบรุ ีเทศบาลตำาบลหนองลาน และชาวบ้านพื�นทีต่ำาบลหนองลาน
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การดำาเนินงานข่องหน่วยอบรม
ประชาชนประจำำาตำำาบลตำ้นแบบ

ภาคใตำ้21

6

21 พระคมสัน ฐิตเมธโส. (2563). ร้ปแบบการเสริมสร้างสุข่ภาวะเชิงพัุทธข่องหน่วยอบรม
ประชาชนประจำำาตำำาบล (อ.ป.ตำ.) ในภาคใตำ้ (รายงานผู้ลการวิจัย). พระนครศรีอยุธยา: 
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลในสังคมไทย 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำานักสนับสนุน 
สุขภาวะองค์กร สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
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6.1.1 โครงการวัฒนธรรมดนตำรี 

ศีิลปะโล๊ะโก๊ะฉั่า 

ด็ำาเนินการโด็ย์  
หน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบลกะทู้ จังฺหวีัด็ภูเก็ต

6.1 การดำาเนินงานข่องเครือข่่ายหน่วยอบรมประชาชน
ประจำำาตำำาบลตำ้นแบบหนใตำ้

 ที�มาข่องการข่ับเคลื�อนกิจำกรรม

 หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลกะท่้ วัดกะท่้ อำาเภอกะท่้ จังหวัด
ภ่เก็ต ให้ความสำาคัญกับการรักษาศิลปวัฒนธรรมดนตรีเก่าแก่ที่ ค่่กับ
เมืองภ่เก็ตมาตั�งแต่สมัยอดีต และในปัจจุบันศิลปวัฒนธรรมดนตรีเก่าแก่ 
กำาลังจะหายไป ศิลปะโล๊ะโก๊ะฉ่า การเล่นล่อโก๊ะ หรือโล๊ะโก๊ะฉ่า ได้พัฒนาการ
ละเล่นมาจากการเล่นงิ�ว นิยมเล่นในงานถือศีลกินผู้ักของคนจีนในจังหวัด
ภ่เก็ต หลังจากนั�นศิลปะการตีล่อโก๊ะก็มีขึ�นตามศาลเจ้าต่าง ๆ นิยมนำา
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มาตีแสดงในพิธีกรรมและประเพณีของคนเชื�อสายจีน เช่น ประเพณีไหว้
เทวดา ประเพณีสาทรจีน ประเพณีไหว้พระจันทร์ และประเพณีกินผู้ัก หรือ 
“เจี�ยฉ่าย” เครื่องดนตรีประกอบด้วย กลอง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ โหล่ และ
ไท้ เป็นการเอาเครื่องดนตรีของจีนมาผู้สมผู้สาน เป็นต้น ซึ่ึ่งส่วนใหญ่เอา
ไว้ใช้สำาหรับการประกอบการแสดงงิ�ว วัฒนธรรมดังกล่าวได้เข้ามาในพื�นที่
เมื่อประมาณ 80-90 ปี ที่แล้ว การตีกลองล่อโก๊ะจะเริ่มด้วยจังหวะที่ 1 และ
จังหวะที่ 2 และต่อด้วยจังหวะที่ 3 แล้วมาจบด้วยจังหวะที่ 1 สำาหรับการ
ตีกลองล่อโก๊ะแต่ละศาลเจ้าจะตีไม่เหมือนกัน การตีกลองล่อโก๊ะจะใช้ตี
รับเสด็จพระราชา และใช้ในงานประเพณีต่าง ๆ ของชาวจีน หรือชาวไทย 
เชื�อสายจีน
 การเห็นถ่งความสำาคัญดังกล่าว นำามาซ่ึึ่งการดำาเนินกิจกรรมเพ่ือ
อนุรักษ์วัฒนธรรมโล๊ะโก๊ะฉ่า เพ่ือให้คงอย่่ในพื�นที่ต่อไป โดยผู้่้รับผิู้ดชอบ
โครงการได้นำาผู้่้ส่งอายุหรือปราชญ์ชาวบ้านที่มีองค์ความร่้และทักษะใน
การเล่นดนตรีโล๊ะโก๊ะฉ่ามาถ่ายทอดความร่้ส่่นักเรียนและเยาวชนในพื�นที ่
เป็นการอบรมถ่ายทอดทักษะระยะยาว โดยอาศัยพื�นที่วัดกะท่้เป็นสถานที่ 
การอบรมในทกุวนัหลงัเลกิเรยีน เปา้หมายสำาคญักค็อื การถา่ยทอดวฒันธรรม
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้เยาวชนสามารถนำาทักษะการเล่นดนตรีไปสร้างรายได้
ให้กับตนเองและครอบครัวได้ต่อไป

 ข่ั�นตำอนการดำาเนินกิจำกรรม

 (1) การประชุมชี�แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ผู้่้รับผู้ิดชอบโครงการ
ได้ทำาการนัดหมายกลุ่มคนทีมี่ความเกีย่วข้องเขา้รว่มประชุมเพ่ือชี�แจงเกีย่วกับ
โครงการ โดยมปีราชญ์ชาวบ้านและผู้่้สง่อายทุีมี่ความชำานาญในการเลน่ดนตรี
โล๊ะโก๊ะฉ่า ผู้่้อำานวยการโรงเรียน และคณะสงฆ์์ เข้าร่วมการประชุมร่วมกัน
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 (2 )  สรรหาคร่ผู้่้ฝ่ึกสอน การว่ างเ ว้น 
การถ่ายทอดจากรุ่นส่่รุ่นมาหลายปี ทำาให้ไม่มี
คร่ผู้่้ฝ่ึกสอนในท้องถิ่น หรือหากมีก็มีความร่ ้
ที่ไม่สามารถถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังได้ 
ดังนั�น จึงต้องสรรหาคร่ผู้่้ฝ่ึกสอน ซึ่ึ่งได้ 
คร่ผู้่้ฝ่ึกสอนจากจังหวัดพัทลุงมาฝ่ึกสอนให้
กับเยาวชน
 (3) การถ่ายทอดและฝ่ึกซึ่้อมทักษะการเล่น 
ดนตรีโล๊ะโก๊ะฉ่า มีหลักส่ตรการฝ่ึกอบรม 
ที่จัดทำาขึ�นโดยปราชญ์ชาวบ้าน ผู้่้ฝ่ึกสอน 
ได้ทำาการถ่ายทอดและอบรมผู้่้เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง หลักส่ตรละ  
3 เดือน โดยใช้ เวลา ฝ่ึกทุกเย็น 
วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มตั�งแต่ 15.00 น. - 
18.00 น. สถานที่ที่ฝ่ึกอบรมคือบริเวณ
ลานหรือศาลาวัดกะท่้ ซึ่ึ่งผู้่้ฝ่ึกจะต้องฝ่ึก
การเล่นอปุกรณต์า่ง ๆ  ขั�นพื�นฐานใหเ้ชีย่วชาญ 
จึงนำามาตีรวมวงกัน
 (4) การจัดแสดงตามงานบุญและประเพณีที่สำาคัญ หลังจากผู้่้เข้าร่วม 
กิจกรรมมีความร่้ ความสามารถ จนมีทักษะการเล่นดนตรีโล๊ะโก๊ะฉ่าได้ใน
ระดบัหน่ง่แลว้ ผู้่ร้บัผู้ดิชอบโครงการไดท้ำาการสง่เสรมิใหผู้้่เ้ขา้รว่มกจิกรรมได้
มีโอกาสไปเล่นดนตรีในงานบุญและประเพณีที่สำาคัญภายในพื�นที่
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 ผู้ลลัพัธ์ที�เกิดข่ึ�น

 (1) ผู้่เ้ขา้รว่มกจิกรรมได้รบัความร่แ้ละทักษะในการเลน่ดนตรีโละ๊โก๊ะฉา่ 
ส่งผู้ลให้วัฒนธรรมท้องถิ่นดังกล่าวยังคงได้รับการถ่ายทอดและส่งต่อจาก 
รุน่ส่รุ่น่ อกีทั�งยงัสามารถนำาทกัษะดงักลา่วไปใชใ้นการสรา้งรายไดใ้หก้บัตนเอง
 (2) ผู้่้ เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมประกอบกิจกรรมที่ช่วยเรื่องการ
บริหารร่างกายและการทำาสมาธิเจริญสติ ซึ่ึ่งมีส่วนช่วยในการฝ่ึกฝ่นและ
การบริหารส่วนแขนและบ่าไหล่อย่่บ่อย ๆ จะทำาให้ผู้่้ตีมีกล้ามแขนแข็งแรง  
บ่าไหล่ไม่ย่ด ไม่ปวดไหล่หรือที่เรียกว่า โรคออฟื้ฟิื้ศซิึ่นโดรม ผู้่้เข้าร่วมมี
สมาธิอันเกิดจากจิตจดจ่ออย่่กับเรื่องใดเรื่องหน่่งก็สามารถเกิดเป็นสมาธิได้  
หากมีสมาธิแล้วสามารถทำาให้สิ่งนั�นประสบความสำาเร็จได้

 ความสอดคลอ้งกบัพันัธกจิำข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล

 (1) ด้านสุขภาพและอนามัย การเล่นดนตรีเป็นศิลปะการแสดง 
เป็นการละเล่น เป็นการฝึ่กฝ่นตนเองให้มีความชำานาญเชี่ยวชาญกับอุปกรณ์
นั�น ๆ การที่จิตใจจดจ่ออย่่กับสิ่งที่ทำาโดยไม่ร่้ตัว และมุ่งทำาสิ่งนั�นจนสำาเร็จ
สามารถเกิดสมาธิได้ เพราะจิตมีความตั�งม่ัน มีความแน่วแน่กับสิ่งที่ทำา  
การเล่นดนตรีสามารถรักษาโรคได้ ทำาให้คลายเครียดได้ คลายความ 
เศร้าซึ่ึมได้ หรือที่เรานิยมเรียกว่า “ดนตรีบำาบัด”
 (2) ดา้นศีลธรรมและวัฒนธรรม เป็นการอนรัุกษแ์ละถ่ายทอดวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอย่่ในพื�นที่ ผู้่านการส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่เยาวชน 
โดยหวังว่าเยาวชนที่มีทักษะการเล่นดนตรีโล๊ะโก๊ะฉ่าจะเกิดความภาคภ่มิใจ 
ร่้ถ่งคุณค่าของวัฒนธรรม และจะมีการอนุรักษ์และถ่ายทอดไปยังเยาวชนหรือ 
คนรุ่นหลังต่อไป
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 (3) ด้านสัมมาชีพ ผู้่้เข้าร่วมกิจกรรมซ่ึึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียน เม่ือ
มีทักษะการเล่นดนตรีจนสามารถรับจ้างแสดงในงานบุญประเพณีที่สำาคัญ
ภายในพื�นที่ สิ่งที่ผู้่้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับกลับมานอกจากการมีความ
ร่้และทักษะแล้ว อีกสิ่งหน่่งที่สำาคัญก็คือเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเอง  
เกิดเป็นความภาคภ่มิใจว่าการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวสามารถ
นำามาซึ่ึ่งรายได้อีกด้วย

 เครือข่่ายที�เข่้ามามีส่วนร่วม

 จากการดำาเนินโครงการได้นำาไปส่่การเกิดขึ�นของเครือข่ายความ 
รว่มมือระหวา่ง ชมุชน สถานศก่ษา หนว่ยงานราชการ และคณะสงฆ์ ์ทีไ่ด้เขา้มา 
มีส่วนร่วมในการดำาเนินโครงการ ได้แก่ คณะสงฆ์์อำาเภอกะท่้ สำานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัด เทศบาลเมืองกะท่้ 
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะท่้ และประชาชนในเขตตำาบลกะท่้
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6.1.2 โครงการธรรมะรักษาใจำ 
เยี�ยมคนไข่้ ให้กำาลังใจำผู้้้ป่วย 

ด็ำาเนินการโด็ย์  
หน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบลวีัด็ลัฏฐิวีนาราม จังฺหวีัด็ภูเก็ต

 ที�มาข่องการข่ับเคลื�อนกิจำกรรม

 หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลฉลอง วัดลัฏิฐิวนาราม อำาเภอเมือง 
จังหวัดภ่เก็ต ได้เล็งเห็นความสำาคัญของพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา คอยให้ความช่วยเหลือเกื�อก่ลพระภิกษุและสามเณร แต่
ด้วยความชราและการเจ็บป่วยไข้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนคนปกติ 
ไม่สามารถไปวัดฟื้ังธรรมะจากพระสงฆ์์ได้เหมือนเคย เป็นผู้่้ป่วยติดเตียง  
เป็นคนแก่ติดบ้าน ขาดการติดต่อกับคนในชุมชนและกิจกรรมที่เกี่ยวกับงาน 
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พระศาสนา ดังนั�นจึงทำาให้หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลฉลอง โดยการ 
ริเริ่มของพระคร่ลัฏิฐิธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดลัฏิฐิวนาราม ได้จัดโครงการ 
ธรรมะรักษาใจ เยี่ยมคนไข้ ให้กำาลังใจคนป่วย โดยมีพระคร่สมุห์สมพร  
ญาณวุฑโฒ เป็นผู้่้ติดต่อประสานงานและดำาเนินการโครงการ มีการร่วมมือ
การทำางานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภ่เก็ต 
สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภ่เก็ต เป็นต้น
 การดำาเนินโครงการนี�มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้กำาลังใจคนป่วยหรือคนไข้ 
โดยใช้หลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปช่วยปลอบประโลม
จิตใจที่ห่อเหี่ยวให้มีความชุ่มชื่นจากการได้ฟัื้งธรรมะและได้สนทนาธรรมกับ
พระสงฆ์์ การเข้าไปช่วยเหลือสิ่งของอุปโภคบริโภคเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จำาเป็น
ต้องใช้ในชีวิตประจำาวัน เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง สบ่่ ยาสีฟื้ัน และผู้้าอ้อม
สำาหรับคนแก่และผู้่้ป่วยติดเตียง การให้กำาลังใจจากบุคลากรของรัฐจากส่วน
งานต่าง ๆ ที่ทำางานเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกัน การดำาเนินโครงการใช้วิธี
การสร้างภาคีเครือข่ายและทำางานร่วมกัน เน้นการสร้างกำาลังใจหรือให้เกิด 
สุขภาวะทางจิตใจ ให้คนป่วยหรือคนไข้มีกำาลังใจส่้ต่อไป ซึ่ึ่งทางหน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลฉลองได้ทำาเปน็ประจำาทุกเดอืน และการติดตามผู้ลจาก
การดำาเนนิโครงการแบบมสีว่นรว่ม ผู้่วิ้จยัไดเ้ขา้ไปมสีว่นรว่มและสงัเกตการณ์
ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำางานร่วมกัน โดยลงพื�นที่ให้กำาลังใจผู้่้ป่วยติดเตียง 
และคนแก่ติดบ้าน

 ข่ั�นตำอนการดำาเนินกิจำกรรม

 (1) การประชุมชี�แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนิน
กิจกรรม ผู้่้รับผู้ิดชอบได้ทำาการนัดหมายผู้่้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องทั�งจาก 
คณะสงฆ์แ์ละหน่วยงานราชการ เพือ่ชี�แจงเกี่ยวกับวตัถุประสงคแ์ละเปา้หมาย 
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การระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบกิจกรรม พร้อมทั�งกำาหนดวันและเวลาใน
การลงพื�นที่เยี่ยมเยียนผู้่้ป่วยร่วมกัน เบื�องต้น จากการประชุมทำาให้ผู้่้ที่มีส่วน
เกีย่วข้องจากทุกฝ่า่ยได้รบัทราบเกีย่วกับโครงการ มกีารนำาขอ้ม่ลของหน่วยงาน 
ตนเองมารายงานต่อท่ีประชุม อาทิ สำานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ได้นำาเสนอข้อม่ลทางสถิติเกี่ยวกับจำานวนผู้่้ป่วยติดเตียงและ 
ผู้่้ส่งอายุในพื�นที่ เป็นต้น
 (2) การลงพื�นที่เยี่ยมเยียนผู้่้ป่วยติดเตียงและผู้่้ส่งอายุในพื�นที่ จำานวน 
3 ครั�ง ได้แก่ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ลงพื�นที ่
ตำาบลฉลอง อำาเภอเมือง จังหวัดภ่เก็ต จำานวน 
5 ราย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
ลงพื�นที่ตำาบลเทพกระษัตรี อำาเภอถลาง 
จังหวัดภ่เก็ต จำานวน 7 ราย และวันที ่ 
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ลงพื�นที่ตำาบล 
เทพกระษัตรี อำาเภอถลาง จังหวัดภ่เก็ต 
จำานวน 3 ราย จากการทำากิจกรรมและลง 
พื�นที่แบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ทำาให้
เห็นภาพการทำางานและการช่วยเหลือประชาชนของ 
พระสงฆ์์ในพื�นที่โดยการขับเคล่ือนผู่้านหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล
อย่่เนือง ๆ พระสงฆ์์มีการช่วยเหลือประชาชนผู้่้ประสบภัย ผู้่้ยากไร้ และ 
ผู้่้ป่วยติดเตียง ด้วยปัจจัยและสิ่งของจำาเป็น
 (3) การติดตามและประเมินผู้ลการดำาเนนิกจิกรรม โดยใชก้ารวเิคราะห์ 
SWOT (SWOT Analysis) จากปัจจัยภายนอกซึ่ึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผู้ลกระทบ 
ต่อการดำาเนินงานมากกว่าปัจจัยภายใน นั่นก็คือ อุปสรรค (Threats) และ 
โอกาส (Opportunities) หลังจากนั�นค่อยวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses)  
และจุดแข็ง (Strengths) เบื�องต้นทำาให้ทราบได้ว่า ในด้านอุปสรรค (Threats) 
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ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารทำาให้เกิดความห่างเหินระหว่าง
วัด บ้าน โรงเรียนและหน่วยงานราชการ ผู้่้ส่งอายุ ผู้่้ป่วยติดเตียง คนแก่ติด
บา้น ถก่ปลอ่ยปละละเลยไมม่คีนใหค้วามสำาคญั ไมส่ามารถเดนิทางมาทำาบญุ 
ที่วัดได้ ในด้านโอกาส (Opportunities) พระสงฆ์์มีโอกาสทำางานเชิงรุก เข้าไป 
ช่วยเหลือประชาชนในเชิงพื�นที่ นำาธรรมะและความช่วยเหลือเข้าไปเทศนา 
ถ่งหน้าบ้านโดยไม่ต้องมานิมนต์จากวัด ในด้านจุดอ่อน (Weaknesses) 
ไม่มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรต่าง ๆ สนับสนุนการทำางานเผู้ยแผู้่ธรรมะ 
ของพระสงฆ์์ ขาดข้อม่ลพื�นฐานและการจัดเก็บข้อม่ลเชิงพื�นที ่
และในด้านจุดแขง็ (Strengths) ธรรมะเป็นหลกัความจริง 
นำาไปปฏิบัิตไิด้จรงิ จบัตอ้งได้ มพีระสงฆ์์เป็นเนื�อนาบญุ
ของโลกช่วยเผู้ยแผู้่ธรรมะและเกื�อก่ลสัตว์โลก

 ผู้ลลัพัธ์ที�เกิดข่ึ�น

 (1) ผู้่้ป่วยติดเตียงและผู้่้ส่งอายุในพื�นที่ได้รับ 
การเยียวยาทางด้านสิ่งของและทางด้านจิตใจผู้่านการ 
ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์์ โดยสร้างนวัตกรรม
สุขภาวะเชิงพุทธ นำาหลักธรรมะที่ชาวบ้านสัมผู้ัสได้และเข้าใจง่าย พ่ดคุยหรือ
สนทนาธรรมกับผู้่้ป่วยและคนแก่ติดบ้าน เน้นความเข้าใจง่าย นำาไปปฏิิบัติได้ 
เมื่อทำาได้ก็จะทำาให้จิตใจเข้มแข็งและสุขภาวะที่ดีตามมา
 (2) เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอืทีเ่ขา้มามีสว่นรว่มในการดำาเนินกจิกรรม 
มกีารช่วยเหลือสรา้งความรว่มมอืและแบง่ปันข้อม่ลพื�นฐานของชมุชน ชว่ยกนั
ประสานงานชุมชนตามความสามารถ โดยใช้เครื่องมือและกลไกการทำางาน 
ร่วมกัน นำาอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่หน่วยงานของแต่ละองค์กรเข้ามาช่วย
เหลือซ่ึึ่งกันและกัน ดังนั�น จึงทำาให้การทำางานเชิงพื�นที่ที่ทำาร่วมกัน ประสบ
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ความสำาเรจ็และจบัมอืกนัเป็นภาคีเครือขา่ยในการจดัโครงการในครั�งตอ่ ๆ  ไป

 ความสอดคลอ้งกบัพันัธกจิำข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล

 (1) ด้านสาธารณสงเคราะห์ หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลฉลอง 
ทำางานด้านสาธารณสงเคราะห์ ผู้่านโครงการธรรมะรักษาใจ เยี่ยมคนไข้  
ให้กำาลังใจคนป่วย ซึ่ึ่งพอสรุปเป็นองค์ความร่้จากโครงการได้ดังนี� เป็นการ
ทำางานเชิงพื�นที่ การทำางานสาธารณสงเคราะห์ต้องอาศัยกลไกการทำางาน
เชิงพื�นที่ ต้องอาศัยกระบวนทัศน์ของสังคมและแนวทางการทำางานร่วมกับ
ชุมชน ซึ่ึ่งต้องอาศัยกระบวนการสร้างความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันสมำ่าเสมอ การช่วยเหลือเกื�อก่ลซึ่ึ่งกันและกันของคนในชุมชน  
การทำางานร่วมกันและนำาไปส่่กระบวนการเรียนร่้ร่วมกัน การวางแผู้นการ
ทำางานร่วมกัน การลงมอืปฏิิบัติตามแผู้นงาน การติดตามและประเมนิผู้ลเพื่อ
วัดความสำาเร็จของโครงการ
 (2) ด้านสุขภาพและอนามัย กลุ่มเป้าหมายของการช่วยเหลือคือ 
ผู้่ป่้วยตดิเตียง คนแก่ตดิบ้าน ซ่ึึ่งได้ขอ้ม่ลจากการทำางานร่วมกนักบัสำานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดภ่เก็ต มีการนำาเสนอข้อม่ลสุขภาวะของผู้่้ป่วยติดเตียง
และคนแก่ติดบ้าน ที่น่าสนใจและควรลงพื�นที่ไปช่วยเหลือ คอยให้กำาลังใจ 
ด่แลการเป็นอย่่และด่แลสุขภาพของกลุ่มคนเหล่านี�อย่่เนือง ๆ ซ่ึึ่งสุขภาวะ
ของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะมีสภาพช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้่้ป่วยบาง
คนหรือคนแก่บางคน มีคนในครอบครัวคอยให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ 
สิ่งอุปโภคบริโภคพื�นฐาน แต่บางครั�งก็ขาดแคลนสิ่งของที่จำาเป็นและ 
ค่ารักษาพยาบาล และบางครั�งผู้่้ด่แลจำาเป็นต้องทำางานเพ่ือหารายได้เลี�ยง
ครอบครัวทำาให้บางครั�งผู้่้ป่วยและคนแก่ต้องอย่่ตามลำาพัง จนเกิดความเหงา
และตามมาด้วยการเป็นโรคซึ่ึมเศร้า
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 เครือข่่ายที�เข่้ามามีส่วนร่วม

 การเกิดขึ�นของโครงการธรรมะรักษาใจ เยี่ยมคนไข้ ให้กำาลังใจ 
คนป่วย เป็นการทำาให้เกิดความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน มีภาคีเครือข่าย 
ความร่วมมือเกิดขึ�นและมีงบประมาณพร้อมสิ่งของต่าง ๆ สนับสนุนการ
ทำางาน การทำางานลงพื�นที่ให้กำาลังใจผู้่้ป่วย แจกสิ่งของอุปโภคบริโภค  
รับฟื้ังปัญหาและความในใจของกลุ่มเป้าหมาย ทำาให้การทำางานของ 
พระสงฆ์ใ์นพื�นทีท่ำางานไดง้า่ยขึ�นมภีาคเีครอืขา่ยชว่ยใหข้อ้ม่ล มขีอ้ม่ลสนบัสนนุ
ซึ่ึ่งกันและกัน มีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมได้แก่ สำานักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัภ่เกต็ สำานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัภ่เกต็ สำานกังานพฒันาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบล
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6.1.3 โครงการส่งเสริมสุข่ภาวะผู้้้ส้งอายุ 

พัื�นที�อำาเภอคีรีรัฐนิคม จำังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ด็ำาเนินการโด็ย์  
หน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบลนำ�าหัก ตำาบลบ้านย์างฺ  

ตำาบลท่ากระด็าน ตำาบลท่าขนอน ตำาบลย์่านย์าวี ตำาบลกะเปา 
ตำาบลถีำ�าสิงฺขรณ์ และตำาบลบ้านทำาเนีย์บ จังฺหวีัด็สุราษ์ฎร์ธีานี

 การขับเคลื่อนกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลใน 
ครั�งนี�ขับเคล่ือนโดย พระนฤดล กิตฺติธโร เลขานุการเจ้าคณะตำาบลบ้านยาง 
ตำาบลบ้านยาง อำาเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดขึ�นโดยมี 
จุดมุ่งหมายสำาคัญเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขภาวะทั�งทางกายและ 
ทางจิตใจในกลุ่มผู้่้ส่งอายุ ซ่ึึ่งเป็นช่วงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ โดยดำาเนินการเปิดพื�นที่ วัดเป็นพื�นที่แห่งการ 
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ทำากิจกรรมสร้างสุขภาวะทางกายและทางจิตใจ ก่อให้เกิดการสร้างความ 
สัมพันธ์ระหว่างวัด และชุมชน ขณะเดียวกันมียังมุ่งเน้นดำาเนินงานใน 
เชิงรุกในร่ปแบบของการสร้างสุขภาวะแก่ผู้่้ป่วยติดเตียง ผู้่้ป่วยระยะสุดท้าย 
ซึ่ึ่งเป็นกลุ่มคนที่ต้องการที่พ่่งทางจิตใจเป็นสำาคัญ และไม่มีโอกาสได้เดินทาง 
ไปวัด สำาหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
บ้านยาง มีร่ปแบบการดำาเนินงานโดยมีรายละเอียดดังนี� 

 ที�มาข่องการข่ับเคลื�อนกิจำกรรม

  คณะสงฆ์์อำาเภอครีรีฐันคิม จงัหวัดสรุาษฎร์ธาน ีได้เหน็ถง่ความสำาคัญ
ในการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนบ้านยาง ในการทำางานเผู้ยแผู้่พระพุทธ
ศาสนาเชิงรุก เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ทั�งทางกายและทางจิตใจ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายที่ผู้่้ส่งอายุ ทั�งนี� เนื่องจากสังคมไทยกำาลังจะก้าวเข้าส่่สังคม 
ผู้่้ส่งอายุอย่างสมบ่รณ์ ซึ่ึ่งจากข้อม่ลของ United Nations World  
Population Ageing พบว่า ประเทศไทยกำาลังอย่่ในช่วงเปลี่ยนผู้่านเข้า 
ส่่สังคมผู้่้ส่งอายุอย่างสมบ่รณ์ ทั�งนี�จากเกณฑ์พิจารณาของสหประชาชาติ 
ระบุว่า ประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ�นไป ในสัดส่วน 
เกินร้อยละ 10 ของประชากรทั�งประเทศ ให้ถือว่า 
ประเทศนั�นกา้วส่ส่งัคมผู้่ส้ง่อายุ ซ่ึึ่งสหประชาชาติ 
คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2564 ไทยจะเข้าส่่ 
สงัคมประชากรผู้่ส้ง่อายอุยา่งสมบร่ณ ์(จริาภรณ์ 
การะเกตุ, 2562) ซึ่ึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว 
คณะสงฆ์์ตำาบลบ้านยาง จึงมีแนวคิดที่จะ 
ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะผู้่้ส่งอายุ ผู้่านกลไก 
หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลบ้านยาง และ 
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ความรว่มมอืจากภาคเีครอืขา่ย โดยดำาเนนิการในพื�นทีต่ำาบลบา้นยางและตำาบล 
นำ�าหัก ทั�งนี� เพื่อให้ผู้่้ส่งอายุมีสุขภาวะที่ดี ทั�งทางกายและทางจิตใจ สามารถ 
ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขตามแนวทางพระพุทธศาสนา ขณะเดียวกันเป็นการ
พฒันาบทบาทการทำางานของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล ในการทำางาน
เผู้ยแผู้่พระพุทธศาสนา เป็นที่ย่ดโยงให้แก่คนในชุมชน ตลอดจนสร้างให้เกิด
สังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน

 ข่ั�นตำอนการดำาเนินกิจำกรรม

 (1) ประชุมคณะทำางาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สาธารณสุข
ประจำาอำาเภอ กำานัน ผู้่้ ใหญ่บ้าน เครือข่ายตัวแทนชมรมผู้่้ส่งอายุ  
เพ่ือวางแผู้นและกำาหนดแนวทางในการขับเคล่ือนกิจกรรม นำามาซ่ึึ่งการเกิด
แผู้นกิจกรรมในการดำาเนินงานที่จะช่วยกำากับทิศทางการดำาเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ตั�งไว้ 
 (2) ดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะผู้่้ส่งอายุในตำาบลนำ�าหัก และ
ตำาบลบ้านยาง อำาเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยร่ปแบบการดำาเนิน
งานจะแบ่งออกเป็นการจัดกิจกรรมส่งสร้างสุขภาวะในพื�นที่วัด การลงพื�นที ่
เพื่อเยี่ยมผู้่้ป่วยติดเตียง ผู้่้ป่วยระยะสุดท้าย และการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อ
ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีรายละเอียด ดังนี�
  2.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะผู้่้ส่งอายุ ในพื�นที่วัด 
โดยดำาเนินการในตำาบลบ้านยาง และตำาบลนำ�าหัก จัดกิจกรรมเดือนละครั�ง
เป็นระยะเวลาสามเดือน ร่ปแบบกิจกรรมในช่วงเช้าจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 
สองส่วน กล่าวคือในด้านการส่งเสริมสุขภาวะทางกาย ในภาคปฏิิบัติจะเน้น
ไปที่การออกกำาลังกายสำาหรับวัยผู้่้ส่งอายุ การทำากิจกรรมตารางเก้าช่อง
เพื่อฝ่ึกการใช้สมองในการคิด ไม่ให้หลงลืม เป็นการป้องกันอัลไซึ่เมอร์ และ
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ช่วยเสริมสร้างการเคล่ือนไหวและการทรงตัวที่ดีขึ�น สำาหรับภาคทฤษฎีหรือ 
ภาคความร่จ้ะเป็นการให้ความร่เ้กีย่วกับสขุภาวะและโภชนาการ พรอ้มทั�งการ
ด่แลสขุภาพ โดยวิทยากรจากสาธารณสขุประจำาอำาเภอ สำาหรบัสว่นทีส่อง การ
ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ เปน็ในร่ปแบบของการฟื้ังเทศนาธรรมกับการสร้าง
สุขภาวะ เพื่อให้มีสุขภาวะทางจิตใจ ในขณะเดียวกันเมื่อถ่งเวลาฉันภัตตาหาร
เพล ผู้่้ส่งอายุผู้่้เข้าร่วมกิจกรรมจะนำาอาหารที่เตรียมมาจากบ้านมาถวายแก่ 
พระสงฆ์์ และรับประทานอาหารร่วมกัน สำาหรับในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรม
ฝ่ึกอาชีพให้แก่ผู้่้ส่งอายุ ผู้่านการทำาเหรียญโปรยทานเพ่ือนำาไปถวายแก่วัด  
ซึ่ึ่งนอกจากวัดจะนำาเหรียญโปรยทานไปใช้ประโยชน์แล้วนั�น ยังเป็นการฝึ่ก
ทกัษะให้แก่ผู้่้ส่งอายุ ให้ผู้่้ส่งอายุไดใ้ช้ทกัษะและความคดิในการทำางานให้แลว้
เสร็จภายในระยะเวลาที่กำาหนด เป็นการฝ่ึกทักษะทางร่างกายและสมองแก่ 
ผู้่ส้ง่อายุ ในขณะเดยีวกนัการทีผู่้่ส้ง่อายุไดท้ำากจิกรรมรว่มกนัทำาใหผู้้่ส้ง่อายุไม่ร่้
ส่กโดดเดี่ยว มีพื�นที่สำาหรับการปฏิิสัมพันธ์ร่วมกัน ทำาให้ผู้่้ส่งอายุไม่ร่้ส่กเหงา 
โดดเดี่ยว ตลอดจนเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตใจอีกด้วย
  2.2 การลงพื�นทีเ่พ่ือเยีย่มผู้่ป้ว่ยตดิเตยีง นำาโดยพระสงฆ์์ รว่มกบั 
เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ ลงพื�นทีเ่ยีย่มผู้่ส้ง่อายุ ผู้่ป้ว่ยตดิเตยีงในพื�นทีต่ำาบลบา้น
ยาง และตำาบลนำ�าหัก ซ่ึึ่งในการลงพื�นที่นั�นจะเน้นการสอบถามความเป็นอย่่ 
การเปิดโอกาสให้ผู้่ส้ง่อายแุละผู้่้ป่วยตดิเตยีงได้มีโอกาสเขา้ถง่พระพุทธศาสนา
มากขึ�น ผู้่านการทำาบุญ การเทศน์ธรรมะแก่ผู้่้ส่งอายุ ทั�งนี� เพื่อให้ผู้่้ส่งอายุมี
สุขภาวะทางจิตใจที่ดีขึ�น มีกำาลังใจที่ดีขึ�นในการดำารงชีวิต ในขณะเดียวกัน
เป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้่้ส่งอายุ ผู้่้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางมา
วัดเพื่อมาทำาบุญ หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้มีโอกาสในการ
ทำาบุญ และฟื้ังเทศน์จากพระสงฆ์์ 
  2.3 การจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือป้องกันไวรัสโคโรนา 2019  
(โควดิ-19) เป็นกจิกรรมหน่ง่ทีจั่ดเสรมิขึ�น เนือ่งด้วยในชว่งระหวา่งการดำาเนนิ
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กิจกรรมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาวะแก่ผู้่้ส่งอายุ เกิดการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซ่ึึ่งผู้่้ส่งอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงที่หากติดเชื�อไวรัส
อาจสง่ผู้ลกระทบตอ่สขุภาพมากกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ  จงึเป็นทีม่าของการจดักิจกรรม 
โดยร่ปแบบกิจกรรมจะเน้นไปที่การให้ความร่้เกี่ยวกับวิธีการด่แลสุขภาพ  
การปฏิิบัติตัวที่ถ่กต้องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  
(โควดิ-19) เช่น การล้างมอืทีถ่ก่วิธ ีและหม่ันล้างมอือย่ส่มำ่าเสมอ การเวน้ระยะ
ห่างทางสังคม (Social Distancing) การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก
ผู้้าทุกครั�งเมื่อออกจากบ้าน เป็นต้น 
 (3) การติดตามและสรุปผู้ลการดำาเนินกิจกรรม โดยติดตามผู้ลการ
ส่งเสริมสุขภาวะแก่ผู้่้ส่งอายุผู้่านพื�นที่ชมรมผู้่้ส่งอายุ โดยใช้วิธีการสังเกต
พฤติกรรมและพัฒนาการของผู้่้ส่งอายุ ผู้่านกิจกรรมตารางเก้าช่อง กิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพโดยการจัดทำาเหรียญโปรยทาน ตลอดจนพฤติกรรมการด่แล
สุขภาพ การเลือกรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ ทั�งนี� เพื่อนำาผู้ลลัพธ์
ที่ได้มาสรุปการดำาเนินงาน และขยายผู้ลต่อยอดการทำางานต่อไปในอนาคต 

 ผู้ลลัพัธ์ที�เกิดข่ึ�น

 (1) เกิดการพัฒนาศักยภาพภายในหน่วยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบล ในการดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะแก่ผู้่้ส่งอายุ นอกจากมี 
เป้าหมายสำาคัญเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะแก่ผู้่้ส่งอายุในตำาบลบ้านยาง 
และตำาบลนำ�าหักให้ดียิ่งขึ�นแล้วนั�น ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพการทำางาน
ของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลบ้านยางให้เน้นทำางานเชิงรุกมากขึ�น  
เสริมสร้างทักษะการทำางาน ตลอดจนการทำางานร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั�งนี� 
เพ่ือใหเ้กดิประสทิธภิาพในการขับเคลือ่นงานของหนว่ยอบรมประชาชนประจำา
ตำาบล และการสร้างให้เกิดสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน 
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 (2) เกิดการเชื่อมประสานภาคีเครือข่าย การดำาเนินกิจกรรมเสริมสร้าง 
สุขภาวะผู้่้ส่งอายุ ของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลบ้านยางนั�น ได้สร้าง
ให้เกิดความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื�นที่ ประกอบด้วย โรงพยาบาล 
อำาเภอคีรีรัฐนิคม สาธารณสุขอำาเภอคีรีรัฐนิคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ประจำาตำาบลบ้านยาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบลนำ�าหัก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื�นที่  ในการเข้ ามาช่วยหนุนเสริม 
องค์ความร่้ และมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ 
ผู้่้ส่งอายุร่วมกัน
 (3) ผู้่้ส่งอายุมีสุขภาวะที่ดียิ่งขึ�น จากการดำาเนินกิจกรรม ส่งผู้ลให้ 
ผู้่้ส่งอายุทั�งตำาบลบ้านยาง และตำาบลนำ�าหัก มีความตื่นตัวที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมอย่่ เสมอ จะเห็นได้จากการตั�งใจและมีส่วนร่วมกับกิจกรรม  
ทั�งกิจกรรมเสริมทักษะผู้่้ส่งอายุผู้่านตารางเก้าช่อง กิจกรรมรับฟื้ังบรรยาย 
ความร่้ ด้านสุขภาวะและโภชนาการ กิจกรรมธรรมสุขใจ ตลอดจน
กิจกรรมฝึ่กทักษะอาชีพ ซึ่ึ่งผู้่้ส่งอายุทั�งสองตำาบลมีความตื่นตัวในการ
ทำากิจกรรม และมีความภาคภ่มิใจในผู้ลงานที่ตนได้ลงมือปฏิิบัติ ซ่ึึ่งผู้ล
จากการดำาเนินกิจกรรมส่งผู้ลให้ผู้่้ส่งอายุมีสุขภาวะทางจิตใจที่ดียิ่งขึ�น  
ไม่เหงา มีกลุ่มเพ่ือนที่คอยแลกเปล่ียนให้คำาปรึกษา ในขณะเดียวกัน 
ผู้่้ส่งอายุก็มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ�นทั�งทางกายและทางจิตใจ ความเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ�นจากผู้ลลัพธ์ของการดำาเนินกิจกรรม สามารถนำาไปพัฒนาร่ปแบบ
หลักส่ตร หรือร่ปแบบกิจกรรม สำาหรับใช้ในการพัฒนาหรือจัดตั�งโรงเรียน 
ผู้่้ส่งอายุได้อนาคต

 ความสอดคลอ้งกบัพันัธกจิำข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล

 (1) ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมจะเน้นดำาเนินงาน 
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ในวันพระ และวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นการเปิดพื�นที่ให้ผู้่้ส่งอายุ  
รวมไปถ่งคนในชุมชนได้เข้าวัดทำาบุญ และฟัื้งเทศน์ในวันพระหรือ วันสำาคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา ส่งผู้ลให้เกิดการพัฒนาสุขภาวะทางจิตใจ มีจิตใจที่สงบ 
และมีกำาลังใจในการดำาเนนิชวีติ ขณะเดยีวกนัเป็นการเป็นการเผู้ยแผู้พ่ระพุทธ
ศาสนา ก่อให้เกิดความย่ดโยงระหว่างวัดและชุมชน 
 (2) ด้านสุขภาพอนามัย ดำาเนินการส่งเสริมสุขภาวะแก่ผู้่้ส่งอายุ ทั�ง
ในร่ปแบบของการให้ความร่้ด้านการด่แลสุขภาพ และโภชนาการ การฝึ่ก
เสริมทักษะผู่้านกิจกรรมตารางเก้าช่อง โดยใช้พื�นที่วัดในการดำาเนินกิจกรรม 
ส่งเสริมสุขภาพ ส่งผู้ลให้ผู้่้ส่งอายุมีสุขภาพทางกายและทางจิตใจที่ดียิ่งขึ�น
 (3) ด้านสัมมาชีพ มีการฝ่ึกอาชีพแก่ผู้่้ส่งอายุผู้่านการทำาเหรียญ 
โปรยทาน เพื่อให้ผู้่้ส่งอายุใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถนำาไปต่อย
อดเป็นอาชีพได้ในอนาคต โดยเหรียญโปรยทานที่ผู้่้ส่งอายุได้จัดทำาขึ�นนั�น  
ได้ถวายให้วดัเพ่ือนำาไปใช้ประโยชน์ในกจิกรรมทางพระพุทธศาสนาในวัดตอ่ไป 
 (4) ด้านสันติสุข ในการส่งเสริมสุขภาวะแก่ผู้่้ส่งอายุ เป้าหมายสำาคัญ 
อีกประการหน่่งคือการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ ผู้่านการส่งเสริมการเทศน์ 
การเผู้ยแผู้่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ผู้่้ส่งอายุ ให้มีสติ ร่้จักปล่อยวาง  
มีกำาลังใจในการดำาเนินชีวิต ส่งผู้ลให้ผู้่้ส่งอายุมีสุขภาวะทางจิตใจที่ดียิ่งขึ�น 
และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
 (5) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ดำาเนินการลงพื�นที่เพ่ือเยี่ยมผู้่้ส่งอายุ  
ผู้่ป้ว่ยตดิเตยีงในพื�นที ่ไดม้โีอกาสในการเขา้ถง่พระพทุธศาสนาผู้า่นการทำาบญุ 
การเทศนาธรรมแกผู่้่ส้ง่อายุ เพ่ือใหผู้้่ส้ง่อายุ และผู้่ป่้วยตดิเตียงมีสขุภาวะทาง
จิตใจที่ดียิ่งขึ�น มีกำาลังใจในการดำาเนินชีวิต อีกทั�งยังแสดงให้เห็นถ่งบทบาท
ของพระสงฆ์์กับการเป็นที่พ่่งและที่ย่ดเหนี่ยวของชุมชนได้เป็นอย่างดี
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 เครือข่่ายที�เข่้ามามีส่วนร่วม

 การดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะแก่ผู้่้ส่งอายุได้เกิดเครือข่าย
การดำาเนินงาน ที่เข้ามาช่วยหนุนเสริมองค์ความร่้ และมีส่วนร่วมในการ 
ขับเคลื่อนกิจกรรม ประกอบด้วย โรงพยาบาลอำาเภอคีรีรัฐนิคม สาธารณสุข
อำาเภอคีรีรัฐนิคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบลบ้านยาง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบลนำ�าหัก เครือข่ายชมรมผู้่้ส่งอายุ
ตำาบลบ้านยาง เครือข่ายชมรมผู้่้ส่งอายุตำาบลนำ�าหัก องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในพื�นที่
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6.1.4 โครงการเปิดวัดเป็นศี้นย์กลาง 
การเรียนร้้ชุมชน

ด็ำาเนินการโด็ย์  
หน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบลนิคมพัฒนา จังฺหวีัด็สตูล

 วัดนิคมพัฒนาราม ผู้ัง 7 ตั�งอย่่ ณ ตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอมะนัง 
จังหวัดสต่ล เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์์มหานิกาย กระทรวงศ่กษาธิการ 
ประกาศตั�งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2528 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 
2536 ปจัจุบันม ีพระคร่โสภณปญัญาสาร เจ้าคณะอำาเภอมะนัง เปน็เจ้าอาวาส 
โดยเป็นวัดที่มีการขับเคล่ือนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศีลธรรมและวัฒนธรรม 
ร่วมกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี�ชุมชนตำาบลนิคมพัฒนายังได้รับ
เลอืกใหเ้ป็นหม่่บา้นตน้แบบของโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดย
ใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา “หม่่บา้นรักษาศลี 5” อกีด้วย ความโดดเดน่
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ในมิติของการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกิดจากการที่ พระคร่โสภณปัญญาสาร 
เจา้อาวาส สามารถเชือ่มโยงและบร่ณาการการดำาเนนิกิจกรรม ภาระงานต่าง ๆ  
ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผู้ลให้วัดมีส่วน
ในการขับเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ  
การอบรมปฏิิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาศีลธรรมและวัฒนธรรม การสนับสนุนการ 
ขบัเคลือ่นงานด้านสุขภาพและอนามยั จากการทีท่่านเป็นหน่่งในคณะกรรมการ
พฒันาคณุภาพชีวติระดบัอำาเภอ (พชอ.) การขับเคลือ่นงานสาธารณสงเคราะห์
จากการด่แลผู้่้ป่วยและผู้่้ด้อยโอกาสในชุมชน เป็นต้น โดยการรวบรวมสิ่งของ
ทั�งเครือ่งอุปโภคบริโภคไปมอบใหก้บักลุม่คนดงักลา่ว นอกจากนี�ยงัสนบัสนนุ
การสรา้งใหเ้กดิสนัตสิขุและสามคัคธีรรมระหวา่งคนในชมุชนทีม่คีวามแตกตา่ง
ด้านการนับถือศาสนา

 ที�มาข่องการข่ับเคลื�อนกิจำกรรม

 เหตุปัจจัยสำาคัญที่นำาไปส่่การขอรับงบประมาณจากโครงการเสริม
สร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.)  
ในสังคม ที่ดำาเนินการโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำานักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
คือ การเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ�นในสังคมกับกลุ่มเด็กและเยาวชน  
ที่ในอดีตวัดถือเป็นศ่นย์กลางของชุมชน เม่ือมีกิจกรรมในวัดสำาคัญต่าง ๆ  
ไมว่่าจะเป็นวนัสำาคญัทางศาสนาหรอืวนัสำาคญัทางวฒันธรรม คนในชมุชนมกั
จะมีการจัดกิจกรรมในพื�นที่ของวัด ส่งผู้ลให้วัดเป็นศ่นย์กลางที่รวมจิตใจของ
ผู้่้คนในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง หากแต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมใน
ปัจจุบันทีวั่ดได้ลดบทบาททางสังคมลง เด็กและเยาวชนเริม่มีความห่างไกลจาก
การเข้าวัดเพื่อทำากิจกรรมต่าง ๆ จนเกิดเป็นช่องว่างที่สำาคัญระหว่างเยาวชน
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ทีจ่ะเติบโตเปน็ผู้่ใ้หญใ่นอนาคตกบัสถาบนัทางศาสนาในชมุชน นอกจากนี�ทาง
พระคร่โสภณปัญญาสารยังเห็นว่าการที่เยาวชนห่างไกลจากวัด ได้ส่งผู้ลใน
เรือ่งของการทีเ่ยาวชนห่างไกลจากหลักศลีธรรมทีเ่ป็นหลกัสำาคัญในการดำาเนนิ
ชีวิต ตลอดจนห่างไกลจากวัฒนธรรมเดิมของท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์อย่าง 
การรำามโนราห์หรือการละเล่นกลองยาวที่เป็นแนวทางการสร้างความสามัคคี
ในชุมชนในอดีต และสามารถต่อยอดเป็นการสร้างอาชีพในอนาคตได้
 พระคร่โสภณปัญญาสารจึงจัดทำาโครงการ “เปิดวัดเป็นศ่นย์กลาง
การเรียนร่้ศีลธรรมและวัฒนธรรมชุมชน” โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็น
เยาวชนในพื�นที่อำาเภอมะนัง จังหวัดสต่ล จำานวน 6 โรงเรียน มาฝ่ึกการ 
รำามโนราหแ์ละรำากลองยาว พร้อมทั�งใหธ้รรมะภายหลังการอบรมเพ่ือเป็นการ
ปล่กฝ่ังศีลธรรมและวัฒนธรรมให้กับเยาวชนในอำาเภอมะนัง

 ข่ั�นตำอนการดำาเนินกิจำกรรม

 1) การนำาเสนอโครงการ โดยผู้่้รับผู้ิดชอบโครงการได้จัดทำาข้อเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับงบประมาณในการสนับสนุนการดำาเนินงานจากโครงการ
เสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.)  
ในสังคมไทย
 2) การจัดตั�งคณะทำางานโครงการ ทางคณะสงฆ์์อำาเภอมะนัง โดย
พระคร่โสภณปัญญาสาร เจ้าคณะอำาเภอได้จัดตั�งคณะทำางานโครงการ 
ร่วมกับผู้่้บริหารและคณะคร่จากโรงเรียนในพื�นที่อำาเภอมะนังทั�ง 6 แห่ง  
เพื่อกำาหนดกรอบการดำาเนินงาน และกระบวนการดำาเนินกิจกรรม
 3) การประชาสัมพันธ์การดำาเนินกิจกรรมของโครงการ “เปิดวัด
เป็นศ่นย์กลางการเรียนร่้ศีลธรรมและวัฒนธรรมชุมชน” เพ่ือค้นหาและ 
รับสมัครเยาวชนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
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 4) การฝึ่กสอนรำามโนราห์และรำากลองยาว เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ เพ่ือให้เยาวชนเกิดความภาคภ่มิใจใน
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ในท้องถิ่น
 5) การจัดกิจกรรมอบรมศีลธรรมให้กับเยาวชนและประชาชนในพื�นที่
อำาเภอมะนัง โดยเป็นการจัดการอบรมภายหลังจากที่เยาวชนได้มาร่วมเรียน
ร่้การรำามโนราห์และรำากลองยาว เนื่องจากเป็นช่วงที่ผู้่้ปกครองบางส่วน  
ได้มาที่วัดนิคมพัฒนาราม ผู้ัง 7 เพื่อคอยรับล่ก หลาน ของตนเองกลับบ้าน 
ทางพระคร่โสภณปัญญาสารจึงใช้โอกาสดังกล่าวในการถ่ายทอดธรรมะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิตให้กับเยาวชนและผู้่้ปกครอง

 ผู้ลลัพัธ์ที�เกิดข่ึ�น

 1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื�นที่อำาเภอมะนัง จังหวัดสต่ล
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับหลักธรรมและหลักศีลธรรมในการดำารงชีวิตจาก
การแสดงธรรมเทศนา โดย พระคร่โสภณปัญญาสาร เจ้าคณะอำาเภอมะนัง  
และเจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนาราม ผู้ัง 7
 2) เด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในพื�นที่อำาเภอมะนัง สามารถ
รำามโนราห์และรำากลองยาว ที่ถือเป็นวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นของ 
ภาคใตข้องประเทศไทย อกีทั�งยงัเกดิความภาคภ่มิใจและสามารถสบืทอดการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

 ความสอดคลอ้งกบัพันัธกจิำข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล

 1) ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม การขับเคล่ือนกิจกรรม “เปิดวัดเป็น
ศ่นย์กลางการเรียนร่้ศีลธรรมและวัฒนธรรมชุมชน” เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้น
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พันธกิจด้านศีลธรรมและวัฒนธรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื�นที่อำาเภอมะนัง เรียนร่้การ
รำามโนราห์และการรำากลองยาว ซ่ึึ่งเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมที่สำาคัญของ
ภาคใต้ โดยการเชิญวิทยากรที่เป็นคร่รำามาถ่ายทอดประสบการณ์และวิชา 
ดังกล่าว ช่วยให้เกิดการถ่ายทอด ส่งต่อทางวัฒนธรรมที่มีความสำาคัญใน
อนาคต อีกทั�งยังปล่กฝ่ังให้เด็กและเยาวชนในชุมชนเกิดความภาคภ่มิใจใน
วัฒนธรรมของท้องถิ่น นอกจากนี�ภายหลังจากการอบรมยังมีการแสดง
ธรรมเทศนา โดย พระครโ่สภณปญัญาสาร เพ่ือใหเ้ด็กและเยาวชนเปน็ผู้่มี้หลกั 
ศีลธรรมในการดำารงชีวิต ตลอดจนให้ผู้่้ปกครองที่มาคอยรับล่กหลานของตน
ได้มีโอกาสในการรับฟื้ังธรรมะด้วยเช่นกัน

 เครือข่่ายที�เข่้ามามีส่วนร่วม

 เครอืขา่ยความรว่มมอืสำาคัญทีเ่ขา้มามีสว่นในการสนบัสนนุการดำาเนนิ
กิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลนิคมพัฒนา ประกอบด้วย  
1) คณะสงฆ์์อำาเภอมะนัง 2) โรงเรียนในพื�นที่อำาเภอมะนังทั�ง 6 โรงเรียน และ 
3) วัฒนธรรมจังหวัดสต่ล
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6.1.5 โครงการส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพั 

ข่องหน่วย อ.ป.ตำ. ดอนทราย 

(อ.ป.ตำ. ด้านสัมมาชีพั)

ด็ำาเนินการโด็ย์  
หน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบลด็อนทราย์ จังฺหวีัด็พัทลุงฺ

 ที�มาข่องการข่ับเคลื�อนกิจำกรรม

 หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลดอนทราย วัดหัวเตย อำาเภอ
ปากพะย่น จังหวัดพัทลุง โดยการนำาของพระคร่ประภัศร์ธรรมวาที ได้เห็น 
ความสำาคัญด้านอาหารเพ่ือสุขภาพและอาหารพื�นบ้านปักษ์ใต้ จึงได้นำา
เสนอแนวคิดการทำาแกงไตปลาแห้ง นำ�าพริก 5 รส และผู้ลิตภัณฑ์ข้าวสังข์
หยด โดยมีการรวมกลุ่มแม่บ้านบริเวณรอบวัดหัวเตย จำานวน 30 คน  
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จัดทำาแกงไตปลาแห้ง และนำ�าพริก 5 รส ได้แก่ นำ�าพริกแมงดา นำ�าพริกตาแดง  
นำ�าพรกิปลารา้แหง้ นำ�าพรกิกุง้เสยีบ และนำ�าพรกินรก เป็นผู้ลติภัณฑ์เนน้สขุภาพ 
ไม่ใส่สารกันบ่ด ใช้กรรมวิธีด้วยการอบแห้ง เพ่ือเก็บรักษาคุณภาพอาหารได้
นานขึ�น สามารถเกบ็ได้นานถง่ 2 เดอืน รสชาตขิองแกงไตปลาแหง้และนำ�าพรกิ
จะเน้นรสจัดจ้านแบบชาวใต้ ให้ร่้ส่กเหมือนกับการได้กลับมากินข้าวที่บ้าน ให้
คิดถ่งบรรยากาศความเป็นปักษ์ใต้ เมื่อมีแกงไตปลาและนำ�าพริก สิ่งสำาคัญที่
ขาดไม่ได้ก็คือข้าวสวยร้อน ๆ
 ดังนั�น หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลดอนทรายจึงได้จัดทำา
ผู้ลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยด ด้วยความเป็นพัทลุงข้าวที่ขึ�นชื่อที่สุดและปล่ก
ได้ดีที่สุด มีแห่งเดียวในประเทศไทยก็คือข้าวสังข์หยด เป็นข้าวที่มีความ
อร่อย ให้คุณค่าทางอาหาร เหมาะสำาหรับคนรักสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง  
มีวิตามินบีรวมช่วยป้องกันและบรรเทาอาการอ่อนเพลีย แขน ขาไม่มีแรง 
ปวดกล้ามเนื�อ โรคผู้ิวหนังบางชนิด และบำารุงสมองทำาให้เจริญอาหาร  
เป็นที่มาของการทำางานขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธ
ของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลดอนทราย ที่มุ่งขับเคลื่อนกิจกรรม 
เกี่ยวกับสัมมาชีพ เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพทำามาหากิน สามารถทำารายได้ 
จุนเจือครอบครัว การจัดกิจกรรมครั�งนี�  หน่วย อ.ป.ต. ดอนทราย  
ได้ขับเคลื่อนโครงการภายใต้กรอบการทำางานให้ชุมชนเข้มแข็ง วัฒนธรรม
อาหาร และการรักสุขภาพเชิงพุทธ ใช้ภ่มิปัญญาท้องถิ่นเรื่องอาหาร  
ทำาอาหารเมน่แกงไตปลาแห้ง ผู้ลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยด และนำ�าพริก 5 รส 
คือ นำ�าพริกแมงดา นำ�าพริกตาแดง นำ�าพริกกุ้งเสียบ นำ�าพริกปลาร้าแห้ง  
นำ�าพริกนรก
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 ข่ั�นตำอนการดำาเนินกิจำกรรม

 (1) ประชุมคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล 
ดอนทราย แลกเปล่ียนความคดิเห็น เสนอแผู้นการทำางานแบบรวมกลุ่มกนัทำา 
เน้นการผู้ลิตสินค้าที่เป็นอาหารสำาเร็จร่ปพร้อมเสิร์ฟื้ ผู้่้บริโภคสามารถเปิดฝ่า
แล้วรับประทานได้เลย เน้นเรื่องรักสุขภาพ ไม่ใส่สารกันบ่ด ใช้วัตถุดิบที่หาได้
จากชมุชน ซึ่ึง่ในทีป่ระชมุมมีตเิปน็เอกฉนัทใ์หม้กีารรวมกลุม่กนัทำาสนิคา้ทีเ่ป็น
อาหารทั�งหมด 7 ชนิด ได้แก่ แกงไตปลาแห้ง ผู้ลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยด นำ�าพริก
แมงดา นำ�าพริกตาแดง นำ�าพริกปลาร้าแห้ง นำ�าพริกกุ้งเสียบ และ นำ�าพริกนรก 
โดยให้วัดหัวเตยเป็นสถานที่จัดกิจกรรมฝ่ึกอบรม
 (2) เสนอของบประมาณ หน่วย อ.ป.ต. ดอนทราย ร่วมกับสำานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ได้เขียนโครงการและนำาเสนอขอทุนจาก
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้่้กำากับติดตาม
ประเมินผู้ลและพิจารณาให้ทุนสนับสนุนกิจกรรม มีการเดินทางมานำาเสนอ
โครงการเพ่ือขอทุนสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
และนำาเสนอความก้าวหน้าการดำาเนินกิจกรรมโครงการ
 (3) รวมกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้่้สนใจ รวบรวมผู้่้ที่สนใจและชักชวน 
แม่บ้านท่ีว่างงานจากการทำาการเกษตร ผู้นวกกับกลุ่มสตรีแม่บ้านวัดหัวเตย 
ที่มีความร่้เกี่ยวกับการทำาอาหาร การทำาสินค้าชุมชนหรือสินค้าโอทอป 
ซึ่ึ่งมีการรวมกลุ่มกันทั�งหมด 30 คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือผู้ลิตสินค้าเพ่ือ
การค้าและการส่งออก นอกจากนั�นก็มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการฝ่ึกอบรม
อีกมากมาย
 (4) ทำาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย มีการติดต่อประสานงานกับภาคี
เครอืขา่ยทำาความตกลงรว่มมอืกนัทำากจิกรรมเพ่ือขบัเคล่ือนโครงการใหบ้รรลุ
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เป้าหมาย ซึ่ึ่งได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี ซึ่ึ่งมีการ
ทำาความร่วมมือกันทีวั่ดหวัเตย ตำาบลดอนทราย อำาเภอปากพะยน่ จงัหวดัพทัลงุ 
และหลังจากจัดกิจกรรมการฝึ่กอบรม ได้ผู้ลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเรียบร้อยแล้ว 
ได้นำาผู้ลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไปร่วมงานในคราวจัดกิจกรรมสัมมาชีพของหน่วย 
อ.ป.ต. แพรกหา อีกครั�งหน่่ง เพ่ือสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับ 
หน่วยงานอื่น
 (5) จัดกิจกรรมการฝึ่กอบรม มีการจัดฝ่ึกอบรมการทำาอาหารเมน่
ต่าง ๆ ตามที่ได้เสนอโครงการไว้ ใช้เวลาการฝึ่กอบรมทั�งหมด 4 วัน 
ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม พ.ศ. 2563 การอบรมแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ 
ตามความชื่นชอบและสนใจศ่กษา แต่ละกลุ่มมีผู้่้เชี่ยวชาญคอยให้ความ 
ช่วยเหลือ แนะนำาวิธีการทำา ขั�นตอนการทำา และเคล็ดลับความอร่อยให้ทราบ 
โดยอุปกรณ์เครือ่งครวัทีใ่ช้อบรมทั�งหมดได้รบัการสนับสนนุจากวัดหวัเตย และ
กลุ่มสตรีแม่บ้านวัดหัวเตย วัตถุดิบส่วนใหญ่เน้นการใช้วัตถุดิบจากชุมชนให้
มากที่สุด ทำาให้การฝ่ึกอบรมครั�งนี�ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์และวัตดุดิบ
ได้เป็นอย่างดี
 (6) การเลอืกบรรจภุณัฑแ์ละโลโก้ผู้ลติภณัฑ ์เป็นขั�นตอนใช้จนิตนาการ
และการสังเกตความนิยมของผู้่้บริโภคในยุคปัจจุบัน การเลือกบรรจุภัณฑ์
และการออกแบบโลโก้ผู้ลิตภัณฑ์ในครั�งนี�ได้รับการอนุเคราะห์จากพระคร่
ประภัศร์ธรรมวาที ซ่ึึ่งเป็นผู้่้ออกแบบโลโก้ผู้ลิตภัณฑ์ทั�งหมดที่ผู้ลิตขึ�นมา 
ในครั�งนี�ภายใต้เครือ่งหมายการค้าของหน่วย อ.ป.ต. ดอนทราย และนอกจาก
นั�นยังเป็นผู้่้คัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ผู้่้ที่มีส่วนร่วมได้มีส่วนคัดเลือก
 (7) ขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที่จำาหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร เป็นการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มสตรีแม่บ้าน
วัดหัวเตย หน่วย อ.ป.ต. ดอนทราย และสำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
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พัทลุง ได้ยื่นขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง เพ่ือ
สร้างความน่าเชื่อถือของการผู้ลิตอาหาร ได้รับการ
รับรองมีความปลอดภัย เป็นอาหารที่เน้นการ 
รักสุขภาพ ไม่ใส่สารกันบ่ด เป็นต้น (สัมภาษณ์  
นางนิตย์ ยิ�มศรี ประธานกลุ่มอาชีพบ้านดอน)
 (8) นำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์และทำาการตลาด 
มีการนำาผู้ลิตภัณฑ์สินค้าไปวางขายตามงาน
นิทรรศการต่าง ๆ  งานประจำาปี งานวัด ส่งขายตามร้าน
สะดวกซึ่ื�อในจังหวัดต่าง ๆ และต่างประเทศ โดยการจัดทำาเพจ 
เฟื้สบุ๊คเพื่อเป็นช่องทางการขายออนไลน์ และติดต่อโดยตรงกับหน่วย อ.ป.ต. 
ดอนทราย โดยสนิคา้มหีลากหลายขนาด ทั�งแกงไตปลาแห้ง และนำ�าพรกิ 5 รส  
มีกระปุกขนาดเล็ก กระปุกขนาดกลาง และกระปุกขนาดใหญ่ ผู้ลิตภัณฑ์ข้าว 
สังข์หยด มี 2 แบบการบรรจุภัณฑ์ คือ บรรจุภัณฑ์ด้วยสุญญากาศ และบรรจุ
ภัณฑ์ธรรมดา ซึ่ึ่งราคาของบรรจุภัณฑ์ด้วยสุญญากาศจะราคาส่งกว่า มีทั�ง
ขายส่งและขายปลีก 
 (9) ถอดบทเรียน นำาผู้ลจากการดำาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม 
การทำา อาหารเมน่ต่าง ๆ  ในโครงการครั�งนี�มาถอดบทเรียน เพื่อเปน็แนวทาง
นำาไปปรับใช้ในการดำาเนินงานครั�งต่อไป

 ผู้ลลัพัธ์ที�เกิดข่ึ�น

 (1) ผู้่้เขา้รว่มกจิกรรมได้รบัองคค์วามร่เ้กีย่วกับทักษะการทำานำ�าพรกิ และ
การปล่กขา้วสงัขห์ยด เปน็การตอ่ยอดใหผู้้่เ้ขา้รว่มกจิกรรมสามารถนำามาสรา้ง
รายได้เสริมภายในครัวเรือนได้
 (2) ความร่้และภ่มิปัญญาในเรื่องของการทำานำ�าพริกและปล่กข้าว 
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สังข์หยดได้รับการพัฒนาและต่อยอด ทั�งเรื่องของการหาตลาดสำาหรับการ
จำาหน่ายสินค้า การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ รวมถ่งการเพ่ิม
คุณภาพของสินค้า อีกทั�งยังเป็นการอนุรักษ์ภ่มิปัญญาของท้องถิ่นให้อย่่ค่่กับ
ชุมชนต่อไป
 (3) เกิดภาพความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
คณะสงฆ์์ หน่วยงานราชการ ตลอดจนถ่งภาคประชาสังคม ภาพความร่วมมือ 
ดังกล่าวมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งเม่ือพิจารณาผู้่านการเกิดเป็นเครือข่าย
แม่บ้านภายในชุมชน

 ความสอดคลอ้งกบัพันัธกจิำข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล

 (1) ด้านสุขภาพและอนามัย การดำาเนินกิจกรรมในครั�งนี�ให้ความ
สำาคัญกับเรื่องของความม่ันคงทางอาหาร โดยเห็นว่าข้าวและอาหารเป็น 
สิ่งจำาเป็นสำาหรับคนท่ัวไป เป็นหน่่งในปัจจัย 4 ที่คนขาดไม่ได้ ในแต่ละ
วันจะต้องกินอาหารเพ่ือบำารุงร่างกายและให้พละกำาลัง การมีอาหารที่มี
ประโยชน์ มีคุณค่าทางอาหาร มีผู้ลดีต่อสุขภาพ ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนล้วน
ตอ้งการ โดยเฉพาะในปัจจุบนันี�อาหารเพ่ือสขุภาพเป็นสิง่ทีทุ่กคนต้องการและ 
เสาะแสวงหา อาหารด ีมคีณุประโยชน ์ใหท้ั�งคณุคา่อาหารและรกัษาโรคตา่ง ๆ   
ได้ ย่อมเป็นสิ่งถวิลหาของคนทั�งหลาย การควบคุมอาหารและการกินได้  
เลือกกินแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์เป็นคำาพ่ดของแพทย์ที่ให้คำาแนะนำากับคนป่วย 
เพราะการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์จะก่อให้เกิดโรค
 (2) ด้านสัมมาชีพ การสนับสนุนและการสร้างอาชีพให้เกิดขึ�นใน
ชุมชน เป็นการตอบสนองต่อพันธกิจในด้านสัมมาชีพ ที่มิใช่เพียงการสร้าง
อาชีพให้เกิดขึ�นกับคนในชุมชนเพียงเท่านั�น แต่ยังมีการประยุกต์แนวคิดทาง
พระพุทธศาสนาในการขับเคลื่อนกิจกรรมในครั�งนี�ด้วย ไม่ว่าจะเป็นความ
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ซึ่ื่อสัตย์กับอาชีพ  การผู้ลิตสินค้าเพื่อขายให้แก่ผู้่้บริโภค ผู้่้ผู้ลิตจะต้องคำาน่ง
อย่่เสมอว่าล่กค้าคือผู้่้มีบุญคุณ ผู้ลิตภัณฑ์อาหารที่จัดทำาต้องมีคุณภาพ  
มีคุณค่าทางอาหาร มีคุณประโยชน์ ถ่กสุขอนามัย รวมไปถ่งความอร่อยจะ
ต้องเหมือนกับทำารับประทานเอง ไม่มีการผู้สมสารกันบ่ด ใช้กรรมวิธีการ
ถนอมอาหารแบบธรรมชาติ แต่ยังคงรสชาติและคุณค่าทางสารอาหารไว้ 
ครบถ้วน การไม่เอาเปรยีบผู้่้บรโิภค ราคาและปรมิาณของสนิค้าตอ้งสอดคลอ้ง
และสมัพนัธก์นั ราคาไม่แพงเกินไป ผู้่้บรโิภคสามารถจับตอ้งได้ ราคาเหมาะสม 
กับปริมาณ  และการร่้จักพอประมาณ การรับคำาสั่งซืึ่�อสินค้าจากล่กค้ามาก
จนเกินกำาลังการผู้ลิตจะทำาให้ผู้่้ผู้ลิตเกิดความเครียด ไม่สามารถผู้ลิตสินค้า
ได้ตามกำาหนด มีสินค้าไม่เพียงพอตามที่ล่กค้าต้องการ ซึ่ึ่งอาจจะทำาให้ 
ผู้่้ผู้ลิตเสียสุขภาพจิตซึ่ึ่งจะส่งผู้ลต่อสุขภาพกายที่ต้องเร่งทำาการผู้ลิต
 (3) ดา้นสามคัคธีรรม เกดิเปน็ภาพความรว่มมอืของชมุชน/ผู้่น้ำาชมุชน/
วดั เพ่ือการพฒันาชมุชนใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ สามารถสรา้งความเขม้แขง็
ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่ึ่งวัดหัวเตยเป็นศ่นย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์และ
การทำากิจกรรมของคนในชุมชน นำาไปส่่การรวมกลุ่มของสตรีแมบ่้าน เปน็การ
รวมกลุ่มกนัทีมี่อย่เ่ดมิแลว้ใหข้ยายสมาชกิเพ่ิมขึ�น เพ่ือสรา้งเครอืขา่ย รวบรวม
ผู้ลผู้ลิตข้าวสังข์หยดของชุมชนและทำาการผู้ลิตแกงไตปลาแห้ง นำ�าพริก 5 รส 
ซึ่ึ่งเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมเพรียงกันและมีความสามัคคี และการทำางานร่วม
กันของภาคีเครือข่าย ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั�งภาครัฐ 
และส่วนท้องถิ่น ทำาความร่วมมือกันจัดกิจกรรมผู้ลักดันให้เกิดผู้ลิตภัณฑ์ของ
หน่วย อ.ป.ต. ดอนทราย ซึ่ึ่งได้รับการตอบรับและช่วยเหลือซึ่ึ่งกันและกันจน
ประสบความสำาเร็จ ไดผู้้ลติภณัฑเ์พ่ือสขุภาพและนวตักรรมเชงิพทุธจากการทำา
ผู้ลิตภัณฑ์ทั�งหมด
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 เครือข่่ายที�เข่้ามามีส่วนร่วม

 การดำาเนินกิจกรรมในครั�งนี�ได้นำาไปส่่การเกิดขึ�นของเครือข่ายความ
ร่วมมือที่ประกอบด้วย คณะสงฆ์์ หน่วยงานราชการ และภาคประชาสังคม 
ดังต่อไปนี� หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลดอนทราย คณะสงฆ์์จังหวัด
พัทลุง/คณะสงฆ์์อำาเภอปากพะย่น สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง 
กลุ่มสตรีแม่บ้านวัดหัวเตย และประชาชนในเขตตำาบลดอนทราย
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6.1.6 โครงการส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพั 

ข่องหน่วย อ.ป.ตำ. แพัรกหา

 (อ.ป.ตำ. ด้านสัมมาชีพั)

ด็ำาเนินการโด็ย์  
หน่วีย์อบรมประชาชนประจำาตำาบลแพรกหา จังฺหวีัด็พัทลุงฺ

 ที�มาข่องการข่ับเคลื�อนกิจำกรรม

 หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลแพรกหา วัดควนแพรกหา อำาเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้เห็นความสำาคัญของการสืบสานอาชีพท้องถิ่น 
ที่สืบทอดกันมาตั�งแต่อดีตจนถ่งปัจจุบันโดยเชื่อว่าและหากไม่มีการ
ถ่ายทอดความร่้ให้กับคนรุ่นใหม่ ความร่้ที่มี ทักษะที่มี ก็จะหายสาบส่ญไป
กับกาลเวลาและตัวบุคคลที่มีความร่้จากการล้มหายตายไปจากโลกใบนี�  
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อาชีพที่กล่าวถ่งนี�ก็คือ อาชีพทอผู้้า ซึ่ึ่งเป็นอาชีพที่ขึ�นชื่อและมีชื่อเสียงของ
ชาวแพรกหา ผู้้าทอมือจากกี่กระตุกของชาวแพรกหาเป็นผู้้าที่ขึ�นชื่อในจังหวัด
พัทลุง แต่ด้วยความเจริญและความทันสมัยทางเทคโนโลยี ทำาให้คนรุ่นใหม่ 
ต้องการอาชีพที่มีความรวดเร็ว มีความไว คล่องตัว สามารถหารายได้ 
ง่าย ๆ ไม่ต้องใช้เวลาเยอะ และไม่ต้องเหนื่อย จึงทำาให้อาชีพการทอผู้้า
เริ่มขาดการสืบสานและรักษาองค์ความร่้ที่บรรพบุรุษได้พยายามค้นคว้า 
ทดลองผิู้ดทดลองถ่กและคิดค้นลวดลายต่าง ๆ มาหลายชั่วอายุคนกำาลัง
จะส่ญหายไป ดังนั�น การพยายามรักษาภ่มิปัญญาของบรรพบุรุษโดยการ
ถ่ายทอดองค์ความร่้ให้กับล่กหลานคนรุ่นใหม่ได้เรียนร่้เพ่ือสร้างอาชีพ  
ทั�งทำาเป็นอาชีพเสริม หรือจะทำาเป็นอาชีพหลักก็ได้ สามารถสร้างรายได้ให้
กับตัวเองเพื่อเลี�ยงชีพและเลี�ยงครอบครัวได้ การทอผู้้าเป็นการสร้างอาชีพให้
กับประชาชนเป็นไปตามพันธกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลด้าน
สัมมาชีพ
 นอกจากการทอผู้้าที่ถือเป็นจุดเด่นของพื�นที่ตำาบลแพรกหาแล้ว 
ผู้่้รับผิู้ดชอบยังมีส่วนในการสนับสนุนจนเกิดเป็นการพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์ที ่
ส่งเสริมสัมมาชีพให้กับประชาชนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 2 อาชีพ 
คือ การถักหมวก และการทำาหน้ากากผู้้า ทั�งสองอาชีพที่เพ่ิมเข้ามาในการ
จัดกิจกรรมครั�งนี�เป็นการฝึ่กอบรมเพ่ือสร้างอาชีพเสริม มีช่องทางการทำา
อาชีพหลากหลายมากขึ�น และเป็นการผู้ลิตสินค้าทดแทนหรือสินค้าทาง
เลือกนอกจากการส่งเสริมด้านอาชีพให้กับชุมชนแล้ว ผู้่้รับผู้ิดชอบยังเห็น
ว่าทางพื�นที่มีศักยภาพที่จะผู้ลิตหน้ากากอนามัยเพ่ือช่วยเหลือสังคมจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องด้วย
กรณีหน้ากากอนามัยขาดแคลน ไม่สามารถหาซืึ่�อตามร้านขายยาหรือ
ตามท้องตลาดได้ และหน้ากากอนามัยมีราคาแพง การใช้หน้ากากผู้้าโดย
ฝ่ีมือของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลแพรกหาจึงเป็นอีกทางเลือก
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หน่่งที่สามารถจับต้องได้และราคาไม่แพง แม้ว่าจะใช้ทดแทนกันไม่ได้ถ่ง 
ร้อยเปอร์เซึ่็นต์แต่ก็สามารถทดแทนกันได้ในระดับหน่่ง ซึ่ึ่งดีกว่าไม่ป้องกัน 
โรคร้ายที่กำาลังระบาดไปทั่วโลกในขณะนี�

 ข่ั�นตำอนการดำาเนินกิจำกรรม

 (1) ประชุมคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล
แพรกหา ระดมความคิด แนวทางการพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์ เสนออาชีพที่เป็น 
ต้นแบบและร่ปแบบการฝ่ึกอบรม มีการเสนอกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย 
ซึ่ึ่งในที่สุดก็ได้เลือกการพัฒนาการฝ่ึกอบรม 2 ชนิด ได้แก่ การพัฒนาต่อยอด 
การทอผู้้าแพรกหา และการถักหมวก คณะกรรมการมีมติเห็นชอบร่วม
กันเป็นเอกฉันท์ พร้อมกำาชับให้เร่งดำาเนินการให้เร็วที่สุดเพ่ือความม่ันคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลยุคปัจจุบัน ส่วนการฝ่ึกอบรมการ
ทำาหน้ากากผู้้า เป็นกิจกรรมที่จัดเพ่ิมเติมขึ�นมาในภายหลัง สืบเนื่องจาก
การขาดแคลนหน้ากากอนามัยจากกรณีที่ทั่วโลกกำาลังเผู้ชิญกับปัญหาไวรัส 
โควิด 19 (Covid-19) ระบาดหนักไปทั่วโลก ทำาให้หน่วย อ.ป.ต. แพรกหา 
ขอความรว่มมอืกบัภาคเีครอืขา่ยได้ดำาเนนิการจัดฝ่กึอบรมการทำาหนา้กากผู้้า
อยา่งเรง่ด่วน พรอ้มทำาหนา้กากผู้า้ถวายพระสงฆ์์ แจกฟื้รหีนว่ยงานและองคก์ร
ต่าง ๆ จำานวน 5,000 ชิ�น
 (2) เสนอของบประมาณ หน่วย อ.ป.ต. แพรกหา ร่วมกับสำานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง นำาเสนอโครงการขอทุนจากสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้่้กำากับติดตามประเมินผู้ล
และพิจารณาให้ทุนสนับสนุนกิจกรรม มีการเดินทางมานำาเสนอโครงการ 
เพ่ือขอทุนสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและนำาเสนอ
ความก้าวหน้าการดำาเนินกิจกรรมโครงการ
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 (3) รวมกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้่้สนใจ ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับการรวม
กลุ่มของกลุ่มสตรีแม่บ้านแพรกหา ให้สมาชิกภายในกลุ่มไปชักชวนเพื่อนบ้าน
ที่สนใจการประกอบอาชีพทอผู้้า ถักหมวก และทำาหน้ากากผู้้า มารวมกลุ่มกัน
ให้มีขนาดใหญ่ขึ�น ประสานงานให้ผู้่้นำาชุมชนประกาศผู้่านเครื่องกระจายเสียง
และกระดานข่าวสารของหน่วยงานต่าง ๆ เชิญชวนผู้่้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม 
นอกจากนั�นพระสงฆ์ภ์ายในวดัก็มกีารบอกกล่าวขา่วสารเกีย่วกบัการรวมกลุม่
เพื่อการอบรมอาชีพให้กับประชาชนได้รับทราบ
 (4) ทำาความรว่มมอืกบัภาคเีครอืขา่ย ไดร้บัการตอบรบัทำาความรว่มมอื 
กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการมีการสัมมนา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการทำางานร่วมกัน ชี�แจงวัตถุประสงค์การ
ทำางานการขับเคล่ือนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่ึ่งภาคีเครือข่ายได้ให้ความ
ร่วมมือและทำากิจกรรมร่วมกัน ขับเคล่ือนกิจกรรมของโครงการได้เป็นอย่าง
ดี ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนงบประมาณ อาหาร วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์สำาหรับ
การฝ่ึกอบรม และสถานที่ ได้เป็นอย่างดี
 (5) จัดกิจกรรมการฝ่ึกอบรม การอบรมแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
ระยะที ่1 เป็นการฝึ่กอบรมการถักหมวก ใช้เวลาในการฝึ่กอบรม 2 วนั ระหวา่ง
วันที่ 30 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ระยะที่ 2 เป็นการฝ่ึกอบรมการทอผู้้า
แพรกหา ใช้เวลาในการฝ่ึกอบรม 10 วัน ระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563 ระยะที่ 3 เป็นการฝ่ึกอบรมการทำาหน้ากากผู้้า ใช้เวลาในการฝ่ึกอบรม 
3 วัน ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2563
 (6) การเลอืกบรรจภุณัฑแ์ละโลโกผู้้ลติภณัฑ ์ไดร้บัความอนเุคราะหจ์าก
พระครว่สุิทธปิรยิตัคิณุ เมตตาออกแบบโลโก้ผู้ลติภณัฑส์นิคา้ใหส้อดคลอ้งกับ
ความเป็นหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบล และความเป็นวัฒนธรรมของคน
แพรกหา ได้ปรึกษาผู้่้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผู้ลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่ึ่งมีความร่ ้
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เกี่ยวกับผู้ลิตภัณฑ์ชุมชนและเป็นคนแพรกหา 
ทำาให้การออกแบบบรรจภุณัฑ์ที่ไดอ้อกมาเปน็
ที่ถ่กใจของกลุ่มผู้่้อบรมและภาคีเครือข่าย
 (7) นำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์และทำาการ
ตลาด นำาสินค้าไปจัดนิทรรศการงานแสดง
สินค้าของจังหวัด งานแสดงสินค้าชุมชนตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ�น ถ่ายร่ปผู้ลิตภัณฑ์
สินค้าลงเสนอขายในเพจเฟื้สบุ๊คของชุมชนแพรกหา 
ติดต่อร้านค้าขายส่งและสินค้าขายปลีกของชุมชนเพ่ือวาง
สินค้าให้ผู้่้บริโภคที่สนใจได้เลือกซึ่ื�อ
 (8) ถอดบทเรียน นำาผู้ลจากการดำาเนินการขับเคล่ือนกิจกรรมการทำา
ผู้ลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ ในโครงการครั�งนี�มาถอดบทเรียน เพื่อเป็นแนวทาง
นำาไปปรับใช้ในการดำาเนินงานครั�งต่อไป

 ผู้ลลัพัธ์ที�เกิดข่ึ�น

 (1) ผู้่้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับองค์ความร่้เกี่ยวกับทักษะการถักหมวก  
การทำาหน้ากากผู้้า เป็นการต่อยอดให้ผู้่้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำามาสร้าง
รายได้เสริมภายในครัวเรือนได้
 (2) ภ่มิปัญญาในเรื่องของการถักผู้้าท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและ 
ต่อยอด ทั�งเรื่องของการหาตลาดสำาหรับการจำาหน่ายสินค้า การพัฒนา
ผู้ลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ รวมถ่งการเพ่ิมคุณภาพของสินค้า อีกทั�งยัง
เป็นการอนุรักษ์ภ่มิปัญญาของท้องถิ่นให้อย่่ค่่กับชุมชนต่อไป
 (3) เกิดภาพความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
คณะสงฆ์์ หน่วยงานราชการ ตลอดจนถ่งภาคประชาสังคม ภาพความ 
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ร่วมมือดังกล่าวมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งเม่ือพิจารณาผู้่านการเกิดเป็น 
เครือข่ายแม่บ้านภายในชุมชน
 (4) หน้ากากผู้้าที่เป็นผู้ลิตผู้ลที่ได้รับจากการดำาเนินกิจกรรม สามารถ
ถก่นำาไปสง่ตอ่ใหกั้บชาวบ้านในพื�นทีแ่ละชาวบ้านในพื�นทีใ่กล้เคยีง เป็นจำานวน
กว่า 5,000 ชิ�น

 ความสอดคลอ้งกบัพันัธกจิำข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล

 (1) ด้านสัมมาชีพ การส่งเสริมการมีอาชีพเสริมให้กับประชาชน
และเยาวชนเป็นพันธกิจด้านสัมมาชีพที่หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล
แพรกหา ได้ตระหนักเห็นความสำาคัญจึงได้พยายามพัฒนาและต่อยอด 
ความร่้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ไว้สำาหรับผู้่้ที่สนใจศ่กษา ตลอดจนสามารถ
นำาไปทำาเป็นอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เลี�ยงชีพหรือทำาเป็นธุรกิจชุมชนขนาด
ย่อมก็ได้ ผู้ลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมของหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลแพรกหาครั�งนี� มีทั�งหมด 3 ผู้ลิตภัณฑ์ เป็นผู้ลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ 
อาภรณ์เพ่ือสุขภาพทั�งหมด การส่งเสริมสัมมาชีพได้นำาเอาหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาใช้ นั่นก็คือ “สัมมาอาชีวะ” คือ การเลี�ยงชีพชอบ  
มุ่งทำาอาชีพที่สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้่้อื่นและไม่เบียดเบียนตนเอง เว้นจากการ
ทำาอาชีพทุจริตทั�งปวง
 (2) ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม ตำาบลแพรกหามีความโดดเด่นเรื่อง
การถักทอผู้้าท้องถิ่น เป็นสิ่งที่อย่่ค่่กับพื�นที่มาอย่างยาวนาน การสนับสนุน
กิจกรรมในครั�งนี�สามารถช่วยให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความร่้ส่่สังคมใน 
วงกว้าง จากในระดับท้องถิ่นไปส่่ในระดับจังหวัด อีกทั�งยังเป็นการพัฒนาให้
ทักษะดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 
เพื่อให้ภ่มิปัญญาในด้านการถักทอผู้้าท้องถิ่นอย่่ค่่กับพื�นที่ต่อไปอย่างยั่งยืน
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 (3) ดา้นสาธารณสงเคราะห ์นอกจากการถกัหมวกและทอผู้า้ทีเ่ป็นการ
ส่งเสริมสัมมาชีพให้กับชุมชนดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 อ.ป.ต.แพรกหา ได้ประยกุต์ใชท้กัษะการถัก
ทอผู้า้มาใช้ในการจัดทำาหนา้กากอนามยั สามารถสง่ตอ่หน้ากากอนามยัใหก้บั
คณะสงฆ์์และชาวบ้านในพื�นที่ได้นำาไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากในขณะนั�นสภาพ
สังคมส่วนใหญ่กำาลังประสบกับความขาดแคลนในเรื่องของหน้ากากอนามัย
 (4) ด้านสามัคคีธรรม การดำาเนินกิจกรรมในครั�งนี�ได้ช่วยหนุนเสริม
พลังให้เกิดขึ�นกับชุมชน ผู้่านการสร้างให้เกิดภาพของความร่วมมือระหว่าง
ภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่ึ่งเป็นกลุ่มที่มีอย่่แต่เดิมในพื�นที่ อาทิ กลุ่มแม่บ้าน อย่างไร
ก็ตาม ปัจจัยในเรื่องงบประมาณถือเป็นอุปสรรคของการทำางานในนามของ
กลุ่มหรือองค์กร การเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมของโครงการดังกล่าวได้ช่วยให้
กลุ่มต่าง ๆ ภายในพื�นที่ สามารถยกระดับการทำางานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับตนเองได้ดียิ่งขึ�น

 เครือข่่ายที�เข่้ามามีส่วนร่วม

 การดำาเนินกิจกรรมในครั�งนี�ได้นำาไปส่่การเกิดขึ�นของเครือข่าย
ความร่วมมือที่ประกอบด้วย คณะสงฆ์์ หน่วยงานราชการ และภาคประชา
สังคมดังต่อไปนี� หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลแพรกหา คณะสงฆ์์
อำาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลแพรกหา เทศบาลตำาบลแพรกหา โรงเรียน
วดัควนแพรกหา กลุ่มสตรแีมบ่า้นแพรกหา และประชาชนในเขตตำาบลแพรกหา
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แนวทางการดำาเนินงานข่องหน่วย
อบรมประชาชนประจำำาตำำาบลใน

สถีานการณ์การแพัร่ระบาด
ข่องโรคโควิด-19

7
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4
การพัฒนาสุขภาวีะ

ทางฺปัญญา 

6
การสร้างฺเครือข่าย์

แนวทางการดำาเนินงานข่องหน่วยอบรมประชาชนประจำำาตำำาบล
ในสถีานการณ์การแพัร่ระบาดข่องโรคโควิด-19

2

3

5

1
การด็ำาเนินการ

ตามหลักสุขอนามัย์ 

การเสริมพลังฺชุมชน
และคณะสงฺฆ์์ 

การส่งฺเสริมการ
เรีย์นรู้พระพุทธี

ศาสนา

การเฝ้้าระวีังฺสุขอนามัย์
ของฺพระสงฺฆ์์
และชุมชน

7
การสร้างฺควีามย์ั�งฺย์้น
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 การที่สังคมไทยต้องเผู้ชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 ถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำาบากต่อการดำาเนินชีวิต ส่งผู้ลให้ผู้่้คนใน
สงัคมตอ้งปรบัรป่แบบการดำาเนนิชีวติใหม้คีวามเครง่ครดัตามหลกัสขุอนามยั
ที่หน่วยงานภาครัฐได้ขอความร่วมมือมาอย่างต่อเน่ือง หากพิจารณาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสังคมไทย จะเห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่าบทบาทของสถาบันทางสังคมทุกสถาบันจำาเป็นต้องเรียนร่้ในการ
ประเมินบทบาทและแนวโน้มในอนาคตของสถาบันของตนเอง การที่สถาบัน
ทางสังคมเตรียมความพร้อมรองรับความคาดหวังจากการเปลี่ยนแปลง 
ร่ปแบบการดำาเนินชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดี 
จะช่วยพัฒนาบทบาทให้สถาบันทางสังคมนั�นมีความมั่นคง และจะยังมีความ
สำาคัญในสถานการณ์ทางสังคมในอนาคตได้ 
 กรณีตัวอย่างหน่่งที่แสดงให้เห็นถ่งการปรับตัวของสถาบันพระพุทธ
ศาสนาไดเ้ปน็อยา่งดก็ีคอื กรณขีองวดัสทุธวิราราม วดัดงักลา่วรเิริม่จดัตั�งศน่ย์
พักคอยสำาหรับรองรับผู้่้ป่วยโรคโควิด-19 ผู้่านการจัดการพื�นที่และปรับปรุง
อาคารสถานที่เพ่ือรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยศ่กษาเรียนร่้จากกรณี
ตัวอย่างของวัดสะพาน เขตคลองเตย ในฐานะเป็นวัดต้นแบบแห่งแรกของ
กรุงเทพมหานครที่มีการจัดตั�งศ่นย์พักคอย ความโดดเด่นประการสำาคัญที่
ทำาให้วัดสุทธิวรารามมีความน่าสนใจและน่าศ่กษาก็คือ การอาศัยต้นทุนใน
ฐานะทีเ่ปน็สถาบนัพระพทุธศาสนากบัการทำางานเพ่ือสงัคม ผู้า่นการทำาหนา้ที่
เชื่อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการ
ดำาเนินงานในร่ปแบบของเครือข่ายจิตอาสา โดยมีเจ้าหน้าที่วัดและชาวบ้านที่
ทำาหนา้ทีเ่ป็นจิตอาสาคอยช่วยเหลอืสงัคมบนพื�นฐานของความสมคัรใจ มกีาร
แบง่บทบาทหน้าทีร่บัผู้ดิชอบกันอยา่งชดัเจน โดยมีวดัทีเ่ป็นศน่ยก์ลางคอยทำา
หน้าที่ในการสนับสนุน ทั�งในเรื่องของสถานที่ อุปกรณ์ และเงินทุน อีกทั�งยัง
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ทำาหนา้ทีเ่ชิงรกุผู้า่นการลงชมุชนเม่ือสถานการณ์ดงักล่าวมีแนวโน้มทีจ่ะวกิฤติ
เพิ่มมากขึ�นอีกด้วย
 ดงันั�น การปรบัตวัของสถาบนัพระพุทธศาสนาในสงัคมไทยจึงสำาคัญตอ่
การคงสถานภาพและบทบาททีจ่ะสบืทอดพระพทุธศาสนา ทำานบุำารงุวัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อที่ผู้่้คนในสังคมไทยย่ดถือมาอย่างยาวนาน กระบวนการที่
สำาคัญประการหน่่งทีช่่วยสนบัสนนุการปรบับทบาทการดำาเนนิงานของสถาบนั
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยได้ คือการผู้ลักดันให้องค์กรในโครงสร้างของ
สถาบันพระพุทธศาสนาในสังคมไทยเห็นความสำาคัญของการดำาเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ร้อนของผู้่้คนในสังคมไทย ทั�งนี�การที่หน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลถือเป็นองค์กรการดำาเนินงานกิจกรรมของคณะสงฆ์์
ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนอย่างมาก การผู้ลักดันให้หน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลสามารถปรับบทบาทการดำาเนินงานในสถานการณ์ 
การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ได้ จงึมสีว่นตอ่การขบัเคลือ่นกิจการพระพุทธ
ศาสนาใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึ�น โดยหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบลสามารถ
ประยุกต์แนวทางที่สำาคัญในการปรับบทบาทการดำาเนินงานได้ดังต่อไปนี�
 ประการที�หน่�งฺ การดำาเนินการตามหลักสุขอนามัย คือการที่ประธาน
และกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลให้ความสำาคัญกับหลักการ
ดำาเนินชีวิตวิถีใหม่ที่หน่วยงานภาครัฐขอความร่วมมือในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทาง
สังคม การล้างมือและทำาความสะดวกอุปกรณ์ที่ต้องสัมผู้ัสใกล้ชิดอย่่เสมอ 
เปน็ตน้ จะเปน็ชว่ยใหผู้้่ป้ฏิิบตังิานและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนัธกจิของหนว่ย
อบรมประชาชนประจำาตำาบลเป็นตวัอยา่งของการปฏิิบัตกิจิกรรมทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิ
การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 รวมทั�งเป็นตวัอยา่งทีแ่สดงใหเ้หน็การพัฒนา
หลักการดำาเนินงานให้สอดรับไปกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
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 ประการที�สองฺ การเสริมพลังชุมชนและคณะสงฆ์์ คือการเปิดพื�นที่ให ้
ผู้่แ้ทนชมุชน เยาวชนและพระสงฆ์์ในพื�นทีข่องหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบล
ได้มีโอกาสแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่ปแบบการดำาเนินกิจกรรมตามพันธกิจ 
ของหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบล เพ่ือสะทอ้นใหเ้หน็การเขา้มามีสว่นรว่ม
ในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนร่วมกัน และยังเปิดพื�นที่ให้กับความคิดเห็นใหม่
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบทบาทของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล
อีกด้วย
 ประการที�สาม การส่งเสริมการเรียนร่้พระพุทธศาสนา คือการที่หน่วย
อบรมประชาชนประจำาตำาบลถอืโอกาสใหพ้ระสงฆ์์ สามเณร และเยาวชนในพื�นที่
ดำาเนนิกจิกรรมของหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบล ได้ศก่ษาหลกัธรรมทาง
พระพทุธศาสนาทั�งทีเ่ปน็ภาษาบาลแีละภาษาไทย เพ่ือสง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนร่้ 
ในหลักการและแนวทางปฏิิบัติทางพระพุทธศาสนา ร่วมกับการแสดงให้เห็น
เปน็ตวัอยา่งทีช่ดัเจนจากบทบาทการดำาเนนิกจิกรรมเพ่ือสงัคมของหนว่ยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบล
 ประการที�สี� การเฝ้่าระวังสุขอนามัยของพระสงฆ์์และชุมชน คือการที่
หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลคำาน่งถ่งการสร้างสุขอนามัยให้เกิดขึ�นใน
วัดและชุมชน ตั�งแต่การให้ความร่้เรื่องปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เช่น เครื่องดื่ม 
ที่มีแอลกอฮัอล์ บุหรี่ เป็นต้น และความสำาคัญของการรักษาสุขอนามัยใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั�งควรพัฒนาให้วัดซึ่ึ่งเป็น
ทีต่ั�งของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลเป็นพื�นทีป่ลอดจากปัจจยัเสีย่งทาง
สุขภาพด้วย
 ประการที�ห้า การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา คือการที่หน่วยอบรม
ประชาชนประจำาตำาบลได้ผู้ลักดันบทบาทการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาให้กับ
ผู้่ค้นในชมุชนควบค่ไ่ปกบัการดำาเนนิกจิกรรมสาธารณสงเคราะห ์เนือ่งจากการ
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สง่เสรมิบทบาทการดำาเนนิงานใหกั้บหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบลตอ้งมี
ความสมดุลทั�งมิติภาคปฏิิบัติการเพื่อสังคม และการให้เกิดการพัฒนาปญัญา
และสติควบค่่กันไป การกำาหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาร่วม
ด้วยอย่างเหมาะสมจะช่วยให้บทบาทของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล
มีความเหมาะสมกับยุคสมัยมากยิ่งขึ�น
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