ร า ย ง า น ก า ร วิ จั ย
การเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูของสังคม
ตามแนวพระพุทธศาสนา

ที่ปรึกษาโครงการ
พระพรหมบัณฑิต ศาสตราจารย ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาสุทิตย อาภากโร ดร. (อบอุน)
และคณะ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายงานวิจัย
การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
ตามแนวพระพุทธศาสนา

คณะผู้วิจัย
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ดร. (หัวหน้าโครงการ)
พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองศาสตราจารย์
สายชล ปัญญชิต ภูเบศ วณิชชานนท์
รินนา ทากุดเรือ อมลณัฐ ไฝเครือ

ดำ�เนินการศึกษาวิจัยโดย: โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา (สรพ.)
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนับสนุนโดย: สำ�นักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
The well-being and social learning promotion base on Buddhism
คณะที่ปรึกษา
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจารย์ ดร.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

องค์กรรับทุน
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
คณะผู้วิจัย
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ดร. (หัวหน้าโครงการ)
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
และผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาบุญเลิศ อินทฺปญฺโญ รองศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำ�ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สายชล ปัญญชิต
ภูเบศ วณิชชานนท์
รินนา ทากุดเรือ
อมลณัฐ ไฝเครือ
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนับสนุนโดย: สำ�นักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย: โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา (สรพ.)
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2558 จำ�นวนพิมพ์ : 2,000 เล่ม ออกแบบรูปเล่ม : พิจิตร พรมลี
ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
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รายงานเล่มนี้ส่วนหนึ่งได้ข้อมูลจากโครงการ ดังต่อไปนี้
* การศึกษารายประเด็น
ชลวิทย์ เจียรจิตต์. พุทธเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม. กรุงเทพฯ: โครงการเสริมสร้าง
สุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ ข องสั ง คมตามแนวพระพุ ท ธศาสนา สถาบั น วิ จั ย พุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557.
พระราชวรมุ นี (พล อาภากโร) และคณะ. นิ เ วศวิ ท ยาเชิ ง พุ ท ธบู ร ณาการเพื่ อ การพั ฒ นาที่
ยั่งยืนในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย. กรุงเทพฯ: โครงการ
เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ ข องสั ง คมตามแนวพระพุ ท ธศาสนา สถาบั น วิ จั ย
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557.
สุรพล สุยะพรหมและคณะ. การบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย. กรุงเทพฯ: โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557.
* การศึกษารายพื้นที่
ณั ท ธี ร์ ศรี ดี แ ละคณะ. การเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ ข องสั ง คมตามแนวพระพุ ท ธ
ศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในเขตภาคกลาง. กรุงเทพฯ: โครงการเสริมสร้าง
สุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ ข องสั ง คมตามแนวพระพุ ท ธศาสนา สถาบั น วิ จั ย พุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557.
พระมหาวิเชียร วชิรฺธมฺโมและคณะ. การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในเขตภาคใต้. กรุงเทพฯ: โครงการ
เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ ข องสั ง คมตามแนวพระพุ ท ธศาสนา สถาบั น วิ จั ย
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557.
โสวิ ช ญ์ บำ � รุ ง ภั ก ดิ์ แ ละคณะ. การเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ ข องสั ง คมตามแนว
พระพุ ท ธศาสนาโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของพระสงฆ์ ใ นเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ.
กรุ ง เทพฯ: โครงการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ ข องสั ง คมตามแนวพระพุ ท ธ
ศาสนา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557.
วั น ชั ย พลเมื อ งดี แ ละคณะ. การเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ ข องสั ง คมตามแนว
พระพุทธศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในเขตเหนือ. กรุงเทพฯ: โครงการ
เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ ข องสั ง คมตามแนวพระพุ ท ธศาสนา สถาบั น วิ จั ย
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557.
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กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธ
ศาสนา” เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาระบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของ
สังคมตามแนวพระพุทธศาสนาของ นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
สนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อนำ�
ไปสู่การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมของสังคม โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาบุคคล
และสั ง คม บนพื้ น ฐานของพระพุ ท ธศาสนาและวั ฒ นธรรมไทย สถาบั น วิ จั ย พุ ท ธศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ขอเจริ ญ พรขอบคุ ณ นายแพทย์ ช าญวิ ท ย์
วสันต์ธนารัตน์ เป็นอย่างยิ่งที่ให้แนวคิดและแนวทางที่จะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลง ด้านการ
จัดการสุขภาวะแบบองค์รวมและการเรียนรู้ของสังคมไทย
ขอกราบขอบพระคุณในเมตตานุเคราะห์ของ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
ศาสตราจารย์ ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เจ้าคณะภาค 2 กรรมการมหาเถรสมาคม และ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ให้แนวคิดและสนับสนุนการศึกษาวิจัย
เป็นอย่างดีย่ิง ส่งผลให้งานสำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี ตลอดจนขอขอบคุณคณะนักวิจัยทุกท่าน
ทีก่ รุณาศึกษาวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะสงฆ์และประชาชนทัว่ ประเทศ แล้วนำ�มาวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อให้เห็นทิศทางการเสริมสร้างสุขภาวะของสังคม
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำ�ให้ทราบว่า คณะสงฆ์ไทยมีบทบาท หน้าที่ในการพัฒนา
จิตใจและการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะมีวิธีการและเป้าหมาย
ทีแ่ ตกต่างกันไปตามศรัทธาความเชือ่ แต่โดยภาพรวมคณะสงฆ์และองค์กรต่างๆ ทางสังคม ล้วนมี
เป้าหมายหลัก คือ การสร้างประโยชน์และความสุขแก่บคุ คลและสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
และศรัทธาที่มีอยู่ร่วมกันในสังคม

4

คุณงามความดีทเี่ กิดจากความมีอตุ สาหะวิรยิ ะในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ขอน้อมบูชาพระมหา
เถระ พระสงฆ์ และนักปราชญ์ ผู้มีสติปัญญาอันเฉียบแหลมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
รักษาพระธรรมคำ�สอนที่มีคุณค่าและมีความหมายประดุจดังประทีปที่ส่องแสงในยามค่ำ�คืน
อันมืดมิดให้ความคิดและปัญญาต่อพุทธศาสนิกชนและสังคมไทย
ขอความเป็นไปในโลกจงเป็นประดุจดั่งคำ�ปรารภของพระสิริมังคลาจารย์ที่รจนาไว้
ในนิคมคาถาแห่งคัมภีร์จักวาฬทีปนีว่า “…ขอพระสัทธรรมคำ�สอนของพระโลกนาถส่องแสง
ตลอดกาลนาน ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจงเป็น ผู้เลื่อมใสในพระศาสนา ขอฝนจงตกต้องตาม
ฤดูกาล หลั่งอุทกธารโดยดี นำ�ปฐพีไปสู่ความมั่งคั่ง รักษาพืชและสัตว์ที่เกิดบนแผ่นดินทุกเมื่อ
ขอพระราชาทั้งหลายจงรักษาประชาชนโดยธรรมทุกเมื่อ ประดุจมารดาบิดารักษาบุตรน้อย
ที่เกิดจากตนเป็นนิตย์เทอญ...”
					
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) และคณะ
						
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธ
ศาสนา” มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมโดยการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ 2) เพื่อบูรณาการ
แนวคิ ด หลั ก การทางพระพุ ท ธศาสนากั บ ศาสตร์ ส มั ย ใหม่ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของบุคคลและสังคม 3) เพื่อพัฒนารูปแบบ (Model)
และสมรรถนะ (Competency) ของคณะสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของ
สังคมในเชิงพุทธบูรณาการ และ 4) เพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธ
ศาสนา และเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตาม
แนวพระพุทธศาสนา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) โดยทำ�การศึกษาวิจัย
ในภาคสนามจากการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ 15 จังหวัด การประชุมกลุ่มย่อย
(Focus Group) และการประชุมสัมมนาร่วมกับพระเถระ พระสังฆาธิการ พระนักพัฒนา
นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ปราชญ์ท้องถิ่น ตัวแทนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน
มหาวิทยาลัยสงฆ์และกลไกหน่วยงานสนับสนุนอืน่ ๆ จำ�นวน 1,500 รูป/คน และกลุม่ ประชาชน
ในพื้นที่ 15 จังหวัด จำ�นวน 3,000 คน ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำ�งานตามกิจกรรม/
โครงการพัฒนาที่คณะสงฆ์ใน 15 จังหวัดได้กำ�หนดขึ้น
ผลการศึกษาพบว่า พระสงฆ์ในพื้นที่ 15 จังหวัดที่ได้ดำ�เนินการโครงการพัฒนาเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนา ได้มีแนวทางการบูรณาการ
และการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมใน 4 ลักษณะ คือ 1) การประยุกต์โดยอาศัยบทบาท หน้าที่
ในฐานะพระสงฆ์และบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ.2535 2) การประยุกต์โดยอาศัยปัญหาของวัดและชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา
3) การประยุกต์โดยอาศัยการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและความสัมพันธ์ทางสังคม และ
4) การประยุกต์หลักพุทธธรรมร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างประโยชน์
และความสุขของบุคคลและสังคม โดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้นั้น พระสงฆ์ได้มีการบูรณาการทั้งในด้านแนวคิด ความรู้ กระบวนการ และ
การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อให้เกิดผลตามกิจกรรมที่กำ�หนดไว้
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ผลการพัฒนาสมรรถนะของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
พบว่า สมรรถนะที่สำ�คัญของพระสงฆ์ต่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ทางสังคม
ตามหลักพระพุทธศาสนา ควรประกอบด้วยสมรรถนะที่สำ�คัญ 3 ประการ คือ 1) สมรรถนะ
ด้านความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาและศาสตร์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น มีความรู้ในหลัก
พระธรรมวินัย 2) สมรรถนะด้านการปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา เช่น มีการปฏิบัติตน
ตามพระธรรมวินัยได้อย่างเหมาะสม 3) สมรรถนะด้านการเรียนรู้และการสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคม ซึ่งวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะให้กับพระสงฆ์สามารถพัฒนาได้ใน 5 ลักษณะ คือ
การพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติ คุณลักษณะภายในหรือทัศนคติ การพัฒนาเครือข่ายทาง
สังคม และการเรียนรู้แบบบูรณาการจากการปฏิบัติจริงงานในพื้นที่
สำ � หรั บ รู ป แบบการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ เ ชิ ง พุ ท ธบู ร ณาการพบว่ า มี
3 รูปแบบใหญ่ คือ 1) รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับปัญหา
โดยเป็ น การนำ � ปั ญ หาของบุ ค คลและชุ ม ชนมาเรี ย นรู้ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด
สุขภาวะที่ดี 2) รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตและการเรียนรู้ โดยเป็นการ
เรียนรู้จากงานที่ทำ�และนำ�ไปสู่การค้นหาวิธีการแบบอริยสัจ 4 เพื่อได้แนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่ชัดเจน 3) รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับจิตใจและปัญญา
โดยเน้นการพัฒนาด้านจิตใจและปัญญาให้เป็นกลไกที่สำ�คัญของการพัฒนาบุคคลและสังคม
ผลจากการพัฒนาโครงการและกิจรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่จำ�นวน 18 โครงการ ในพื้นที่
15 จังหวัดนำ�ร่อง ซึ่งเกิดขึ้นจากความต้องการของพระสงฆ์และชุมชน ที่ต้องการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรูแ้ ละสุขภาวะของสังคม พบว่ามีกระบวนการและผลการพัฒนาใน 4 ประเด็น
สำ�คัญ คือ 1) การพัฒนาด้านกายภาพ มีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่สัปปายะต่อ
การเรียนรู้และการเกิดสุขภาพที่ดี (กายภาวนา) เช่น โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
จังหวัดร้อยเอ็ด 2) การพัฒนาพฤติกรรม ผ่านการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพระสงฆ์
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสม ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและ
กัน ยึดถือความสุจริตในการดำ�รงชีวิต (ศีลภาวนา) เช่น โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของ
พระสงฆ์ เยาวชนคนดี หมู่บ้านต้นแบบในจังหวัดอุบลราชธานี 3) การพัฒนาด้านจิตใจและ
ปัญญาของบุคคลและสังคม โดยมีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ศาสตร์สมัยใหม่
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำ�เนินการ (จิตตภาวนา) เช่น โครงการสวดมนต์หมู่ โครงการ
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ธรรมจาริก เป็นต้น 4) การพัฒนาด้านปัญญาและสังคมของชุมชนและคณะสงฆ์ เพื่อให้
พระสงฆ์ และกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำ�เนินการได้ใช้ปัญญาเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ ซึ่งเป็น
กำ�ลังสำ�คัญต่อการเรียนรู้และการเสริมสร้างสุขภาวะในด้านอื่นๆ ในระยะยาว (ปัญญาภาวนา)
นอกจากผลการพัฒนาดังกล่าวแล้ว ยังพบว่า กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคม ตามแนวพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และชุมชนนั้น สามารถนำ�ไปสู่
การพัฒนาใน 4 มิติ คือ 1) เกิดการเรียนรู้ของบุคคลและสังคมโดยมีพระสงฆ์เป็นแกนนำ�
ในพื้นที่ 2) เกิดเครือข่ายการพัฒนา ในพื้นที่ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งพระสงฆ์ องค์กรภาครัฐ
ท้องถิ่นและภาคประชาชนทั่วไป 3) เกิดการจัดการตนเองด้านสุขภาวะของบุคคลและสังคม
โดยเฉพาะสุขภาวะด้านจิตใจ ปัญญา และสังคม 4) เกิดพลังการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
ของชุมชน เช่น การจัดการด้านผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อม และการจัดสวัสดิการสังคม 5) เกิดการ
แก้ไขปัญหาของบุคคลและสังคมในระยะยาวและยั่งยืน เนื่องจากการได้มีการบูรณาการ
ความรู้ กระบวนการและภาคีการพัฒนาในสังคมเข้าด้วยกัน
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Abstract
The study on “The well-being and social learning promotion base on
Buddhist” contained 4 main objectives: 1) studying on the application of
Buddhist principles in enhancing well-being and learning society with the
coordination of hierarchy, 2) integrating the main concept on the principles of
Buddhism and modern science and local knowledge to enhance well-being and
learning of people and society, and 3) developing model and competency of
the hierarchy in enhancing well-being and learning of society in integrated
Buddhism, and 4) opening spaces for society and learning according to
the Buddhism guideline and analyzing relationship of hierarchy, government,
local administration, and popular sector/ community organization to enhance
well-being and learning of society according to the Buddhism guideline.
This research was the action research by fieldwork and driving the
development activities in 15 provinces, focus group meeting, and a seminas with
the monks, Buddhist ecclesiastical monks, developer monks, representatives
from public sector organization, 1,500 monks/people from university of clergy
and other support mechanism, and 3,000 people from popular sector in
15 provinces who are involved in operating activities/development project
that hierarchy had established in 15 provinces.
The study result, found that monks in 15 provinces had operated
the development project to enhance well-being and social learning according
to Buddhist in 4 models which were 1) Application based on role and duty as
a monk, and role of Sangha administrative as it was identified in the Clergy Act
2) the application based on the problems of temples and community as
the basis for development, 3) the application based on Buddhism study and
social relation, and 4) the application of using Buddhist principles with modern
science with the intention to gain benefits and happiness for people and society.
For the integration on Buddhist principles with enhancement of well-being and
learning, monks had been integrated in the concept, knowledge, process, and
social relations creation in order to achieve the successfulness as it was identified
in the activities.
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The result on the Competency development of clergy in enhancing wellbeing and society learning was found that the most important competency of
monks to the enhancement of well-being and learning of society according the
Buddhist principles should consist of 3 important competency which were
1) knowledge competency according to Buddhist principles and related
knowledge such as well knowledge of the main discipline, 2) self-practical
competency according to Buddhist principles such as well and suitable
self-practical competency, 3) knowledge and social relations competency. The
competency enhancement of monks could be developed in 5 characteristics
which were knowledge development, practical skill development, internal
characteristics or attitudes, development of social networks, and integrated
learning from real practical.
For the Models for enhancing well-being and Buddhist integrated learning
were found that there were 3 main models which were 1) Models of enhancing
the well-being and learning related to the problems by talking problems of
individuals and community to learn and find solution together to produce
well-being, 2) the model of well-being enhancement in relation with lifestyle
and knowledge which was the knowledge from work and it led to the Noble
Truths discovering way in order to obtain clear solution guideline, 3) model of
well-being and learning enhancement in relation with mind and intelligence by
focusing on the mind and intelligent development as the main mechanism to
develop individual and society.
Result from the project development and development activities for
18 projects within 15 pilot provinces which arisen from the needs of the clergy
and communities who want enhance the learning process and the well-being of
society had been found that it had process and development results for 4 main
issues which were 1) the physical development by developing environment
which was suitable for knowledge and good well-being such as conservation of
natural resources project, Roi-Et Province, 2) behavioral development by
developing knowledge and ability of monks, youth, and people in the area to
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have suitable lifestyle with proper harmony, not hurting each other, and had
faith in their lives such as performance enhancement of monks, youth, and good
people in the model villages in Ubonrachatani Province, 3) psychological and
intellectual development of the individual and society by applying knowledge
of Buddhism, modern science, and local knowledge in action such as group
prayers project, Dhammacarik Project, etc, and 4) intellectual and social
development of the community and the clergy in order that the clergy and
focus group joined in the project would be able to use their intelligence to
create good society which was vital for learning and enhancing long-term
well-being (intellectual prayers)
In addition to the above development, This research found that the process
of enhancing the well-being and learning of society according to Buddhist of
monks and community could be used to develop in 4 dimension which were
1) to create learning of individuals and society by monk leader process,
2) to create the network development in the area between the various sectors
such as local clergy sector, government sector, local administration, and popular
sector, 3) to create the self-management on well-being of individuals and society
in particular, health, psychological, intellectual and social field, 4) to lead change
power in many community perspectives of the community such as the elderly
management, environmental management and social welfare management,
and 5) to resolve the problems of individuals and society in long-term and
stable way due to the integration of knowledge, process, and development
alliances in the society together.

11

สารบัญ
					
บทคัดย่อภาษาไทย		
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ		
คำ�นำ�					
กิตติกรรมประกาศ 		

หน้า
ก
ข
ค
ง

บทที่ 1: บทนำ� 		
1
1.1 หลักการและเหตุผล
1
1.2 วัตถุประสงค์ 		
4
1.3 เป้าหมายของการศึกษาวิจัย
4
		 1.3.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
4
1.3.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ
5
1.4 คำ�ถามการวิจัย
5
1.5 ขอบเขตการศึกษาวิจัย
5
		 1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
5
		 1.5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่
5
		 1.5.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
6
		 1.5.4 ขอบเขตด้านโครงการวิจัย 		
1.6 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
8
1.7 กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ในการดำ�เนินการ
8
1.8 ยุทธศาสตร์และวิธีดำ�เนินการวิจัย
10
		 1.8.1 ยุทธศาสตร์การดำ�เนินการ
10
		 1.8.2 วิธีดำ�เนินการศึกษาวิจัย
11
1.9 การกำ�กับติดตามและการประเมินผล
14
		 1.9.1 การกำ�กับติดตามและประเมินผลภายใน
14
		 1.9.2 การกำ�กับติดตามและประเมินภายนอก
14
1.10. ผลการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
14
		 1.10.1 ผลในรอบ 8 เดือนแรก
14
		 1.10.2. ผลในรอบ 8 เดือนหลัง
15
1.11 แนวทางในการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
16
		 1.11.1 ในระดับนโยบาย
16
		 1.11.2 ในระดับปฏิบัติการ
16
12

บทที่ 2 : แนวคิดการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมเชิงพุทธ :
บทเรียนจากชุมชน และองค์กรในสังคมไทย   
2.1. พุทธเศรษฐศาสตร์ : แนวคิดและบทเรียนการเสริมสร้างสุขภาวะ
20
และการเรียนรู้ของสังคมไทย
		 2.1.1 แนวคิดพุทธเศรษฐศาสตร์ พุทธเศรษฐศาสตร์
20
		 2.1.2 พุทธเศรษฐศาสตร์ : บทเรียนของชุมชนและองค์กรในสังคมไทย
28
2.2 การบริหารจัดการธรรมาภิบาลเชิงพุทธ :
27
		 แนวคิดและบทเรียนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย 		
		 2.2.1 แนวคิดการบริหารจัดการธรรมาภิบาลเชิงพุทธ
34
		 2.2.2 การบริหารจัดการธรรมาภิบาลเชิงพุทธ :
40
			 บทเรียนชุมชนและองค์กรในสังคมไทย 		
2.3 นิเวศวิทยาบูรณาการ : แนวคิดและบทเรียนการเสริมสร้างสุขภาวะ
55
		 และการเรียนรู้ของสังคม
		 2.3.1 แนวคิดนิเวศวิทยาเชิงพุทธ
49
		 2.3.2 นิเวศวิทยาเชิงพุทธ : บทเรียนจากชุมชนและองค์กรในสังคมไทย
54
บทที่ 3 : การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
3.1 การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
		 3.1.1 การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมโดยอาศัยบทบาท หน้าที่
			 และการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 6 ประการ
		 3.1.2 การประยุกต์ใช้โดยอาศัยปัญหาของชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา
		 3.1.3 การประยุกต์ใช้โดยอาศัยการเรียนรู้และความสัมพันธ์ทางสังคม
3.2 การบูรณาการและการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมกับศาสตร์สมัยใหม่
		 ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของบุคคลและสังคม
		 3.2.1 การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับเศรษฐศาสตร์ :
			 กรณีของมูลนิธิปัญญานันทาราม
		 3.2.2 การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับหลักนิเวศวิทยา : กรณีกลุ่มฮักเมือง
		 3.2.3 การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับหลักการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล :
			 กรณีของพระโสภณพัฒโนดม (ศรีเหลา อคฺคปญฺโญ,จี้อุด)
			 รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา

13

67
68
68
79
83
90
90
95
102

บทที่ 4 : กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม โดยการมีส่วนร่วม
117
ของคณะสงฆ์			
4.1 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในภาคเหนือ 118
		 4.1.1 จังหวัดพะเยา-เชียงราย
118
		 4.1.2 จังหวัดเชียงใหม่
129
		 4.1.3จังหวัดพิษณุโลก
137
		 4.1.4 จังหวัดแพร่
140
4.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ อุบลราชธานี
154
		 4.2.1 จังหวัดขอนแก่น
154
		 4.2.2 จังหวัดร้อยเอ็ด
158
		 4.2.3 จังหวัดบุรีรัมย์
162
		 4.2.4 จังหวัดอุบลราชธานี
166
4.3 ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี และปราจีนบุรี
171
		 4.3.1 จังหวัดราชบุรี
171
		 4.3.2 จังหวัดสุพรรณบุรี
175
		 4.3.3 จังหวัดสิงห์บุรี
179
		 4.3.4 จังหวัดปราจีนบุรี
182
4.4 ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ยะลา และปัตตานี
185
		 4.4.1 โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะในการเสริมสร้างสุขภาวะ
185
			 และการเรียนรู้ของสังคมเชิงพุทธบูรณาการ 		
		 4.4.2 โครงการเยาวชนอาสาส่งเสริมธรรมะ 5 จังหวัดชายแดนใต้
186
บทที่ 5: การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ทางสังคม
เชิงพุทธบูรณาการ
5.1 การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ทางสังคม
		 เชิงพุทธบูรณาการ
		 5.1.1 รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ
5.2 การพัฒนาสมรรถนะของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
		 การเรียนรู้ทางสังคม

191
191
205
210

บทที่ 6: สรุปและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการศึกษา
6.2 ข้อเสนอแนะ

217
218
241

บรรณานุกรม			

245
14

บทที่ 1
บทนำ�

1.1 หลักการและเหตุผล

นับจากที่พระพุทธองค์ส่งพระสาวกไปประกาศศาสนา ด้วยพระพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุ
ทั้งหลายพวกท่านจงจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก
เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” หลักการดังกล่าวได้แนวทาง
สำ�หรับพระสงฆ์สาวกในการเทีย่ วจาริก เพือ่ ประโยชน์และความสุขของมหาชน และเมือ่ พระพุทธ
ศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยในราวพุทธศตวรรษที่ 2-3 หรือเมื่อประมาณ พ.ศ.236 ด้วยการ
ส่งพระสมณทูตไปในดินแดนต่างๆ ของพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริยอ์ นิ เดียในสมัยนัน้ พระเถระ
2 รูป คือ พระโสณะและพระอุตตระได้เดินทางมายังดินแดนประเทศไทย ซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่า
“สุวรรณภูมิ” ดินแดนที่มีขอบเขตกว้างขวางมีประเทศต่างๆ รวมกันอยู่หลายประเทศทั้งพม่า
เวียดนาม กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ไทย และนับจากนัน้ เป็นต้น มาอารยธรรมแห่งพระพุทธศาสนา
ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมไทย แนวคิดและวิถกี ารปฏิบตั ทิ างพระพุทธศาสนา ได้กลายเป็น
รากฐานที่สำ�คัญของการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมไทย มีความเกี่ยวข้องกับผู้คนทุกชนชั้น
นับตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์จนไปถึงชาวบ้านทั่วไป พระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนรู้ในมิติต่างๆ ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ปรัชญา การดำ�รงอยู่ในวิถีชีวิต และการ
สร้างสรรค์ในเชิงศิลปวัฒนธรรม จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงภูมิปัญญาและกระบวนการจัดการ ที่สอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรมทางสังคม ใน
ขณะทีว่ ดั ในทางพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการในสาขาต่างๆ ทัง้ ในด้านโบราณคดี
จารีตประเพณี สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ ซึ่งนับว่ามีคุณค่าและมีบทบาทที่สำ�คัญยิ่ง
ในการเชื่อมโยงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของผู้คนในสังคมไทย
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ในสังคมไทยพระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การพัฒนาจิตใจ
และสั ง คมเป็ น อย่ า งมาก โดยพระสงฆ์ ไ ด้ เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาและการพั ฒ นาสั ง คม
ในมิตติ า่ งๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชน เช่น การพัฒนาจิตใจและปัญญาด้วยการสอนการเจริญ
วิปัสสนากรรมฐานตามแนวพระพุทธศาสนา การพัฒนาชีวิตและสังคมด้วยการทำ�งานร่วมกับ
ชุมชนในพื้นที่ต่างๆ อาทิ การก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ การดูแลสวัสดิการสังคม การดูแล
ผู้ป่วยเอดส์ การส่งเสริมการศึกษา และการเสริมสร้างจริยธรรมแก่ในสังคม ให้เป็นผู้ที่มีจิตใจ
และปัญญาในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย”
ทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนจาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปี 2555
พบว่า พระสงฆ์ในสังคมไทยสามารถประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาบุคคลและสังคม
ได้อย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนา
บุคคลบนพืน้ ฐานของความดีงาม โดยคำ�นึงถึงความยัง่ ยืนของบุคคล สังคม สิง่ แวดล้อม และการ
จัดการเพื่อคุ้มครองชีวิตที่ดีร่วมกัน นอกจากนี้ยังพบว่า การพัฒนาสังคมไทยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของพระพุทธศาสนาและการจัดการแนวใหม่ในเชิงบูรณาการ โดยการประยุกต์หลักพุทธธรรม
กับหลักการนั้นๆ เช่น การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักการ
พระพุทธศาสนาหรือการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำ�ให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่ดี คือ
การพัฒนาด้านกาย จิตใจ ปัญญา สังคม ตลอดจนการนำ�ไปสู่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความไม่ประมาทและความถูกต้องดีงาม
บทบาทและการทำ�งานของพระสงฆ์ในสังคมไทยดังกล่าว มีกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
เป็นผู้นำ�ทางจิตวิญญาณและคอยประสานเชื่อมโยงผู้คนในสังคม ให้มีความรัก ความสามัคคี
ต่อกัน โดยอาศัยพื้นฐานของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของไทย
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และกระแสโลกาภิวัตน์
ที่เข้าสู่สังคมไทย ผลส่งกระทบต่อองค์กรทางพระพุทธศาสนา ประเพณี ค่านิยม และรูปแบบ
การดำ � เนิ น ชี วิ ต ได้ ถู ก เปลี่ ย นแปลงและท้ า ทาย ด้ ว ยอำ � นาจของเทคโนโลยี แ ละค่ า นิ ย ม
ในระดับสากล ซึ่งมีผลทั้งทางบวกและทางลบต่อสังคมและพระพุทธศาสนา องค์ความรู้และ
กระบวนการทำ�งานในมิติทางพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพอต่อการ
เรียนรู้และการอธิบายปรากฎการณ์ทางสังคม จำ�เป็นต้องอาศัยความรู้และศาสตร์ต่างๆ
เข้ามาบูรณาการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในปรากฎการณ์นั้นๆ และสร้างกระบวนการใหม่ที่
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ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละความสุ ข แก่ สั ง คมในขณะเดี ย วกั น พระสงฆ์ ก็ จ ะต้ อ งปรั บ แนวคิ ด
และบทบาทการทำ�งานของตนเอง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม ด้วยการบูรณาการ
หลักการทางพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่และปรับกระบวนการทำ �งานในลักษณะ
ของพหุภาคี ที่อาศัยการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการเสริมสร้างสุขภาวะของสังคม โดยจำ�เป็น
ต้องมีการเสริมสร้างการทำ�งานเชิงรุก ในลักษณะของ “การเปิดเพื้นที่ทางสังคมและการ
เรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา” อีกทั้งการที่พบว่า คณะสงฆ์ควรมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
จริยธรรมและการพัฒนาสังคมในเชิงพื้นที่และเครือข่าย (ระดับจังหวัด) เพื่อให้เกิดผลที่เป็น
รูปธรรมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อบุคคลและสังคม ฉะนั้น การเสริมสร้างและพัฒนา
กระบวนการทำ�งานของคณะสงฆ์ โดยอาศัยหลักพระธรรมวินัยและการบูรณาการหลักการ
ทางพระพุ ท ธศาสนาเข้ า กั บ ศาสตร์ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด สุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ ข องสั ง คม
จึ ง เป็ น สิ่ ง จำ � เป็ น เพราะจะนำ � ไปสู่ ก ารขั บ เคลื่ อ นพลั ง ทางสั ง คมและการเรี ย นรู้ ต ามแนว
พระพุทธศาสนา ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างสุขภาวะในมิติที่หลากหลาย ทั้งนี้ เพื่อ
สร้างสรรค์สังคมแห่งการตื่นรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขของบุคคลและสังคม
ดังนั้น คณะผู้วิจัย ในฐานะมหาวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการศึกษา การวิจัย
การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการแก่สังคม จึงสนใจที่ศึกษาและเสริมสร้าง
กระบวนการทำ�งานของพระสงฆ์ในระดับจังหวัด เพือ่ ให้คณะสงฆ์ได้เป็นแกนนำ�ในการประยุกต์
ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม ในลักษณะของการเปิด
พื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ รวมทั้งการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
เช่น เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาที่ยั่งยืน และนิเวศวิทยา อันจะเป็นการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาจริยธรรมและการพัฒนาสังคม ที่จะเป็นประโยชน์
ต่ อ สั ง คมในระยะยาว โดยมี เ ป้ า หมาย คื อ การสร้ า งพื้ น ที่ ท างสั ง คมและการเรี ย นรู้ ต าม
พระพุทธศาสนาใน 15 จังหวัด การพัฒนาขีดสมรรถนะของพระสงฆ์รุ่นใหม่ในระดับพื้นที่ เพื่อ
เป็นแกนนำ�ในการพัฒนาจิตใจและปัญญา รวมทั้งการบูรณาการแนวทางการทำ�งานของฝ่าย
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม อันจะเป็นการขับเคลื่อนการเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สุขภาวะด้านกาย จิต ปัญญา และสังคมต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1   เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ของสังคมโดยการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ไทย
1.2.2 เพื่อบูรณาการแนวคิดหลักการทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของบุคคลและสังคม
1.2.3 เพื่อพัฒนารูปแบบ (Model) และสมรรถนะ (Competency) ของคณะสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมในเชิงพุทธบูรณาการ
1.2.4 เพือ่ เปิดพืน้ ทีท่ างสังคมและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาในพืน้ ที่ 15 จังหวัด
และเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนา

1.3 เป้าหมายของการศึกษาวิจัย
1.3.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1.3.1.1 มีการส่งเสริมให้พระสงฆ์ องค์กรภาครัฐ ชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้บูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ เช่น เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ การพัฒนาที่ยั่งยืน และนิเวศวิทยา ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของ
บุคคลและสังคม โดยผ่านกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด 15 จังหวัด (นำ�ร่อง) โดยมี
พระสงฆ์เป็นแกนนำ�ในการพัฒนาหรือการเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้เชิงพุทธ
1.3.1.2 พัฒนารูปแบบการจัดการ และพัฒนาขีดสมรรถนะของคณะสงฆ์รุ่นใหม่เพื่อ
เป็นแกนนำ�ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
1.3.1.3 การพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มและความสั ม พั น ธ์ ข องคณะสงฆ์ ภาครั ฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนองค์กรชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
1.3.1.4 มีการพัฒนาบุคคลและสังคมตามหลักสุขภาวะ และการเรียนรู้ เพื่อนำ�ไปสู่
การเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมตามหลักพุทธบูรณาการ
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1.3.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.3.2.1 ได้ชุดความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการและประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมกับศาสตร์
สมัยใหม่และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูข้ องสังคม จำ�นวน 3 ชุด
1.3.2.2 คณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนองค์กรชุมชน
และภาคีเครือข่าย จำ�นวน 15 จังหวัด มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของ
สังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
1.3.2.3 มีการพัฒนาขีดสมรรถนะของพระสงฆ์รนุ่ ใหม่จ�ำ นวน 300 รูป ใน 15 จังหวัด
เพื่อเป็นแกนนำ�ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
1.3.2.4 เกิดเครือข่ายการทำ�งานของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคประชาชนองค์กรชุมชน ใน 15 จังหวัด

1.4 คำ�ถามการวิจัย

1.4.1 พระสงฆ์มีแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคมอย่างไร
1.4.2 พระสงฆ์และสังคมมีการบูรณาการแนวคิด หลักการทางพระพุทธศาสนาเข้ากับ
ศาสตร์สมัยใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของบุคคลและ
สังคมอย่างไร
1.4.3 มีรปู แบบ และแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะในเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์
เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมอย่างไร
1.4.4 คณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนและองค์กรชุมชน
มีกระบวนการเปิดพื้นที่ทางสังคมและเสริมสร้างการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาอย่างไร
ตลอดจนมีการจัดการความสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนาอย่างไร
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1.5 ขอบเขตการศึกษาวิจัย
1.5.1 ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา มุ่งเน้น การศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม

ของคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม โดยการ
บูรณาการแนวคิดทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนา
รูปแบบและสมรรถนะ ของคณะสงฆ์รุ่นใหม่ ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของ
สังคมตามแนวพระพุทธศาสนา รวมทั้งการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ในการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ ข อง
สังคมไทยตามแนวพระพุทธศาสนา
1.5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ ภายใต้โครงการ สรพ. ได้กำ�หนด พื้นที่ศึกษาวิจัย โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับดังนี้   
1.5.2.1 ระดับจังหวัด ดำ�เนินพัฒนากิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน
ในพื้นที่ 15 จังหวัด โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนนำ�ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของ
สังคม ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1) ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดพะเยา แพร่ เชียงใหม่ และพิษณุโลก
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม สุรินทร์ อุบลราชธานี
3) ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี  และปราจีนบุรี
4) ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา ยะลา และปัตตานี
1.5.2.2 ระดับวัดและเครือข่ายกิจกรรมเชิงพุทธบูรณาการ ดำ�เนินการศึกษาและพัฒนา
วัดและเครือข่ายกิจกรรม ที่มีการบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย โดยกำ�หนด
ประเด็นการบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่จำ�นวน 3 กิจกรรมหลัก
ได้แก่
1) พระพุทธศาสนากับหลักเศรษฐศาสตร์และหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม จาก
กลุ่มตัวอย่างที่ทำ�งานด้านพุทธเศรษฐศาสตร์ เช่น มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาตร์ วิทยาลัย
โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มูลนิธิวัดปัญญานันทาราม เป็นต้น
2) พระพุทธศาสนากับการบริหารจัดการองค์กร จากกลุม่ ตัวอย่างองค์กรในสังคมไทย
เช่น สำ�นักงานป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์กรเพื่อความโปร่งใส
ในประเทศไทย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ เป็นต้น
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3) พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา การพัฒนาที่ยั่งยืน (นิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการ)
จากกลุ่มตัวอย่างที่ทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กลุ่มฮักเมืองน่าน จังหวัดน่าน มูลนิธิโลกสีเขียว
เครือข่ายพระสงฆ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
1.5.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ศึกษา คณะผู้วิจัยได้กำ�หนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามความ
สำ�คัญของการศึกษา ดังนี้  
1) ในระดับจังหวัด กำ�หนดกลุ่มตัวอย่างจากพระเถระ คณะสงฆ์ หรือพระสังฆาธิการ
ใน 15 จังหวัดๆ ละ 25-30 รูป/คน รวมจำ�นวน 450 รูป/คน โดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มย่อย
การสัมมนาเชิงวิชาการ การสัมภาษณ์ การทำ�โครงการพัฒนาเชิงพุทธบูรณาการ และการฝึกอบรม
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำ�เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ของสังคม  
2) ในระดับเครือข่ายตามการบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกำ�หนดกลุ่มตัวอย่างจากคณะสงฆ์ องค์กร นักวิชาการ ปราชญ์ท้องถิ่น
และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาวะโดยประยุกต์ใช้กับศาสตร์สมัยใหม่ทั้ง  3 สาขา
วิชาตามที่กล่าวแล้ว จำ�นวนสาขาละ 150 ราย รวม 450 ราย
1.5.4 ขอบเขตด้านโครงการวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาเชิงพุทธบูรณาการและ
การศึกษาในกลุ่มจังหวัดที่ได้กล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงกำ�หนดประเด็นโครงการวิจัยภายใน
แผนงานวิจัย จำ�นวน 7 โครงการย่อย ได้แก่
1) โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภาคเหนือ
2) โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3) โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภาคกลาง
4) โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภาคใต้
5) พุทธเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม
6) นิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคมไทย
7) การบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ของสังคมไทย
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1.6 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย

การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ หมายถึง การดำ�เนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี คือ การพัฒนาด้านกาย จิตใจ ปัญญา สังคม และการ
เรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และภาคีเครือข่าย
การบู ร ณาการ หมายถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก พุ ท ธธรรมกั บ ศาสตร์ ส มั ย ใหม่ แ ละ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างชุดความรู้ในเชิงบูรณาการที่สามารถไปอธิบายปรากฎการณ์และ
การนำ � ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาบุ ค คล สั ง คม และการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ ข อง
สังคมไทย
การพัฒนารูปแบบและสมรรถนะของพระสงฆ์ หมายถึง กระบวนการดำ�เนินการเพื่อ
เสริมสร้างการทำ�งานของพระสงฆ์ให้มีรูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการทำ�งานที่ชัดเจน
เหมาะสมกับสภาพสังคม และมีขีดความสามารถในการที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเป็นแกนนำ�
ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย
ความสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อประสานงาน การทำ�งานร่วมกันของคณะสงฆ์ ภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
พุทธเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับหลักเศรษฐศาสตร์และ
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง มาสร้างเป็นองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการทำ�งานของพระสงฆ์และ
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องและตามหลักที่ปรากฎในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
การบริหารองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ หมายถึง การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับหลัก
รัฐศาสตร์ นิตศิ าสตร์ และแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องมาสร้างเป็นองค์ความรูโ้ ดยผ่านกระบวนการทำ�งาน
ของพระสงฆ์และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องและตามหลักที่ปรากฎในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
นิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการ หมายถึง การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับหลักนิเวศวิทยา
และแนวคิดที่เกี่ยวข้องมาสร้างเป็นองค์ความรู้ โดยผ่านกระบวนการทำ�งานของพระสงฆ์และ
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องและตามหลักที่ปรากฎในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
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1.7 กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ในการดำ�เนินการ

การศึ ก ษาโครงการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ ข องสั ง คมไทย ตามแนว
พระพุทธศาสนา โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ มีกรอบแนวคิดในการดำ�เนินการ ดังนี้

กรอบแนวคิดนี้ แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการแนวคิด หลักการทางพระพุทธศาสนา
กับศาสตร์สมัยใหม่ เช่น เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาที่ยั่งยืน นิเวศวิทยา  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคคลและสังคม เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่การมีคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบุคคล ชุมชน องค์กรคณะสงฆ์
และภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทย   แผนงานและกรอบแนวคิดดังกล่าว สอดคล้องกับแผนการ
สร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทีม่ งุ่ สนับสนุน
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การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ ภายในองค์กรที่ส่งผลต่อสุขภาวะของบุคลากร
และภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนสนั บ สนุ น กระบวนการเพื่ อ การพั ฒ นาจิ ต และปั ญ ญาของ
บุคลากรในองค์กรต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนรู้และการสร้างเครือข่ายทางสังคม

1.8 ยุทธศาสตร์และวิธีดำ�เนินการวิจัย
1.8.1 ยุทธศาสตร์การดำ�เนินการ

1.8.1.1 ยุทธศาสตร์การวิจัยมุ่งเน้นการทำ�งานบนฐานทุนเดิม โดยให้ความสำ�คัญกับ
ทุนเดิมที่มีอยู่ทั้งในด้านที่เป็นบุคคล อาทิ พระเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระนักพัฒนา
นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ปราชญ์ท้องถิ่น ฯลฯ กลไกการทำ�งาน อาทิ องค์กรคณะสงฆ์
ในระดับจังหวัดและภาค สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะสงฆ์สายต่างๆ เครือข่าย
องค์กรภาคประชาชน มหาวิทยาลัยสงฆ์ หรือกลไกหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ที่มีกระบวนการ
ทำ�งานเชิงบูรณาการกับความรู้
1.8.1.2 เน้นการทำ�งานเชิงบูรณาการทีอ่ าศัยหลักการทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์
สมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
1.8.1.3 เน้นการพัฒนา 3 กระบวนการ คือ การพัฒนาคน (พระสงฆ์) หรือการเสริมสร้าง
สมรรถนะ ชุดความรู้ ทั้งหลักการทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กรทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ�ไปสู่การ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ทางสังคม
1.8.1.4 เน้นการขับเคลื่อนและการสร้างพลังของการจัดการในมิติต่างๆ การสื่อสาร
ผ่านสื่อและชุดความรู้ที่แพร่หลายทั้งทางหนังสือ การจัดนิทรรศการ และการสัมมนาในระดับ
ชาติและท้องถิ่น
1.8.1.5 เน้นพัฒนาระบบและกลไกของพระสงฆ์ในระดับจังหวัด ทีเ่ อือ้ ต่อการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ
1.8.1.6 เน้นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (PAR) โดยผ่านการทำ�โครงการพัฒนา
ในระดับจังหวัดที่มีพระสงฆ์เป็นแกนนำ�ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องจำ�นวน
15 จังหวัด
1.8.1.7 การพัฒนาขีดสมรรถนะของพระสงฆ์นั้น เน้นการทำ�งานผ่านการเรียนรู้
(Doing By Learning) โดยให้ความรู้ใน 3 มิติ คือ ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา ความรู้ด้าน
ศาสตร์สมัยใหม่และความรู้ด้านการบริหารจัดการ ที่มาจากการทำ�งานภายใต้โครงการพัฒนา
เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัด
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1.8.2 วิธีดำ�เนินการศึกษาวิจัย

		 1.8.2.1 วิธีการศึกษา ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participation Research) เพื่อการเชื่อมโยงความรู้ บุคลากร
การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม โดยมีวิธีการศึกษาใน 4 ลักษณะ ได้แก่
• การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) เพื่อค้นหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิด หลักการทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ เช่น เศรษฐศาสตร์ นิตศิ าสตร์ รัฐศาสตร์
การพัฒนาที่ยั่งยืน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำ�มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคคลและสังคม
เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบุคคล
ชุมชน องค์กรคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทย
• การศึกษาภาคสนามจากการลงมือปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่
และการประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย (Focus Group) ร่ ว มกั บ พระเถระ เจ้ า คณะพระสั ง ฆาธิ ก าร
พระนักพัฒนา นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ปราชญ์ทอ้ งถิน่ เครือข่าย องค์กรภาคประชาชน
มหาวิทยาลัยสงฆ์ หรือกลไกหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ที่มีกระบวนการทำ�งานเชิงบูรณาการ
กับเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ในสังคม
• การประชุมสัมมนาในเชิงวิชาการ เพือ่ เป็นการสนับสนุนให้ภาคีตา่ งๆ ได้มกี ารแลกเปลีย่ น
เรียนรู้
• การศึกษาความคิดเห็นจากประชาชนในพืน้ ทีช่ มุ ชนทีม่ กี ระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
		 1.8.2.2 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง เนือ่ งจากการศึกษาครัง้ นี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์
ทั้งในเชิงพื้นที่และเอกสาร ดังนั้น จึงกำ�หนดกลุ่มตัวอย่างในลักษณะของบุคคลและคณะบุคคล
โดยกำ�หนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามความสำ�คัญของการศึกษา
ดังนี้  
• ในระดับจังหวัด กำ�หนดกลุ่มตัวอย่างจากพระเถระ คณะสงฆ์ หรือพระสังฆาธิการ
ใน 15 จังหวัดๆ ละ 25-30 รูป/คน รวมจำ�นวน 450 รูป/คน โดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มย่อย
การสัมมนาเชิงวิชาการ การสัมภาษณ์ การทำ�โครงการพัฒนาเชิงพุทธบูรณาการ และการฝึก
อบรม ทัง้ นี้ เพือ่ พัฒนาขีดสมรรถนะของพระสงฆ์ในการเป็นผูน้ �ำ เพือ่ เสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรูข้ องสังคม  
• ในระดับเครือข่ายตามการบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่และภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น โดยกำ�หนดกลุ่มตัวอย่างจากคณะสงฆ์ องค์กร นักวิชาการ ปราชญ์ท้องถิ่น และชุมชน
ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาวะโดยประยุกต์ใช้กับศาสตร์สมัยใหม่ทั้ง 3 สาขาวิชาตามที่
กล่าวแล้ว จำ�นวนสาขาละ 150 ราย รวม 450 ราย
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		 1.8.2.3 เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
การประชุมกลุม่ ย่อย (Focus Group) การใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา (Dialogue) การลงมือ
ปฏิบัติ ร่วมกับพระสงฆ์ผู้นำ�ศาสนา ผู้นำ�ชุมชน ตัวแทนองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
		 1.8.2.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล เน้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลความรูใ้ นเชิงคุณภาพจากเอกสาร
การสัมภาษณ์ การประชุมสัมมนา การสุนทรียสนทนา จากกิจกรรมการพัฒนา เพื่อให้เห็น
ชุดความรู้ และกระบวนการที่ได้จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูล ความรู้ โดยวิธีการเชิงประจักษ์ตามหลักสังคมวิทยาศาสนา
		 1.8.2.5 การสรุ ป และนำ � เสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คณะผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารสรุ ป
เชิงประจักษ์จากข้อมูลส่วนต่างๆ มาสังเคราะห์รวมกัน โดยให้ความสำ�คัญกับกระบวนการและ
แนวทางการองค์ความรู้ แบบบูรณาการ และการประยุกต์หลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้
		 1.8.2.6 การเสนอผลงานวิจัย การเผยแพร่ใน 2 ระดับ คือ
• การเผยแพร่โดยการสื่อสารสาธารณะให้กับประชาคมและภาคีที่เกี่ยวข้องในงาน
ที่โครงการจัดขึ้นร่วมกับภาคีการพัฒนาของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• การเผยแพร่ การนำ�เสนอผลงานในการประชุมระดับชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในงาน MCU Congress ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาไปสู่การเผยแพร่ใน
วารสารตามมาตรฐาน TCI และมาตรฐานสากลทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารนำ�เสนอผลงานในระดับนานาชาติ
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แผนภาพแสดงขั้นตอนและวิธีการดำ�เนินการศึกษาวิจัย
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1.9 การกำ�กับติดตามและการประเมินผล

การกำ�กับติดตามและประเมินผลภายในและเสนอผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
พิจารณา ดังนี้
1.9.1 การกำ�กับติดตามและประเมินผลภายใน
		1.9.1.1 เน้นการกำ�กับติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม (Participatory
Monitoring and Evaluation) จากหัวหน้าแผนงานวิจัย (ทีมกลาง) ในมิติที่ครอบคลุมทั้ง
กระบวนการ คือ โครงการ ปัจจัยนำ�เข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การวิจัย
		1.9.1.2  การติดตามและประเมินผลหัวหน้าโครงการวิจยั 7 โครงการ ด้วยการพิจารณา
ถึงกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Participation Action Research) เพื่อให้ได้ผลงานตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการวิจัยในแต่ละโครงการ
		1.9.1.3 การกำ�กับวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลร่วมกันของคณะนักวิจัยในแต่ละ
ชุดโครงการ เพื่อกำ�หนดจุดหมาย วิธีการ ตัวชี้วัดที่จำ�เป็น การพัฒนาองค์ความรู้ นโยบาย และ
การขับเคลื่อนพลังสังคมในด้านต่างๆ
		1.9.1.4 การประเมินผลการดำ�เนินการและการสรุปบทเรียนในแต่ละช่วงเวลาตาม
ตัวแบบ AAR หรือ After Action Review เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และการเสริมสร้าง
เครือข่ายทางสังคม
		1.9.1.5 นำ�เสนอผลงานวิชาการเพือ่ ให้คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นพระพุทธศาสนา
และสังคมวิทยาและการพัฒนาชุมชนเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเนื้อหาของการศึกษาวิจัย
ฉบับสมบูรณ์

1.10. ผลการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
1.10.1 ผลในรอบ 8 เดือนแรก

		1.10.1.1 ได้มีการทบทวน วิเคราะห์ความรู้เชิงพุทธบูรณาการในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ทางสังคม
		1.10.1.2 ได้มีการดำ�เนินการตามกิจกรรม/โครงการพัฒนาใน 15 จังหวัด โดยการมี
ส่วนร่วมของพระสงฆ์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม   
		1.10.1.3 ได้มีการพัฒนาขีดสมรรถนะของพระสงฆ์จำ�นวน 450 รูป ใน 15 จังหวัด
เพื่อเป็นแกนนำ�ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
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		1.10.1.4 ได้ส่งเสริมให้พระสงฆ์ องค์กรภาครัฐ ชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้บูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนา กับศาสตร์สมัยใหม่ เช่น เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ การพัฒนาที่ยั่งยืน และนิเวศวิทยา ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของ
บุคคลและสังคม โดยผ่านกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด 15 จังหวัด (นำ�ร่อง) โดยมี
พระสงฆ์เป็นแกนนำ�ในการพัฒนา
		1.10.1.5 พัฒนารูปแบบการจัดการ และพัฒนาขีดสมรรถนะของคณะสงฆ์เพื่อเป็น
แกนนำ�ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา

1.10.2. ผลในรอบ 8 เดือนหลัง

		1.10.2.1 ได้ชุดความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการและประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมกับ
ศาสตร์สมัยใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของบุคคลและ
สังคม จำ�นวน 3 ชุด จำ�แนกตามหลักการพระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ
องค์กรและนิเวศวิทยาวัฒนธรรม
1.10.2.2 คณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนองค์กรชุมชน
และภาคีเครือข่าย จำ�นวน 15 จังหวัด มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของ
สังคมตามแนวพระพุทธศาสนา  
1.10.2.3 เกิดเครือข่ายการทำ�งานของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคประชาชนองค์กรชุมชน ใน 15 จังหวัดๆ ละ 3 กลุ่มๆ ละ 100 คน รวม 4,500 คน (จังหวัด
ละ 300 คน) เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาใน
ระดับจังหวัด  
1.10.2.4 ได้มีการพัฒนาเป็นองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ทางสังคม เพื่อขยายผลไปสู่ระดับนโยบายและการดำ�เนินการของภาคี
ที่เกี่ยวข้อง
1.10.2.5 ได้มีการพัฒนาการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนองค์กรชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
1.10.2.6 มีการพัฒนาบุคคลและสังคมตามหลักคุณภาพชีวิต/สุขภาวะ และการเรียนรู้
เพื่อนำ�ไปสู่การเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมตามหลักการเชิงพุทธบูรณาการ
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1.11 แนวทางในการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ผลงานจากการศึกษาวิจัยจะเป็นรูปแบบหนึ่งของการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และการเรียนรู้ของ
พระสงฆ์และสังคมไทย การเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทย

1.11.1 ในระดับนโยบาย

		1.11.1.1 หน่วยงานองค์กรทางพระพุทธศาสนา หน่วยงานของรัฐ เช่น มหาเถรสมาคม
สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จะได้แนวทาง
การพัฒนาขีดสมรรถนะของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
ตามแนวพระพุทธศาสนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และการเรียนรู้ของพระสงฆ์และ
สังคมไทย การเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคประชาชนในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลงของสังคมไทย
		1.11.1.2 หน่วยงานองค์กรทางพระพุทธศาสนา หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง จะได้รบั
ทราบชุดความรู้ เกี่ยวกับการบูรณาการและประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมกับศาสตร์สมัยใหม่และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของบุคคลและสังคม
		1.11.1.3 หน่วยงานองค์กรทางพระพุทธศาสนา หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและ
เครือข่ายพระสงฆ์ในระดับจังหวัด จะได้แนวทางและโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ
ของสังคมไทย โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และองค์กรพระพุทธศาสนา ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม การพัฒนาองค์กร การพัฒนาสังคมในมิติที่หลากหลาย
		1.11.1.4 สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แนวทางการพัฒนา
และส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนผ่านกิจกรรม/โครงการพัฒนาเชิงพุทธที่มีพระสงฆ์เป็น
แกนนำ�ในการจัดการเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัด

1.11.2 ในระดับปฏิบัติการ

		1.11.2.1 พระสงฆ์ วัดและองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้การพัฒนาขีดสมรรถนะ
เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสังคมไทยและพระพุทธศาสนา
		1.11.2.2 พระสงฆ์ วัด จะได้รับทราบถึงรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ การบริหาร
จั ด การ การบุ ร ณาการความรู้ ท างพระพุ ท ธศาสนากั บ ศาสตร์ ส มั ย ใหม่ การสื่ อ สารและ
ข้อปฏิบัติที่จะสร้างความประโยชน์และความสุขแก่ประชาชนทั่วไป
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		1.11.2.3 พุทธศาสนิกชน จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของ
พระพุทธศาสนา ที่ช่วยเสริมสร้างการพัฒนาชีวิต พัฒนาสติปัญญา และสร้างประสบการณ์ที่มี
คุณค่าต่อตนเอง
		
1.11.2.4 องค์กรเครือข่ายได้ภาคีการมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ทางสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
		
1.11.2.5 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
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บทที่ 2
แนวคิดการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ของสังคมเชิงพุทธ
: บทเรียนจากชุมชนและองค์กรในสังคมไทย
เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ก�ำหนดให้มีการศึกษาในเชิงบูรณาการระหว่าง
แนวคิดหลักการพระพุทธศาสนา แนวคิดศาสตร์สมัยใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส�ำหรับการ
ศึกษาของศาสตร์สมัยใหม่ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ การบริหารองค์กรและนิเวศวิทยา
มุ่งเน้นบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่กับพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถน�ำ
เข้ า ใจการจั ด การเชิ ง พุ ท ธบู ร ณาการในรู ป แบบและการบู ร ณาการ โดยให้ มี ก ารศึ ก ษา
เชิงพื้นที่กับชุมชนและองค์กรในสังคมไทยที่มีการบูรณาการทั้งแนวคิด 3 สาขาดังกล่าว
เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารบู ร ณาการและการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้
ของสังคมเชิงพุทธ1 และในขณะเดียวกันก็เพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ว่า “เพื่อบูรณาการแนวคิด
หลักการทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ของบุคคลและสังคม” ดังนั้น ในบทนี้จะกล่าวถึงแนวคิด หลักการ
และวิธีการปฏิบัติในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมเชิงพุทธบูรณาการ ดังนี้
2.1 พุทธเศรษฐศาสตร์
2.2 การบริหารจัดการธรรมาภิบาลเชิงพุทธ
2.3 นิเวศวิทยาบูรณาการ
1สังเคราะห์องค์ความรู้ร่วมกับโครงการศึกษาเชิงประเด็นดังต่อไปนี้

(1) ชลวิทย์ เจียรจิตต์. พุทธเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม. กรุงเทพฯ: โครงการเสริมสร้าง
สุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ ข องสั ง คมตามแนวพระพุ ท ธศาสนา สถาบั น วิ จั ย พุ ท ธศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557.
(2) พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) และคณะ. นิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย. กรุงเทพฯ: โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรูข้ องสังคม ตามแนวพระพุทธศาสนา สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
2557.
(3) สุรพล สุยะพรหม และคณะ. การบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย. กรุงเทพฯ: โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
ตามแนวพระพุทธศาสนา  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557.
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2.1. พุทธเศรษฐศาสตร์

2.1.1 แนวคิดพุทธเศรษฐศาสตร์ พุทธเศรษฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ถือว่าเป็นส่วน
เติมเต็มให้ค�ำนิยามหรือค�ำจ�ำกัดความของ “เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก” ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ในแง่มุมหรือมิติของความหมายต่อความเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจมากขึ้น เป็นเศรษฐศาสตร์
ที่พิจารณาถึงความรู้สึก ความเอื้ออาทรของมนุษย์ต่อผู้อื่นด้วยจิตใจที่มีโลกทัศน์เปิดกว้าง
และเห็ น ความจริ ง แท้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น อั น เป็ น ปั จ จั ย ที่ เ ศรษฐศาสตร์ ก ระแสหลั ก ละเลยความ
หลากหลายของมนุษย์ เพราะมนุษย์มิได้เหมือนกันหมดตามข้อสมมติฐานที่เศรษฐศาสตร์
ตั้งเอาไว้ มนุษย์มีความไม่รู้ มีโลภ โกรธ หลง มีความรัก มีความสามารถที่จะเติบโตทาง
จิตวิญญาณได้ มีปัญญาที่จะรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง มีความเมตตากรุณา
ที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก เป็นต้น และด้วยฐานความคิดและมุมมองความ
เข้าใจที่แตกต่างกันระหว่าง “เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก” และ “พุทธเศรษฐศาสตร์” นี้เอง ส่ง
ผลให้ค�ำนิยามของ “เศรษฐศาสตร์” ในกรอบแนวคิดของพุทธเศรษฐศาสตร์แตกต่างจาก
มุมมองของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักทั่วไป ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้แสดงทรรศนะไว้
อย่างน่าสนใจ อันพอที่จะสรุปรายละเอียดโดยสังเขปได้ดังต่อไปนี้
ในทรรศนะ สุพจน์ จุนอนันตธรรม (2553) ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า “พุทธ
เศรษฐศาสตร์” ว่าเป็นสาขาวิชาใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้วิธีคิดแบบเศรษฐศาสตร์ วิชานี้จึง
น่าจะเป็นวิชาส�ำหรับผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ซึ่งมีความหมายต่อไปว่าวิชา
เศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันที่สอนกันในสถานศึกษาทั่วโลกอาจจะไม่มีสถานภาพเช่นนี้ และควร
จะถูกทดแทนในทีส่ ดุ ด้วยพุทธเศรษฐศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรจะเรียกว่า“เศรษฐศาสตร์
แนวพุทธ” ถึงแม้ว่าค�ำดังกล่าวจะมีความหมายไม่ต่างจาก “พุทธเศรษฐศาสตร์” มากนัก
แต่ให้ความหมายว่าเป็นแนวหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งก็ไม่ผิด แต่มีความหมายต่อไปว่า
เศรษฐศาสตร์ที่มีอยู่แล้วในแนวทางต่างๆ ก็อาจจะดีอยู่แล้ว ไม่ต้องปรับแก้ไขหรือต้องมี
การอธิบายใหม่ ซึ่งถ้าคิดเช่นนี้ย่อมไม่ถูกต้อง จึงอยากจะสื่อให้เข้าใจตั้งแต่แรกว่า การพัฒนา
พุทธเศรษฐศาสตร์ให้มีสถานภาพเป็นวิชาหรือองค์ความรู้นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเชิญชวน
ให้คนทั้งโลกหันมาให้ความสนใจเศรษฐศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์
และของโลกด้วยในระยะยาว
ขณะที่ อภิชัย พันธเสน (2549) นักวิชาการที่ให้ความสนใจในการศึกษาค้นคว้าการน�ำ
แนวคิดที่มีพื้นฐานจาก “พุทธศาสนา” มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ มองว่า พุทธ
เศรษฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ท�ำให้ปัจเจกบุคคล
และสังคมบรรลุซึ่งศานติสุข จากการมีชีวิตในโลกของวัตถุนิยมภายใต้การมีเงื่อนไขของการ
มีทรัพยากรที่จ�ำกัด นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นจุดอ่อน ตลอดถึงข้อบกพร่องในเศรษฐศาสตร์
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ตะวันตก ว่าเป็นต้นเหตุที่ก่อปัญหาน�ำไปสู่การพัฒนาที่ไม่สมดุลอันจะต้องแก้ไขพร้อมกับ
น�ำแนวคิดจาก “พุทธธรรม” ที่มีหลักการชัดเจน น�ำมาประยุกต์ใช้จะสามารถแก้ไขปัญหา
ได้และน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สอดคล้องกับทรรศนะของพูลสิน อิงคะวัต (2551) ซึ่งได้แสดงทรรศนะของพุทธ
เศรษฐศาสตร์ ไว้ ว ่ า เป็ น การประยุ ก ต์ แ นวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์ ใ ห้ เ ข้ า กั บ หลั ก การ
ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งได้อธิบายถึงชีวิตของสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร
ซึ่งประกอบด้วยภพภูมิต่างๆ ทั้งสุคติภูมิ และทุคติภูมิ ซึ่งกลไกส�ำคัญที่น�ำสัตว์โลกไปสู่ภพภูมิ
ต่างๆ คือ อวิชชา (ความไม่รู้สภาวธรรมตามความเป็นจริง) ท�ำให้มีการด�ำเนินชีวิตตามกิเลส
(โลภะ โทสะ และโมหะ) อันนับเนือ่ งอยูใ่ นกมลสันดาน ซึง่ กิเลสจะเป็นตัวขับเคลือ่ นทีจ่ ะน�ำมนุษย์
ให้ประกอบกุศล และอกุศลกรรมต่างๆ นอกจากนี้ วิถีชีวิตของสัตว์โลกยังต้องด�ำเนินไป
ภายใต้การครอบง�ำของ กฎไตรลักษณ์ อันประกอบด้วย อนิจจัง หรือ ความไม่เที่ยง, ทุกขัง หรือ
ความมีทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทั้งกายและใจ รวมทั้งอนัตตา ความไม่ใช่ตัวตน ไม่อาจบังคับ
บัญชาได้
ชลวิทย์ เจียรจิตต์ (2557) ได้สรุปความหมายที่แตกต่างของพุทธเศรษฐศาสตร์ดังที่
กล่าวมาว่า จะเห็นได้ว่าเราสามารถมองพุทธเศรษฐศาสตร์ว่าเป็น กระบวนการใช้หลักค�ำสอน
ทางพุทธศาสนาไปยึดโยงกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ทั้งนี้เพื่อผสมผสานการเน้นการด�ำเนิน
ชีวิตเพื่อการสนองตอบและรองรับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจกับความเข้าใจ ความตื่นรู้
ในเป้าหมายของชีวิต ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นศาสตร์ที่สอนให้เข้าใจถึงการบรรลุเป้าหมายในการ
ด�ำเนินชีวิตอย่างมั่นคงและมีความสุข ดังนั้นแนวคิดพุทธเศรษฐศาสตร์ จึงเป็นกลไกในการลด
การแข่งขัน แก่งแย่งชิงดีทางเศรษฐกิจ การเอารัดเอาเปรียบ ความเห็นแก่ตัว
นักวิชาการหลายท่านทั้งในและต่างประเทศต่างยอมรับว่า เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก
มีจุดบกพร่อง อันน�ำไปสู่การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ดังนั้นจึงมีข้อเสนอให้พิจารณาเศรษฐศาสตร์
ในมุมมองที่กว้างขึ้น โดยน�ำศาสตร์อื่นๆ มาวิพากษ์และเติมเต็มเพื่อลดข้อบกพร่องที่มีอยู่
โดยวิธีการดังกล่าวอาจเรียกว่าเป็น “เศรษฐศาสตร์ทางเลือก” หนึ่งในแนวคิดที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางคือ พุทธเศรษฐศาสตร์ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นในการถกเถียง ค้นคว้า และ
ค้ น หาความจริ ง หรื อ สั จ ธรรมที่ มี อ ยู ่ ใ นวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ก ระแสหลั ก ตลอดจนปรั บ แก้
ข้อบกพร่องเพื่อให้เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่มีประโยชน์แก่มนุษย์ได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วย
ส่งผลให้เกิดการขยายขอบเขตทฤษฎีให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
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โดยเป้าหมายหลักของพระพุทธศาสนา คือ ต้องการให้มนุษย์มองลงไปในความหมาย
อันลึกล�้ำของการด�ำรงชีวิตอยู่ ต้องการให้เรารู้จุดมุ่งหมายของชีวิตและคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์ สิ่งที่มีการย�้ำมาก คือไม่ต้องการให้มีการเชื่ออย่างงมงาย หรือยอมรับสิ่งต่างๆ ความ
คิ ด ต่ า งๆ อั น เกิ ด จากประเพณี นิ ย ม เพราะการท� ำ เช่ น นั้ น ย่ อ มปิ ด กั้ น ไม่ ใ ห้ ม นุ ษ ย์ เ ดิ น ไป
พบกับแสงสว่างได้ขอ้ ความในกาลามสูตร อาจสรุปได้สนั้ ๆ ว่า “จงอย่าเชือ่ ค�ำสอนของเรา เพราะ
เห็นว่า เราเป็นพระพุทธเจ้า จงเชื่อในฐานะที่เธอเป็นมนุษย์ที่แสวงหาสัจธรรม” ข้อสังเกต
เกี่ยวกับสรรพสิ่งต่างๆ (ว่ามีอยู่หรือไม่มีอยู่) ไม่อาจแก้ให้ตกไปได้โดยค�ำพูดหรือทฤษฎีต่างๆ
เพราะสิ่งเหล่านั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ความขัดกันและแย้งกันนานาประการ เมื่อเป็น
เช่นนี้ เราไม่อาจให้ความคิดอืน่ ๆ เหล่านัน้ หรือคนอืน่ ๆ มาจูงเราได้ มิฉะนัน้ แล้ว เราก็จะมีสภาพ
เหมือนคนตาบอด จูงคนตาบอดในความมืดมน สัจธรรมต้องได้รับการค้นพบโดยตนเองเท่านั้น
ซึ่ ง การค้ น พบเช่ น นี้ มนุ ษ ย์ จ ะเริ่ ม มองเห็ น ว่ า ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความทุ ก ข์ ย าก
ประสบการณ์ในชีวิตจริงที่เกิดขึ้นประจ�ำวัน สนับสนุนข้อสรุปนี้ แล้วมนุษย์จะมองเห็นต่อไปว่า
อวิชชา เป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เราลืมความหมายทีแ่ ท้จริงของการด�ำรงชีวติ อยู่ การมองแต่เรือ่ ง
ตนเอง เป็นต้นตอส�ำคัญทีก่ ระตุน้ ให้เกิดกิเลส แสวงหายึดติดกับทรัพย์สมบัตริ ะบบทุนนิยมสมัย
ใหม่ (ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, 2531)
ดังนัน้ พุทธเศรษฐศาสตร์ชว่ ยเปิดมุมมองให้เราตัง้ ค�ำถามกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ทัง้
ในแง่วิธีคิด วิธีมองโลก ปรัชญาของเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ว่าสามารถพาเราและสังคม
ไปสู่ความยั่งยืนได้หรือเปล่า หรือว่า ตัวเศรษฐศาสตร์เองมีส่วนช่วยสร้างความมืดมนให้แก่ชีวิต
และสังคมมากขึ้น โดยปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์เชื่อว่า ค�ำสอนของศาสนาพุทธทางด้านเศรษฐกิจ
ไม่ขัดกับหลักการพัฒนาประเทศแนวสมัยใหม่แต่อย่างใด (อาจเอือ้ อ�ำนวยสนับสนุนการพัฒนา
แบบทุนนิยมเสียด้วยซ�้ำ) การสรุปแบบนี้เป็นการมองแนวคิดของพุทธธรรม ค่อนข้างผิวเผิน
เกินไปหรือไม่ก็อาจเป็นความพยายามชนิดหนึ่งที่สร้างความชอบธรรมให้แก่แนวคิดการ
พัฒนาแบบทุนนิยม เราขอกล่าวย�้ำอย่างสรุปว่าจุดเด่นของเศรษฐศาสตร์ของชาวพุทธ ไม่ใช่
อยู่ที่การชี้ให้เห็นวิธีการด�ำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจภายใต้ระบบที่เป็นอยู่ หากแต่เป็นการเสนอ
ทางเลือกใหม่ ส�ำหรับการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่มีค่านิยมและหลักการต่างจาก
ระบบทุนนิยมอย่างสิ้นเชิง และเสนอว่าระบบเศรษฐกิจกระแสหลักควรมีค่านิยมหลักที่ส�ำคัญๆ
คือ สัจธรรม เสรีภาพ อหิงสธรรม และความรัก บรรจุไว้เป็นแก่นแท้ของธรรมชาติ ของระบบ
แนวทางของการพัฒนาจะประกอบด้วยหลักการดังนี้
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ประการแรก เน้นการยกระดับจิตส�ำนึกของปัจเจกชนเพื่อให้เกิดความตื่นตัว เกิดความ
ส�ำนึกที่ลบล้างการมองเรื่องส่วนตัว ไปสู่การมองเรื่องของส่วนรวมและสังคมทั้งหมด การ
พัฒนาจิตส�ำนึกแบบนี้ จะต้องเกิดขึ้นแก่ผู้คนทั้งหมดด้วย ไม่ใช่เฉพาะบางคนบางกลุ่มเท่านั้น
ประการที่สอง เมื่อทุกคนตื่นขึ้น มีจิตส�ำนึกใหม่แล้ว จึงจะสามารถประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจร่วมกันได้
ประการที่สาม จิตส�ำนึกเพื่อส่วนรวม และจิตส�ำนึกที่ร่วมกันจะเป็นพื้นฐานของการ
มีทรัพยากรร่วมกันและการแบ่งรายได้ (ผลผลิต) บนหลักการของความเสมอภาค
หลักใหญ่ในการจัดการเศรษฐกิจแบบพุทธไม่ใช่ “การบรรลุความพึงพอใจของมนุษย์”
เศรษฐศาสตร์ของชาวพุทธเลือก “ความสุขของมนุษย์” มากกว่าเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์
ที่นี่ไม่มี “มนุษย์เศรษฐศาสตร์” นอกจากนี้แล้วแบบจ�ำลองการพัฒนาแนวพุทธยังปฏิเสธ
หลักการส�ำคัญๆ ที่เป็นรากฐานของความมั่งคั่งและความเจริญแบบทุนนิยมตะวันตก นั่นคือ
หลักการที่เน้นการแข่งขัน การใช้เทคโนโลยีทันสมัย การใช้ทุนขนาดใหญ่ การใช้ทรัพยากร
อย่างฟุ่มเฟือยแบบท�ำลายล้าง การส่งเสริมลัทธิบริโภคนิยม การบูชาลัทธิความเจริญเติบโต
ซึ่งผสมผสานกับการก่อหนี้และการขยายตัวของกลไกสงครามทุกรูปแบบ
พระธรรมโกศาจารย์ (เงือ่ ม อินทฺ ปญฺโญ) (2549) ได้แสดงทรรศนะไว้วา่ หลักการของพุทธ
เศรษฐศาสตร์นั้น มิได้เน้นเรื่องการปลดปล่อยพลังทางเศรษฐกิจเท่าไรนัก แต่จะเน้นเรื่อง
กระบวนการทีท่ ำ� ให้มนุษย์ได้ตนื่ ตัว นัน่ คือการปลดปล่อยมนุษย์ออกจากการครอบง�ำต่างๆ เช่น
การโฆษณาสินค้าของสถาบันใหญ่ ที่มาครอบความคิดของมนุษย์เอาไว้ และคงจะต้องเสนอ
วิธกี ารทีแ่ ก้ไขการผูกขาดทุกชนิด ไม่ใช่ผกู ขาดทางเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการผูกขาด
ทางสังคม ผูกขาดทางการศึกษา ผูกขาดทางการเมืองด้วย เศรษฐศาสตร์ชาวพุทธในแง่นี้คือ
การปฏิวัติทางด้านวัฒนธรรมและความคิดนั่นเอง นั่นคือให้เรามองดูความเป็นจริงในสังคม
ให้มากขึ้น มองแบบที่ท�ำให้เกิดความสว่าง และความกระจ่างให้มากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมในแนวเก่า เราจะเห็นว่า เศรษฐศาสตร์กระแสหลักพยายามจะ
จัดระบบ เมือ่ จัดการกับระบบแล้วก็พยายามจะยัดเยียดให้มนุษย์เข้าไปอยูใ่ นระบบ ทีเ่ ขาจัดการ
ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่การแก้ไขเศรษฐกิจแนวใหม่นั้น เราไม่อาจมองระบบในมิติเดียวได้ เราต้อง
มองดูความเป็นจริงของธรรมชาติ เราต้องทบทวนแนวคิดและปรัชญาที่ผ่านมาทั้งหมด และให้
ความหมายแบบใหม่ต่อโลกต่อสังคม ต่อการพัฒนาจิตส�ำนึกของมนุษย์
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เศรษฐศาสตร์ของชาวพุทธในแง่นี้ อาจจะแฝงไว้ด้วยปรัชญาของมนุษย์นิยมค่อนข้าง
จะมาก อาจจะแฝงไว้ด้วยปรัชญาของจิตวิทยาที่เน้นเรื่องการพัฒนาจิตส�ำนึก ที่ท�ำให้คนตื่นขึ้น
ท�ำให้คนมีความสามารถ มีพลังที่จะควบคุมสิ่งแวดล้อมรอบตัว และจัดระบบให้สิ่งแวดล้อม
นั้นสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของคนส่วนใหญ่ ต่างจากนักเศรษฐศาสตร์แบบ
แผนโบราณ ต้องการผลิตอย่างเดียวคือ ผลิตสินค้าให้มากขึ้น ผลิตวัตถุให้มากขึ้น แต่พวกเขา
อาจจะลืมไปว่า การผลิตสินค้ามากเกินไปนั้น อาจท�ำให้เราลืมถึงเรื่องการผลิตคนที่มีคุณภาพ
คนที่มีประโยชน์ มีความคิด มีจิตส�ำนึก ในเศรษฐศาสตร์ของชาวพุทธแนวใหม่นี้ เราเน้นเรื่อง
ค่านิยม และจิตส�ำนึก 4 ด้านกัน คือ
ประการแรก ต้องมีการพัฒนาจิตส�ำนึกแบบใหม่ขึ้นมาที่ท�ำให้ทุกคนในสังคมนั้นรู้ว่า
ตัวเขาเองเป็นสมาชิกของสังคม มีบทบาทต่อสังคม และจะท�ำให้เขารู้สึกว่าความทุกข์ยาก
ในชนบทนั้นเป็นเรื่องส�ำคัญ ถึงแม้เขาจะไม่ได้อยู่ในชนบท แต่เขาก็เอาใจใส่และสนใจต่อ
ความทุกข์ยากที่อยู่ห่างไกลเหมือนกับความทุกข์ยากในเมือง
ประการที่สอง จากการที่ทรัพยากรได้ร่อยหรอลงไปทุกวันๆ เนื่องจากการพัฒนาที่
ไร้เหตุผลทีผ่ า่ นมา ท�ำให้เราต้องมีจริยธรรมใหม่ในการใช้ทรัพยากร มีวถิ กี ารด�ำรงชีวติ แบบใหม่
ที่สอดคล้องกับภาวะทรัพยากรที่ก�ำลังขาดแคลน มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่ประหยัด ที่ผลิต
สินค้าได้คงทน จริยธรรมแบบนี้หมายความว่า เศรษฐศาสตร์ของชาวพุทธ จะเน้นเรื่องการ
ประหยัดและการรักษามากกว่าโดยปฏิเสธแบบแผนการบริโภคแบบตะวันตกที่เน้นการใช้
ทรัพยากรอย่างสุรุ่ยสุร่ายและใช้แบบท�ำลายล้าง
ประการที่สาม อาจจะต้องมีทัศนคติแบบใหม่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ตัวเรา เราต้องการท�ำให้เกิดความสมดุลกันในธรรมชาติ ในกระบวนการของนิเวศวิทยา
มากกว่าที่เราจะเอาชนะธรรมชาติหรือท�ำลายธรรมชาติ ทัศนคติเช่นนี้หมายความว่า เราต้อง
ถือว่า “มนุษย์” เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติ
ประการที่สี่ เราอาจจะต้องสรุปบทเรียนว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีความรู้สึกเป็นห่วง
เยาวชนในอนาคต ต้องยอมทีจ่ ะละผลประโยชน์บางอย่าง เพือ่ คนรุน่ หลังของเราได้ผลประโยชน์
เหล่านั้น ในสังคมทุกสังคม ถ้าคนแต่ละรุ่นแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดแล้ว สังคมก็จะล่มจม
อย่างแน่นอนเหมือนอย่างที่เคยล่มจมมาในประวัติศาสตร์สังคมของมนุษยชาติ
กล่าวโดยสรุป หลักของพุทธเศรษฐศาสตร์ช่วยในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และจิตส�ำนึก
หลายสิ่งหลายอย่างที่เศรษฐศาสตร์ชาวพุทธแนวใหม่ได้เน้น เราต้องการการศึกษา สังคม และ
การเมือง เพื่ออนาคต เพื่อมนุษยชาติ ไม่ใช่เพื่ออดีต เพื่อปัจจุบัน หรือเพื่อการท�ำลายล้าง
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ส่วนพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2541) กล่าวว่า การน�ำหลักการทางพุทธธรรม
เพื่อการพัฒนาสังคมไทยหรือพัฒนาชุมชนนั้นจะต้องมีการพัฒนาที่ตัวมนุษย์ก่อน เพื่อสร้างคน
ให้มีความเข้มแข็ง 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก ความเข้มแข็งทางพฤติกรรม เป็นต้นว่า ความ
ขยันขันแข็งจริงจังในการท�ำงาน ประการที่สอง ความเข้มแข็งทางจิตใจ อาทิเช่น การช่วยเหลือ
ตนเอง ไม่รอคอยความช่วยเหลือจากภายนอก และประการที่สาม ความเข้มแข็งทางปัญญา
ได้แก่ ความพยายามท�ำด้วยตัวเอง ใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา อันก่อให้เกิดภาวะ
ผู้น�ำทางปัญญาซึ่งเป็นผู้น�ำที่แท้จริงนั่นเอง
เมื่อสร้างคนให้มีความเข้มแข็งแล้วก็จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้ อีกทั้ง
ยังส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยยึดหลักธรรมเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
1) ถือหลักท�ำการให้ส�ำเร็จด้วยความเพียรพยายาม ที่เรียกว่า “หลักกรรม”
2) ถือหลักเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยไป ทั้งทางพฤติกรรม ทางจิตใจ และ
ทางปัญญา ที่เรียกว่า “ไตรสิกขา”การพัฒนาสังคมไทยตามหลักพุทธศาสนา
3) ถือหลักท�ำการทั้งหลายอย่างเร่งรัดไม่รอเวลาด้วยความไม่ประมาท ที่เรียกว่า “หลัก
อัปปมาทะ”
4) ถือหลักท�ำตนให้เป็นที่พึ่งเพื่อพึ่งตนเองได้และเป็นอิสระ ที่เรียกว่า “หลักอิสรภาพ
แห่งการพึ่งตนได้”
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับทรรศนะของสุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค (2549) ได้เสนอ
หลักการทั่วไปในพุทธธรรมที่อาจประยุกต์กับวิชาเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ไว้อย่างน่าสนใจ
ดังต่อไปนี้
1) หลักการพึ่งตนเอง ความเข้าใจในความหมายของหลักการพึ่งตนเองของคนทั่วไป
อยู่ที่ความสามารถในการพึ่งตนเองได้ทุกระดับ เพื่อมิให้ต้องเป็นภาระแก่ผู้อื่นหรือหมู่คณะ
หรื อ ความหมายในเรื่ อ งความเพี ย รพยายามที่ ต ้ อ งฝึ ก ฝนตนเองให้ ดี ซึ่ ง ไม่ ส ามารถจะมี
บุคคลอื่นท�ำให้ได้ หากพิจารณาในความหมายสูงสุดของพุทธธรรมแล้ว หลักการพึง่ ตนเอง หรือ
อัตตาหิ อัตตโน นาโถ มีความหมายเฉพาะถึงความสามารถในการพัฒนาสติปัญญาด้วยตนเอง
ด้วยการพิจารณา สิ่งต่างๆ อย่างแยบคาย เห็นความเป็นจริงของความไม่เที่ยงแท้แน่นอน
ความหมายเหล่ า นี้ เ มื่ อ น� ำ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ธิ บ ายในทางเศรษฐศาสตร์ ห รื อ กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจย่อมหมายถึงการเน้นการผลิตเพื่อการบริโภคเองเป็นหลัก ตรงกันข้ามกับหลักการ
แบ่งงานกันท�ำของหลักเศรษฐศาสตร์ ที่มุ่งท�ำงานตามความช�ำนาญ แล้วเอาผลผลิตที่ได้มา
แลกเปลี่ยนกัน ทุกฝ่ายก็จะได้ผลผลิตตามที่ตนต้องการและมีปริมาณมากกว่าที่ทุกคนพยายาม
จะผลิตทุกสิง่ ทุกอย่างเอง เรียกได้วา่ เป็นการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด
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2) ความไม่ประมาท หรืออัปปมาทธรรม เป็นหลักธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของ
ปั จ เจกชนหรื อ สั ง คมให้ อ ยู ่ กั บ ปั จ จุ บั น ขณะ เนื่ อ งจากความไม่ เ ที่ ย งแท้ แ น่ น อนของชี วิ ต
โดยมุ่งให้บรรลุประโยชน์ด้วยการไม่เพิกเฉย เอาใจใส่ กระตือรือร้น ขวนขวาย แก้ไขปรับปรุง
ส่วนที่แก้ไขได้ หรือเร่งประกอบคุณความดี หลักการนี้สามารถน�ำมาประยุกต์กับการด�ำเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงสูง โดยอธิบายว่าสิ่งใดก็ตามที่มีความเสี่ยงสูงผลตอบแทน
ที่ได้ก็จะสูงตามไปด้วย ในขณะเดียวกันความสูญเสียก็เกิดขึ้นสูงเช่นกัน ซึ่งเศรษฐศาสตร์
กระแสหลักอธิบายเรื่องนี้ว่า เป็นความพึงพอใจหรืออุปนิสัยตามธรรมชาติของแต่ละบุคคล
แต่พุทธเศรษฐศาสตร์พิจารณาว่าเป็นความโลภโดยที่ความโลภเป็นสาเหตุของความประมาท
ของผู้ที่จงใจเลือกที่จะเสี่ยง ส่งผลให้เกิดความประมาทและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของ
เศรษฐกิจส่วนตัว ครอบครัว ตลอดจนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
ถ้าหากใช้แนวพุทธเศรษฐศาสตร์อธิบาย พฤติกรรมที่ถูกต้องมีทางเดียวคือ ไม่โลภ และ
ไม่ประมาท เมื่อไม่โลภ ไม่ประมาทก็จะช่วยให้การบริหารจัดการเศรษฐกิจมีเหตุผล “เกษตร
ทฤษฎีใหม่” นับเป็นตัวอย่างในเชิงรูปธรรมที่ใช้หลักการบริหารด้วยการกระจายความเสี่ยง
ออกไป โดยการปลูกพืชที่หลากหลายเพื่อการบริโภคของตนเองเป็นหลักก่อนมีเหลือจึงขาย
การกระจายความเสี่ยงออกไปเช่นนี้ แม้จะท�ำให้ไม่รวยเร็วก็ไม่เป็นการเร่งไปหาความทุกข์
แนวคิดนี้จึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจได้ทุกแขนง
3) อหิงสธรรม คือธรรมที่ช่วยโน้มใจในทางเมตตากรุณา นั่นคือท�ำให้พ้นไปจากวิหิงสา
คือการข่มเหงเบียดเบียนและความรุนแรง จึงต้องใช้คู่กับขันติธรรม หรือความอดกลั้นที่มี
ต่อสิ่งยั่วยุ ที่จะท�ำให้เกิดโทสะหรือความโกรธและโมหะหรือความหลง ซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับสติ
หรื อความยั้งคิด อันเป็นเหตุให้ปัญญาท�ำ งานไม่ ไ ด้ การหาประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จจาก
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสงคราม เช่น การผลิตและการค้าอาวุธ เห็นได้ชัดเจนว่าก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่นตามมา แม้ผู้ประกอบกิจการจะได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงมาก
ก็ตาม  
โดยทั่วไป สังคมมักเข้าใจกันว่าการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จ�ำเป็นต้องใช้หลักการ
แข่งขันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด แต่การแข่งขันที่รุนแรงถึงขั้นเอาเป็นเอาตายเป็นสิ่งที่
สร้างหายนะทางเศรษฐกิจได้เช่นกัน เพราะมีฐานคิดที่เน้นแต่ผลประโยชน์ส่วนตนเองเป็นหลัก
ซึ่งพัฒนาเป็นความโลภได้โดยง่าย หลักการแข่งขันเช่นนี้จึงมีความขัดแย้งกันเองในเชิงตรรกะ
การด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยหลักอหิงสธรรมในแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ จึงน�ำ
หลั ก ความร่ ว มมื อ มาใช้ แ ทนการแข่ ง ขั น เพื่ อ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า นอกจากเป็ น ไปได้ จ ริ ง แล้ ว
ยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นกัน นับเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน ที่เน้นความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ (Full Engagement) แทนการจ้างงานอย่างเต็มที่
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(Full Employment) หรื อ แม้ แ ต่ แ นวคิ ด วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน อยู ่ บ นพื้ น ฐานความคิ ด ของ
การร่วมมือกันในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจแทนการเน้นประเด็นการแข่งขัน ทั้งนี้
เพื่อขจัดความคิดที่ยึดเอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งและความโลภ
4) สัมมาอาชีวะ ค�ำว่า สัมมาอาชีวะ หรือสัมมาชีพนั้น มิได้หมายถึงแต่การใช้แรงงาน
เพื่อให้เกิดผลผลิต แล้วได้รับปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพเป็นผลตอบแทนมาโดยชอบธรรมเท่านั้น
หากเป็ น ธรรมะที่ มี ค วามหมายรวมถึ ง การท� ำ หน้ า ที่ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ท� ำ ให้ ก ารวั ด คุ ณ ค่ า
ของงานจะวั ด เฉพาะมิ ติ ข องการสนองความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ไม่ ไ ด้
เพราะอาจเป็นการวัดความสามารถในการตอบสนองความต้องการด้วยตัณหาเท่านัน้ โดยละเลย
การพิจารณาว่าการปฏิบัติงานนั้น ได้เกื้อกูลต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานนั้นหรือต่อสังคมหรือไม่
จุดเน้นของการปฏิบัติงานใดๆ ในพุทธธรรมจึงเน้นอยู่ที่เจตนา หากเป็นการกระท�ำที่มีเจตนาดี
หรื อ จิ ต เป็ น กุ ศ ลแล้ ว ย่ อ มคาดหวั ง ได้ ว ่ า ผลลั พ ธ์ ที่ ต ามมาจะเป็ น ไปในทางที่ ดี ต ามหลั ก
ของกฎแห่งกรรม เพราะเจตนาดีหรือจิตที่เป็นกุศลหมายถึงความต้องการที่จะก่อให้เกิดผล
อันเกื้อกูลต่อชีวิตและสังคมด้วยเช่นกัน
การด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยหลักสัมมาอาชีวะจึงย่อมหมายความรวมถึงผล
ที่เกิดขึ้นในทางที่เกื้อกูลต่อมนุษย์และสังคม ด้วยเหตุนี้การด�ำรงเลี้ยงชีวิตด้วยการผลิตและค้า
อาวุธ หรือแม้แต่สารเคมีทใี่ ช้เป็นยาฆ่าแมลง สารเสพติดให้โทษ สารทีส่ ร้างความมึนเมา ทีท่ ำ� ให้
ขาดสติและความยั้งคิด ย่อมถือได้ว่าไม่เป็นไปตามหลักสัมมาอาชีวะ หรือในกรณีของการผลิต
ขนาดใหญ่ด้วยระบบสายพานที่ท�ำให้มนุษย์กลายเป็นคนงาน และคนงานกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เนื่องจากต้องท�ำงานในสภาวะที่บีบคั้น วุ่นวาย เร่งรีบ จึงเป็น
เรื่ อ งที่ ขั ด ต่ อ หลั ก สั ม มาอาชี ว ะเช่ น กั น เพราะเป็ น กิ จ กรรมที่ ล ดคุ ณ ค่ า และท� ำ ลายความ
เป็นมนุษย์ลง ไม่ส่งเสริมการด�ำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นมนุษย์ จึงเป็นการสมควรที่
ภาคอุตสาหกรรมควรได้รับการประเมินคุณค่าใหม่ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ให้ถูกต้อง
5) การไม่ เ บี ย ดเบี ย นตนเองและผู ้ อื่ น ถื อ ว่ า เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ของพระพุ ท ธธรรม
ในการด�ำเนินชีวิตเพื่อมุ่งสู่ความร่มเย็นเป็นสุขทั้งของปัจเจกชนและสังคม ในทางตรงกันข้าม
การด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก เพ่งเล็งไปที่ผลประโยชน์ส่วนตน
เป็นที่ตั้งและมีจุดเน้นอยู่ที่การสร้างความพอใจสูงสุด ด้วยการผลิตให้มากที่สุด ต้นทุนการผลิต
ต�่ำที่สุด และผลก�ำไรสูงที่สุดตลอดเวลา ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเป็นเช่นนี้
ก็ย่อมมีฝ่ายหนึ่งได้อีกฝ่ายหนึ่งเสียในลักษณะที่สุดโต่ง (Extreme Point) ผลลัพธ์โดยรวม
จึ ง เท่ า กั บ ศู น ย์ แต่ ห ากเปลี่ ย นจุ ด เน้ น จากผลประโยชน์ ส ่ ว นตนเป็ น หลั ก มาเป็ น การเน้ น
การไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น การแบ่งส่วนผลประโยชน์ในลักษณะที่ทุกฝ่ายต่างได้รับ
ผลประโยชน์ (Win-Win Situation) ก็เป็นไปได้ และกลับเป็นจุดสมดุลหรือจุดที่ดีที่สุด
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ของสังคม (Optimization) เพราะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
สามารถน�ำไปสู่ความสุขสงบหรือสันติสุขอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด
6) การละกิเลสและความโลภ กิเลส นั้นมีความหมายในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง “อวิชชา”
หรือความไม่รู้ ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับโมหะหรือความหลงผิด เมื่อมนุษย์มีความไม่รู้
หรือความหลงผิดย่อมปล่อยให้ชีวิตด�ำเนินไปตามสัญชาตญาณ ซึ่งแม้สัญชาตญาณจะมีข้อดี
คือช่วยให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอด แต่การมีชีวิตอยู่รอดโดยไม่พัฒนาสติปัญญาให้ก้าวหน้าจนไป
พ้นสัญชาตญาณ มนุษย์ก็จะมีชีวิตไม่แตกต่างไปจากสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ หรืออาจเลวร้าย
ยิ่งกว่า เนื่องจากมนุษย์ถูกกิเลสและความโลภเข้าครอบง�ำได้ง่ายกว่าสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ผลของการถูกครอบง�ำท�ำให้เกิดการท�ำลายล้างดังได้กล่าวไปมากแล้วจึงไม่ขอกล่าวซ�้ำในที่นี้
การปลอดจากการครอบง�ำโดยกิเลสและความโลภจะท�ำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าในรูปแบบใด จะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสังคมแทนที่จะเป็นโทษและสร้างปัญหา
ให้กับมนุษย์และสังคมในที่สุด
7) ความซื่ อ สั ต ย์ สุจ ริ ต ความละอายและเกรงกลั วต่ อ บาปการกระท� ำ ความผิ ด
หรือหิริโอตตัปปะ เป็นหลักพุทธธรรมที่เน้นการมีชีวิตที่มีจิตเป็นกุศลหรือเจตนาดีต่อผู้อื่น
ธรรมะข้อนี้มีข้อดีที่ท�ำให้จิตสะอาดบริสุทธิ์ จิตที่สะอาดย่อมมีความสงบและมีสติที่มั่นคงได้ง่าย
ซึ่งเป็นรากฐานของความสว่าง คือปัญญา ดังได้กล่าวแล้วว่าเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่น�ำไปสู่
ความพ้ น ทุ ก ข์ เศรษฐศาสตร์ ก ระแสหลั ก ไม่ ไ ด้ เ น้ น ประเด็ น นี้ แต่ เ น้ น การแสวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองเป็นส�ำคัญ ส่วนความซื่อสัตย์สุจริตจะมีหรือไม่มี มิใช่เรื่องส�ำคัญ
เพราะจะถูกควบคุมโดยสัญญาและการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองจากคนอื่นๆ แต่
ขณะเดียวกันระบบตลาดจะท�ำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนของการตลาดต�่ำ
เกิดจากความเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Trust) ซึ่งเป็นทุนทางสังคม (Social Capital) อย่างหนึ่ง
โดยปัจจัยที่มีส่วนส�ำคัญที่ช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก็คือความซื่อสัตย์สุจริต ความละอาย
หรือเกรงกลัวต่อความผิดนั่นเอง
		 2.1.2 พุ ท ธเศรษฐศาสตร์ : บทเรี ย นของชุ ม ชนและองค์ ก รในสั ง คมไทย
ในส่วนนี้ผู้วิจัย จะน�ำเสนอการวิเคราะห์การน�ำหลักพุทธธรรม หลักพุทธเศรษฐศาสตร์ของ
ชุมชนและองค์กรในสังคมไทยที่อยู่บนพื้นฐานของการแบ่งปัน ลดการเบียดเบียน ซึ่งก็คือ
“ความรับผิดชอบทางสังคมเชิงพุทธ” รูปแบบหนึ่ง โดยผู้วิจัยจะน�ำเสนอการด�ำเนินงาน
ขององค์กรต่างๆ ที่ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมและหลักพุทธเศรษฐศาสตร์ ดังต่อไปนี้
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			 2.1.2.1 มูลนิธิวัดปัญญานันทาราม พระปัญญานันทมุนี (ส.ณ.สุภโร) เจ้าอาวาส
วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ศิษย์เอกของหลวงพ่อปัญญา
นันทภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี ได้เมตตาแสดงทัศนะไว้อย่าง
น่าสนใจและแหลมคมทางความคิดยิ่งนักว่า สังคมไทยถูกแรงเหวี่ยงทางความคิดของโลก
ตะวันตก ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง ทัง้ ทางด้านวิถชี วี ติ และวัฒนธรรม เช่นค�ำว่า อารยประเทศ
คือประเทศที่มีอารยธรรม หมายถึงพัฒนาแล้ว แต่เมื่อกลับมาดูประเทศไทยถือว่ายังไม่พัฒนา
จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นการใหญ่จากภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมด้านศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณี จากหยุดวันโกน วันพระ มาเป็นวันเสาร์ - อาทิตย์ เพื่อให้เกิดความทัดเทียมกับ
นานาอารยประเทศ เมื่อมาถึง ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ก็ก่อให้เกิดการไหลบ่าของ
วัตถุนิยม จนเกิดวัฒนธรรมบริโภคนิยม (Consumerism)เน้นความสะดวกมากกว่าสาระ ท�ำให้
เกิ ด กลุ ่ ม บริ ษั ท หรื อ ค่ า ยต่ า งๆ กุ ม ชะตากรรมสั ง คม ท� ำ ให้ อุ ต สาหกรรมหลายประเภท
ต้องล่มสลาย แม้การเงินการคลังระดับประเทศก็กระทบแล้วระบาดไปทั่วโลก จนเกิด ยุค IMF
ยิ่งมาถึงยุคปัจจุบันการเข้ามาของ IT (Information Technology) แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง
วันต่อวันเป็นโลกออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) จนมาถึง 3G (3rd Generation Mobile
Telecommunications) แล้วก็ยังมีเรื่องของการประกันคุณภาพ ISO (International
Organization for Standardization) ส่งผลให้ประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน ซึ่งจะ
เกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ ก่อให้เกิดโลกส่วนตัวมากขึ้น ส่วนครอบครัว สังคมล่มสลาย    
พระปั ญ ญานั น ทมุ นี ท่ า นปรารภถึ ง เหตุ แ ละปั จ จั ย ของการด� ำ เนิ น โครงการว่ า
“วัดเคยเป็นศูนย์กลางของชุมชน ก�ำลังถูกกระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยมเข้ามามีบทบาท ท�ำให้
วัด ในฐานะทีเ่ คยเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน (บวร) ซึง่ เป็น ธรรมนิยม
ปฏิบัตินิยม เกิดการเปลี่ยนแปลง วัดกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นศูนย์ธุรกิจชุมชน ดังนั้น
ค�ำว่า “สัพเพ สัตตา - สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็เลือนหายไป
คนมีชีวิตแต่จะขาดชีวา”การระบาดของสิ่งเสพติดก็จะรุนแรงมากขึ้น สังคมประสบวิกฤตต่างๆ
มากมาย อาทิ วิกฤตทางการเมือง วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตสังคม และวิกฤตทางธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม อุบัติภัยและโรคระบาดต่างๆ นานาอันเป็นโทษต่อสุขภาวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วิกฤตทางศีลธรรม จนบางครั้ง “มัวแต่แก้ปัญหาเศรษฐกิจ จนลืมความวิปริตทางศีลธรรม หาก
ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ มนุษยชาติจะเลวร้ายกว่าสัตว์เดรัจฉาน””
จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ท�ำให้มูลนิธิวัดปัญญานันทารามจับมือร่วมกับส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) จัดท�ำโครงการพัฒนาวัดวิถพี ทุ ธเฉลิมพระเกียรติ
โดยมีเจตจ�ำนงที่จะพัฒนาวัดอย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุมสุขภาวะองค์รวมทั้ง 4 มิติ ทั้ง
สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา ตลอดจน
29

สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในวัด ส่งเสริมให้คนเข้าวัดฟังเทศน์และปฏิบัติธรรมใน
วันอาทิตย์ ผ่านการสร้างเครือข่ายต้นแบบวัดวันอาทิตย์ทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้วัดกลับมา
เป็นศูนย์กลางของชุมชนอีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนมีบทบาทส�ำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนในสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
กิจกรรมเชิงพุทธกับการประยุกต์สู่สังคม การท�ำงานของมูลนิธิวัดปัญญานันทารามนั้น
ได้ใช้หลัก “บวร” อันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นฐานในการขับเคลื่อนงาน ผ่านการน�ำหลัก
พุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งกายและจิต โดยใช้
หลักธรรมสัปปายะ (5 สบาย) อันประกอบด้วย 1) อาวาสสบาย มุ่งเน้นพัฒนาวัดให้มี
ความร่มรื่น สะอาดตา  2) อาหารสบาย มุ่งพินิจในเรื่องโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ 3) บุคคล
สบาย เน้นบุคคลที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงาม   4) ภัสสสบาย เน้นการพูดคุยที่เป็น
ประโยชน์เกิดเกื้อกูล เน้นการพัฒนาสุขภาพจิต ผ่านการเดินจงกรม ท�ำสมาธิ และสุดท้าย
5) ธรรมะสบาย เน้นการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม รักษาศีล เป็นต้น  ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาวัดให้เป็น
องค์กรแห่งสุขภาวะ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในวัดและฆราวาสทั่วไป ตลอดจน
พัฒนาวัดให้กลับมาเป็นศูนย์กลางของชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมเปิดวัดวันอาทิตย์ ส�ำหรับ
พื้นที่แห่งการปฏิบัติธรรม สร้างเสริมสุขภาวะจิตให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุขตามหลักทางพระพุทธศาสนา
2.1.2.2 มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือที่รู้จักกันในชื่อ
นามปากกา “ว.วชิรเมธี” พระนักเผยแผ่สมัยใหม่ที่มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์สู่สังคม ผ่านทาง
สื่ อ โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ สื่ อ ออนไลน์ ตลอดจนงานเขี ย นทางพระพุ ท ธศาสนา ที่ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ
ในการให้ข้อคิด เตือนสติแก่สังคม ในการด�ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้ก่อตั้ง
มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีที่มาจากการที่ลูกศิษย์ได้ถวายที่ดินให้ท่าน โดยในอดีต
เคยเป็นไร่ลนิ้ จี่ ประกอบกับพืน้ ทีบ่ ริเวณนัน้ ท่านเข้ามาปลีกวิเวก เพือ่ ปฏิบตั ธิ รรมอยูเ่ ป็นประจ�ำ 
ท่านจึงพัฒนาพืน้ ทีน่ เี้ ป็นศูนย์วปิ สั สนา โดยตัง้ ชือ่ ว่า “ศูนย์วปิ สั สนาไร่เชิญตะวัน” ซึ่งมีที่มาจาก
พื้นที่นี้ติดกับภูเขาทางทิศตะวันออก เมื่อถึงเวลาเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาระหว่างช่องว่างของ
ภูเขา จึงเป็นที่มาของชื่อไร่เชิญตะวัน ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน ตั้งอยู่ ณ บ้านใหม่สันป่าเหียง
ต�ำบลห้วยสัก อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ต่อมา เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555
พระมหาวุ ฒิ ชั ย วชิ ร เมธี ได้ พั ฒ นาศู น ย์ วิ ป ั ส สนาไร่ เ ชิ ญ ตะวั น ขึ้ น เป็ น มหาวิ ช ชาลั ย
พุ ท ธเศรษฐศาสตร์ (Mahavijjalaya of Buddhist Economics) เพื่ อ เป็ น สถาบั น
การศึ ก ษาทางเลื อ ก โดยน� ำ เสนอกระบวนทั ศ น์ ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น บนฐานคิ ด ของ
พุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ มุ่งส่งเสริมการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้
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ทางด้านพระพุทธศาสนาเน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในทุกรูปแบบ สามารถประยุกต์
หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาสังคม สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และก้าวข้ามความขัดแย้งระหว่างลัทธินิกายในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ อีกด้วย
		 กิจกรรมเชิงพุทธกับการประยุกต์สู่สังคม มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ หรือ
ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวันนั้น ได้มุ่งเน้นพัฒนาสังคมให้เกิดสันติภาพ ท่ามกลางสังคมที่
หลากหลายทางความคิด ทั้งนี้ เพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม ให้มนุษย์มีสติในการ
ด�ำเนินชีวิต รู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข โดยท่านได้ใช้
พื้ น ที่ ศู น ย์ วิ ป ั ส สนาไร่ เ ชิ ญ ตะวั น ส� ำ หรั บ อบรม ในการอบรมนั้ น ท่ า นได้ ส อนถึ ง การ
ด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคมตามหลักพระพุทธศาสนา ให้มนุษย์รจู้ กั สันติทแี่ ท้จริง อันได้แก่ “นิพพาน”
อันเป็นการละทิ้งกิเลส สิ้นตัณหา รวมถึงการวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้เกิดสมาธิ สร้างจิตใจ
ให้สงบ มีสติในการด�ำเนินชีวิต และนอกจากนี้ท่านยังสอนถึงองค์ความรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับ
เกษตรธรรมชาติ รวมถึงการศึกษารูปแบบการวิจัย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
ความรู้ร่วมกัน ทั้งในหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา การเผยแผ่หลักธรรมสู่สังคม และ
เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ อีกด้วย
มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์มุ่งเน้นที่จะใช้หลักพุทธธรรม ในการสร้างสันติภาพ
ให้เกิดขึ้นในสังคม ให้มนุษย์มีสติในการด�ำเนินชีวิต รู้จักความพอเพียง รู้จักรับฟังความเห็น
ที่หลากหลาย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้สังคมมีความสงบสุข ก้าวข้าม
ความขัดแย้ง น�ำไปสู่การเกิดสันติภาพขึ้นในสังคม
		 2.1.2.3 วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จังหวัดเชียงใหม่ แต่เดิมเป็นพระธาตุเก่าแก่
ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางป่าเขา ถูกปล่อยทิ้งร้างไร้คนดูแล ภายนอกถูกไฟป่าเผาไหม้จนเป็น
คราบด�ำ  เนื่องจากบริเวณนี้เป็นแหล่งรวมของหินชนิดหนึ่งที่ติดไฟได้ ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียก
กันว่า “หินเหล็กไฟ” และได้น�ำหินเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ� ำวันมาโดยตลอด
จนกระทั่งไฟฟ้าเข้ามามีอิทธิพลแทนที่ ในเวลาต่อมาครูบาเจ้าศรีวิชัยและครูบาเจ้าอุปาระ
ได้ เข้ า มาจาริก แสวงบุญในบริเ วณนี้ จนมาพบกั บพระธาตุ เ ก่ า ที่ ถู ก ทิ้ ง ร้ า ง จึ ง ได้ น�ำ คณะ
ชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ขึ้นมาบูรณะก่อสร้างจนแล้วเสร็จ แล้วตั้งชื่อว่า
“พระธาตุน�้ำออกรู” เพราะบริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน�้ำที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อระยะเวลาผ่านไป
พระธาตุน�้ำออกรูแห่งนี้ ก็ได้ถูกทิ้งร้างเช่นในอดีต เนื่องจากบนยอดดอยไร้ซึ่งผู้คนอยู่อาศัย
จนกระทั่งมีพระหนุ่มสายวัดป่าได้เดินทางมาจากแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านมาจาริก
แสวงบุญและปักหลักตัง้ ส�ำนักปฏิบตั ธิ รรมบริเวณทีช่ าวบ้านเรียกกันว่า “ทุง่ มะกอก” และได้ยนิ
เรื่ อ งเล่ า จากชาวบ้ า นถึ ง ความเป็ น มาของพระธาตุ เ ก่ า แก่ บ นยอดดอย ต่ อ มาในปี
พ.ศ. 2548 พระหนุ่มรูปหนี่งพร้อมกับคณะ ได้เดินทางขึ้นไปสักการะโดยใช้เส้นทางหาของป่า
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และล่าสัตว์ของชาวบ้าน จนเมื่อขึ้นไปถึงบนยอดดอย ก็ได้พบกับองค์พระธาตุที่ไม่น่ามีใคร
ขึ้นมาสร้างได้ บริเวณองค์พระธาตุมีหญ้ารกร้างปกคลุม และมีตะไคร่น�้ำจับเกาะอยู่ทั่วบริเวณ
อีกทั้งยังมีร่องรอยของการถูกไฟไหม้ท�ำให้บริเวณภายนอกขององค์พระธาตุด�ำไปหมด แลดู
ไม่นา่ สักการะเป็นอย่างยิง่ ครัน้ เมือ่ จะเดินทางกลับ พระหนุม่ ได้พลัดหลงกับคณะ หาทางลงจาก
ยอดดอยไม่ได้ ท่านจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระบรมธาตุว่า “ถ้าข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับที่นี่ ก็จะมาช่วยบูรณปฏิสังขรณ์” หลังจากนั้นจึงสามารถเดินลงจากยอดดอยได้อย่าง
ปลอดภัย
หลังจากนั้นในปีเดียวกัน ท่านได้น�ำคณะพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งสารทิศ ด�ำเนินการ
ปฏิสังขรณ์บูรณะจนเสร็จเรียบร้อย อีกทั้งยังก่อสร้างพระมณฑปจัตุรมุขวิหารครอบสถูป
โดยหวังให้เป็นธรรมสถานบนยอดดอย และท�ำการขนานนามใหม่ว่า “วัดพระบรมธาตุ
ดอยผาส้ม” โดยมีพระหนุ่มที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “หลวงพ่อโต้ง” หรือพระครูธรรมคุต
(สรยุทธ ชยปฺญโญ) เป็นผูด้ แู ล ซึง่ ทีผ่ า่ นมาท่านพัฒนาท้องถิน่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาจนถึงปัจจุบัน
		
กิจกรรมเชิงพุทธกับการประยุกต์สู่สังคม การท�ำงานของพระสรยุทธ ชยปญฺโญ นั้น
ท่านได้ใช้หลัก “บวร” เป็นหลักในการพัฒนา โดยอาศัยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก โดยมีการด�ำเนินการดังนี้
1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับมามี
ความอุดมสมบูรณ์ โดยร่วมมือกับชุมชนในการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น อาทิ ฝายคอนกรีต
ฝายธรรมชาติปลูกแฝก พร้อมทัง้ จัดท�ำแก้มลิงและแนวป้องกันไฟป่า ทัง้ นี้ เพือ่ พัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถเพาะปลูกพืชผักได้อย่างยั่งยืน
พร้อมที่จะเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มาก เพียงพอส�ำหรับเลี้ยงตนเองและแบ่งปันผู้อื่น นอกจากนี้
ยังรวมถึงการสร้างพลังงานทดแทน ผ่านการน�ำน�้ำมันเก่ามาจัดท�ำเป็นน�้ำมันไบโอดีเซล การใช้
พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ อาทิ พลังงานลม แก๊สชีวภาพที่เกิดขึ้นจากการหมักมูลสัตว์
2) ด้านการส่งเสริมอาชีพ เน้นการเปลี่ยนรูปแบบการท�ำการเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็น
เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน น�ำวัสดุที่เหลือใช้มาจัดการพัฒนา ผ่านการน�ำความรู้ท้องถิ่น
และศาสตร์สมัยใหม่ประยุกต์เข้าด้วยกัน จัดท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน อาทิ น�ำ้ ยาอเนกประสงค์
แชมพู สบู่ โดยไม่ใช้สารเคมี สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยน�ำหลักสัมมาอาชีวะ
มาใช้ในการสร้างอาชีพที่สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
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3) ด้านการศึกษา มุง่ เน้นจัดการศึกษาทีส่ อดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยจัดการศึกษา
แบบ “โฮมสคูล” แก่คนในชุมชน เน้นองค์ความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เสริมสร้างทักษะชีวติ ทักษะ
อาชีพ และทักษะวิชาการไปพร้อมๆ กัน อาทิ การดูแลต้นน�้ำ การสร้างฝาย เพาะกล้าไม้ ดูแล
สัตว์ หมอสมุนไพร คัดพันธุพ์ ชื ปลูกข้าว การถนอมอาหาร ทัง้ นี้ เมือ่ จบการศึกษาสามารถท�ำงาน
สื บ สานอาชี พ ของพ่ อ แม่ ไ ด้ สร้ า งอาชี พ และสร้ า งรายได้ แ ก่ ต นเอง รวมถึ ง ดู แ ลรั ก ษา
มรดกที่ดินของบรรพบุรุษต่อไป
โดยสรุปวัดบรมธาตุดอยผาส้ม ได้น�ำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
โดยเฉพาะการใช้หลักพระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้อธิบายความสัมพันธ์ของพระสงฆ์
ในการอยูร่ ว่ มกัน พึง่ พาอาศัยกันกับชุมชน ผ่านการให้ความส�ำคัญกับการฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อม พร้อม
ทั้งน�ำทรัพยากรธรรมชาติมาพัฒนาเป็นพลังงานสะอาดสร้างผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้แก่ชุมชน
ตลอดจนสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป
		 2.1.2.4 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในปี
พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม ซึ่ง
เป็น 1 ใน 9 ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกของมหาวิทยาลัย เพื่อน�ำไปสู่การจัดตั้งวิทยาลัย
โพธิ วิ ช ชาลั ย ในพื้ น ที่ 4 จั ง หวั ด ชายแดนที่ ติ ด ต่ อ กั บ 4 ประเทศเพื่ อ นบ้ า น อั น ได้ แ ก่
โพธิวิชชาลัย สระแก้ว ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ด�ำเนินการปีการศึกษา 2552  โพธิวิชชาลัย
มศว ตาก ติดกับประเทศพม่า ด�ำเนินการปีการศึกษา 2554 โพธิวิชชาลัย มศว สตูล ติดกับ
ประเทศมาเลเซีย อยู่ในช่วงการประสานงาน และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว น่าน-อุตรดิตถ์
ติดกับประเทศลาว โดยได้รับความร่วมมือจาก 5 ภาคีเครือข่ายเป็นพลังในการขับเคลื่อน ได้แก่
ภาคีราชการและความมั่นคงที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ภาคีภาคธุรกิจเพื่อสังคมหรือ
บริษัทน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด มหาชน ภาคีภาคประชาสังคมและสื่อร่วมกับภาคีเครือข่าย
ภาคี ภ าคประชาชนร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยสนั บ สนุ น โครงการเครื อ ข่ า ยเกษตรอิ น ทรี ย ์
สร้างสัมมาอาชีพชุมชน ร่วมระดมความคิด ให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดตั้งวิทยาลัย
โพธิวิชชาลัยและหลักสูตรวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย รวมทั้งระดมพลังในการก่อสร้างอาคาร
ทรงงานบ้านดิน อาคารอเนกประสงค์และอาคารบ้านไทยภาคีภาควิชาการ ร่วมกับภาคี
เครือข่าย ลงพื้นที่ร่วมงานกับทุกภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ แสวงหาความร่วมมือ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปอุดมศึกษาภาคชุมชน สร้างโอกาสการศึกษาให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติความเหลื่อมล�้ำที่เกิดขึ้นในสังคม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
ที่ไม่แปลกแยกจากชุมชน โดยสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้หลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องเข้ามาพัฒนาชุมชนท้องถิน่ ตลอดจนสร้างพืน้ ที่
และเครือข่ายแหล่งความรู้ตลอดชีวิตของการศึกษาในระบบ การศึกษาทางเลือกและการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม บนฐานของความร่วมมือสูส่ มั มาชีพทีย่ งั ประโยชน์
ต่อชุมชน เมื่อจบไปแล้วสามารถน�ำความรู้ดังกล่าวมาใช้พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
		 กิ จ กรรมเชิ ง พุ ท ธกั บ การประยุ ก ต์ สู ่ สั ง คม ในฐานะที่ วิ ท ยาลั ย โพธิ วิ ช ชาลั ย
เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาที่พัฒนานิสิตในด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยหวังว่าเมื่อจบ
การศึ ก ษาแล้ ว สามารถน� ำ องค์ ค วามรู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาพั ฒ นาชุ ม ชนตามภู มิ ล� ำ เนาของตน
ซึง่ องค์ความรูท้ นี่ ำ� มาใช้มีทั้งองค์ความรู้ ศาสตร์สมัยใหม่ด้านเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาที่ยั่งยืน
รวมถึงองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การน�ำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
พัฒนาชุมชน สร้างรายได้ สร้างอาชีพแก่คนในชุมชน นอกจากนี้ยังมุ่งสอนให้มีหิริโอตัปปะ
ในการท�ำงาน กล่าวคือ มีความซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักละอายต่อบาป ซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐาน
ส�ำหรับมนุษย์ในการท�ำงานพัฒนาสังคม
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยมีผลงานเด่นอันเป็นที่ประจักษ์ อาทิ การส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และการจัดการความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน
ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เน้นการท�ำเกษตรอินทรียแ์ บบผสมผสาน
ตลอดจนปลูกพืชพลังงานทดแทนเพื่อการพึ่งพาตนเอง และท้ายที่สุดการจับมือร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ อาทิ จังหวัดสระแก้ว ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ผ่านการน�ำองค์ความรู้ต่างๆ
มาประยุกต์ใช้ ท�ำให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้ท้องถิ่น เกิดชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็งและพึ่งพา
ตนเองได้
		
2.1.2.5 มูลนิธิสยามกัมมาจล ในปี พ.ศ. 2538 ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ก่อตั้ง
“มูลนิธิสยามกัมมาจล” เพื่อเป็นหน่วยงานที่ด�ำเนินการในด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร
ซึ่งในระยะแรก มูลนิธิสยามกัมมาจล มีบทบาทในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาศิลป
วั ฒ นธรรม การอนุรัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และด้ วยความตระหนั ก ถึ ง
ความส�ำคัญของการพัฒนาเยาวชน จะเติบโตเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
ธนาคารได้มอบหมายให้ มูลนิธิสยามกัมมาจล เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินกิจกรรม
ด้านการพัฒนาเยาวชน ผ่านโครงการต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการพัฒนา
สังคม โดยใช้ศาสตร์ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน ตลอดจนลดความเหลื่อมล�้ำ
ที่เกิดขึ้นในสังคม

34

		 กิจกรรมเชิงพุทธกับการประยุกต์สสู่ งั คม การท�ำงานของมูลนิธสิ ยามกัมมาจล มุง่ เน้น
ที่จะพัฒนาสังคม ผ่านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ท้องถิ่น
องค์ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือแม้แต่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาก็ตาม โดยมีกลุ่มเป้าหมายส�ำคัญ คือ กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนในอนาคต ซึ่งกระบวนการท�ำงานของมูลนิธิสยาม
กัมมาจลนั้น เน้นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ การน�ำ
ทุนทางสังคมทีม่ อี ยูม่ าต่อยอดให้เกิดประโยชน์ สร้างกระบวนการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วม รวมถึง
ได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อหาข้อสรุปและน�ำมาพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ มูลนิธิสยามกัมมาจล
ได้จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน ชื่อว่า “สงขลาฟอรั่ม” ซึ่งก่อตัวขึ้นตามแนวคิดของความเป็น
ประชาสังคม และการรวมตัวของอาสาสมัครทางสังคม หลากหลายอาชีพ ในการด�ำเนินงานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ในเรื่องของการดูแลหาดทรายในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยท�ำการ
ศึกษาวิจยั ร่วมกับหน่วยงานทางวิชาการภายนอก อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยา
เกษตรศาสตร์ รวมไปถึงการก่อตั้งกลุ่มอาสาเฝ้าระวังรักษาชายหาด และเปิดห้องเรียน
“หาดสมิหลา” ภายใต้หลักคิด เรียนรู้จากประเด็นใดประเด็นหนึ่งให้รู้จริง เห็นจริง จะสามารถ
เรียนรู้ เชื่อมโยงไปสู่ประเด็นอื่นๆ ของบ้านเมือง และก่อเกิดจิตส�ำนึกพลเมืองได้มูลนิธิ
สยามกัมมาจล มุ่งเน้นที่พัฒนาชุมชน ผ่านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะ
ด้านความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการน�ำมาต่อยอดพัฒนา ผ่านกระบวนการเปิดเวทีทาง
ความคิด เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น
สร้างรายได้และสร้างอาชีพแก่ชุมชน สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สามารถพึ่งตนเองได้ เกิดเป็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
		 2.1.2.6 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อน�ำความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่
บุคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ
โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย จึงมุ่งเน้น
เปลี่ยนแปลงการท�ำบุญในรูปแบบใหม่ ที่ใช้เครื่องมือ บริหารอุตสาหกรรม “5 ส” เป็น
กลไกในการเปลีย่ นให้คนในสังคมหันมาท�ำบุญด้วย “แรงใจ” มากกว่าท�ำบุญด้วย “แรงเงิน” จึง
เป็นที่มาของการจับมือร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ในการ
จัดท�ำโครงการ “วัดสร้างสุข” เพื่อมุ่งให้พระสงฆ์เป็นผู้น�ำในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาวัด ผ่าน
การน�ำแนวคิด 5 ส จากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสังคมไทย โดยร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนคนในชุมชนท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาวัด
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ให้ ก ลั บ มาเป็ น ศู น ย์ ก ลางชุ ม ชน เป็ น แหล่ ง ที่ พึ่ ง ทางจิ ต ใจของประชาชน ตลอดจนสร้ า ง
จิตสาธารณะให้เกิดขึ้นแก่คนในสังคม
		 กิ จ กรรมเชิ ง พุ ท ธกั บ การประยุ ก ต์ สู ่ สั ง คม การด� ำ เนิ น งานของสมาคมส่ ง เสริ ม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ใช้หลัก “บวร” เป็นฐานในการด�ำเนินงาน ผ่านการประยุกต์ใช้หลัก
พุทธธรรมเป็นกลไกส�ำคัญ ในการด�ำเนินงาน 5 ส อันได้แก่ สัปปายะ ในทีน่ จี้ ะมุง่ เน้นไปที่ อาวาส
สบาย หมายถึง การมุ่งเน้นพัฒนาวัดให้มีความร่มรื่น สะอาดตา โดยใช้แนวคิด 5 ส ในการ
ท�ำงานร่วมกันทั้งพระสงฆ์ สามเณร ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง รวมถึงบุคลากรจากสถาบัน
การศึกษาและองค์กรภาคเอกชนอื่นๆ ที่มีจิตอาสาร่วมกันพัฒนาวัด โดยมุ่งเน้นสะสาง ลดสิ่งที่
ไม่จ�ำเป็นออกไป จัดสรรสิ่งต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลรักษาพื้นที่บริเวณวัดให้มีความ
สะอาด เรียบร้อย ตลอดจนสร้างมาตรฐานการท�ำงาน สร้างวินัยให้แก่พระสงฆ์ ในการดูแล
ความสะอาดวัดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้วัด ในฐานะศาสนสถานที่ส�ำคัญมีความร่มรื่น
เหมาะแก่การท�ำบุญ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม เป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่คนในสังคม อีกทั้งเป็นการสร้าง
จิตส�ำนึกสาธารณะให้เกิดขึ้นแก่คนในสังคมอีกด้วย ซึ่งในระยะต่อไปนั้น สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มีแนวคิดที่จะขยายการด�ำเนินงาน 5 ส ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยมุ่ง
เน้นพัฒนาวัดตามแนวคิด 5 ส ผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทัง้ องค์กรสงฆ์ชาวบ้านในชุมชน
สถานศึกษา รวมถึงองค์กรภาคเอกชน ในการด�ำเนินงาน 5 ส ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน
		 2.1.2.7 บริษัท ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท จ�ำกัด ตั้งอยู่บริเวณหาดทุ่งวัวแล่น ต�ำบล
สะพลี อ�ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2525 มีความสงบ เป็นแหล่งที่มีชายหาด
ที่ ดี ที่ สุ ด ของภาคใต้ ใ นอ่ า วไทย มี ค วามลาดชั น น้ อ ยมาก หาดทรายละเอี ย ดขาวสะอาด
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2540 ได้เกิดวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย ท�ำให้ภาวะเศรษฐกิจซบเซา ส่งผลต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิต
ของคนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ชุมพร คาบาน่าเองก็ได้รับผลกระทบเองเช่นกัน จ�ำนวน
ลูกค้าลดลง เกิดภาระหนี้สินมากมาย รวมถึงการก่อสร้างโรมแรมใหม่เพิ่มเติมต้องหยุดชะงัก
อีกทั้งยังเกิดวิกฤตน�้ำท่วมหนักในจังหวัดชุมพรอีก เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดก็ว่าได้
ท่ามกลางวิกฤตการณ์ปัญหาต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามา น�ำมาสู่การเกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงส่งคณะท�ำงานกองงานส่วนพระองค์
ลงมาท�ำโครงการแก้มลิงแก้ปัญหาน�้ำท่วมในชุมพร คณะท�ำงานได้มาพักที่รีสอร์ท เป็นโอกาส
ให้เห็นเบื้องหลังการท�ำงานของทางส�ำนักพระราชวัง ทางรีสอร์ทจึงหันมาสนใจกับแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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		 กิจกรรมเชิงพุทธกับการประยุกต์สู่สังคม จากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ครัง้ ใหญ่นนั้ น�ำมาสูก่ ารศึกษาและน�ำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ำเนินงาน
ของรีสอร์ท โดยริเริ่มจัดตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาธรรมชาติให้มีความ
ยั่งยืน ผ่านกลไกต่างๆ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม
ในการสร้างรายได้สู่รีสอร์ทและชาวบ้านในชุมชนละแวกนั้นด้วย ซึ่งกระบวนการท�ำงานของ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้านส�ำคัญ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ดังนี้
1) ด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนาและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดม
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน ผ่านการจัดกิจกรรม อาทิ การดูแลรักษาพื้นที่ชายหาดให้ปลอดขยะ
การด�ำน�้ำเก็บขยะใต้ท้องทะเล การน�ำกากอาหารมาใช้ท�ำปุ๋ยชีวภาพ และบ�ำบัดน�้ำเสีย
การผลิตพลังงานใช้เองในรูปแบบของน�้ำมันไบโอดีเซล การจัดท�ำฝายกั้นน�้ำ  นอกจากนี้ยังมี
พืชสวนครัว ผัก ผลไม้ ตลอดจนการจัดท�ำ  “บ้านอนุรักษ์” ส�ำหรับใช้เป็นต้นแบบการก่อสร้าง
อาคารที่พักภายในรีสอร์ททั้งหมด ที่มีความคงทนและรับแรงลม พายุ หรือแรงแผ่นดินไหว
2) ด้านการส่งเสริมอาชีพ จัดท�ำปุ๋ยชีวภาพสูตรต่างๆ โรงสีข้าวชุมชน จัดท�ำขนมปัง
ข้าวกล้อง ส�ำหรับใช้ภายในรีสอร์ทและจัดจ�ำหน่าย จัดตั้งบริษัทอุ้มชูไม่จ�ำกัด ซึ่งเกิดจาก
ความร่วมมือกันระหว่างกรรมการผู้จัดการรีสอร์ท กับพนักงาน ซึ่งท�ำงานในอาชีพที่ถนัดและ
สนใจ ผ่านการน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ อาทิ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาทอง กาแฟ
สารสิน สร้างรายได้สู่รีสอร์ท และชุมชนเป็นจ�ำนวนมาก
ชุ ม พร คาบาน่ า รี ส อร์ ท นอกจากใช้ ห ลั ก การพึ่ ง ตนเองในการด� ำ เนิ น งานแล้ ว
สิ่งส�ำคัญที่สุด คือแนวคิดที่ว่า “เราไม่ใช่โรงแรมแต่เหมือนหมู่บ้าน”จากแนวคิดดังกล่าว
ท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรีสอร์ทและชุมชนท้องถิ่น ในการท�ำงานและพึ่งพาอาศัยร่วมกัน
ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่างๆ สร้างรายได้ให้แก่รีสอร์ทและชุมชนเป็นจ�ำนวนมาก ตลอดจน
การร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การศึกษาของชลวิทย์ เจียรจิตต์ (2557) ได้อธิบายให้เห็นแนวคิดและกรณีตัวอย่าง
ดังกล่าวว่า พุทธเศรษฐศาสตร์นั้นเป็นการน�ำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้กับเศรษฐศาสตร์
เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ใ นการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ โดยยึ ด หลั ก ทาง
สายกลางและเป็นไปตามกฎธรรมชาติเพื่อพัฒนาชีวิตมนุษย์ เป้าหมายของพุทธเศรษฐศาสตร์
เพื่อแสวงหาความสุขเป็นความสุขจากการหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นความสุข
ที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น และต้องเห็นแจ้งด้วยตนเอง หลังจากที่ได้ผ่านการฝึกฝนและ
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ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ได้แก่ การพัฒนา
ด้านพฤติกรรม สมรรถภาพทางจิต การมีคุณธรรมและเกิดปัญญา เพื่อพัฒนาชีวิตมนุษย์
โดยพุทธเศรษฐศาสตร์มีแนวทางด�ำเนินไปตามกฎธรรมชาติ ใช้ชีวิตและเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง
ตามความเป็นจริงตามธรรมชาติโดยยึดหลักทางสายกลางเป็นมัชฌิมา มีความพอดี พอประมาณ
ได้ดุลยภาพไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตให้สมดุลสอดคล้อง
กับองค์ประกอบ 3 อย่างคือ มนุษย์ ธรรมชาติ และสังคมซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
จึงเป็นแนวทางพัฒนาทีย่ งั่ ยืนโดยผ่านกระบวนการศีล การประพฤติปฏิบตั ใิ ห้คนุ้ เคย มีสมาธิ คือ
การมีสติมั่งคงและน�ำไปสู่ปัญญา การเข้าใจกฎธรรมชาติตามความเป็นจริง ความไม่เที่ยง
ความไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีตัวตน เมื่อเกิดปัญญา ท�ำให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น
ในเชิงการผลิตภายใต้แนวคิดพุทธเศรษฐศาสตร์ การผลิตเน้นปัญญาซึ่งเกิดจากความ
เข้าใจความเป็นจริงตามธรรมชาติ ความไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่เน้นประโยชน์ส่วนตน ปัญญา
เป็นวิถีแห่งการผลิต ดังนั้นปัญญาเป็นปัจจัยการผลิตที่สำ� คัญหรือเรียกว่าปัญญานิยม ซึ่งจะเน้น
การผลิตที่เหมาะสมไม่ท�ำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ค�ำนึงถึงของเสียหรือต้นทุนที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการผลิต ในขณะที่การบริโภค พุทธเศรษฐศาสตร์เน้นบริโภคแต่พอประมาณ
เป็นไปตามหลักทางสายกลางเน้นการบริโภคโดยใช้ปัญญาไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น การบริ โ ภคเพื่ อ ตอบสนองความจ� ำ เป็ น ตามธรรมชาติ ข องร่ า งกายหรื อ
ความจ�ำเป็นขั้นพื้นฐานเท่านั้น มิใช่การบริโภคเพื่อสนองความต้องการ ความอยากซึ่งกระตุ้น
ให้เกิดกิเลส ตัณหาและเป็นหนทางให้เกิดทุกข์ และพุทธเศรษฐศาสตร์ ยังเน้นการเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ แบ่งปัน ช่วยเหลือกัน ไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนตน ทุกคน สรรพสัตว์ทั้งหลายและสังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนตัวเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม การกระจายผลผลิต
ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งขึ้ น อยู ่ กั บ ความสามารถในการผลิ ต แต่ ทุ ก คนควรได้ รั บ ตามความจ� ำ เป็ น
ตามธรรมชาติของร่างกายในการด�ำรงชีวิตโดยเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นน้อยที่สุด
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2.2 การบริหารจัดการธรรมาภิบาลเชิงพุทธ
2.2.1 แนวคิดการบริหารจัดการธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ในอัคคัญญสูตร ทีฆนิกาย

ได้กล่าวถึงการก�ำเนิดมนุษย์ที่ไม่มีความแตกต่างทางชนชั้น สังคมของมนุษย์เริ่มมีการพัฒนา
ในสูตรนี้กล่าวว่า การปกครองเริ่มต้นมาจากมนุษย์มีความเกียจคร้าน น�ำข้าวมาเก็บสั่งสมและ
เกิดความนิยมท�ำตามกัน เกิดการปักปันกั้นเขตแบ่งส่วนข้าว คนโลภลักส่วนของคนอื่นมาเพิ่ม
แก่ตน (เกิดอทินนาทาน) เกิดการต�ำหนิติเตียน การกล่าวเท็จ การท�ำร้ายลงโทษ การต่อสู้ ผู้มี
ปัญญาเห็นความจ�ำเป็นต้องมีการปกครอง จึงเกิดมีคำ� ว่า “กษัตริย”์ มีคนเบือ่ หน่ายความชัว่ ร้าย
ในสังคม คิดลอยล้างบาปไปอยู่ป่าบ�ำเพ็ญฌาน บางพวกอยู่ใกล้ชุมชน เล่าเรียนเขียนต�ำรา
เกิดมีค�ำว่า “พราหมณ์” เป็นต้น คนมีครอบครัวประกอบการอาชีพประเภทต่างๆ เกิดมีค�ำว่า
“แพศย์” คนนอกจากนี้ ซึ่งประพฤติเหลวไหลเลวร้าย ถูกเรียกว่า “ศูทร” คนทั้งสี่พวกนั้น
บางส่วนละเลิกขนบธรรมเนียมของคน สละเหย้าเรือนออกบวช เกิดมี “สมณ”2 ทั้งหมดถือว่า
เป็นพัฒนาการของการสร้างสรรค์สังคมมนุษย์ที่จะปรับตัวและเรียนรู้กับสภาพแวดล้อม
ในพระสูตรได้กล่าวถึงหลักการปกครองที่คล้ายคลึงกับรูปแบบประชาธิปไตย ที่มอบอ�ำนาจให้
ประชาชนเลือกผู้น�ำขึ้นปกครองตนเอง และสมมติเรียกว่า มหาชนสมมุต หรือ ราชา เพราะน�ำ
มาซึ่งความยินดี โดยมีกติกาอยู่ว่าผู้นั้นจะต้องมีธรรม พระราชาที่ครองแว่นแคว้นโดยธรรม
ก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นธรรมราชา ค�ำว่า ธรรมราชา ในจักกวัตติสูตรได้กล่าวถึงแนวคิด
การบริหารจัดการโดยยึดธรรมเป็นใหญ่ โดยการน�ำธรรมมาใช้คุ้มครอง ป้องกันประชาราษฎร
ในแว่นแคว้นตามฐานะ ในพระสูตรชี้ให้เห็นว่า พระราชาจะทรงธรรมได้นั้นจะต้องมีที่ปรึกษา
ที่ทรงธรรมนั่น ก็คือ สมณพราหมณ์ ซึ่งท่านไม่เจาะจงนักบวชในศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ผู้เขียน
จึ ง ได้ น� ำ เสนอโครงสร้ า งการปกครองของพุ ท ธจั ก รที่ ส ามารถอยู ่ ร ่ ว มกั น กั บ อาณาจั ก ร
ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ม าเชื่ อ มต่ อ เพื่ อ ให้ เ ห็ น ความสอดคล้ อ ง ซึ่ ง ในประวั ติ ศ าสตร์ พุ ท ธศาสนา
พระพุทธเจ้าได้ทรงท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางฝ่ายการเมืองโดยการแสดงธรรม คือหลัก
ปฏิบัติต่างๆ ในหลายเหตุการณ์เช่น การสนทนากับพระเจ้าพิมพิสารที่เวฬุวันสวนไผ่ การห้าม
พระญาติมิให้ท�ำสงครามแย่งน�้ำ เป็นต้น
อีกประการหนึ่ง ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติส�ำหรับนักบริหาร
หรือนักปกครองที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการปกครองหมู่คณะ บริหารกิจการของหมู่คณะหรือ
ประเทศชาติไว้อย่างมากมาย เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้บริหารนั้นได้ใช้อ�ำนาจหน้าที่ เพื่อ
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง พระพุทธเจ้าทรงเน้นถึงความส�ำคัญ
2
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ของผู้ปกครองหรือผู้บริหารเป็นอย่างมากว่าจะต้องประพฤติให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ฉะนั้นหลักในการบริหารตามแนวพุทธศาสนาสามารถสรุปได้ 3 ประการ คือ
1. การบริหารตน เป็นหลักการที่ว่าผู้บริหารที่ดี ต้องสามารถบริหารควบคุมตนเอง
ให้ดีก่อน จึงจะสามารถบริหารคนอื่นได้ดี
2. การบริหารคน เมื่อผู้บริหารสามารถบริหารตนได้ดีแล้ว ก็จะพัฒนาไปสู่การบริหาร
บุคคลหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
3. การบริหารงาน คนกับงานเป็นสิ่งที่คู่กัน ถ้านักบริหารสามารถจัดการกับตนเอง
กับคนได้ดีก็จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของการบริหารงานอย่างแน่นอน หลักธรรมส�ำคัญที่ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เตรียมตัว เพื่อเป็นผู้บริหารควรจะพัฒนาทั้ง 3 ด้าน คือ พัฒนาตน พัฒนาคน และ
พัฒนางาน เพราะการพัฒนาทั้ง 3 ด้านนั้น จะสร้างความสุขให้แก่ตนเองและสังคม
การบริหารเชิงพุทธนั้น มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่
ถื อ ว่ า เป็ น หลั ก ของการบริ ห ารสาธารณะ ที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ หลั ก การประชาธิ ป ไตย
แบบมีส่วนร่วมและให้ความส�ำคัญกับประชาชน เพื่อมุ่งให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ด้วย
กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจ�ำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ
สถานการณ์ ประชาชนได้ รั บ การอ� ำ นวยความสะดวกและได้ รั บ การตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งค�ำว่า Good Governance
เริ่มน�ำมาใช้กันเมื่อประมาณ 20 กว่าปีที่ผ่านมา โดยปรากฏในรายงานของธนาคารโลก เมื่อปี
ค.ศ. 1989 เมื่อแนวความคิด Good Governance เข้ามาในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2540
นักวิชาการหลายท่านได้แปลความหมายของค�ำว่า Good Governance โดยเสนอใช้ค�ำว่า
“กลไกประชารัฐที่ดี” “ประชารัฐ” “ธรรมรัฐ” “ศุประศาสนการ” แต่ในที่นี้จะใช้ค�ำว่า
“ธรรมาภิ บ าล” ซึ่ ง เป็ น ที่ นิ ย มใช้ กั น อย่ า งมากในขณะนี้ เพราะค� ำ ว่ า ธรรมาภิ บ าลจะมี
ความหมายอย่างกว้างครอบคลุมทั้งทางบริหารจัดการที่ดีขององค์การธุรกิจ และการปกครอง
ที่ดีของภาครัฐ
ค�ำว่า Good Governance นั้น ได้มีการผูกโยงค�ำว่า “การพัฒนา” โดยก�ำหนดเป็น
กลไกอ�ำนาจรัฐ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
โดยธนาคารโลกได้สร้างลักษณะของธรรมาภิบาลระดับโลกขึ้น เพื่อให้หน่วยงานและองค์กร
เครือข่าย สามารถผลักดันให้ประเทศต่างๆ ด�ำเนินตามแนวทางธรรมาภิบาล ซึ่งมีลักษณะ
องค์ ป ระกอบที่ ก ว้ า งขวางไม่ ไ ด้ ชี้ ชั ด ว่ า ประเทศนั้ น ๆ จะต้ อ งอยู ่ ภ ายใต้ ร ะบบการเมื อ ง
การปกครองแบบใดแบบหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง และพบว่าในช่วงแรกของการใช้ค�ำนี้
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ยังมีความไม่ลงรอยกันระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ แต่เนื่องจากอิทธิพลของธนาคารโลก
ที่มีอยู่อย่างมากในไม่ช้าค�ำว่า “ธรรมาภิบาล” จึงเป็นค�ำที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ
หลังวิกฤตการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2540 ก่อนที่จะลุกลามไปสู่ประเทศต่างๆ
อย่างรวดเร็ว อันเป็น “กลไกประชารัฐ”
วิภาส ทองสุทธิ์ (2551) กล่าวถึงหลักการธรรมาภิบาลพื้นฐานว่า มีหลักการ 5 ประการ
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและใช้กันแพร่หลายในประเทศไทย เป็นของ UNDP
1. หลักนิติธรรมและสิทธิ (Legitimacy and Voice) การมีส่วนร่วม มุ่งมติร่วม
2. ทิศทาง (Direction)
3. ผลการด�ำเนินงาน (Performance) สนองความต้องการ การที่สถาบันและ
กระบวนการต่าง ๆ ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
4. ความพร้อมรับผิด (Accountability)
5. ความยุติธรรม (Justice)
จากความหมายของนักวิชาการที่ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความเกี่ยวกับ Good Governance ดัง
กล่ า วข้ า งต้ น นั้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า มี แ นวความคิ ด ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ซึ่ ง อาจสรุ ป ได้ ว ่ า Good
Governance จะให้ความส�ำคัญกับองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ
1. ภาครัฐ (Public Sector) ซึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างและปฏิรูปการเมือง กฎหมายและ
การบริหารราชการ
2. ภาคเอกชน (Private Sector) ซึ่งจะมีส่วนในการประกอบธุรกิจที่ดีและด�ำเนินธุรกิจ
อย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมซึ่งจะท�ำให้ประเทศชาติมีความ
เจริญรุ่งเรือง
3. ภาคประชาชนหรือองค์กรต่างๆ (Civil Society) จะมีส่วนในการเกื้อหนุนในการ
ด�ำเนินการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยการระดมกลุ่มต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ และสามารถตรวจสอบทัง้ ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนให้ตงั้ อยูใ่ นความถูกต้องได้
หลักธรรมาภิบาล เป็นการบริหารการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
การพัฒนาของประเทศ โดยมีการเชื่อมโยงองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนของสังคม คือ ภาครัฐ ภาค
เอกชนและภาคประชาสังคม ให้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างสมดุล ส่งผลให้สังคมด�ำรงอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ ตลอดจนมีการใช้อ�ำนาจในการพัฒนาประเทศชาติให้เป็นไปอย่างมั่นคงยั่งยืนและ
มีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตามในภาคราชการได้เริ่มด�ำเนินการสร้าง “ธรรมาภิบาล” ขึ้นแล้ว
กล่าวคือ ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี พ.ศ. 2542 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 ระเบียบนี้
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มีผลใช้บงั คับกับหน่วยงานของรัฐตัง้ แต่วนั ที่ 11 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมา โดยระเบียบนีก้ ำ� หนด
ให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ด�ำเนินการบริหารจัดการโดยยึดหลักการ 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่า โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. หลักนิตธิ รรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทนั สมัยและเป็นธรรม เป็น
ที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดย
ถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ�ำเภอใจ หรืออ�ำนาจของตัวบุคคล
2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
ประกอบวิชาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ�ำชาติ
3. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดย
ปรับปรุงกลไกการท�ำงานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้
4. หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส�ำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวน
สาธารณะ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ
5. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส�ำนึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจน
การเคารพในความเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท�ำของตน
6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ�ำกัดเพื่อให้เป็น
ประโยชน์สงู สุดแก่สว่ นรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุม้ ค่า สร้างสรรค์
สินค้า และบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ให้สมบูรณ์ยั่งยืน
ส�ำหรับในภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นนั้น ยังไม่มี
การด�ำเนินการในเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งประชาชนยังขาดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว
จึ ง ท� ำ ให้ ข าดกลไกของการตรวจสอบและการก� ำ กั บ ดู แ ลในทางปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
“ธรรมาภิบาล”
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ซึ่งสอดคล้องกับ อัษฎางค์ ปาณิกบุตร (2556) ที่เห็นว่า กระแสโลกาภิวัฒน์ก�ำลังก่อให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงทีส่ ง่ ผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อทัง้ เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
ของประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย ดังนั้น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนจะต้อง
สนับสนุนหลักทัง้ 6 ประการตามทีก่ ำ� หนดในระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี เพือ่ จะได้รว่ มกันปรับ
บทบาท ปรับวิธีการท�ำงานของแต่ละภาค ให้สนับสนุนเกื้อกูลกัน ให้เกิดก�ำลังที่สามารถ
ตักตวงผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์เข้าสู่ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
การสร้างธรรมาภิบาลจ�ำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นในทุกระดับ กล่าวคือ
1) ระดับบุคคล คือ ประชาชนตระหนักว่าตนเองมีอ�ำนาจ กล้าใช้อ�ำนาจบนความ
รับผิดชอบและเป็นธรรม
2) ระดับชุมชน คือ การประสานสิทธิอ�ำนาจของชุมชนเข้ากับการปกครองท้องถิ่น
3) ภาคธุรกิจเอกชน คือการบริหารการจัดการธุรกิจ เอกชน รัฐวิสาหกิจให้ตรวจสอบได้
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4) ภาคการเมืองและราชการ คือ การกระจายให้มีการบริหารจัดการที่ดี มีการตรวจสอบ
ภายในและระหว่างกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
หลักธรรมาภิบาลมุง่ เน้นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการ ต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดผลิตภาพทีค่ มุ้ ค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ�ำเป็น
ประสิทธิผล หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ขององค์ก าร มีก ารวางเป้าหมายการปฏิ บัติ ง านที่ ชั ด เจนและอยู ่ ในระดั บที่
ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและ
มีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้ดขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง การตอบสนอง ในการปฏิบตั ิ
ราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด�ำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะ
เวลาที่ก�ำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างกัน
ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งค่านิยมประชาธิปไตย ที่มีภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้
ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถตอบค�ำถามและชี้แจงได้ รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่จ�ำเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบ
ให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย ด้วยหลักนิติธรรม ในการปฏิบัติราชการ
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ต้องใช้อ�ำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ฝ่ายต่างๆ อย่างความเสมอภาค ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการ
แบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่นๆ
อีกทั้งยังต้องค�ำนึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของ
กลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ ในการ
ปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การรับรู้ เรียนรู้ท�ำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด�ำเนินงานและร่วมตรวจสอบผล
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มี
ข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส�ำคัญ โดยการกระจายอ�ำนาจ ในการปฏิบัติราชการ
ควรมีการมอบอ�ำนาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด�ำเนินการให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม โดยมีความรับผิดชอบทางการบริหาร
อย่างมีคุณธรรม/จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตส�ำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่น
ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส�ำหรับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สรุปได้วา่ ธรรมาภิบาลเป็นหลักการทีส่ ำ� คัญของทุกองค์กร ไม่วา่ จะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน
หรือภาคประชาชน เนื่องจากธรรมาภิบาลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อกัน และเป็น
แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ตั้งอยู่ใน
ความถูกต้องเป็นธรรม ดังนัน้ การน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการจึงมีประโยชน์
ดังต่อไปนี้
ประโยชน์ต่อองค์กร 1) ท�ำให้การบริหารจัดการขององค์กรมีกลไกและกฎเกณฑ์ในการ
บริหารจัดการที่ดี มีระบบมีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อันน�ำมาซึ่งความ
น่าเชื่อถือและศรัทธาต่อองค์กรนั้นๆ 2) ท�ำให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว ทัน
ต่อสถานการณ์ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งภายในและ
ภายนอก 3) ท�ำให้การด�ำเนินงานในภาพรวมขององค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด
ความคุ้มค่าสูงสุดตามภารกิจขององค์กร 4) ท�ำให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มโอกาสในการ
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ระดมทุน/การเข้าสู่ตลาดทุนในระดับสากล เพิ่มโอกาสในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ
เพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรในระยะยาว
ประโยชน์ต่อประชาชน/ผู้รับบริการ 1) ท�ำให้ระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการ
โดยรวมของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ เสมอภาค และมีความยุติธรรมอย่าง
แท้จริง อันน�ำมาซึ่งความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ประชาชนและผู้รับบริการ 2) ท�ำให้ประชาชน/
ผู้รับบริการได้รับการอ�ำนวยความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีประสิทธิภาพไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบตั งิ านทีเ่ กินความจ�ำเป็น สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน/
ผู้รับบริการได้มากขึ้น 3) ท�ำให้การบริหารงานของภาครัฐเป็นไปอย่างถูกต้อง มีคุณภาพ
สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อันส่งผลท�ำให้ประชาชน/ผู้รับบริการ
มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ส�ำหรับ กลยุทธ์ในการสร้างการบริหารจัดการที่ดี เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2538)
กล่าวว่านับตั้งแต่ประเทศไทยมีการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ มีการเปลี่ยนแปลงจากการ
เป็นสังคมเกษตรไปสู่สังคมอุตสาหกรรม จวบจนปัจจุบันเข้าสู่ยุคที่มีความก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมากซึ่งกระแสโลกาภิวัฒน์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในสั ง คมไทย ในหลายๆ ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมผู ้ ค นในสั ง คมถู ก ครอบง� ำ ด้ ว ยอิ ท ธิ พ ล
ทางวัตถุ หน่วยงานต่างๆ พยายามแสวงความสะดวกสบายโดยไม่ค�ำนึงถึงศีลธรรมจรรยา
เพือ่ เป็นการสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ใี ห้เกิดขึน้ ในทุกภาค ของสังคม
จ�ำเป็นต้องร่วมด�ำเนินกิจการอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในระยะเฉพาะหน้า ระยะกลาง ระยะยาว โดยต้อง
มีการปฏิรูปใน 3 ส่วนดังนี้
1. ภาครัฐ ต้องปฏิรูปบทบาทหน้าที่ โครงสร้าง และกระบวนการท�ำงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้มคี วามโปร่งใส ซือ่ สัตย์ สุจริต ซือ่ ตรง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถือประชาชน
เป็นเป้าหมายสูงสุดในการท�ำงาน สามารถท�ำงานร่วมกับภาคธุรกิจ เอกชน และภาคเอกชน
ได้อย่างราบรื่น
2. ภาคธุรกิจ เอกชนต้องปฏิรูปการท�ำงานโดยยึดกติกาที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้น เป็นธรรมต่อลูกค้า รับผิดชอบต่อสังคม มีมาตรฐานการบริการ มีระบบตรวจสอบ
ที่มีคุณภาพสามารถท�ำงานร่วมกับภาครัฐและภาค ประชาชนได้อย่างราบรื่น
3. ภาคประชาชน ต้องสร้างเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักในสิทธิหน้าที่และ
ความรับผิดชอบทาง เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีความรู้ความเข้าใจหลักการของการสร้าง
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี จะเห็นได้ว่าหลักของธรรมาภิบาล มุ่งเน้นให้ทราบถึง
ปัจจุบันที่มีการท�ำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความต้องการของประชาชนสูงที่สุด และเป็นการเน้น
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ให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมือง ซึง่ การทีจ่ ะท�ำให้หลักธรรมาภิบาล
หรือหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองเกิดผลส�ำเร็จได้นั้น ผู้บริหารหรือผู้น�ำมีความส�ำคัญ
เป็นอย่างมากที่จะน�ำมายึดปฏิบัติเพื่อให้เป็น แบบอย่างแก่ประชาชน และเพื่อให้ประชาชน

2.2.2 การบริหารจัดการธรรมาภิบาลเชิงพุทธ : บทเรียนชุมชนและองค์กร

ในสังคมไทย ในส่วนนี้จะกล่าวถึงบทเรียน การท�ำงานเพื่อการบริหารจัดการธรรมาภิบาล
เชิงพุทธของชุมชนและองค์กรในสังคมไทย โดยมีกรณีศึกษา 3 องค์กร ดังนี้
		
2.2.2.1 องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองควาย อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองควายมีวิสัยทัศน์/พันธกิจว่าเศรษฐกิจมั่นคงก้าวหน้า เป็นผู้น�ำ
ในการพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ขจัดปัญหาความยากจน
ประชาชนมีสขุ ภาพทีด่ ี อนุรกั ษ์จารีตประเพณี และสิง่ แวดล้อมให้ยงั่ ยืน โดยมีนโยบายการบริหาร
7 นโยบายหลัก ดังนี้
1. นโยบายด้านการเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษั ต ริ ย ์ และร่ วมสื บสาน
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นล้านนาสืบต่อไป
2. นโยบายด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ จะยึดหลักแนวทาง
การปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริ
โดยยึดหลัก 4 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความสุจริต ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
3.   นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษาและ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐาน ทั้งด้านวิชาการ และด้านสาธารณูปโภค
ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและสติปัญญา
4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการ
สร้างเครือข่ายเยาวชนชุมชนเข้มแข็งทุกหมูบ่ า้ นเพือ่ สร้างความสามัคคี จัดให้มกี จิ กรรมทางด้าน
การกีฬาตลอดจนกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ตามความเหมาะสม ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขแบบองค์รวม
5. นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพ
ของทุกกลุ่มอาชีพ รวมถึงกลุ่มสตรีแม่บ้านให้มีรายได้เสริมและพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง
6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม โดยจะด�ำเนินการก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน ทางเท้า ท่อระบายน�้ำ และขุดลอกคลอง ล�ำเหมือง ระบายน�้ำให้กว้างขึ้น
เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการระบายน�้ำ 
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7. นโยบายด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  
		
กิจกรรมเชิงพุทธกับการประยุกต์สู่สังคม องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองควาย
ได้วางจุดยืนและก�ำหนดบทบาทขององค์กร ให้เป็นองค์กรสามมิติ อันได้แก่ 1) องค์กรทางการ
เมือง 2) องค์กรทางการบริหาร/ราชการ และ 3) องค์กรชุมชน โดยพยายามรักษาดุลองค์กร
ทั้ ง สามมิ ติ ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาสมรรถนะที่ ส อดรั บทั้ ง สามมิ ติ ผ่ า นหลั ก การบริ ห าร
ที่เรียกว่า 4 Cs ได้แก่
1) การมีส่วนร่วมของประชาชน (Connect with people)
2) ความมุ่งมั่นตั้งใจในการท�ำงาน (Commitment)
3) วิธีคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
4) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองควาย จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมั่นว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นหัวใจส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่ความมุ่งมั่นร่วมมือพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์และน�ำไปสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่อง ดังนั้น การให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองควาย จังหวัดเชียงใหม่ จึงเน้นให้เกิดการสร้างกระบวนการ
มีสว่ นร่วมของประชาชนอย่างครบวงจร ตัง้ แต่ตน้ จนถึงสิน้ สุดกระบวนการ ไม่ใช่เป็นการจัดเวที
การมีส่วนร่วมครั้งเดียว เพื่อน�ำไปสู่การแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารและการจัดท�ำ
บริการสาธารณะโดยเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด�ำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ อันได้แก่
1) เริ่มตั้งแต่การเกิดจิตส�ำนึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนที่ตนเองอยู่
2) ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรที่เป็นปัญหาของชุมชน มีสาเหตุอย่างไร และจะจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของปัญหาเป้าหมายอย่างไร และควรที่จะจัดการกับปัญหาใดก่อนหลัง
3) ร่วมกันวางแผนการด�ำเนินงาน ว่าจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบ่งงาน
กันอย่างไร ใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด จะจัดหางบประมาณมาจากที่ใดและใครจะเป็น
ผู้ดูแลรักษา
4) ร่วมด�ำเนินงาน ประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เต็มก�ำลัง
ความรู้ความสามารถของตนเอง
5) ร่วมกันติดตามประเมินผล ตลอดระยะเวลาที่ท�ำงานร่วมกัน ประชาชนจะต้องมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานหรือ
ภารกิจดังกล่าวสามารถส�ำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
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6) ร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนแล้ว
ย่อมที่จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอาจไม่จ�ำเป็นที่จะต้องอยู่ในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของ
แต่อาจเป็นความสุขสบาย ความพอใจในสภาพของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้
		 ตัวอย่างการบริหารจัดการเชิงพุทธ องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองควาย ได้
ก� ำ หนด “โครงการจั ด ตั้ ง กองทุ น จั ด การขยะโดยการมี ส ่ ว นร่ ว มในชุ ม ชน” โดยมองว่ า
จากสภาพของชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้านในพื้นที่ต�ำบลหนองควาย มีจ�ำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น
จากการขยายตัวของชุมชน รวมทั้งหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ ส่งผลให้สัดส่วนปริมาณขยะเพิ่มขึ้น
ตามล�ำดับ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มีปริมาณขยะเฉลี่ย 5 ตันต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาการด�ำเนินการจัดเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองควาย
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความล่าช้า มีปริมาณขยะตกค้างเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองควาย จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ด�ำเนินการจัดประชุมหารือกับประชาชน
ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้น�ำไปสู่การริเริ่มโครงการจัดตั้ง
กองทุนการจัดการขยะในชุมชนต�ำบลหนองควาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการแก้ไขปัญหาขยะของต�ำบลหนองควายเองผ่านการบริหารจัดการแบบกองทุน ซึ่งแต่ละ
กองทุนฯ มีการบริหารจัดการโดยอาศัยระเบียบกองทุนที่ร่วมกันก�ำหนดหลักเกณฑ์โดยคน
ในแต่ละหมู่บ้านเอง มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบปัญหาขยะในชุมชน โดยโครงการดังกล่าว
เปิดโอกาสให้แต่ละหมู่บ้าน รับสมัครสมาชิกกองทุนจัดการขยะ จากนั้นส่งรายชื่อให้ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองควาย จังหวัดเชียงใหม่รับทราบ ทั้งนี้ในหมู่บ้านจะปลอดซึ่งถังขยะ เพื่อ
รักษาภูมิทัศน์และความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยในการทิ้งขยะแต่ละหมู่บ้านจะเน้นให้แต่ละ
ครัวเรือนแยกขยะและทิ้งขยะที่เหลือจากการคัดแยก ในถุงขยะที่ซื้อมาจากกองทุนจัดการขยะ
ของแต่ละหมู่บ้าน โดยแต่ละหมู่บ้านจะตกลงกันเองในหมู่บ้านว่าจะให้ องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลหนองควาย จังหวัดเชียงใหม่ มาเก็บถุงขยะจากหมู่บ้านนั้นๆ ในวันเวลาใด จากการ
ด�ำเนินการดังกล่าว นอกจากแต่ละหมู่บ้านจะท�ำการบริหารจัดการระบบการทิ้งขยะ ด้วย
แนวทางที่ตกลงกันเองแล้ว ยังมีเงินก�ำไรที่ได้จากการขายถุงขยะให้สมาชิกแต่ละครัวเรือน
มาเป็นกองทุนฯ เพื่อน�ำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในชุมชนของตนเอง อาทิ
การสนับสนุนการควบคุมโรคในชุมชน การสนับสนุนการแข่งกีฬาในต�ำบล การสนับสนุนกิจกรรม
หรืองานบุญต่างๆ ในหมู่บ้าน เป็นต้น
ผลส�ำเร็จของการจัดตั้งกองทุนจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมในชุมชน ท�ำให้องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองควาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกที่ใช้
แนวทางการจัดการปัญหาขยะ โดยอาศัยการท�ำงานร่วมกับชุมชนในรูปแบบการจัดตั้งเป็น
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กองทุนการจัดการขยะในชุมชน ตลอดจนสามารถขจัดปัญหาการลักลอบน�ำขยะมาแอบทิ้ง
ในพืน้ ทีต่ ำ� บลหนองควาย นอกเหนือจากนัน้ ในพืน้ ทีต่ ำ� บลหนองควาย ยังเป็นชุมชนปลอดถังขยะ
มีขยะตกค้าง ในพื้นที่ลดลงอย่างมาก อีกทั้งยังลดปัญหาการเผาขยะในชุมชน น�ำไปสู่การเกิด
ภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะในพื้นที่อย่างยั่งยืน และนี่คือความเอาใจใส่ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองควายที่สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ด้วยความดีงามและการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
เชิงพุทธเพื่อความสุขของประชาชน
		 2.2.2.2 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ�ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เทศบาลเมือง
เขาสามยอดได้รับการยกย่องว่า เป็นหน่วยงานประสบความส�ำเร็จในการบริหารท้องถิ่น
แบบมีสว่ นร่วม กิจกรรมหลากหลายสามารถด�ำเนินได้ดว้ ยพลังของชุมชนและประชาชน เทศบาล
เมื อ งเขาสามยอด เป็ น ชุ ม ชนกึ่ ง เมื อ ง เน้ น ให้ ป ระชาชนได้ ป กครองและบริ ห ารตนเอง
โดยดึงความร่วมมือของชุมชนมาร่วมท�ำงานกับเทศบาล ไม่วา่ จะเป็นกลุม่ ประชาคม ผูน้ ำ� ชุมชน
และส่วนราชการในพืน้ ที่ เช่น ทหาร ต�ำรวจ การไฟฟ้า วัด ฯลฯ โดยมีแนวคิดหลักในการท�ำงาน
คือ การมีสว่ นร่วมของประชาชนเริม่ ตัง้ แต่การร่วมจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ ผ่านการท�ำประชาคม
โดยมีการประชุมทุกวันที่ 20 ของเดือน ที่ทุกภาคส่วนประชาชนสามารถเสนอปัญหาและ
ความต้องการได้ และการท�ำงานแบบ “ลงขัน” ร่วมกันของคนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ผลจากการบริหารและการด�ำเนินการของเทศบาลเมืองเขาสามยอด
อ�ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ท�ำให้ได้รบั รางวัลต่างๆ อย่างมากมาย อาทิ รางวัลพระปกเกล้า
ประจ�ำปี 2553 ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
		
กิจกรรมเชิงพุทธกับการประยุกต์สู่สังคม เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ประสาน
ความร่วมมือของชุมชนมาร่วมท�ำงานกับเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประชาคม ผู้น�ำชุมชน
(ประธานซอย ประธานสภาวัฒนธรรม ฯลฯ) และส่วนราชการในพื้นที่ เช่น ทหาร ต�ำรวจ การ
ไฟฟ้ า วั ด ฯลฯ โดยมี แ นวคิ ด หลั ก ในการท� ำ งาน คื อ 1) การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน
2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3) การศึกษาแบบบูรณาการ โดยเฉพาะด้านการศึกษา
ยึดนโยบาย “เด็กมาตัวเปล่าก็สามารถเรียนได้” โดย เทศบาลเมืองเขาสามยอด จะสนับสนุน
ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน รวมถึงอาหารกลางวันฟรี และยังจัดให้มีศูนย์สารสนเทศบริการ
คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และห้องทดลองวิทยาศาสตร์ให้เด็กนักเรียนทุกโรงเรียนหมุนเวียน
เข้ามาใช้ บริการ เทศบาลเมืองเขาสามยอด ยังได้จัดตั้งโรงเรียนเขาสามยอดวิทยา ซึ่งเป็น
โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองเขาสามยอด แห่งเดียวของประเทศไทย นอกจากนี้ยังอุดหนุน
การศึกษาในรูปแบบของการให้ทุนแก่นักเรียนจนถึงระดับ มหาวิทยาลัย
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เทศบาลเมืองเขาสามยอด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นแบบอย่างระดับ
ประเทศในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้รับรางวัลด้านการบริหารงานมาแล้วมากมาย
และต่อเนื่องกันหลายต่อหลายปี เทศบาลเมืองเขาสามยอด มีความโดดเด่นในด้านการดึง
บุคคลผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถจากหลากหลายวงการ มีการน�ำคลังสมองจากข้าราชการบ�ำนาญ
สถาบันการศึกษา กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นที่ปรึกษาและคณะท�ำงาน และสามารถดึง
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคทุกส่วนสังคม โดยเฉพาะภาคประชาชนเข้ามาร่วมพัฒนาบ้านเมือง
เทศบาลเมืองเขาสามยอดเน้นการบริหารงานโดยการเมืองภาคพลเมือง กระจายอ�ำนาจไปสู่
ประชาชนอย่างแท้จริง ให้ชุมชนได้ดูแลตนเอง ประชาชนเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของเทศบาล
มีส่วนร่วมด�ำเนินการ ตั้งแต่คิดริเริ่ม วางแผน ด�ำเนินการ รับผลประโยชน์ ตรวจสอบ และ
ประเมินผล โดยมีเทศบาลเป็นเพียงผูส้ นับสนุน ท�ำให้กจิ กรรมต่าง ๆ ของเทศบาลมีความโปร่งใส
เพราะประชาชนได้เข้ามาร่วมท�ำงานกับเทศบาลเมืองเขาสามยอดในทุกขั้นตอน ส่งผลให้
ประชาชนในเทศบาลเขาสามยอดมีความรู้สึกรัก ผูกพัน หวงแหนเทศบาลเสมือนหนึ่งเป็น
บ้านของตัวเอง เกิดพลเมืองที่มีจิตอาสาและเสียสละ อยากช่วยกันดูแลให้บ้านตัวเองดีขึ้น
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญอย่างยิ่งที่ท�ำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเป็นรากฐานของการ
พัฒนาประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
		
ตัวย่างโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพุทธ เป็นโครงการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองคือ
โครงการประกวดชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ จากเดิมที่เป็นองค์การบริหารส่วนต� ำบลและ
ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ส่งผลให้มีการบริหารจัดการในรูปแบบชุมชนถึง 34 ชุมชน
เทศบาล จึงได้ริเริ่มโครงการประกวดชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการของชุมชนในรูปแบบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการกันเอง
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นกันเองก่อน โดยให้มีการประกวดชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยมีตัวชี้วัด
ด้านต่างๆ เป็นเกณฑ์ ซึ่งปัจจุบันชุมชนสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ประหยัดเวลา งบประมาณ และก�ำลังแรงงานในการจัดเก็บขยะ ท�ำความสะอาดชุมชน และ
ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันท�ำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความรัก ความเอือ้ อาทร
และความสามัคคีภายในชุมชน
		
โครงการโรงเรียนของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน เทศบาลเมือง
เขาสามยอด ได้มีนโยบายในการพัฒนาการศึกษา จึงได้เน้นการส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับ
จากเดิมที่ประชาชนได้ร่วมกันทอดผ้าป่า จัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับเทศบาลเมือง
เขาสามยอด และต่อมาเทศบาลได้จดั ตัง้ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด จ�ำนวน 1 แห่ง
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โดยมี ป ระชาชนได้ ร ่ ว มบริ จ าคที่ ดิ น เพื่ อ ก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย นโรงเรี ย นเขาสามยอดวิ ท ยา
ซึ่งเทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ประสานขอรับงบประมาณก่อสร้างอาคารจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 3 หลัง
จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าเทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี มีการ
จัดตั้งนโยบายการบริหารเทศบาลด้วยการจัดตั้งยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การ
สันทนาการผ่านการกีฬา การบริหารจัดการที่ทันสมัย การสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาชุมชน บูรณาการร่วมกันในชุมชน ซึ่งได้รับรางวัล 7 ปี ติดต่อ
กันในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีการใช้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาบริหาร
เทศบาลด้วยหลักคุณธรรม ในขณะที่องค์กรสงฆ์ก็มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่าน
โครงการ เช่น โครงการธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์ โดยวัดพระบาทน�ำ้ พุ การนิมนต์พระสงฆ์ อาทิ
เช่น พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาเป็นวิทยากร
ในการปฏิบัติงานด้วยธรรมะกับชุมชน รวมทั้งทุกโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมเข้าวัดท�ำบุญ
ทุกวันพระ ซึ่งทั้งนี้งบประมาณต่างๆ ในการบริหารงานจะกระจายและให้ความส�ำคัญกับเรื่อง
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันขององค์กรให้ใกล้ชิดกับชุมชน เน้นย�้ำถึงการพัฒนา
ใจคนในหมูช่ มุ ชน ภายใต้ความเชือ่ มัน่ ทีว่ า่ ถ้าคนมีจติ ใจดี ปัญหาสังคม ความโลภต่างๆ ก็จะหาย
ไป ซึ่งจัดว่าเป็นการเสริมสร้างภาวะที่ดีทั้งทางกายและทางใจให้แก่คนในชุมชน
		 2.2.2.3 องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand)
องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยมีภารกิจเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และความน่าเชื่อ
ถือในสังคมไทย โดยการผนึกก�ำลังของปัจเจกบุคคล และองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน สือ่ มวลชน
ตลอดจนองค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ เพื่อให้การต่อต้านคอร์รัปชั่นประสบผลส�ำเร็จ โดยมี
กลยุทธ์หลักขององค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย คือ การสร้างความตระหนักรู้และ
สร้างการมีส่วนร่วมจากสาธารณะในการต่อต้านคอร์รัปชั่นและส่งเสริมความโปร่งใส โดย
วัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญ เช่น
1) เพื่อส่งเสริมให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของความโปร่งใสและภัย
จากคอร์รัปชั่น
2) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมให้ สั ง คมไทยได้ รั บ รู ้ ถึ ง ประเด็ น ความขั ด แย้ ง ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
3) เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนและองค์กรในสังคม
4) เพื่อศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความโปร่งใส
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5) เพื่ อ ประสานความร่ ว มมื อ และสร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ องค์ ก รทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศในเรื่องความโปร่งใสและการต่อต้านคอร์รัปชั่นความโปร่งใส
องค์ ก รเพื่ อ ความโปร่ ง ใสในประเทศไทย มี ภ ารกิ จ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความโปร่ ง ใส
และความน่าเชื่อถือในสังคมไทย โดยการผนึกก�ำลังของปัจเจกบุคคล และองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนองค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ เพื่อให้การต่อต้านคอร์รัปชั่น
ประสบผลส�ำเร็จ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ที่นับว่าเป็น
คุณธรรมจริยธรรมที่ส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับการบริหารงานในทุกองค์กร เพื่อก่อให้เกิดความ
ยั่งยืนทางการบริหารและความสุขที่แท้จริงของคนในองค์กร
		 กิ จ กรรมเชิ ง พุ ท ธกั บ การประยุ ก ต์ สู ่ สั ง คม องค์ ก รเพื่ อ ความโปร่ ง ใส ได้ ด� ำ เนิ น
การโครงการ โรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง” การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่
ท� ำ ลายสั ง คมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็ นปั ญ หาที่ ส ะท้ อ นวิ ก ฤตการณ์ ด ้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยม
ในการรักความดีและรูส้ กึ ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รปั ชัน่ และการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส�ำคัญ เพื่อท�ำให้เด็ก
เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น
ที่ได้ผลที่สุด ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ
องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย จึงได้ด�ำเนินกิจกรรมกับเด็กในทุกรูปแบบเพื่อปลูกฝัง
จิตส�ำนึกในการรักความถูกต้องและมีความกล้าหาญทางจริยธรรมมาตั้งแต่พ.ศ. 2541 เช่น
การจัดค่ายอบรมเยาวชนเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยต้านคอร์รัปชัน การจัดท�ำหนังสือส�ำหรับเด็ก
การประกวดเรียงความ การประกวดภาพเขียน ละครเด็ก และการโต้วาที เป็นต้น
โดยหลั ก สู ต รโตไปไม่ โ กงมี เ นื้ อ หาหลั ก สู ต รครอบคลุ ม ความดี 5 ประการที่ ช ่ ว ย
สร้างชาติและต่อต้านการทุจริต ได้แก่
1) ความซื่อสัตย์สุจริต คือ การยึดมั่นในความสัตย์จริงและสิ่งที่ถูกต้องดีงาม รู้จัก
แยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง
2) การมีจิตสาธารณะ คือ การมีจิตส�ำนึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และค�ำนึงถึง
สังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท�ำใดๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อ
ส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
3) ความเป็นธรรมทางสังคม คือ การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กันอย่างมีเหตุผล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
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4) กระท�ำอย่างรับผิดชอบ คือ การมีจติ ส�ำนึกในบทบาทและหน้าทีข่ องตัวเองและปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระท�ำได้เสมอหากมีการ
กระท�ำผิดก็พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไข
5) เป็นอยู่อย่างพอเพียง คือ การด�ำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรง
ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น
จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย เป็นองค์กร
ทีม่ องว่า คอร์รปั ชัน่ เป็นปัญหาของมนุษยชาติทเี่ กิดขึน้ ในทุกสังคมเป็นเวลาอันยาวนาน ปัจจุบนั
คอร์รัปชั่นได้ฝังรากลึกในทุกหน่วยของสังคมไทย ล�ำพังแต่ความพยายามของภาครัฐในการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่นไม่สามารถท�ำให้คอร์รัปชั่นหมดไป ทั้งนี้การต่อต้านคอร์รัปชั่นต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายในสังคม ผนึกก�ำลังเป็นพันธมิตรร่วม และเครือข่ายให้ความ
ร่วมมือในการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น การก่อตั้งองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย จึงเกิดขึ้น
ในปี พ.ศ. 2543 ด้ ว ยการริ เ ริ่ ม จากแนวคิ ด ของนายอานั น ท์ ปั น ยารชุ น อดี ต นายก
รัฐมนตรี โดยมุ่งมั่นท�ำหน้าที่เป็นศูนย์รวมพลังประชาสังคมที่ต้องการสร้างความโปร่งใสให้
สังคมไทย ภายใต้การตระหนักถึงการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนมีจิตส�ำนึกซื่อสัตย์ รับผิดชอบ รัก
ความเป็นธรรม พอเพียง มีจิตส�ำนึกสาธารณะ ให้เป็นรูปธรรมผ่านการบริหารจัดการที่ดี
ด้วยการสร้างหลักสูตรการสอน รวมทั้งมีการประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรุ ง เทพมหานครและสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นาบริ ห ารศาสตร์ เพื่ อ สร้ า ง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าผ่านทางการเรียนรู้ทางสังคมร่วมกับครูและพระ ที่สามารถสร้าง
แรงบันดาลใจในการยึดมั่นความดี มีคุณธรรม ได้แก่ เด็ก ด้วยปรัชญาการสอนที่ว่า “ดีใจที่มี
คนดีและคนดีที่มีความสุข” อันเป็นการส่งเสริมสุขภาวะทางกายและใจให้แก่คนในสังคม
		 2.2.2.4 สถาบันวิมุตตยาลัย (ว.วชิรเมธี) สถาบันวิมุตตยาลัยโดยท่าน ว.วชิรเมธี
เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกมีวสิ ยั ทัศน์ในการท�ำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกครบวงจร
โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “สันติส่วนบุคคล คือ สันติภาพสากลของมนุษยชาติ” มีภารกิจ 4 ประการ
คือ
1) การศึกษาจัดตั้งโรงเรียนเตรียมสามเณร
2) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกทุกรูปแบบ
3) การพัฒนาสังคม ร่วมแก้ปัญหาสังคมไทยโดยใช้พุทธธรรม
4) สร้างสันติภาพโลกสอนสมาชิกภาวนาทั้งในไทยและต่างประเทศ
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การท�ำงานในรูปแบบสถาบันวิมตุ ตยาลัยของพระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี ท�ำให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และอ�ำนวยประโยชน์โสตถิผลแก่สงั คม ประเทศชาติ
เป็นอย่างมากท�ำให้มีสถาบัน องค์กรต่างๆ ถวายรางวัลแก่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี จ�ำนวนมาก
เช่น รางวัลพระธรรมทูตผูม้ ผี ลงานดีเด่นระดับโลก จากองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก (WBSY) ซึง่ ถวาย
โดย ฯพณฯ มหินทระ ราชปักษะ ประธานาธิบดีแห่งประเทศศรีลังกา, รางวัลเสาเสมา
ธรรมจักรทองค�ำ  สาขาผู้นิพนธ์หนังสือพระพุทธศาสนาดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี, รางวัลเกียรติคุณสัมพันธ์สังข์เงิน จากส�ำนักนายกรัฐมนตรี, รางวัล
สุดยอดนักคิดประจ�ำปี 2552 จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย, รางวัลการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาดีเด่น จากมูลนิธิจ�ำนงค์ ทองประเสริฐ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เป็นต้น
ผลแห่งการอุทิศตนท�ำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย
ท�ำให้มีผู้ได้รับประโยชน์จากธรรมะที่เผยแผ่โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี แพร่หลายออกไปทั้ง
ในเมืองไทยและต่างประเทศ ท�ำให้ศิษยานุศิษย์ซึ่งเห็นคุณค่าของงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เริงรุก Applied Buddhism ได้ร่วมกันแสวงหาที่ดินจ�ำนวนหนึ่งเพื่อจัดตั้งเป็นส�ำนักงาน
กลาง ส�ำหรับขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาโดยตรง นั่นจึงเป็นที่มาของการน้อมถวาย
ทีด่ นิ จ�ำนวน 50 ไร่ ในอ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โดยคุณยายทัศนีย์ บุรษุ พัฒน์ อดีตเจ้าของโรงเรียน
ปริญญาทิพย์ แด่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เพื่อให้พัฒนาเป็น “วัดป่าวิมุตตยาลัย” และสถาบัน
วิมุตตายาลัย อันจักเป็นศาสนสถานส�ำคัญส�ำหรับการท�ำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก
จากเมืองไทยสู่ประชาคมโลกต่อไปในอนาคต
		 กิจกรรมเชิงพุทธการประยุกต์สู่สังคม สถาบันวิมุตตายาลัยและศูนย์วิปัสสนาสากล
ไร่เชิญตะวันเป็นรมณียสถานแห่งการเจริญสติตามแนวทางแห่งอานาปานสติภาวนา โดยมี
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี/สังกัดวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง จ.เชียงราย)
เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงลึกและเชิงรุกแก่ประชาชน
ชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจในพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ด�ำเนินการ
บริหารจัดการโดยยึดหลัก “คิดเป็น พูดเป็น ท�ำเป็น” ไม่เน้นการวิพากษ์ แต่เน้นวิธีการที่เรียก
ว่า “Be the change” ซึ่งเป็นวิธีการที่ว่าถ้าเราอยากเห็นอะไรในโลกเราจะเป็นสิ่งนั้น และ
อยากเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในโลก ก็จ�ำเป็นที่จะต้องท�ำให้ดี ด้วยการด�ำเนินกิจกรรมผ่านการ
บริหารจัดการแนวใหม่ส่งเสริมองค์กรให้มีการปฏิบัติงานอย่างว่องไว ให้คนมีความสุขกับการ
ปฏิบัติงาน ภายใต้ค�ำขวัญของสถาบันที่ว่า “ขอให้เธอเบิกบาน กับการรับใช้เพื่อนมนุษย์”
ที่ยินดีต้อนรับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเชื้อชาติใด และนับถือศาสนาอะไร มีการเสริมสร้างท�ำงาน
แบบมีความสุข สนุกกับการท�ำงานตามปณิธานแห่งการพัฒนามนุษย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์และสร้างสันติภาพภายในสู่ภายนอก
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2.3 นิเวศวิทยาบูรณาการ

2.3.1 แนวคิดนิเวศวิทยาเชิงพุทธ พระพุทธศาสนามองว่า สรรพสิ่งทั้งหลายในโลก
ล้ ว นมี ค วามสั ม พั น ธ์ ต ่ อ กั น สิ่ ง มี ชี วิ ต ย่ อ มมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มรอบข้ า งทั้ ง ที่
มีชีวิตและไม่มีชีวิต เพื่อให้เกิดการด�ำรงอยู่ที่มีความสมดุลตามธรรมชาติ และมองว่าสรรพสิ่ง
ในตัวเราและสิ่งรอบข้างนั้น เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบต่างๆ ที่มาบรรจบกันแล้วก่อรูป
และสร้างกระบวนการจนเป็นข่ายใยชีวิต (Web of Life) ที่ปรากฏอัตลักษณ์หรือภาพแห่ง
ความเคลื่อนไหวที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ โดยที่เราอาจลืมนึกถึงความเป็นจริงแห่งข่ายใย
ชีวิตในมิติแห่งความสัมพันธ์อันนั้น สรรพสิ่งในตัวเราและสิ่งต่างๆ ในโลกและสากลจักรวาลนั้น
เกิดขึ้นด้วยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่มีสิ่งใดจะเกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว ทุกสิ่งมีที่มา มีที่ไป
มีเหตุ มีปัจจัย เมื่อเหตุและปัจจัยเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างเกื้อกูล ย่อมเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด
สิง่ ใหม่ และสิง่ ใหม่กส็ ร้างเส้นทางการเชือ่ มโยงกับสิง่ เก่าและสรรพสิง่ อย่างไม่มที สี่ นิ้ สุด ทุกอย่าง
เป็นกระบวนการที่โยงใย สลับซับซ้อน เป็นเครือข่าย (Network) ที่เชื่อมโยงจากสิ่งเล็กๆ และ
ภายในสิ่งเล็กๆ ก็มีการเกาะเกี่ยวกันอย่างน่าอัศจรรย์
พระมหาสุทติ ย์ อบอุน่ (2548) กล่าวว่า พระพุทธศาสนามุง่ เน้น สภาวะความเป็นจริงตาม
ธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันว่า ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งหมายถึง อาการและ
ความทีส่ รรพสิง่ ต่างก็พงึ่ พาอาศัยกันเกิดขึน้ โดยต่างฝ่ายต่างก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกัน  
เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งและเป็นองค์รวมเสมือนห่วงโซ่ที่ร้อยรัดและ
ผูกพัน ซึ่งก่อให้เกิดปัจจยาการอื่นๆ ตามมาในลักษณะทีว่ า่ “เพราะมีสงิ่ นี้ สิง่ นีจ้ งึ เกิดขึน้ ” และ
ท้ายที่สุดในทัศนะของพระพุทธศาสนากล่าวถึงสภาวะของสิ่งต่างๆ ว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริง
เป็นเพียงองค์ประกอบทีม่ กี ารเกือ้ หนุนหรือเกิดขึน้ อย่างพร้อมเพรียงของสิง่ ต่างๆ ทีส่ มมติขนึ้ ใน
ความหมายและภาษาที่ใช้พูดของมวลมนุษย์ ซึ่งนั่นก็หมายถึง “ความเป็นสิ่ง หรือสิ่งมีชีวิต”
ที่เราเข้าใจในความหมาย ความคิด และภาษาของเราเอง
โดยพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงการเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายว่าขึ้นอยู่กับธรรมชาติ
คือ ระบบสิ่งแวดล้อม หากระบบนิเวศที่เป็นที่อยู่สูญเสียไปเมื่อไรชีวิตของมนุษย์และสัตว
ก็ไม่สามารถด�ำรงอยู่ได้เช่นกัน ธรรมชาติสามารถจะอยู่ได้โดยไม่มีมนุษย์ แต่มนุษย์จะมีชีวิต
อยู่ไม่ได้หากปราศจากธรรมชาติ ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงรู้จักและเข้าใจระบบนิเวศเป็นอย่างดี
นี้เอง จึงมีหลักธรรมค�ำสอนหลายประการเพื่อให้มนุษย์หรือพระสงฆ์สาวกมีการด�ำรงอยู่
ร่วมกับธรรมชาติอย่างเหมาะสม ให้มีการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้สาวกของ
พระองค์ได้ส�ำนึกในคุณและเห็นความส�ำคัญของธรรมชาติ ในการที่จะได้ช่วยกันรักษาปัจจัย
ทางธรรมชาติไว้อย่างเหมาะสม
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จากการศึกษากระบวนทัศน์ของพระพุทธศาสนาต่อการด�ำรงชีวติ พบว่า พระพุทธศาสนา
มีทัศนะต่อชีวิตของมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และสรรพสิ่งว่า
1) ชีวิตเป็นองค์รวมที่ประมวลขึ้นจากองค์ประกอบต่างๆ ประกอบไปด้วย รูป เวทนา
สัญญา สังขาร และวิญญาณ หรือ โดยย่อ คือ รูปและนาม
2) ชีวติ มีรปู และนามซึง่ แต่ละองค์ประกอบล้วนแต่มปี ฏิสมั พันธ์กนั เป็นเหตุปจั จัยสนับสนุน
ส่งเสริมกันและกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักอิทัปปัจจยตา หรือปฏิจจสมุปบาท เพื่อให้ชีวิตด�ำรงอยู่
ได้อย่างสมดุล
3) ชีวิตมิได้มีสภาพที่เที่ยงแท้ยั่งยืนแต่อย่างใด ชีวิตมีสภาพแห่งการก�ำเนิดขึ้น การเจริญ
เติบโต มีพัฒนาการ มีความเจ็บไข้ได้ป่วย มีความเสื่อมโทรมไป และสุดท้ายมีความตายเป็น
สิ่งสุดท้ายที่ทุกๆ ชีวิตจะต้องประสบ ชีวิตและความตายเป็นสิ่งคู่กัน เสมอกัน แต่ทั้งนี้ความ
ตายไม่ใช่ปลายทางสุดท้ายของชีวิต ความตายเป็นเพียงกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากชีวิตหนึ่ง
สูอ่ กี ชีวติ หนึง่ เป็นเพียงกระบวนการดับลงแล้วเกิดขึน้ ใหม่อย่างเป็นวัฏจักรทีไ่ ม่สามารถหาทีส่ ดุ
เบื้องต้น และที่สุดเบื้องปลายได้
4) ชีวิตล้วนแต่สัมพันธ์กับสรรพสิ่งที่แวดล้อม การรับรู้เกิดผ่านกระบวนการแห่งผัสสะ
อันประกอบไปด้วยอายตนะภายใน ภายนอก และอารมณ์ ประกอบด้วยวิญญาณในการรับรู้
แล้วแสดงออกด้วยการกระท�ำผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางกายด้วยการกระท�ำต่างๆ ทางวาจา
ด้วยการพูด และทางใจด้วยการคิด
5) ชีวิตทุกชีวิตย่อมมีความเกิด ความแก่ และความตายเป็นธรรมดา ไม่มีผู้ใดที่สามารถ
หลีกพ้นไปได้แม้แต่พระพุทธองค์ก็ยังคงตกอยู่ในข่ายนี้เช่นกัน แต่ในขณะเดียวกัน ความเกิด
ความแก่ และความตายเป็นธรรมชาติที่สามารถท�ำให้มนุษย์สามารถเห็นได้ถึงความเป็นจริง
แห่งชีวิต เมื่อได้น�ำธรรมดาของชีวิตนี้มาพิจารณาโดยแยบคาย ย่อมสามารถละวางความยึดมั่น
ถือมั่นในร่างกายของมนุษย์ลง และสามารถที่จะมีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ รวมทั้ง
มีกระบวนการจัดการที่เอื้อต่อความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
นอกจากนี้ ภัทรพร สิริกาญจน (2536) ได้สรุปให้เห็นว่า พระภิกษุสงฆ์ยังเป็นผู้น�ำ
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทปี่ ระหยัดและใช้อย่างเห็นคุณค่า เพราะในสิกขาบททีพ่ ระพุทธเจ้า
ได้ทรงบัญญัติขึ้น เพื่อให้สาวกของพระองค์ปฏิบัติ ตามนั้นจะเน้นให้ภิกษุใช้อย่างรู้คุณค่า
ยิง่ เป็นทรัพยากรป่าไม้ยงิ่ เป็นสิง่ ทีจ่ ะต้องรักษาไว้อย่างทะนุถนอม เพราะป่าเป็นเสมือนส่วนหนึง่
ของชีวิตในบรรพชาเพศที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง ดังเราจะเห็นได้จากเรื่องที่ว่าด้วยนิสสัย 4 (ปัจจัย
เครื่องอาศัยของบรรพชิต 4 อย่าง) คือ เมื่อมีผู้บวชเข้ามาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้อุปัชฌาย์ต้องบอกให้แก่ลูกศิษย์ของตน ให้ได้รับทราบไว้ว่า
ต่อจากนีไ้ ปจะเป็นอยูห่ าเลีย้ งชีวติ ของตนเองอย่างไร ในสมณเพศ กิจอย่างไรควรท�ำ และอย่างไร
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ไม่ควรท�ำเพือ่ ให้ดำ� รงชีวติ ทีเ่ รียบง่าย ดังตัวอย่างของพระอาจารย์ค�ำเขียน สุวณฺโณ พระนักปฏิบตั ิ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีไ่ ด้กล่าวถึงอานิสงส์ของการอยูป่ า่ ทีใ่ ห้กบั ผูป้ ระพฤติธรรมและบุคคล
ทั่วไปอย่างน่าสนใจว่า“ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้มากที่สุด โดยเฉพาะป่านั้นเป็นธรรมชาติ
ที่เป็นมิตรที่ดีที่สุดของเรา เป็นสถานที่ตอบปัญหาชีวิตของเราได้จริงๆ การได้ไปนั่งพิงต้นไม้
ในป่า เดินชมใบไม้ในป่า เห็นธรรมชาติของเขา ทีเ่ ขามีความสามัคคีปรองดองกันก็เห็นอะไรต่างๆ
เหมือนราวกับว่าจะพูดกันรู้เรื่อง เช่น ตอนกลางคืนสมัยก่อนหลวงพ่อซึ่งไม่เคยใช้นาฬิกา จะรู้
เวลาก็ได้อาศัยรหัสจากธรรมชาติ เช่น อาศัยเสียงลมพัดบ้างเสียงใบตองหล่นตอนเช้าบ้าง
ในตอนเช้ามืดก็อาศัยสังเกตสีแสงของต้นไม้ คือ พอตี 4 ใบไม้จะเป็นมันพอเรามองจากหน้าต่าง
ลงไปในป่าจะเห็นใบไม้เป็นมันแพรวพราวก็แสดงว่าได้เวลาลุกพอดี”
แนวคิดดังกล่าว จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาให้ความส�ำคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นอย่างยิ่ง ชีวิตคนจะต้องอยู่กับธรรมชาติ เพื่อให้ธรรมชาติช่วยพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจ
ของตนเองให้ผ่องใส การท�ำลายทรัพยากรทางธรรมชาติจะส่งผลต่อการด�ำรงชีวิตในมิติต่างๆ
ทั้งการเรียนรู้ และการพึ่งพาอาศัย โดยเฉพาะการพัฒนาจิตใจเพื่อให้เข้าถึงหลักสัจธรรม
เป็นไปได้อย่างถูกต้องและท�ำให้สภาพแวดล้อมของตนน่าอยู่ยิ่งขึ้น
แนวคิดการใส่ใจต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระพุทธศาสนาดังกล่าว
จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับหลัก “นิเวศวิทยา” ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาที่เกี่ยวกับ
ความเป็นอยูข่ องสิง่ มีชวี ติ และหลักนิเวศวิทยาเชิงลึก ทีศ่ กึ ษาองค์ประกอบแห่งความ “ดุลยภาพ”
ระหว่ า งองค์ ป ระกอบทางกายภาพหรื อ ด้ า นวั ต ถุ กั บ องค์ ป ระกอบด้ า นจิ ต ใจ โดยเฉพาะ
องค์ประกอบด้านจิตใจที่ถือเป็นรากฐานส�ำคัญของการรักษาระบบนิเวศ ดังที่พระธรรมปิฎก
(ป.อ.ปยุตฺโต) (2543) กล่าวไว้ว่า “เรื่องดุลยภาพในระบบนิเวศที่พูดกันทั่วไปนั้น เป็นการมอง
ในด้านกายภาพ หรือทางวัตถุ แต่มีดุลยภาพอีกอย่างหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึง ดุลยภาพที่ว่านี้
มีความส�ำคัญที่จะเป็นรากฐานให้เราสามารถรักษาดุลยภาพในด้านกายภาพไว้ได้...ดุลยภาพนี้
จะต้องรวมองค์ประกอบทุกอย่างของชีวิตที่ดีงาม และความสุขของมนุษย์ไว้อย่างครบถ้วน
จนเราเรียกได้ว่าเป็นดุลยภาพขององค์รวมที่สมบูรณ์ การที่มนุษย์จะอยู่ดีนั้น เขาจะต้องมี
องค์ประกอบทางจิตใจ เช่น ความสุขด้วยดุลยภาพแห่งองค์รวมของชีวิตที่ดีงาม มีความหมาย
ที่กว้างลึกและครอบคลุมยิ่งกว่าจะเป็นเพียงระบบนิเวศเท่านั้น และดุลยภาพที่สมบูรณ์นี้แหละ
จะเป็นรากฐานของการรักษาระบบนิเวศด้วย
ตามหลักนิเวศวิทยามองว่า ระบบนิเวศนั้นหมายถึงระบบความสัมพันธ์ทางด้านกายภาพ
และเคมีระหว่างสิ่งที่มีชีวิต ซึ่งประกอบด้วยสัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กกับสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่โดยรอบสิ่งที่มีชีวิตนั้น ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน รวมทั้งท�ำหน้าที่และกิจกรรม
ร่วมกัน   โดยมีการศึกษาเชื่อมโยงเข้ากับมนุษย์และจิตวิญญาณด้วย ซึ่งระบบนิเวศที่ดีมีผล
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กระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษยชาติ เห็นได้ชัดจากตัวอย่างเรื่องของการดูแลรักษาป่า
การรักษาป่าไม้มีความส�ำคัญเพราะป่าไม้ช่วยรักษาสภาพภูมิอากาศ ยิ่งป่ามีใบไม้มากก็จะ
ยิง่ เกิดการระเหยมาก ส่งผลให้การก่อตัวของเมฆ ปริมาณน�ำ้ ฝนในพืน้ ที่ อัตราการเย็นตัวในพืน้ ที่
และการเติบโตของพืชพันธุ์โดยการสังเคราะห์แสงเพิ่มมากขึ้นด้วย และเกือบจะแน่นอนว่า
การมีพืชพันธุ์ที่หลากหลายกว่าท�ำให้การระเหยดียิ่งขึ้นเพราะมันจะท�ำให้โครงสร้างของราก
ที่อยู่ใต้ดินมีขนาดใหญ่และหลากหลายกว่าเดิม สามารถจับยึดน�้ำได้ดีกว่า และยังช่วยเสริม
การระเหยของน�้ำ  เพราะท�ำให้ปริมาณพื้นผิวโดยรวมของใบไม้ที่น�้ำ สามารถระเหยมีขนาด
กว้างขึ้นและซับซ้อนขึน้ ท�ำให้กอ่ ตัวเป็นเมฆมากขึน้ เมือ่ เมฆมากขึน้ โอกาสของการเกิดฝนมาก
ขึ้น ก็ท�ำให้พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น สิ่งแวดล้อมดีและระบบนิเวศก็ดีขึ้นด้วย
แนวคิดด้านนิเวศวิทยาจึงสะท้อนปรัชญาแนวคิดแบบองค์รวมที่เห็นความสัมพันธ์ของ
สรรพสิ่งที่เชื่อมโยงกัน เกี่ยวข้องกันและมีจิตวิญญาณและจิตส�ำนึกแห่งความรับผิดชอบ
ต่อทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกันบนโลก และสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องกาย่าจะเป็นตัวเร่ง
อันทรงพลังที่จะผลักดันให้เกิดการยอมรับแนวคิดแบบองค์รวมในทุกๆ ด้านของชีวิต เครือข่าย
ความสัมพันธ์ในชุมชนนิเวศส่งผลกระทบต่อทุกฝ่าย สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับสายพันธุห์ นึง่ จะสัน่ สะเทือน
ข่ายใยแห่งชีวิตทั้งหมด และจะส่งผลกระทบกับทุกๆ สิ่ง
นิเวศวิทยาที่เกิดจากปรัชญาขององค์รวม แสดงให้ว่าสรรพสิ่งมีผลซึ่งกันและกัน ดังนั้น
เมื่อความหลากหลายทางชีวภาพมีมากย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งรอบตัวได้มาก ทั้งต่อสภาพภูมิ
อากาศของโลกและต่อความหลากหลายทางชีวภาพเองด้วย เช่น โครงสร้างของระบบนิเวศ
ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดที่ด�ำรงอยู่ ความลึกของรากไม้ ความหนาแน่นของพุ่มใบ ค่าความ
สามารถในการสะท้อนแสง และการปล่อยสารเคมีที่ช่วยเติมเชื้อเมฆออกไปในอากาศ ทั้งหมด
นี้มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ไม่เพียงต่อสภาพภูมิอากาศระดับท้องถิ่นและระดับโลกเท่านั้น
แต่มผี ลต่อระบบการหมุนเวียนอันยิง่ ใหญ่ของธาตุเคมีตา่ งๆ บนดาวเคราะห์ดวงนีด้ ว้ ย นอกจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพจะมีความส�ำคัญต่อการสร้างสภาพที่เอื้ออ�ำนวยต่อการด�ำรงชีวิต
อยู่ในโลกนี้ ความหลากหลายทางชีวภาพยังมีประโยชน์อื่นๆ ต่อเราอีกมากมาย เช่น ปรับปรุง
คุณภาพดิน หมุนเวียนสารอาหาร ท�ำให้นำ�้ มีความบริสทุ ธิ์ และถ่ายละอองเรณูของพืช ประโยชน์
เหล่านี้ถูกเรียกว่า “บริการของระบบนิเวศ” (Ecosystem Service)  
ส่วนหลักนิเวศวิทยาวิทยาแนวนั้น เป็นกระบวนทัศน์ที่ตอบสนองการใช้ทรัพยากร
ของมนุษย์อย่างระมัดระวังและอย่างสมดุล โดยพิจารณาได้จากหลัก 8 ประการของนิเวศ
วิทยาแนวลึก ซึ่งอาร์น แนส (Arne Naess) เขียนไว้เมื่อปี พ.ศ. 2516 (ค.ศ.1973) ดังนี้
1) ความเจริญงอกงามและความอยู่ดีมีสุขของสังคมมนุษย์ และสรรพสิ่งล้วนที่มีค่าใน
ตัวเอง ไม่ขึ้นต่อประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์
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2) สิ่งส�ำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์และสรรพชีวิตเข้าถึงคุณค่าดังกล่าวได้ ล้วนอาศัยความ
หลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3) มนุษย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลิดรอนหรือท�ำลายความหลากหลายในระบบชีวิตดังกล่าวโดย
ปราศจากความจ�ำเป็นที่แท้จริง
4) ความเจริญงอกงามของสังคมและวัฒนธรรมของสังคมมนุษย์นั้นย่อมมีความเกี่ยวข้อง
กับจ�ำนวนประชากรมนุษย์ที่ลดลง และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่จะเข้าถึงความงอกงามก็เนื่องมาจาก
ประชากรที่ลดลงเช่นกัน
5) ในปัจจุบัน การกระท�ำของมนุษย์ ที่เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวก่ายโลกของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ใน
ระดับที่เกินขีดสูงสุด อันจะท�ำให้สถานการณ์ [โลก] ก�ำลังเลวร้ายลงทุกขณะ
6) ควรปรับเปลี่ยนนโยบายหลักๆ ที่มีส่วนก�ำหนดระบบเศรษฐกิจ การผลิตการใช้
เทคโนโลยี รวมทั้งก�ำหนดกรอบความคิดความอ่านของสังคมมนุษย์ให้ทันการณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานที่ต่างไปจากความเป็นไปในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง
7) ควรให้ความส�ำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภายในอันเกิดจากมโนส�ำนึกเพื่อการเข้าถึง
และชื่นชมคุณค่าแท้ของชีวิต ในฐานะเป็นคุณภาพชีวิตที่แท้จริง แทนที่การตะเกียกตะกาย
เสาะหามาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น เพราะความใหญ่โตโอฬารไม่จ�ำเป็นต้องเป็นสิ่งเดียวกัน
กับความยิ่งใหญ่มั่งคั่งอย่างมีคุณค่า
8) ผู้ที่เห็นด้วยกับหลักการดังกล่าวมา ย่อมถือว่ามีพันธกิจที่จะช่วยกันก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงที่จ�ำเป็นต่างๆ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมมีความส�ำคัญและความจ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิตของมนุษย์
และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ถ้าสิ่งแวดล้อมดีก็ส่งผลให้มนุษย์มีความเป็นอยู่สบายไม่เดือดร้อน จิตใจ
แจ่มใส หากสิง่ แวดล้อมเป็นพิษย่อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิง่ มีชวี ติ ทุกชนิดทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม ดังที่ พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตโต) (2538) กล่าวไว้ว่า “การอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่เหมาะสมจะช่วยพัฒนาชีวิตให้มีธรรม เมื่อมนุษย์มีธรรม สิ่งแวดล้อมก็จะพัฒนาตาม แต่ถ้า
มนุษย์อยู่อย่างไม่มีธรรมก็จะรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ได้และจะท�ำลายสิ่งแวดล้อม ถ้าเราจัดการ
กับสิ่งแวดล้อมไม่ถูกต้องสัตว์โลกรวมทั้งมนุษย์จะอยู่ไม่ได้” เมื่อพิจารณาสาระส�ำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความ
ส�ำคัญต่อชีวิตของมวลมนุษย์ สัตว์และพืช การด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ต้องสอดคล้องสัมพันธ์
กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ จะแยกจากกันไม่ได้ ฉะนั้น มนุษย์จ�ำต้องรักษาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการไม่ท�ำลายให้เสียความสมดุลทางระบบ
นิเวศวิทยา
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แนวคิดนิเวศวิทยาเชิงพุทธดังกล่าว ได้เป็นฐานคิดที่ส�ำคัญของพระสงฆ์และองค์กรใน
สังคมไทยส่วนหนึง่ ทีต่ อ้ งการเข้ามาดูแล จัดการและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรมรชาติและสิง่ แวดล้อม
เพื่อให้มีการจัดการที่ยั่งยืน เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการด�ำรงชีวิต และการสร้างความสมดุล
ของธรรมชาติและสรรพสิ่ง
2.3.2 นิเวศวิทยาเชิงพุทธ : บทเรียนจากชุมชนและองค์กรในสังคมไทย ในโครงการ
นี้ คณะผู้วิจัยได้ก�ำหนดพื้นที่ตัวอย่างเพื่อใช้ส�ำหรับเป็นกรณีศึกษาใน 4 พื้นที่ โดยค�ำนึงถึง
ความหลากหลายทางนิเวศวิทยา เช่น ดิน น�้ำ  ป่าไม้ ป่าชายเลน เป็นต้น และความส�ำคัญของ
แต่ละพื้นที่เป็นตัวแทนของความส�ำเร็จจากความร่วมมือทั้งจากชุมชน บุคคล พระภิกษุสงฆ์
องค์กรของรัฐและองค์กรของเอกชน โดยกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือก ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากมูลนิธิลูกโลกสีเขียวและรางวัลในระดับ
นานาชาติ ดังนี้
		 2.3.2.1 กรณี ศึ ก ษาหน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ แ ละจั ด การต้ น น�้ ำ ห้ ว ยแม่ พ ริ ก จ.ล� ำ ปาง
หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน�้ำห้วยแม่พริก จ.ล�ำปาง เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมอุทยาน
แห่งชาติสตั ว์ปา่ และพันธุพ์ ชื มีหน้าทีใ่ นด้านการจัดการพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�้ำ ตัง้ แต่ตน้ น�ำ 
้ กลางน�ำ 
้ ปลาย
น�้ำ ส่วนตัวกรมฯ นั้น มีหน้าที่หลักคืออนุรักษ์พื้นที่ป่า และวนอุทยาน
หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน�้ำห้วยแม่พริก จ.ล�ำปาง ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อ
จัดการพื้นที่ต้นน�้ำล�ำธารของล�ำห้วยแม่พริก ให้มีปริมาณที่เพียงพอ คุณภาพดี มีระยะเวลา
การไหลตลอดทั้งปีอย่างสม�่ำเสมอ และป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดิน รวมทั้งการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาวบ้านในเขตต้นน�้ำล�ำธาร การจัดการจะครอบคลุมทุกด้าน
โดยส่วนมากจะเป็นการน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ด้านต่างๆ
มาด�ำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่า พื้นฟูสภาพป่าต้นน�้ำ  การสร้างฝายต้นน�้ำล�ำธาร
การส่ ง เสริ ม การปลู ก หญ้ า แฝก เพื่ อ กั น ดิ น พั ง ทลายส� ำ หรั บ พื้ น ที่ ภู เ ขาสู ง ที่ เ ป็ น ต้ น น�้ ำ
โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน (Food Bank) จัดหาและปลูกพันธุ์พืชที่เป็นแหล่งอาหาร
เช่น เพกา สะเดา หว้า ชะอม และขี้เหล็ก ให้กับชุมชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างสุขอนามัยที่ดี
รวมถึงสวนสมุนไพร อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย และจัดค่ายศึกษาระบบนิเวศต้นน�้ำ  (ค่ายเยาวชน
ต้นน�้ำ) ให้กับเยาวชนในหมู่บ้านและจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจน
สร้างจิตส�ำนึกต่อเยาวชน และชุมชนที่อาศัยอยู่ในป่า ที่ส�ำคัญก็คือต้นน�้ำโดยเฉพาะภาคเหนือ
มีชุมชนอาศัยอยู่บนพื้นที่ต้นน�้ำทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย ก็ต้องท�ำให้ชุมชนเหล่านั้น
อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ไม่ท�ำลายป่า
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สภาพปัญหา จากมติคณะรัฐมนตรีทมี่ นี โยบายปิดป่า เมือ่ ปี พ.ศ. 2532 เนือ่ งจากสภาพ
ป่าเสื่อมโทรม และคนที่เข้าไปบุกรุกป่าเพื่อหาของป่ามาขาย ได้เผาป่าหรือตัดไม้ท�ำลายป่า
ซึง่ อาชีพหลักในขณะนัน้ คือท�ำไม้ขาย ตัดไม้ขาย ชาวบ้านทีอ่ าศัยอยูท่ นี่ นั้ เดิมเป็นคนงานรับจ้าง
ท�ำไม้ของป่าสัมปทานเดิม  แต่ในอดีตนั้นแม่พริกเป็นแหล่งหน่อไม้ ป่าต้นน�้ำถูกบุกรุก ยังผลให้
ป่าต้นน�้ำแห้งแล้งและเสื่อมโทรม จึงท�ำให้เกิดฝนแล้ง ชุมชนจึงขาดน�้ำในการอุปโภคบริโภค
ไม่มนี ำ�้ ท�ำการเกษตร สมรรถภาพหรือสถานภาพในปัจจุบนั จึงไม่เหมือนในสมัยอดีต ความอุดม
สมบูรณ์ลดลง ทางหน่วยฯ จึงเข้าไปแนะน�ำอาชีพเพราะป่าปิดแล้ว รายได้จากการตัดไม้ลดลง
จึงได้เข้าไปริเริ่มโครงการต่าง ๆ
ปัญหาเรื่องการบุกรุกป่า ส่วนใหญ่จะบุกรุกเพื่อท�ำการเกษตร ข้าวโพดเป็นอันดับหนึ่ง
บางทีเ่ ป็นการปลูกไร่เลือ่ นลอย ซึง่ แล้วแต่พนื้ ที่ แล้วแต่การตลาด ถ้าเป็นพืน้ ทีส่ งู ก็จะเป็นกะหล�ำ 
่
ปัจจุบัน เริ่มนิยมปลูกยางพารา   และปัญหาเรื่องน�้ำคือ สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุด
ก็คือน�้ำ  ซึ่งตรงกับแนวคิดของหน่วยงานฯ เมื่อทราบถึงปัญหาว่าชุมชนนี้มีปัญหาเรื่องน�้ำ
เป็นปัจจัยหลัก น�ำ้ เป็นปัจจัยในเรือ่ งของการผลิต และการบริโภค ระบบประปาก็ใช้ไม่ได้ ปัญหา
ที่ส�ำคัญมากที่สุดคือ เรื่องทุนนิยมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะข้าวโพด
ทางหน่วยฯ ได้พยายามให้ความรู้เรื่องเกษตรพอเพียง เพราะวิถีชีวิตที่เป็นอุตสาหกรรมเกษตร
ท�ำให้ชีวิตดั้งเดิมเปลี่ยนไป ปัจจุบันนี้ต้องซื้ออาหารทั้งข่า ตะไคร้ พืชผักที่เคยปลูกกันตาม
พื้นบ้านทั่วไป เพราะไม่มีเวลา เช้ามาก็ต้องรีบเข้าไร่ ทั้งที่เมื่อก่อนยังพอมีเวลา ตอนเย็นก็มา
รดน�้ำผัก ปลูกผัก แต่เดี๋ยวนี้คือทุกคนรีบเร่งกันหมด กับข้าวก็ต้องซื้อจากรถกระบะที่ใส่ข้าวถุง
แกงถุงไปขายถึงหมู่บ้าน เพราะเดี๋ยวนี้ถนนหนทางสะดวกสบายขึ้น ดีขึ้น มีทางลาดยางและ
ไฟฟ้าเข้าถึงเดีย๋ วนีจ้ ะเห็นรถวิง่ ขายของกันทัว่ ไป วิถชี วี ติ ก็เปลีย่ นไปใช้และจ�ำเป็นต้องใช้เงินทอง
ตลอดวัน เงินกลายเป็นสิ่งจ�ำเป็น
		
การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงพุทธ ฝายเป็นกิจกรรมหนึ่งในการฟื้นฟูต้นน�้ำ
ล�ำธาร มันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่า ถ้าป่าอุดมสมบูรณ์ ก็
ไม่จ�ำเป็นต้องมีฝาย หลักๆ ของการจัดการน�้ำคือท�ำอย่างไรให้มีปริมาณน�้ำที่พอเหมาะพอดี
คุณภาพดี มีระยะเวลาการไหลสม�่ำเสมอทั้งปี รวมถึงเรื่องของการป้องกันการพังทลายของดิน
ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากท�ำฝายแล้ว ยังต้องมีเรื่องของการปลูกบ�ำรุง บ�ำรุงในเรื่องของ
ระบบนิเวศต้นน�้ำ  และพื้นฟูระบบนิเวศต้นน�้ำ  ก็คือการปลูกป่า ปลูกป่าทดแทน ปลูกทดแทน
ในพื้นที่ที่ถูกท�ำลาย
สิ่งส�ำคัญคือเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชน ท�ำอย่างไรให้ชาวบ้านเห็นความส�ำคัญ
ของต้นน�ำ 
้ ป่าไม้ ทุกคนเห็นประโยชน์และความส�ำคัญ แต่ทำ� อย่างไรจะให้ชาวบ้านได้ประโยชน์
ซึง่ ถ้าให้ชาวบ้านได้ประโยชน์บา้ ง ชาวบ้านก็จะรักษาประโยชน์ นัน่ ก็คอื ว่าวิธกี ารในประสบการณ์
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ที่ท�ำ  ส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นให้ชุมชนที่อยู่ใกล้ป่า ท�ำฝาย ท�ำระบบประปาภูเขา ท�ำอย่างไรให้ได้
ใช้นำ�้ จากบนดอยหรือจากประปาภูเขา หลังจากทีไ่ ด้ใช้นำ 
�้ ชาวบ้านจะเกิดจิตส�ำนึกโดยอัตโนมัติ
คือชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากน�้ำ  แล้วชาวบ้านก็จะดูแลน�้ำ  ดูแลป่า รักษาป่าโดยอัตโนมัติ
ซึ่งเป็นวิธีการที่ทางหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ต้องเข้าไปส่งเสริม หรือเข้าไปสร้างกระบวนการ
ฝายก็ คื อ ไปช่ ว ยให้ เ ห็ น เป็ น รู ป ธรรมที่ ชั ด ฝายจะมี ห ลากหลาย คื อ ท� ำ ตั้ ง แต่ บ นลงมา
แล้วตัวล่างสุดก็ท�ำเป็นฝายกึ่งถาวร หรือถาวร เพื่อให้กักเก็บน�้ำ  หลังจากที่ชาวบ้านได้ใช้น�้ำ
สามารถรับรองได้เลยว่าป่าที่ได้น�้ำตรงนั้นชาวบ้านจะดูแลเป็นอย่างดี
แนวทางการแก้ไขอีกประการคือการท�ำกิจกรรมกับพระภิกษุสงฆ์ เช่น กรณีฝายก้น
บาตร เนื่องจากการสร้างฝายบางครั้งไม่มีเงิน ไม่มีงบประมาณ ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสนัดประชุม
กันที่วัดเรื่องการสร้างฝายแต่ไม่มีงบประมาณ เจ้าอาวาสต�ำบลได้ฟังจึงมีความสนใจ เจ้าอาวาส
จึ ง ได้ พ าพระลู ก วั ด ออกบิ ณ ฑบาตในตอนเช้ า เพื่ อ เอาข้ า วก้ น บาตรมาเลี้ ย งเด็ ก นั ก เรี ย น
ทีม่ าช่วยท�ำฝาย ทุกเช้าเสาร์อาทิตย์ เจ้าอาวาสพร้อมพระลูกวัดก็จะออกบิณฑบาต แล้วเอาข้าว
ก้นบาตรไปให้เด็กๆ ซึ่งบางครั้งไม่ใช่แค่ข้าว แต่ได้ปัจจัยและอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย จากนั้นชุมชนก็
เริ่มตื่นตัว จากฝายที่มีปัญหาในเริ่มแรก ปัจจุบันมีสามร้อยกว่าแห่ง โดยไม่ต้องใช้เงินเลย
จึงเป็นสิ่งที่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆ  โดยเกิดจากแรงปัจจัยในชุมชน จากข้าวก้นบาตร จากนั้น ทาง
หน่วยฯ จึงได้น�ำโครงการ “บวร” คือบ้าน วัด ราชการ โดยให้วัดเป็นตัวเชื่อมระหว่าง
ชุมชน คือชาวบ้านกับราชการ ซึ่งเป็นภาพที่ร่วมมือกันดีมาก และรายการสถานีสีเขียวก็ได้มา
ถ่ายท�ำเป็นสารคดีด้วย
นอกจากเรื่องฝายแล้ว เรื่องการบวชป่า จะมีแทบทุกที่แทบทุกปี เช่น ที่หน่วยต้นน�้ำ
แม่พริก ก็จะมีการบวชป่า หลายหมู่บ้าน บ้านแม่เชียงราย ได้ท�ำเป็นกิจกรรมทุกปีบนป่าต้นน�้ำ
แม่พริก มีรอยพระพุทธบาท เป็นรอยใหญ่ ดังนั้น ทุกปีในเดือนพฤษภาคม พระภิกษุและชุมชน
จากข้างล่างจะขึน้ ไปท�ำบุญบวชป่า เหมือนกับไปเคารพสักการะรอยพระพุทธบาททีอ่ ยูท่ นี่ นั้ เป็น
กุศโลบายอย่างหนึ่ง และเป็นกิจกรรมที่ท�ำทุกปี
ส�ำหรับในภาพรวมของจังหวัดล�ำปางเองเกี่ยวกับพระสงฆ์ เช่น เจ้าคณะจังหวัด
องค์ปัจจุบัน ท่านได้ให้ความส�ำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องป่าต้นน�้ำ  มีการบวชป่าทุกปี
เช่นกัน ในปีนี้ท่านตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัดเป็นงานทอดผ้าป่า เมื่อทอดผ้าป่าแล้วได้จัดตั้ง
เป็นกองทุนสิ่งแวดล้อม และเนื่องจากท่านมีบารมีมากและเป็นระดับผู้บริหารของคณะสงฆ์
จึงได้รับความร่วมมือจากทุกคนทุกองค์กรทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นทหาร ต�ำรวจ อ�ำเภอ
ฝ่ายปกครองต่างๆ มาร่วมกิจกรรมกันหมด มีการประชุมตั้งกองทุนปลูกป่าและได้จัดกิจกรรม
หลายกิจกรรม  
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เนื่องจาก ชุมชนและชาวบ้านจะเชื่อถือและศรัทธาพระมากกว่าเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะ
เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายอยู่บ่อยๆ 2-3 ปีก็จะย้าย แต่พระจะอยู่เป็นประจ�ำ   ความผูกพันกับ
พื้นที่ระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ จึงแตกต่างกัน ชุมชนมีจ�ำนวนมากกว่าเจ้าหน้าที่หลาย
ร้อยเท่า เพราะว่าเขาเกิดทีน่ นั่ ตายทีน่ นั่ ฉะนัน้ ชาวบ้านย่อมรักป่ามากกว่าเจ้าหน้าทีท่ เี่ ปลีย่ นไป
ตลอดเวลา ดังนั้น เจ้าหน้าที่รัฐจึงเป็นเพียงผู้เปิดโอกาส ได้สร้างกระบวนการให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร แต่ชาวบ้านจะเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ท�ำ  และได้รู้สึก
ถึงความเป็นเจ้าของ
นอกจากนี้ ทางหน่วยฯ และชุมชนยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรเอกชน เช่น กรณี
ชุมชนสามขา ซึ่งมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน�้ำในขณะนั้น ได้เริ่มท�ำกระบวนการ เช่น การ
บวชป่า ต่อมาในภายหลัง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด (SCG) ได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุน
สร้างฝายชะลอน�้ำให้ โดยการแนะน�ำของหน่วยฯ ที่ไปฝึกอบรมให้ความรู้ ซึ่งเริ่มต้นจากฝาย
ไม่กตี่ วั ประมาณ 30 แห่ง จากนัน้ ทางหน่วยฯ ได้ไปแนะน�ำเพิม่ เติมให้ความรูแ้ ละก็พาไปศึกษา
ดูงาน มีกลุ่มนักเรียน กลุ่มองค์กร กลุ่มอาสาต่างๆ เข้ามาช่วย โดยที่เอสซีจี เป็นผู้สนับสนุน
ด้านเงินทุน ชุมชนก็เกิดการตื่นตัวขึ้น ประกอบกับทางเจ้าหน้าที่รัฐลงไปประสานด้วย ก็เลย
เกิดพลังขึน้ มา จาก 30 ตัวก็กลายเป็นหลายพันตัว ก็มชี อื่ เสียงมาก จากปัญหาเรือ่ งน�ำ้ ในเริม่ ต้น
ก็สามารถจัดการแก้ปัญหาได้ใช้เวลาเพียง 3 ปีก็ส�ำเร็จ ปัจจุบัน ไม่จ�ำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้
เลย ชุมชนสามารถดูแลรักษากฎระเบียบ มีกติกา มีกฎที่ก�ำหนดกันขึ้นมาเพื่อดูแลกันเอง น�้ำจึง
มีใช้ทั้งปี สามารถปลูกพืชท�ำเกษตรได้ตลอดทั้งปี และน�้ำในปัจจุบันมีโครงการที่จะผลิต
กระแสไฟฟ้าต่อไป คือสามารถจะต่อยอดในด้านอืน่ ๆ ได้ เป็นผลมาจากชุมชนเข้มแข็ง โดยเฉพาะ
ตัวผู้น�ำ การรวมกลุ่ม ในปัจจุบันได้กลายเป็นพื้นที่ต้นแบบให้กับหลายหน่วยงาน
เมื่อเรื่องระบบน�้ำ  ระบบป่า ดีขึ้น ฟื้นตัวขึ้น ชุมชนสามารถก็สามารถท�ำนาได้ตลอด
ทั้งปี ปลูกพืชอะไรได้ทั้งปี แรงงานเริ่มกลับเข้ามาในชุมชน คนทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดน้อยลง ถือว่า
งานประสบความส�ำเร็จ นอกจากนี้ ทางหน่วยฯ ยังได้ท�ำโครงการพุทธอุทยาน ส�ำหรับ
ส�ำนักสงฆ์บางแห่งที่อยู่ในป่า และให้แนะน�ำให้อยู่ร่วมกับป่าได้ดี โดยไม่มีการบุกรุกท�ำลาย
		 ปัจจัยของความส�ำเร็จ
ประการที่หนึ่ง ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์ที่ต้องการรักษาต้นน�้ำและผืนป่าของ
หัวหน้าหน่วยฯ และเจ้าหน้าที่
    ประการที่สอง ความสามัคคีของชุมชนในการรักษาป่าต้นน�้ำเพื่อต้องการให้ถิ่นที่อยู่
อาศัยมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
    ประการที่สาม ตอบสนองความต้องการของชุมชนมากกว่าการตั้งเป็นนโยบายแล้ว
ผลักดันให้เกิด เป็นลักษณะการท�ำจากล่างสู่บน (bottom up)
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    ประการที่สี่ พระภิกษุสงฆ์ โดยเฉพาะผู้ปกครองคณะสงฆ์ ที่มีความสนใจเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ ท�ำให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นทหาร ต�ำรวจ อ�ำเภอ
ส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
ประการที่ห้า แรงผลักดันของครอบครัว เมื่อเห็นภรรยามีรายได้จากการมาช่วย
หน่วยฯ ท�ำงาน ท�ำให้หัวหน้าครอบครัวหันมาให้ความสนใจและร่วมมือ
ประการที่หก อดีตหัวหน้าหน่วยฯ ที่ริเริ่มที่ห้วยแม่พริกนี้ ได้ท�ำงานต่อเนื่อง ไม่ได้
ถูกโยกย้ายราชการเหมือนท่านอื่นๆ จึงท�ำให้งานด�ำเนินอย่างต่อเนื่อง
		 2.3.2.2 กรณีศึกษาพระสมพงษ์ ถาวรธมฺโม วัดดานมุทิตา ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร พระสมพงษ์ ถาวรธมฺโม อายุ 36 ปี เจ้าอาวาสวัดดานมุทิตา ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร มีภูมิล�ำเนาเดิมอยู่ที่อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์เมื่อปี
พ.ศ. 2536 หลังจากนัน้ ได้ทอ่ งธุดงค์อยูแ่ ถบอีสานเหนือบริเวณจังหวัดนครพนม เลย และอุดรธานี
ประมาณ 8-9 ปี ขณะกลับมาเยี่ยมบ้านเกิด เยี่ยมโยมพ่อและโยมแม่ เมื่อปี พ.ศ. 2544
จึงตัดสินใจที่จะจ�ำพรรษาที่เพิงพักร้างบนภูหมากยาง อ�ำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพราะ
ต้องการที่จะอยู่ใกล้ๆ บิดามารดา และด้วยเมื่อเดินทางมาถึงที่นั่น มีความรู้สึกผูกพันกับ
สถานที่แม้จะมีปัญหาความเป็นอยู่ล�ำบากอยู่บ้าง บริเวณของวัดนั้นอยู่ที่ภูหมากยาง ซึ่งมี
อาณาเขต 2,100 ไร่ ในบริเวณป่าดงปอ-ดงบังอี่ มีวัด 3 แห่งคือ วัดอ่างเมย วัดด่านใหญ่ และ
วัดดานมุทิตา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและมีพระจ�ำพรรษาตามภูต่างๆ
		
สภาพปัญหา ในช่วงทีม่ าอยูใ่ หม่ ๆ นัน้ ป่าทีบ่ ริเวณนีเ้ ป็นป่าเสือ่ มโทรมเพราะชาวบ้าน
บุกรุกเผาป่าเพื่อจับจองพื้นที่ท� ำกินและมีไฟป่าเกิดขึ้นทุกปี ไฟป่าซึ่งเกิดจากคนเป็นผู้ท� ำ 
การบุกรุกมีทั้งการปลูกมันส�ำปะหลัง ไร่ปอ ไร่อ้อย และต่อมาก็กลายเป็นที่เสื่อมโทรม เป็นป่า
หญ้าคาขึ้นเต็มไปหมด บางทีผู้บุกรุกก็ตัดกล้วยไม้ป่า จับสัตว์ก็จะมีพวกปูแป้ง มีอีเห็น งูเหลือม
งูจงอาง หมาจอก ตะกวด เป็นต้น สมัยก่อนก็จะมีหมูป่า แต่ก็โดนนายพรานล่าไปหมดแล้ว
นอกจากนี้ ก็จะมีพวกนายทุน หรือเจ้าหน้าที่เอง ที่สนับสนุนให้คนบุกรุกป่าและล่าสัตว์
ส่วนมากมักจะมีใบสั่ง แต่ก็ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่จะเป็นทุกคน พระอาจารย์และผู้บริหารชุมชน
เคยตามจับได้ แต่ก็ขอร้องให้ปล่อยตัว ปัจจุบันถ้าต้องการจะตัดไม้ ต้องมาขออนุญาต
ประธานของกลุ่ม
สาเหตุที่ป่าแถบนี้กลายเป็นที่เสื่อมโทรมสาเหตุหลักก็มาจากชาวบ้านลักลอบตัดไม้
ไปขาย และสร้างบ้านด้วย ประกอบกับพ่อค้านายทุนทีม่ เี ลือ่ ยยนต์กเ็ ข้าไปตัดต้นไม้ และแปรรูป
จ�ำหน่าย ตอนพระอาจารย์มาถึงใหม่ๆ จะมีต้นไม้ล้มระเนระนาดไปทั่ว ไฟที่ไหม้ป่านี้ต่อไป
อาจจะลามท�ำลายเผาไหม้ถึงกุฏิที่พักสงฆ์ได้ ท่านจึงคิดว่าควรจะต้องหาทางแก้ไข
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ปัญหาถัดไปก็คือปัญหาขาดแคลนแหล่งน�้ำ เมื่อครั้งธุดงค์มาเมื่อปี พ.ศ. 2544 ในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นหน้าแล้งและมีไฟไหม้เกิดขึ้นแล้ว
เมื่อครั้งมาจ�ำพรรษานั้น ท่านตั้งใจพัฒนา และไม่นิยมการแจกเครื่องรางของขลัง
ถึงมีคนมาขอก็ไม่มี ไม่ให้ ไม่ใบ้หวย ท่านเป็นพระที่สมถะ ชาวบ้านจึงเกิดศรัทธา ก็ให้ความ
ร่วมมือสนับสนุน ในปีแรกก็มีท่านรองประธานกลุ่มปัจจุบันมาเป็นเลขาให้ มีพ่อใหญ่ปานทอง
มาเป็นประธานคนแรก มีสมาชิก 20 คน เป้าหมายในขณะนั้นก็คือต้องหาวิธีช่วยกันสกัดไฟ
ไม่ให้ไหม้และลุกลามป่า  
ชาวบ้านแถบนี้ส่วนใหญ่ไม่มีโฉนดที่ดิน อย่างมากที่มีก็เป็น สปก. ในพื้นที่นี้ เจ้าหน้าที่
ทั้งต�ำรวจ ทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการตัดไม้ท�ำลายป่า ไม้พยุงแทบไม่
เหลือ และไม่เคยจับใครได้เลย คล้ายๆ กับรูก้ นั ซึง่ ชาวบ้านเชือ่ ว่าในระดับจังหวัดรับรูเ้ รือ่ งปัญหา
คอร์รัปชั่น ถ้าแก้ปัญหานี้ไม่ได้ ป่าจะหมดไปเรื่อยๆ ชาวบ้านไม่สามารถไปเฝ้าระวังได้
ตลอดเวลา เพราะทุกคนต้องท�ำมาหากิน ทางกลุม่ จึงอยากให้หน่วยราชการระดับสูงเข้ามาช่วยดู
บางครั้งก็จับผู้บุกรุกไว้ได้ ก็โทรให้ทางราชการมาดู มาจับไปลงโทษ แต่ไม่มีใครสนใจ ท�ำไม่รู้ไม่
ชี้ ไม่เข้ามาเลย ปัญหาการคอร์รัปชั่นนี้ เป็นปัญหาใหญ่ ที่ยากจะควบคุมหรือป้องกัน
		 การจัดการเชิงพุทธในการจัดการสิง่ แวดล้อม ในเบือ้ งต้นต้องแก้ปญ
ั หาเรือ่ งไฟไหม้ปา่
ด้วยการท�ำแนวกันไฟ ปลูกต้นไม้รอบที่อยู่ ก็ใช้วิธีท�ำทางเดิน โดยเอากิ่งไม้ที่เล็ก ๆ ออกให้โล่ง
กวาดให้เรียบ กว้างประมาณ 3 เมตร โดยแนวคิดนี้มาจากการที่พระอาจารย์ไปดูงานที่กุดชุม มี
วัดท�ำแบบนี้มาก่อน เมื่อก่อนตอนธุดงค์พระผู้ใหญ่จะแนะน�ำไว้ส�ำหรับพระธุดงค์ เพราะ
พระธุดงค์จะเจอปัญหาไฟป่าเหมือนๆ กัน ฤดูฝนท่านก็จะพาปลูกต้นไม้ พอมาอยู่ เจอปัญหา
อย่างเดียวกัน ก็ท�ำอย่างที่ท่านสอน เลยมาชักชวนชาวบ้านให้ท�ำ  แต่ก็ท�ำกันเองไม่ได้เรียกร้อง
จากหน่วยงานของรัฐ ได้เข้าไปปรึกษากับครูบาอาจารย์ และก่อตั้งกลุ่มราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า (ร.ส.ท.ป.) ต�ำบลศรีแก้ว เป็นแกนหลักในการด�ำเนินงานด้านการดูแลอนุรักษ์ป่า
และแก้ปัญหาทุกอย่างควบคู่กันไป การท�ำแนวกันไฟให้ทะลุกันรอบภูหมากยาง ต้องขอความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือของชาวบ้าน หน่วยงานอย่างทหาร อบต. และต้องประสานไปยัง
วั ด อ่ า งเมยและวั ด ดานใหญ่ ที่ อ ยู ่ ใ นภู เ ดี ย วกั น การประสานงานกั บ พระสงฆ์ ใ นแต่ ล ะภู
ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพระสงฆ์ เพราะว่ามีปัญหาเหมือนกัน แต่ก่อนต่างคนต่างท�ำ ต่าง
หาอุบาย ท�ำอย่างไรให้ชาวบ้านไม่จุดไฟไม่เผาป่า ซึ่งต่างฝ่ายต่างท�ำ  แต่ถ้าได้เชื่อมโยงให้
มาต่อกัน วัดดานใหญ่ก็ท�ำลงมา วัดอ่างเมยก็ท�ำขึ้นมา เมื่อท�ำไปเจอกัน สามารถป้องกันให้ได้
ทั้งภูเขา ก็ค่อยเป็นรูปเป็นร่าง เกี่ยวกันเป็นเครือข่ายพระสงฆ์ สลับกันไปช่วยเหลือกัน
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พระอาจารย์ได้ดึงให้เยาวชนรุ่นหลังมาเป็นก�ำลังส�ำคัญในการอนุรักษ์ป่าต่อไป ในปี
พ.ศ. 2549 ท่านเริ่มท�ำจดหมายไปยังโรงเรียนในละแวกชุมชน เช่น โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรมอบรมการอนุรักษ์ขึ้น เพื่อหวังเพาะเมล็ดพันธุ์สร้าง
จิตส�ำนึกในการรักษาป่าให้กับเด็กๆ และขยายผลไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองให้ช่วยกันดูแลไฟป่า
และลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า
ในปี 2550 มีการจัดอบรมพร้อมกัน 3 โรงเรียนคือ โรงเรียนศรีแก้ว โรงเรียนโคกใหญ่
และโรงเรียนบ้านหนองบึงกาน ซึ่งแม้จะไม่ได้อยู่บริเวณภู แต่เชิญมาเพราะผู้ปกครองมักเข้ามา
ล่าสัตว์ จึงต้องกระจายความรู้ออกไป หลังจากพระสมพงษ์มาจ�ำพรรษาอยู่ ปัญหาตัดไม้
ท�ำลายป่าค่อยๆ หมดไป และตั้งแต่ท�ำแนวกันไฟรอบภู ป่าก็เริ่มสมบูรณ์ฟื้นตัว คราวนี้
หน่อไม้ป่า เห็ด ไผ่รวก ไผ่ไร่ ดอกกระเจียว สมุนไพรทั้งหลายก็เริ่มมีให้เห็น ความอุดมสมบูรณ์
ก�ำลังเริ่มกลับมา
ปัจจัยของความส�ำเร็จ ความมุ่งมั่นตั้งใจและอุดมการณ์ของ พระสมพงษ์ ถาวรธมฺโม
ว่าต้องท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี ให้ความร่วมมือด้วยความ
มุ่งมั่น โรงเรียน ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือด้วยความสามัคคี
		 2.3.2.3 กรณีศึกษาชุมชนบ้านช่องแคบ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ชาวบ้านช่องแคบ
ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี มีบริเวณที่เป็นสาธารณะประโยชน์เชิงภูเขาที่ดูแลอยู่ 384 ไร่
ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2545 หลังจากสัมปทานตัดไม้เพื่อเผาถ่านสิ้นสุดลง
ผืนดินของชุมชนบ้านช่องแคบ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ก็เสียหายไม่สามารถท�ำการเกษตรได้
ชาวบ้านจึงบุกรุกตัดไม้ท�ำลายป่า เพื่อท�ำสวน ท�ำไร่เลื่อนลอย ท�ำไร่มันสัมปะหลัง ท�ำให้ทั้งดิน
และป่าไม้ของชุมชนเสียหายหนักขึ้น นอกจากนี้ยังขาดพื้นดินอุ้มน�้ำและเวลาน�้ำป่ามาก็จะ
ไหลหลากท่วมเรือกสวนไร่นาของชาวบ้านอีกด้วย
นายไมตรี ช้างโตอดีตผู้ใหญ่บ้านได้ตระหนักถึงความเสียหายของดินและป่าไม้ การ
บุกรุกป่า การที่ชาวบ้านยากจน รายได้น้อย จึงได้ริเริ่มให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนของตน  
ขณะนัน้ ผูใ้ หญ่ไมตรีได้รจู้ กั กับคุณลุงแสนชัย แสนยุตธิ รรม เพราะท่านไปเข้าโครงการปลูกต้นสัก
โครงการสวนป่า จึงได้ลองมาท�ำดูบา้ ง ได้ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองจึงเห็นผล จากดินทีแ่ ห้งเสีย กลับฟืน้
ขึ้นสามารถท�ำการเกษตรได้ดี ชาวบ้านจึงได้ดำ� เนินรอยตาม ในช่วงเริ่มต้นมีเพียง 10 กว่าคน  
ซึ่งพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่งหมู่บ้านได้กันเอาไว้เป็นพื้นที่แปลงหนึ่งที่เป็น
ทุ่งเลี้ยงสัตว์   แต่มีปัญหาว่าคนใช้ประโยชน์อย่างไม่รู้จักการดูแล คือใช้อย่างเดียวไม่มีการดูแล
รักษา และยังมีนายทุนข้างนอกอีก นายทุนเข้ามาตัดไม้จนแทบไม่เหลือจนมองไม่เห็นเขาเขียว
มีแต่หิน ตัดไม้รวกจนเกลี้ยง ชาวบ้านจะกินหน่อยังล�ำบาก จึงหันมาอนุรักษ์อย่างจริงจังและ
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ช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้จากพื้นที่ 385 ไร่ และต่อมาได้ช่วยเหลือดูแลที่พัสดุใกล้เคียงรวมพื้นที่
3,700 ไร่ ได้จัดตั้งเป็นคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยได้ขอจดทะเบียนป่า
ที่ชุมชนดูแลอยู่ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชน ได้ด�ำเนินงานประชาสัมพันธ์และก�ำหนดแผนงาน
ปลูกป่าเป็นประจ�ำทุกปี มีแผนป้องกันไฟป่า การตกลงร่วมกันในการไม่เก็บของป่าเพื่อให้ป่า
ฟืน้ ตัว การท�ำฝายกักเก็บน�้ำเพือ่ การเพาะปลูก บ�ำรุงดินและป้องกันน�้ำท่วม เป็นต้น ผลของการ
กลับมาใส่ใจเรื่องดิน น�้ำ ป่าไม้ของชุมชนบ้านช่องแคบ ใช้เวลาเพียง 3-4 ปี ป่าที่เคยเสื่อมโทรม
ดินที่แห้งเสีย ก็กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ และกลายเป็นสถานที่เรียนรู้ของหลายชุมชน
และหลายองค์ ก ร เช่ น ส� ำ นั ก งานกองทุ น การส่ ง เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพ (สสส.) ส� ำ นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น
แนวทางการจัดการเชิงพุทธ เริ่มจากพิธีการปลูกป่า คือนิมนต์พระสงฆ์มาแล้วก็ท�ำบุญ
แรกๆ ที่ท�ำเหมือนกับว่ายังไม่ถึงกับบวชป่า แค่ว่าเลี้ยงพระแล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าป่า
เจ้าเขา ต่อมาก็ท�ำพิธีบวชป่า เพื่อเป็น  การปลูกจิตส�ำนึกอย่างหนึ่งว่า ถ้าเกิดคุณตัดต้นไม้ที่เรา
เอาผ้าเหลืองมาห่มซึง่ ผ้านีพ้ ระได้ทำ� พิธแี ล้วมาห่มให้ตน้ ไม้แล้ว เท่ากับว่าคุณฆ่าพระไปหนึง่ องค์
ซึ่งก็จะเป็นกุศโลบาย แล้วเราก็จะมีการปลูกป่าทุกวันที่ 12 สิงหาคม และวันที่ 5 ธันวาคม
จากนั้น ก็จะมาท�ำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟ อันนี้เป็นกิจกรรมหลักที่ท�ำ ไฟป่าเยอะมาก ซึ่งเกิด
จากคน ชาวบ้านเขาจะมีความคิดว่าถ้าจุดไฟป่าไปผักหวานจะแตกเร็ว แล้วท�ำให้ผักหวาน
แตกยอด แต่พอมาตอนหลังชาวบ้านและคณะกรรมการช่วยกัน ลองมาดูว่าถ้าไฟไม่เผาเลย
ผักหวานจะแตกยอดหรือไม่ จริงๆ แล้วผักหวานตามที่ได้ศึกษามา ผักหวานถ้าเกิดแตกมา
หนึ่งต้น ไฟเผาไปก็จะแตกมาแค่หนึ่งยอดหรือสองยอด แล้วปีต่อไปไฟก็เผาอีกสู้ไม่ให้ไฟเผาเลย
พอเขาแตกมาหนึ่งยอดเราเก็บยอดไปเขาจะแตกขึ้นมาสองยอด สองยอดเราเด็ดไปอีกเขา
จะแตกเป็นสี่ เป็นแปดเป็น 16 ไปอีกเรื่อยๆ แล้วต้นนี้จากหนึ่งคืบ ปีต่อไปก็จะเป็น สองคืบ
สามคืบ พอต้นสูงแล้ว ยอดเป็นกิโล เป็นตะกร้า
จากนั้นเริ่มท�ำฝายตามรอยพ่อ ก็คือสร้างฝายตามแนวพระราชด�ำริ สร้างโดยใช้
วัสดุธรรมชาติ แต่เนือ่ งจากเป็นส่วนหนึง่ เป็นล�ำห้วยลึก ก็จะมีการสร้างฝายถาวร เพือ่ ทีจ่ ะชะลอ
ความชุ่มชื่น ดังนั้น ก็จะกักน�้ำอยู่ ตอนนี้ก็เริ่มมีสัตว์น�้ำ  ปัจจุบันมี เก้ง กวาง เสือโครง หมี
จะมากที่สุด อย่างนกที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้วไม่เคยเห็นมีตั้งแต่ก่อนจะจัดตั้งป่าชุมชน แต่ตอนนี้
เห็นมีกลับมาส�ำหรับสายพันธุ์ที่หายากๆ ตั้งแต่เริ่มป่าชุมชน คนในหมู่บ้านจะหยุดล่าสัตว์
พื้นที่นี้จะติดต่อกับที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ แค่ทางราดยางกั้นไว้เฉยๆ มีบางครั้งที่เขาจะ
ข้ามมาอย่างเช่นนกยูง นกเงือกเขาก็จะบินหาอาหารที่นี่เหมือนกัน
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ปัจจุบนั มีภาคเอกชน เช่น บริษทั SCG Paper สนับสนุนเงินทุนในการด�ำเนินกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าใช้จ่ายด้านยุวมัคคุเทศก์ ค่ายช้างน้อยรักป่าใหญ่ ซึ่งจัดทุกปี หรือ
การบวชป่า มีการจัดสรรเงินทุนคล้ายๆ สัจจะออมทรัพย์ มีกรรมการประมาณ 30 ท่าน
นอกจากนี้ ทางกลุ่มก็ได้พยายามชักชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เข้ามาร่วมกิจกรรม
เรื่องสิ่งแวดล้อม จะให้แต่ละบ้านเขาชวนลูกชวนหลาน ก็คือปกติเด็กเขาก็จะตามพ่อแม่เข้าไป
หาของป่าอยู่แล้วโดยธรรมชาติ และเด็กบางคนเขาก็หายิงนกบ้าง คือ เที่ยวป่าอยู่แล้ว ก็ให้
ชาวบ้านเขาจูงลูกจูงหลานเข้ามา มาสัมผัสบ่อยๆ เขาก็จะมีความเคยชิน มีความคุ้นเคย และ
ก็จะเป็นการปลูกฝัง เข้าไปโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าเราจะมีกิจกรรมก็จะชวนมาตลอด
    การบวชป่า จะท�ำช่วงประมาณ มีนาคม-เมษายน  พอมาสิงหาคม ก็จะมีการปลูกป่าเสริม
และพอมา 4-5 ธันวาคมของทุกปี จะมีการท�ำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า
นอกจากนี้ ทางชุมชนยังได้มีเครือข่ายในจังหวัดทั้งหมด สามารถแบ่งปันข้อมูลกัน
เชื่อมสัมพันธ์กันตลอด ถ้าสมมุติว่าป่าไหนมีปัญหาที่รุนแรงจริงๆ ทางกลุ่มก็จะเชิญทุกป่า
ไปรวมพลังประชุมกันที่นั่น ให้ทางพวกนายทุนเขาเห็นว่าเขาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว เขามีพี่น้อง
เขามีเพื่อน มีพี่ เราจะไปรวมประชุมกันที่นั่น แล้วเราจะไปช่วยต่อต้าน อย่างเช่นที่ ป่ายั่งโทน
เรื่องเหมืองแร่ ตอนนั้นรุนแรงมากเราก็อพยพพี่น้องเราไปประชุมกันที่นั่น แล้วก็ไปสู้ให้เขา
เห็นว่าเราไปรวมพลังกันให้เขาเห็น จนตอนนี้เขาก็ยอมถอยไปแล้วครึ่งหนึ่ง ป่าชุมชนไม่ได้
เข้มแข็งทุกชุมชน ซึ่งมันอยู่ที่ชุมชนเองเป็นหลัก บางทีตัวประธานเอาทุกอย่าง แต่ชาวบ้าน
ไม่เอา ประธานจะมาเดินคนเดียวก็ไม่ได้ เพราะบางที่ชาวบ้านเอาจริงเอาจังมากแต่ประธาน
ไม่สนใจ นอกจากนี้ ที่นี้บางครั้งก็มีงบของ UNDP ที่ให้งบกับเครือข่ายมาอยู่แล้ว และเขาก็มี
การประชุมกันอยู่ตลอดทุกปี ปีละหนึ่งครั้ง  
		
ปัจจัยที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จ ประการที่หนึ่ง ความสามัคคีของชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจ
กันทุกครั้งที่มีการประชุมหรือประชาสัมพันธ์ให้มาท�ำกิจกรรมหรือช่วยงานต่างๆ ก็มาช่วยกัน
อย่างพร้อมเพรียง ประการที่สอง ชุมชนเป็นคนรักถิ่นฐานบ้านเกิด มีจิตส�ำนึกรักท้องถิ่น
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2.3.2.4 กรณีศึกษาบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย
จ�ำกัด (มหาชน) (เอสซีจ)ี ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2456 ทีบ่ างซือ่ กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2556 นี้
บริษัทฯ มีอายุครบ 100 ปี ต่อมาได้ขยายกิจการจากการผล  ิตปูนเป็นผลิตกระดาษ ผลิตภัณฑ์
เซรามิคและการก่อสร้าง และผลิตภัณฑ์เคมี มีรายได้จากผลประกอบการจ�ำนวนมาก และ
จัดเป็นบริษัทฯ ที่มีผลประกอบการดีเยี่ยมตลอดมา
ด้านวิสัยทัศน์ทางสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป็น
แนวหลักปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังแผนภาพ
บริษัทปูนซีเมนต์ไทยหรือเอสซีจีมุ่งมั่นสู่การเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ
Green Business ด้วย 2 กลยุทธ์หลัก คือ

1) กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Process) เลือกใช้เทคโนโลยี
ในการผลิตที่ดีที่สุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบหลักการ 3R (Reduce, Reuse/
Recycle และ Replenish) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
และลดการก่อให้เกิดของเสียและมลพิษ นอกจากนี้ ยังมีการก�ำหนดเป้าหมายที่จะไม่มีการน�ำ
วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตไปฝังกลบหรือ Zero Waste to Landfill ภายในปี 2555
จากผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เอสซีจีจึงได้ก�ำหนด
เป้าหมาย ในการลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 10 ภายในปี 2563 จากปีฐาน 2550 โดย
พัฒนาอุปกรณ์เครื่องจักรให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และศึกษาวิจัย
การใช้เชื้อเพลิงทดแทน โดยในปี 2553 เอสซีจีสามารถใช้พลังงานทดแทน ได้ร้อยละ 14
นอกจากนี้ เอสซีจี ซีเมนต์ ยังได้น�ำลมร้อนเหลือใช้ ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ กลับมาใช้
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ผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยระบบ Waste Heat Power Generator ทุ ก สายการผลิ ต ท� ำ ให้ ก ๊ า ซ
เรือนกระจกลดลงปีละประมาณสามแสนตัน                
เอสซีจีเป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่ก�ำหนดนโยบายการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมมาตัง้ แต่ปี 2547 เพือ่ ให้เกิดแรงกระตุน้ ในการผลักดันการประกอบธุรกิจบนพืน้ ฐาน
ของความตระหนักต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดย
ในปี 2553 มีสินค้าใน รายการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 340 รุ่น และ
สามารถขยายเครือข่ายคู่ค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ถึง 37 ราย
2) การวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Products)
เอสซีจีมุ่งมั่นทุ่มเทในงานวิจัยและพัฒนาส�ำหรับสินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ฉลาก “SCG eco value” เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ให้ความส�ำคัญ
ในการเลือกซื้อสินค้าที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2553 มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ
รับรองฉลาก “SCG eco value” แล้วทั้งสิ้น 270 รายการ นอกจากนี้ ยังแสวงหาโอกาสใน
ธุรกิจใหม่ๆ อาทิ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนอาคารประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
การสร้างจิตส�ำนึกด้านสิง่ แวดล้อม เอสซีจสี ร้างจิตส�ำนึก กระตุน้ พฤติกรรมการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมตามแนวทาง 3R ให้กับพนักงานรวมถึงประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นยังได้ริเริ่ม
โครงการ “เอสซีจีรักษ์น�้ำเพื่ออนาคต” ด้วยการอนุรักษ์บ�ำบัดน�้ำอย่างครบวงจร ทั้งน�้ำขาด
น�้ำเกิน น�้ำเสีย ซึ่งมีกิจกรรมหลักคือ การร่วมกับชุมชนสร้างฝายชะลอน�้ำแบบผสมผสาน ตั้งแต่
ปี 2546 เพื่อสร้างความชุ่มชื่นและคืนความสมดุลให้ผืนป่า โดยสร้างไปแล้ว 26,000 ฝาย มีผู้
ร่วมสร้างกว่า 35,000 คน ก่อให้เกิด “กระบวนการสร้างฝายในใจคน” รวมทั้งตั้ง “ศูนย์ข้อมูล
การเรียนรู้เรื่องฝายชะลอน�้ำ” เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ได้น�ำไปประยุกต์ใช้
เอสซีจใี ห้ความส�ำคัญกับการวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมุง่ พัฒนานวัตกรรม ทีต่ อบสนอง
ความต้องการของลูกค้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลยุทธ์ส�ำคัญในการเพิ่มขีดความ
สามารถของธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ฉลากสิ่งแวดล้อมถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เอสซีจีใช้ในการ
สื่อสารข้อมูลความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของผลิตภัณฑ์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ปัจจุบันเอสซีจี
มีผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้ฉลากสิง่ แวดล้อมประเภททีต่ อ้ งผ่าน การพิจารณาจากหน่วยงานทีใ่ ห้การรับรอง
ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ฉลากเขียว ฉลากลดคาร์บอน ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นต์ ฉลาก
Environment Choice จากประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ ฉนวนกันความร้อนตราช้าง กระเบื้อง
ผนัง COTTO ปูนซีเมนต์ตราช้าง และปูนซีเมนต์ตราเสือ เป็นต้น
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นอกจากนี้ เอสซีจยี งั ถือเป็นองค์กรไทยรายแรกทีก่ ำ� หนดฉลากสินค้าและบริการทีเ่ ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเภทการรับรองตนเอง ภายใต้ฉลาก SCG eco value ตั้งแต่ปี 2522
โดยก�ำหนดกฎเกณฑ์การพิจารณาอ้างอิง มาตรฐาน ISO14021: Environmental Labels
and Declarations-Self-Declared Environmental Claims ควบคู่ไปกับความต้องการ
ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ตลอดวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ อาทิ การออกแบบ ลดการ
ใช้วัตถุดิบ ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้น�้ำในการผลิต และการใช้พลังงานของผู้บริโภค การใช้
วัสดุและพลังงานหมุนเวียน การน�ำกลับมาใช้ใหม่ การลดของเสีย และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยแต่งตัง้ คณะคณะท�ำงานพิจารณาด้านเทคนิค เป็นผูพ้ จิ ารณาให้การรับรองสินค้าและบริการ
ที่ได้ฉลาก SCG eco value เพื่อให้การแสดงข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้บริโภค
จากแนวคิดและการน�ำเสนอข้อมูลเชิงพุทธบูรณาการข้างต้นสามารถสรุป แนวคิด
และวิธีการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมเชิงพุทธ และบทเรียนจากชุมชนและ
องค์กรในสังคมไทยดังกล่าว สามารถสรุปได้ 3 ประเด็นส�ำคัญ คือ
1) ด้านการบูรณาการแนวคิด หลักการทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่
เกี่ยวข้อง เช่น เศรษฐศาสตร์ ศาสตร์แห่งการบริหารองค์กร คือ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และ
นิเวศวิทยา การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งภูมิปัญญาไทย จะเห็นได้ว่า แนวคิดหลักการทาง
พระพุทธศาสนามีหลักการทีส่ อดคล้องกับศาสตร์สมัยใหม่ตา่ งๆ และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของไทย
โดยได้แสดงหลักการที่แสดงถึงความยั่งยืน ความสมดุลของการด�ำรงชีวิต การใช้จ่ายและการ
บริโภคตามแนวเศรษฐศาสตร์ โดยมองว่าบุคคลและสังคมจะต้องมีจริยธรรมคู่กับการบริโภค
ในขณะทีศ่ าสตร์แห่งการบริหาร พระพุทธศาสนาได้เสนอมุมมองต่อการบริหารว่าบุคคล องค์กร
และสังคมจะต้องมีการบริหารงานที่มีความยุติธรรม เท่าเทียม สร้างประโยชน์และความสุข
ให้เกิดขึ้น ส่วนหลักนิเวศวิทยาพระพุทธศาสนามุ่งเน้นการสร้างความสมดุลแห่งการด�ำรงอยู่
อย่างไม่เบียดเบียน ที่จะเกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อบุคคลและสรรพสิ่ง
2) ด้านกระบวนการ จากกรณีศกึ ษาทัง้ 3 กลุม่ สาขาวิชา จะเห็นได้วา่ ชุมชนและองค์กร
ในสังคมสามารถน�ำแนวคิด หลักการทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการและสร้างกระบวนการ
เรียนรูข้ นึ้ มาใหม่ภายใต้บริบททีเ่ หมาะสม จนน�ำไปสูก่ ารสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่หรือมีความเหมาะสม
เช่น การประยุกต์เศรษฐศาสตร์สู่การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมที่เริ่มต้นจากภายในสู่
ภายนอก น�ำหลักพุทธธรรมและกิจกรรมเชิงพุทธไปสู่การบริหารจัดการองค์กรและชุมชน
ให้มีระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม ในขณะที่การบูรณาการหลักนิเวศวิทยาน�ำไปสู่ความ
สมบูรณ์ของดิน น�้ำ ป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติ จนท�ำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ สร้างพลัง
ที่น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของบุคคลและสังคม
71

3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม จากกรณีศึกษาจะพบว่า ชุมชนและองค์กรในสังคม
สามารถเชื่อมโยงการท�ำงานร่วมกันของฝ่ายต่างๆ ได้ ทั้งภาครัฐ เอกชน พระสงฆ์ สถาบันการ
ศึกษา องค์กรชุมชน และภาคประชาชนในการสร้างพลังของการเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม
จนน�ำไปสูก่ ารพัฒนาเชิงพืน้ ทีแ่ ละเชิงประเด็นทีต่ อบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า แนวคิดและวิธีการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
เชิงพุทธจากกรณีศึกษาของชุมชนและองค์กรในสังคมไทย สามารถน�ำไปสู่การพัฒนาด้าน
กายภาพ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านพฤติกรรมสร้างสรรค์ การพัฒนาจิตใจ ปัญญา และ
การสร้างพลังทางสังคมได้ โดยมีพระสงฆ์และภาคีการพัฒนาในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ร่วมเป็นกลไกส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนและการพัฒนา โดยมีการบูรณาการคน องค์กร ความรู้ และกระบวนการ
ตามที่กล่าวแล้ว โดยมีเป้าหมายและประโยชน์และความสุขหรือสุขภาวะของสังคม
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ตารางสรุปการบูรณาการแนวคิดและหลักการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
และภูมิปัญญาในการเสริมสร้างสุขภาวะของชุมชนและองค์กรในสังคมไทย
ประเด็นความรู้ ชุมชน/องค์กรประยุกต์ใช้

กิจกรรม

เป้าหมาย/ผลการพัฒนา

พุทธเศรษฐศาสตร์ - มูลนิธิวัดปัญญานันทาราม
- มหาวิชชาลัย
พุทธเศรษฐศาสตร์
เชียงราย
- วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม
จังหวัดเชียงใหม่
- วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
- มูลนิธิสยามกัมมาจล
- สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น
- บริษัท ชุมพร คาบาน่า
รีสอร์ท จำ�กัด

- การสร้างคนด้วยปัญญา
- การส่งเสริมสัมมาชีพ
- การดำ�รงตนด้วยสติภาวนา
- การเรียนรู้เพื่อสังคม
- ความรับผิดชอบต่อสังคม
- การสร้างสุขลักษณะนิสัย
เพื่อความสะอาด สะดวก
- การบริโภคแบบพอเพียง
- การเรียนรู้กับสังคม
- การสร้างประโยชน์ผล
ตอบแทนเชิงธุรกิจและ
สังคม
- การพัฒนาความยั่งยืน
ของชีวิตและสังคม
- การบูรณาการเพื่อสังคม

ระดับปัจเจก
- ความสุข ความเบิกบาน
ในการใช้ชีวิต
- การพัฒนาชีวิตบนพื้นฐาน
แห่งความถูกต้องพอเพียง
- การพัฒนาจิตใจและ
ปัญญา
ระดับองค์กรและสังคม
- การสร้างประโยชน์
และความสุข
- การสร้างความสมดุล
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม
- การสร้างความยั่งยืนของ
ชีวิตและสังคม
- การสร้างจิตสำ�นึกต่อสังคม

การบริหารจัดการ - องค์การบริหารส่วนตำ�บล - การสร้างบุคคลและ
และธรรมาภิบาล
หนองควาย อำ�เภอหางดง องค์กรที่มีความสุจริต
เชิงพุทธ
จังหวัดเชียงใหม่
รับผิดชอบสังคม
- เทศบาลเมืองเขาสามยอด - การเสริมสร้างองค์กร
อำ�เภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่มีระบบการบริหารที่ดี
- องค์กรเพื่อความโปร่งใส - การเสริมสร้างความ
ในประเทศไทย
โปร่งใสในการทำ�งาน
(Transparency Thailand) - การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
- สถาบันวิมุตตยาลัย
- การให้ความสำ�คัญกับ
การกระจายอำ�นาจ
ภาคีการพัฒนา
- การสร้างเครือข่าย
ทางสังคม

ระดับปัจเจก
- การพัฒนาความรู้ แนวคิด
และระบบการจัดการที่ดี
- การส่งเสริมความเป็น
บุคคลที่มีความรับผิดชอบ
ระดับองค์กรและสังคม
- การสร้างระบบการบริหาร
จัดการ การจัดการความรู้
- การสร้างการเปลี่ยนแปลง
- การสร้างความยั่งยืนของ
องค์กรและสังคม
- การสร้างจิตสำ�นึกต่อสังคม
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ประเด็นความรู้ ชุมชน/องค์กรประยุกต์ใช้
นิเวศวิทยาเชิงพุทธ - หน่วยอนุรักษ์และจัดการ
ต้นน�้ำห้วยแม่พริก
จังหวัดล�ำปาง
- พระสมพงษ์ ถาวรธมฺโม
วัดดานมุทิตา ต�ำบล
ศรีแก้ว อ�ำเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร
- ชุมชนบ้านช่องแคบ
อ�ำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
- บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย
จ�ำกัด (มหาชน)

กิจกรรม

เป้าหมาย/ผลการพัฒนา

- การจัดการและการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
- การสร้างสังคมสีเขียว
- การสร้างพลังชุมชน
- การส่งเสริมสัมมาชีพ
- การจัดการตนเองของ
ชุมชน
- การสร้างความยั่งยืน
ของสังคม สิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยี
- การเกื้อกูลต่อวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมชุมชน

ระดับปัจเจก
- การพึ่งพาตนเอง
- การเรียนรู้ที่สร้างความสุข
- การพัฒนาสุขภาวะ
ระดับองค์กรและสังคม
- การสร้างความยั่งยืนของ
บุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาความสมดุล
ของระบบนิเวศ
- การสร้างระบบที่เกื้อกูล
ต่อการพัฒนา

ตารางดังกล่าว แสดงให้ถึงการบูรณาการความรู้ แนวคิด หลักการทางพระพุทธศาสนา
กับศาสตร์ตา่ งๆ สูก่ ารพัฒนาบุคคล สังคมและองค์กร เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาด้วยฐานของความรู้
ทีเ่ ชือ่ มโยงกับการพัฒนาในพืน้ ทีแ่ ละการสร้างพลังทางสังคม ด้วยการยึดหลักความถูกต้องดีงาม
การแก้ไขปัญหาด้วยวิถพี ทุ ธและการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
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บทที่ 3
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม
ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
ในบทนี้ เพือ่ ตอบวัตถุประสงค์ของโครงการทีว่ า่ “เพือ่ ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม
ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมโดยการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ไทย เพื่อ
บูรณาการแนวคิดหลักการทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของบุคคลและสังคมโดยการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์
ดังนั้น ในบทนี้จะกล่าวถึงการบูรณาการแนวคิด หลักการทางพระพุทธศาสนา ศาสตร์สมัยใหม่
และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูข้ องบุคคลและสังคม ซึง่ ถือว่าเป็น
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมของพระสงฆ์ในการที่จะพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ของสังคม การศึกษาวิเคราะห์ในบทนี้อาศัยฐานกิจกรรมและโครงการที่ด�ำเนินการใน
พื้นที่ 15 จังหวัด 18 โครงการ โดยมีแนวทางการบูรณาการและการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม
ของพระสงฆ์และชุมชน ดังนี้
3.1 การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
3.1.1 การประยุกต์ใช้โดยอาศัยบทบาท หน้าทีแ่ ละการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 6 ประการ
3.1.2 การประยุกต์ใช้โดยอาศัยปัญหาของวัดและชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา
3.1.3 การประยุกต์ใช้โดยอาศัยการเรียนรู้และความสัมพันธ์ทางสังคม
3.2 การบู ร ณาการและการประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก พุ ท ธธรรมกั บ ศาสตร์ ส มั ย ใหม่ ใ นการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของบุคคลและสังคม
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3.1 การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของ
สังคม
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาบุคคลและสังคมของพระสงฆ์ในสังคมไทย
นั้นมีแนวทางการประยุกต์ใช้ที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์และความสุข
ของบุคคลและสังคมหรือเพือ่ เสริมสร้างสุขภาวะ 4 ด้าน คือ กาย จิต ปัญญา สังคม แต่จะมีความ
แตกต่างในเรื่องระดับของความสุขที่เป็นโลกียสุขหรือสุขของชาวบ้านคฤหัสถ์หรือโลกุตตรสุข
ที่เป็นความสุขในด้านจิตใจที่มาจากความสุขในธรรมะที่พ้นไปจากวัตถุ สิ่งของ (นิรามิสสุข)
ดังนั้น การด�ำเนินงานของพระสงฆ์ที่เป็นกรณีศึกษาจึงมีความแตกต่างกันตามเป้าหมายที่
พระสงฆ์ได้ด�ำเนินการไว้ ดังนี้
3.1.1 การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมโดยอาศัยบทบาท หน้าที่และการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ 6 ประการ
กล่าวคือ พระสงฆ์นอกจากจะมีบทบาท หน้าที่ตามพระธรรมวินัยที่เป็นบทบัญญัติไว้
พระไตรปิฎกหรือตามหลักการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แล้ว ปัจจุบันพระสงฆ์โดยเฉพาะ
พระสังฆาธิการ เจ้าคณะผู้ปกครอง ยังมีบทบาท หน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่รัฐบาล
ตราขึ้นเพื่อให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการรักษา สืบทอดพระพุทธศาสนา การพัฒนาสังคมสงฆ์
การรักษาพระธรรมวินยั และบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ ทีจ่ ะเอือ้ ประโยชน์ตอ่ คณะสงฆ์และ
ประชาชน ซึ่งตามกฎหมายได้ก�ำหนดให้องค์กรคณะสงฆ์สูงสุด คือ มหาเถรสมาคมมีอ�ำนาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม
2) ปกครองและก�ำหนดการบรรพชาสามเณร
3) ควบคุ ม และส่ ง เสริ ม การศาสนาศึ ก ษา การศึ ก ษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การ
สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
4) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
ดังนั้น พระสังฆาธิการหรือคณะสงฆ์ นับตั้งแต่เจ้าอาวาสไปจนถึงพระมหาเถระผู้ใหญ่
จึงมีบทบาท หน้าที่ ตามหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน คือ การปกครอง การศึกษา
การเผยแผ่ การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณสงเคราะห์ และการสาธารณูปการ   โดย
พระสังฆาธิการต้องมีความเข้าใจและสนองงานของมหาเถรสมาคมให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
มติประกาศ กฎหมาย ความพร้อมและศักยภาพของวัดในเรื่องของภารกิจหลักทั้ง 6 ด้าน
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้
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1. ด้านการปกครอง หมายถึง ภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะปกครองด�ำเนินการ
สอดส่องดูแลรักษาความเรียบร้อยดีงาม เพื่อให้พระภิกษุ สามเณรที่อยู่ในวัด หรือในการ
ปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคม
หรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่ภิกษุได้ท�ำหน้าที่
ปกครองทุกระดับนับตั้งแต่ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะต�ำบล เจ้าคณะ
อ�ำเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะผู้ใหญ่ (หน) นอกจากนี้ ยังรวมถึงการที่
ภิกษุท�ำหน้าที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ในการอุปสมบทกุลบุตร
2. ด้านการศาสนศึกษา หมายถึง ภารกิจด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของ
คณะสงฆ์ทั้งแผนธรรม – บาลีแผนกสามัญ การอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์สองแห่ง ภารกิจ
ด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่ภิกษุท�ำหน้าที่เป็นครูสอน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรม – บาลี
สนามหลวง เป็นเลขานุการ สอบธรรม – บาลีสนามหลวง เป็นผูอ้ ำ� นวยการหรือประธานจัดสอบ
ธรรม – บาลีสนามหลวง และเป็นเจ้าส�ำนักเรียนในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาส นอกจากนี้ยังรวมถึง
การที่ภิกษุส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย เช่น มอบทุน
การศึกษาแก่ภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นต้น
3. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง ภารกิจด้านการด�ำเนินการจัดการศึกษา ทีเ่ น้นการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจหลักธรรมพระพุทธศาสนา
เพื่อสามารถด�ำรงตนและด�ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองที่มีความรู้
คู่คุณธรรมของประเทศ ได้แก่ การจัดการศึกษาในรูปแบบ “ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด”
“ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์” “กรรมการตรวจข้อสอบธรรม” “โรงเรียนเอกชน
การกุศลของวัด” “โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” เป็นต้น ภารกิจด้านนี้ครอบคลุม
ถึงการทีภ่ กิ ษุผเู้ ป็นเจ้าอาวาสได้เป็นประธานบริหารทุนการศึกษาสงเคราะห์ จัดตัง้ ทุนสงเคราะห์
มอบทุนสงเคราะห์ มอบทุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนในทุกระดับการศึกษา บริจาคทุนทรัพย์
ส่วนตัว เพื่อการศึกษาแก่เด็กในระบบโรงเรียนของรัฐหรือของเอกชน ตลอดจนสร้างหรือ
ซ่อมแซมอาคาร สถานศึกษา กล่าวคือ การด�ำเนินการใดๆ ของภิกษุที่มีความสามารถโดย
ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยที่เป็นไปเพื่อการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน
จัดว่าเป็นภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ทั้งสิ้น
4. ด้านการเผยแผ่ หมายถึง ภารกิจด้านการประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชน
ได้รับทราบในทุกๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักธรรม แล้วน้อมน�ำไปปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถา
ในโอกาสและสถานที่ต่างๆ ทั้งในวัดและนอกวัด การบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์
การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือวีดีทัศน์ ภารกิจด้านนี้ครอบคลุม
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ถึงการที่วัดหรือภิกษุสงฆ์จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแผ่ธรรม
หรือต้องการให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับ
อิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา เช่น การจัดงานเทศน์มหาชาติ การจัดงานในวันส�ำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา การจัดงานในวันที่ก�ำหนดเป็นวันส�ำคัญของไทย (วันขึ้นปีใหม่ สงกรานต์
เป็ น ต้ น ) การจัดโครงการบวชสามเณรภาคฤดู ร ้ อ น การจั ดโครงการบวชเนกขั ม มจาริ ณี
(ชีพราหมณ์) การจัดอุปสมบทหมู่ หรือจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
การจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การจัดให้มีการแสดงธรรมในวันธัมมสวนะ (วันพระ)
การจัดส่งพระภิกษุไปสอนศีลธรรมแก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเผยแผ่
ธรรมที่คณะสงฆ์ร่วมกับกรมการศาสนาจัดให้ด�ำเนินการในรูปแบบ “หน่วยอบรมประชาชน
ประจ�ำต�ำบล (อปต.)” “การอบรมจริยธรรมนักเรียน ข้าราชการ และประชาชน” “การอบรม
ครูจริยศึกษา” “การส่งเสริมหน่วยเผยแพร่ศลี ธรรม” “การส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะ
ผู้เยาว์” “งานพระจริยานิเทศ” “งานพระธรรมทูต” และโครงการต่างๆ ที่วัดสามารถจัดได้
ตามศักยภาพ กล่าวโดยสรุป การด�ำเนินการใดๆ ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาทีเ่ ป็นไปเพือ่
การเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัดนอกวัดชื่อว่า ภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น
5. ด้ า นสาธารณู ป การ หมายถึ ง ภารกิ จ ที่ วั ด หรื อ พระภิ ก ษุ ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ
การพัฒนาวัด ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การบูรณปฏิสังขรณ์ในเขตพุทธาวาส และ
เขตสังฆาวาส หรือกล่าวง่ายๆ ก็คือ ภารกิจด้านการก่อสร้าง การซ่อมแซม การจัดให้มีการบ�ำรุง
ดูแลรักษาถาวรวัตถุหรือสาธารณสมบัติของวัด เช่น การสร้างพระอุโบสถวิหาร อาคารเรียน
ศาลาการเปรียญ หอธรรม กุฏิ เมรุ ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เหมาะสมกับการเรียนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนา เป็นต้น
6. ด้านการสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง ภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุสงฆ์ด�ำเนินการ
ช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์
และความสุขแก่ประชาชนเป็นส�ำคัญ ได้แก่ การสงเคราะห์ภิกษุสามเณร วัดที่ประสบภัยและ
ขาดแคลนการให้วัดเป็นสถานที่ประกอบการกุศลเกี่ยวกับเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย เช่น การสวด
ศพ การเผาศพ การท�ำบุญอุทิศ การถวายสังฆทาน เป็นต้น การให้วัดเป็นสถานที่ฝึกอบรม
ประชาชนด้านอาชีพต่าง ๆ  การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคร้ายหรือผู้ป่วยยากไร้ การจัดให้มีโรงทาน
การบริจาคทรัพย์ส่วนตัวหรือชักชวนญาติโยมบริจาคทรัพย์จัดสร้างโรงพยาบาล การช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย หรือการบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ การก่อตั้งมูลนิธิเพื่อพัฒนาสังคม
เป็นต้น
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กิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ประการนี้ คณะสงฆ์ได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็น
หลักการแห่งความมั่นคงของพระศาสนาที่ให้พระสงฆ์มีการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
การเผยแผ่พระธรรมค�ำสอน การจัดการศึกษาเพื่อเป็นฐานในการเรียนรู้ของพระสงฆ์ สามเณร
การช่วยเหลือดูแลประชาชน และการจัดการภายในวัด ศาสนาสถานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยดีงาม
ดังนั้น คณะสงฆ์จึงได้ด�ำเนินการตามหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 6 ประการ
ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม โดยมีกรณีศึกษาตัวอย่าง ดังนี้
		
ด้านการปกครอง กรณีศกึ ษาคณะสงฆ์จงั หวัดเชียงใหม่ ในปีพทุ ธศักราช 2556  คณะ
สงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ มีเขตการปกครอง 24 อ�ำเภอ (อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนาอยู่ในอ�ำเภอ
แม่แจ่ม)  212 ต�ำบล มีวัดจ�ำนวน 845 วัด ส�ำนักสงฆ์ 498 แห่ง ที่พักสงฆ์ 301 แห่ง รวมวัด
ที่พักสงฆ์ 1,653 แห่ง พระภิกษุ 5,842 รูป สามเณร 5,661 รูป รวมพระภิกษุสามเณร 11,503
รูป (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 256) มีสำ� นักงานเจ้าคณะอ�ำเภอ จ�ำนวน 24 แห่ง ได้แก่  อ�ำเภอ
เมืองเชียงใหม่ อ�ำเภอสารภี สันก�ำแพง แม่ออน ดอยสะเก็ด สันทราย แม่ริม แม่แตง เชียงดาว
เวียงแหง พร้าว ฝาง ไชยปราการ หางดง สันป่าตอง แม่วาง ดอยหล่อ จอมทอง ฮอด ดอยเต่า
อมก่อย แม่แจ่ม สะเมิง และอ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา (ขึ้นอยู่กับคณะสงฆ์อ�ำเภอแม่แจ่ม) โดยมี
พระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ) วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็น
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ด�ำเนินการตาม
นโยบายของพระมหาเถระ ดังนี้
(1) ฝึกอบรมสอดส่องดูแลพระภิกษุสามเณร ให้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม และระเบียบแบบแผนของคณะสงฆ์อย่างเคร่งครัด
(2) ก�ำหนดให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดทุกวัดปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน เป็นประจ�ำตลอด
ทั้งปี
(3) ออกระเบียบปฏิบัติส�ำหรับพระภิกษุสามเณร เพื่อเป็นเครื่องมือของเจ้าอาวาส
ในการควบคุมและส่งเสริมการปฏิบัติสมณกิจของพระภิกษุสามเณรภายในวัดทุกวัด
(4) กวดขัน ควบคุม สอดส่อง และส่งเสริมศาสนบุคคลของวัด ให้ตระหนักในหน้าที่และ
มีโอกาสพัฒนาตนเอง
(5) ใช้หลักปัคคหวิธีและนิคคหวิธี ในการปกครองและลงโทษแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
ผู้ประพฤติละเมิดพระธรรมวินัย กฎหมาย และระเบียบแบบแผนอันดีงามของวัดและพระสงฆ์
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โดยมีมาตรการที่ส�ำคัญ เช่น เร่งรัดให้มีการปรับปรุงโครงสร้างงานปกครอง ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาวัดจ�ำนวนพระภิกษุสามเณรและศาสนบุคคล และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดย
ก� ำ หนดบทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและภารกิ จ ของแต่ ล ะงานของวั ด ให้ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น
ปรับปรุงแก้ไขและจัดท�ำระเบียบ ประกาศ และค�ำสัง่ ต่าง ๆ ของวัดทุกวัดให้สอดคล้องครบถ้วน
และเป็นอุปการะการปกครองให้มีประสิทธิภาพ จัดท�ำแผนปฏิบัติงานประจ�ำปีให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาวัด เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ส�ำหรับงานบริหารงานบุคคล งบประมาณ ตลอดจน
รายรับ-รายจ่าย การรับบริจาคเงินบ�ำรุงวัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค เร่งรัด
พัฒนาพระภิกษุสามเณรและศาสนบุคคลของวัด ให้มีความรู้หลักธรรมค�ำสอน และประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัย เพื่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชนทั่วไป ปรับปรุงแก้ไขและ
จัดท�ำระเบียบ ประกาศ และค�ำสั่งต่างๆ ของวัด เพื่อสอบสวนคุณสมบัติของกุลบุตรผู้ใคร่จะ
เข้ามาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ให้เป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคม เพื่อป้องกัน
ความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นเพราะกรณีดังกล่าว
พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผิดชอบ ดูแลการปกครอง และการศึกษา
เช่น การแต่งตั้งเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เจ้าคณะต�ำบล การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ค�ำสั่ง มติ
มหาเถรสมาคม บัญชีส�ำรวจวัด บัญชีส�ำรวจพระภิกษุ สามเณร ศิษย์วัด การเสนอแต่งตั้ง
พระอุปัชฌาย์ และอบรม ประชุมพระสังฆาธิการ ด้านการศึกษาดูแลการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี - ธรรม และแผนกสามัญศึกษา พระเปรียญ และพระบัณฑิตอาสาพัฒนาเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เป็นต้น
การด�ำเนินการของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า มีการประยุกต์หลัก
พระธรรมวินัย เช่น หลักพรหมวิหารธรรม คือ ความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และหลัก
วินัยในการด�ำเนินงานเพื่อให้พระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เกื้อกูลต่อประชาชน
อันจะท�ำให้เกิดประโยชน์ของมหาชน ในขณะเดียวกันก็มีการจัดการองค์กรเพื่อให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยใหม่  
		
ด้านการศึกษา กรณีศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี
เล็งเห็นว่า ในภาพรวมความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย ดูเหมือน
จะมีความเสื่อมถอยลงไป อันมีผลมาจากความไม่รู้และไม่เข้าใจหลักการพระพุทธศาสนาอย่าง
ถ่องแท้ ในขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มพระสงฆ์ พระธรรมทูต ครูพระสอนศีลธรรม ครูสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ และน้อมน�ำมาสู่การประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจ�ำวัน และน�ำไปเผยแผ่ จนเกิดผลในเชิงประจักษ์ที่ทรงคุณค่า และเกิดสิ่งประเสริฐ
ในชีวติ ท�ำให้เกิดความศรัทธาทีล่ กึ ซึง้ แน่นเหนียว และผลในเชิงประจักษ์นนั้ ได้กอ่ ให้เกิดปัญญา
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เห็นชอบด้วยตนเอง บุคคลเหล่านีม้ อี ยูใ่ นทุกส่วนของสังคมชาวสุพรรณบุรี ไม่วา่ จะเป็นข้าราชการ
หน่วยงานต่าง ๆ พ่อค้านักธุรกิจ เกษตรกร หรือพระภิกษุผู้ท�ำงานเผยแผ่อย่างเสียสละ อุทิศตน
ท�ำงานอย่างน่าเลือ่ มใสยิง่ ซึง่ ปัจจุบนั นีเ้ ป็นรูปธรรมทีม่ องเห็นได้และเกิดขึน้ แล้ว คือ โรงพยาบาล
วิถพี ทุ ธ  โรงเรียนวิถพี ทุ ธ เกษตรกรวิถพี ทุ ธ  ทีย่ ดึ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ
และยึดหลักของทาน เอื้ออารีย์ต่อเพื่อนร่วมอาชีพ และผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมีข้าราชการ
จ�ำนวนมากที่ประกาศตนยืนยันความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม ซึ่งถือเป็นหลักใหญ่ส�ำคัญของ
พระพุทธศาสนา เพื่อให้การด�ำเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดด�ำเนินไปอย่างมี
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ  
ฉะนั้น การด�ำเนินของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี จึงเน้นไปที่การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคคลที่มีบทบาทในเผยแผ่ศาสนาหรือการพัฒนาที่เรียกว่า “ศาสนบุคคล” ตามยุทธศาสตร์ที่
ว่า สร้างและส่งเสริมบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มศี กั ยภาพสามารถปฏิบตั งิ านได้จริง
โดยมีกลยุทธ์คอื 1) สร้างความรูค้ วามเข้าใจในจิตวิทยาการเรียนรูแ้ ละกระบวนการเรียนรู้ พร้อม
ทั้ ง มี ทั ก ษะในการใช้ 2) สรรหาบุ ค ลากรการเผยแผ่ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ งจากกลุ ่ ม
บุคคลต่าง ๆ เช่น เยาวชน บุคลากรด้านสาธารณสุข นักพัฒนา นักธุรกิจพ่อค้า เกษตรกร ฯลฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีศักยภาพในการเผยแผ่เพิ่มขึ้นจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นน�ำไปสู่
การประชุ ม ร่ ว มกั บ คณะสงฆ์ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี และองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประกอบด้ ว ย
พระราชปริยัติเมธี   (เชษฐา ฉินฺนาลโย)   เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระครูโสภณสิทธิการ
(วสั น ต์ อนุ ป ตฺ โ ต) เจ้ า อาวาสวั ด พยั ค ฆาราม ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานพระพุ ท ธศาสนา
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมพัฒนาโครงการวิจัยภายใต้ชื่อโครงการ
ว่า“โครงการพัฒนาสมรรถนะ พระธรรมทูต ครูพระ ครูผู้สอนศาสนา และศีลธรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะ และการเรียนรู้สังคมของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” โดยมีกรอบแนวคิด
ในการท�ำงาน ดังนี้
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แผนภาพแสดงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมทูต ครูพระและครูสอนศีลธรรมสุพรรณบุรี

ผลการด�ำเนินการด้านการศึกษาของคณะสงฆ์สุพรรณบุรี พระสงฆ์สามารถน�ำความรู้
ไปสู่การสอนพระภิกษุสามเณรภายในวัด การจัดกิจกรรมอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ภายในวัด มีการเรียนการสอนในโรงเรียนทั้งในลักษณะอบรมหน้าโรงเรียนก่อนเข้าเรียน และ
การสอนในชัน้ เรียนประจ�ำรายวิชา ซึง่ กิจกรรมทีน่ ำ� ไปใช้อบรมคือ  กิจกรรมนัง่ สมาธิ เดินจงกรม
สวดมนต์ มารยาทไทย เช่น การกราบ การไหว้ เป็นต้น การจัดระเบียบวินัย การจัดโต๊ะหมู่บูชา
การนันทนาการโดยบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยวิธีการสอนสมัยใหม่ โดยใช้
สื่อประยุกต์กับค�ำสอนสมัยใหม่
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โดยมีการประยุกต์หลักธรรมที่ส�ำคัญ เช่น หลักไตรสิกขา หลักสุจริต 3 หลักสติปัฏฐาน 4
หลักปฏิจจสมุปปบาท หลักอริยสัจ 4 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักเบญจศีล-เบญจธรรม หลักกตัญญู
กตเวที หลักคารวะ 6 หลักมรรคมีองค์ 8 หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ หลักสัปปุริสธรรม 7
นอกจากนี้ ยังมีหลักธรรมอื่นๆ ได้แก่ อื่น ๆ เช่น ฆราวาสธรรม, กรรมบถ, อิทธิบาท 4,
พรหมวิหาร 4, อคติ สะอาด มีระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา มีสติตั้งมั่น (สมาธิ) วินัย เคารพ
อดทน, คุณธรรม 4 ประการ เป็นต้น
ส่วนผลกระทบของโครงการ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพระธรรมทูต ครูพระสอน
ศีลธรรม และครูอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้ารับอบรม ได้มุ่งเน้นผลของการฝึกอบรม
เพื่อโดยประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะ และองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาที่จะน�ำ
ไปใช้ในการเผยแผ่ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาวะในมิติของจิตและปัญญา รวมทั้งเกิด
ต้นแบบของกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อสุขภาวะทางจิตและปัญญา ทั้งในระดับที่เป็น
กระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และระดับทีเ่ ป็นหลักสูตรในสถาบันการศึกษา รวมทัง้ การสือ่ สาร
เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ
		
ด้านการเผยแผ่ กรณีศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ ได้ด�ำเนิน
การจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเผยแผ่แก่พระภิกษุสามเณรและประชาชน
เยาวชนในจังหวัดแพร่ (โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์) และพัฒนาศักยภาพหน่วยอบรม
ประชาชนประจ�ำจังหวัด อ�ำเภอและโครงการต�ำบล (อปจ., อปอ., อปต.) ประจ�ำปีงบประมาณ
2556 โดยการประยุกต์หลักพุทธธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อบูรณาการที่สอดคล้องกับ
โครงการวิจยั คือ การพัฒนาจิตและเจริญปัญญา ของศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
และการจัดปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนของหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล เป็นไปตาม
หลักการ 8 ประการ ที่มหาเถรสมาคมก�ำหนด คือ ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม ด้านสุขอนามัย
ด้านสัมมาชีพ ด้านสันติสุข ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้านสามัคคีธรรม
ด้านสาธารณสงเคราะห์
การจัดกิจ กรรมพัฒนาจิตและเจริญ ปั ญ ญาในโครงการดั ง กล่ า ว เกิ ดขึ้ นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด สังคมก้าวหน้า  
มุ่งเน้นความเจริญทางวัตถุสู่ความนิยมตะวันตกอย่างรวดเร็ว สิ่งที่หนึ่งที่เกิดขึ้นกับสังคม
คือ ความอ่อนด้อยในด้านพฤติกรรมนิยมที่ถอยห่างจากความเป็นวิถีพุทธและการปลูกฝังด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม คณะสงฆ์จังหวัดแพร่จึงจัดกิจกรรมการพัฒนาจิตและเจริญปัญญา
ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชน เยาวชนในจังหวัด
แพร่ (โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์)
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ส� ำ หรั บ บทบาทในการเผยแผ่ ข องพระสงฆ์ ใ นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาวการณ์ พั ฒ นาจิ ต
เจริญปัญญา พบว่า พระสงฆ์มีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาจิตและเจริญปัญญา โดย
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและให้ประชาชนและเยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
ศาสนาพุทธ และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมีความสุข เคารพระเบียบ
และกฎเกณฑ์ของสังคม ให้รู้จักพึ่งตนเอง/ รู้จักมัธยัสถ์/ รู้จักบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อ
เพือ่ นมนุษย์และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติเยาวชน
ได้ศึกษาด้านศาสนา พัฒนาจิตเจริญปัญญาและสามารถประกอบศาสนกิจในชีวิต ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักศาสนาและเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูข้ องสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เห็นคุณค่าของการบ�ำเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนาเป็นกุศโลบายในการหลอมรวมความ
สมัครสมานสามัคคี และยึดถือเป็นแบบอย่างและพัฒนาสมรรถนะของคณะสงฆ์ ซึ่งสิ่งที่ได้รับ
จากการเรียนรู้เป็นการฝึกฝนปฏิบัติหรือเรียนให้รู้และฝึกท�ำให้เป็น โดยมีการประยุกต์หลัก
ไตรสิกขา เป็นการฝึกพัฒนาชีวิต 3 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทั้งทางวัตถุ
และทางสังคม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา รวมทั้งฝึกฝนพัฒนาตนและส�ำรวจตรวจสอบตนเอง
เพื่อบุคคลมีการศึกษาครบทั้งศีล สมาธิ และปัญญา พร้อมกันไป
บทบาทของพระสงฆ์จังหวัดแพร่ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
ตามแนวพระพุทธศาสนานั้น พบว่า พระสงฆ์มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนผ่านหน่วยอบรม
ประชาชนประจ�ำต�ำบล ที่เป็นผู้ปฏิบัติจริงและสร้างความเข้มแข็งและเยียวยาสังคมและชุมชน
ได้ พระสงฆ์สามารถตอบสนองความต้องการตามสังคมคาดหวังว่า พระสงฆ์เป็นผู้น�ำทาง
จิตวิญญาณในการพัฒนาจิตและเจริญปัญญา เป็นการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตและกายได้
เป็นอย่างดี พระสงฆ์มีการพัฒนาเยาวชนผ่านกิจกรรมการพัฒนาจิตและเจริญปัญญา ที่ปฏิบัติ
จริงในการถ่ายทอดสาระการเรียนรูแ้ ละสาระธรรมปฏิบตั ิ ตลอดจนการสร้างเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่เยาวชน ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก่เยาวชนให้สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ใน
สังคมยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีความสุข พระสงฆ์ในฐานะที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์ในกิจกรรม
การพัฒนาจิตและเจริญปัญญา ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติธรรมของศูนย์ปฏิบัติธรรมของจังหวัด
อ�ำเภอ ต�ำบล และหมูบ่ า้ น รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยพระสงฆ์สามารถสร้างเสริม
สุขภาวะแก่สังคม โดยให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นประการส�ำคัญ ใช้หลักธรรมที่
สามารถจับต้องเรียนรูไ้ ด้แก่สงั คมและประชาชน เพือ่ เป็นฐานในการด�ำเนินชีวติ คือหลักไตรสิกขา
บทบาทของพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของสังคม คือ “บวร” ปัจจุบันในแต่ละชุมชน
ในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เพือ่ สังคม โดยจะต้องมีการบูรณาการท�ำงานร่วมกับภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปทุกหมู่เหล่า ในพื้นที่จังหวัดแพร่ พบว่า
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องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เช่ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ต�ำบลในจังหวัด มีส่วนส�ำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนและเสริมสร้างสุขภาวะแก่พระสงฆ์
และการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในระดับดีมาก
		 ด้านการศึกษาสงเคราะห์ กรณีศึกษาคณะสงฆ์ 3 จังหวัดชายแดนใต้และกลุ่ม
พระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนใต้ จากการประชุมพระสงฆ์แกนน�ำเพือ่ ก�ำหนดกิจกรรม
การขับเคลือ่ นในพืน้ ที่ ลักษณะโครงการพัฒนาเชิงพุทธบูรณาการในแต่ละจังหวัดนัน้ ได้กำ� หนด
ให้จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่น�ำร่องในการด�ำเนินงาน เพราะเป็นจังหวัดที่ไม่มีสถานการณ์ความ
รุนแรงมากนัก และจากการอบรมพัฒนาสมรรถนะพระสงฆ์เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาได้มีการพัฒนากิจกรรมและโครงการพัฒนา
ขึ้ น มา คื อ โครงการเยาวชนอาสา ส่ ง เสริ ม ธรรมะจั ง หวั ด ชายแดนใต้ ด� ำ เนิ น โครงการ
โดยเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนใต้ มีวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงานเพื่อ
ต้องการฝึกอบรมเยาวชนให้ได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งได้ส่งเสริม
ให้เยาวชนเหล่านี้ไปเพิ่มทักษะที่ฝึกมาไปเผยแผ่ในโรงเรียนของตัวเอง อีกทั้งจะได้จัดเครือข่าย
กลุ่มเยาวชนกับกลุ่มพระวิทยากรเพื่อการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา
ในพื้นที่ชายแดนใต้อีกประการหนึ่งด้วย ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อย่างรวดเร็ว ท�ำให้เยาวชนต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันกับยุคสมัย จึงท�ำให้เกิดการแข่งขัน
ในด้านต่างๆ กันมากขึ้น จนลืมการพัฒนาในด้านคุณธรรมจริยธรรม แล้วท�ำให้เกิดปัญหา
ตามมามากมาย โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งได้เกิดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่มาอย่าง
ยาวนาน และได้ส่งผลต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตของศาสนิกชนทุกศาสนา
มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในพื้นที่ชายแดนใต้ และการ
เสริมสร้างความสามัคคีให้กับคนในพื้นที่ทุกหมู่เหล่า รวมทั้งให้ได้รู้ถึงหลักธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าจึงได้จัดอบรมเยาชนอาสาขึ้นมา โดยมีพระวิทยากรและวิทยากรจัดโครงการ
เข้าร่วมจ�ำนวน 10 รูป/คน และเยาวชนจ�ำนวน 50 คน ใช้เวลาอบรม 2 วัน ณ วัดแจ้ง ต�ำบล
บ่อยาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หลักสูตรการอบรมมีเนื้อหาที่ส�ำคัญเกี่ยวกับพื้นฐานของ
คุณธรรม จริยธรรม ผูน้ ำ� แห่งความดี เยาวชนกับจิตจิตสาธารณะ และศาสนพิธขี องชาวพุทธ ผล
การศึกษา พบว่า กลุม่ เยาวชน ชุมชนและพระสงฆ์สมารถเรียนรูร้ ว่ มกัน โดยมีการประยุกต์ใช้หลัก
พุทธธรรมคือ หลักไตรสิกขา หลักสังคหวัตถุ 4 หลักสัปปุริสธรรม 7 เป็นหลักการส�ำคัญในการ
พัฒนาเยาวชนท�ำให้เกิดเครือข่ายเยาวชนอาสาใน 5 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
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		 ด้ า นการสาธารณสงเคราะห์ กรณี ศึ ก ษาคณะสงฆ์ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี แ ละ
ศูนย์พทุ ธธรรมพรหมวชิรญาณ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวอย่างของการสาธารณสงเคราะห์
โดยศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ เป็นศูนย์พัฒนาที่มีพื้นฐานการพัฒนามาจากการอนุรักษ์
ป่าชุมชน โดยเริ่มก�ำหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์ภายในดงใหญ่วังอ้อ ห้ามการตัดไม้ท�ำลายป่า และ
ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการร่วมรักษาป่าชุมชนขึน้ อย่างเป็นทางการ เมือ่ พ.ศ. 2538 กิจกรรม
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า เช่น โครงการราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า เป็นต้น จากการตั้งใจท�ำงาน
อย่างจริงจังจึงท�ำให้ป่าที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นเหมือน
ดังเดิม มีต้นไม้หลากหลายชนิด มีสัตว์ป่า อาหารป่าหลากหลายชนิด จนท�ำให้ได้รับรางวัล
พระราชทานธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อ พ.ศ.
2541 ป่าแห่งนี้ได้เป็นจุดศูนย์รวมส�ำคัญในการบ่มเพาะแกนน�ำของชุมชนให้มีระเบียบวินัย
มีส�ำนึกต่อทรัพยากรธรรมชาติและได้เรียนรู้แนวทางในการดูแลรักษาป่า ปัจจุบันได้เป็น
สถานที่ส�ำหรับอบรมคุณธรรมแก่เยาวชน ฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ติดยาเสพติด และศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริ
พระครูสขุ มุ วรรณโณภาส ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์พทุ ธธรรมพรหมวชิรญาณ เป็นพระนักพัฒนา
ที่มีประสบการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกับศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับ
แนวหน้าของประเทศ เช่น กองทัพธรรม กองทัพไทย เป็นต้น จากประสบการณ์ดังกล่าว
ท�ำให้ท่านตัดสินใจที่น�ำความรู้ความสามารถมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง โดยในปี พ.ศ. 2546
ท่านได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณธรรมดงใหญ่วังอ้อขึ้น (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พุทธธรรม
พรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ) ในครั้งแรกมีเงินด�ำเนินการเพียง 50,000 บาท เท่านั้น
ได้อาศัยความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านวังอ้อและชาวบ้านต�ำบลหัวดอน คณะครูอาจารย์
นักเรียน ชาวบ้านอ�ำเภอเขื่องในและจังหวัดใกล้เคียง แล้วเริ่มฝึกท�ำการฝึกอบรมตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา ซึง่ มีสถานศึกษาทัง้ ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้เข้ามารับการอบรม
คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2548 ท่านได้จัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการพัฒนาอาชีพแก่ผู้ติดยาเสพติดด้วย
งานพัฒนาหรือกิจกรรมของศูนย์ประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ 4 ส่วน คือ (1) การอบรม
คุณธรรม จริยธรรม (2) การฟื้นฟูจิตใจผู้ติดยาเสพติด (3) การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และ
(4) การอนุรกั ษ์ปา่ ชุมชน โดยมีแนวทางหรือวิธกี ารท�ำงาน คือ การน�ำศาสตร์แห่งพระราชา หรือ
มรรควิธี 9 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งกระบวนทัศน์สู่ความส�ำเร็จ 10 ประการ
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวัดและชุมชน โดยมีรูปแบบการพัฒนา ได้แก่ “บวร” ซึ่งเป็นการ
พัฒนาแบบองค์รวม หลักสูตรของการอบรมคุณธรรมเน้น 5 ดี คือ (1) เป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่
(2) เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ (3) เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน (4) เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
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และ (5) เป็นสาวกที่ดีของศาสนา
ปัจจุบันศูนย์ฯ มีการอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ท�ำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้และได้มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อการด�ำรงชีวิตเพื่อความสุขและความดีงาม ในแต่ละปีมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเข้ารับการอบรมปีละหลายพันคน จนท�ำให้ศนู ย์พทุ ธธรรมพรหมวชิร
ญาณป่าดงใหญ่วังอ้อเป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรมในระดับแนวหน้าของจังหวัดอุบลราชธานี
นอกจากนี้ยังมีศูนย์ฟื้นฟูจิตใจผู้ติดยาเสพติด และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการได้ให้
สุขภาพจิตที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้เข้ามารับการฟื้นฟู ในส่วนของการให้ความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทางวัดได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของการท�ำเกษตรแบบ
พอเพียงแก่เด็กนักเรียน5 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า พระสงฆ์มีบทบาทในการสาธารณสงเคราะห์เพื่อ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
		
ด้านการสาธารณูปการ กรณีศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา คณะสงฆ์พะเยาได้มี
แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในวัดและชุมชน
ภายใต้นโยบายของคณะสงฆ์ภาค 6 ดังนี้
(1) พั ฒ นาถาวรวั ต ถุ เสนาสนะ และอาคารประกอบ ให้ มี เ อกลั ก ษณ์ ท างศิ ล ปะ
สถาปัตยกรรมของชาติ ศิลปะ สถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นโครงสร้างแข็งแรง
ทนทาน และประหยัด
(2) พัฒนาวัดทุกวัดในจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางชีวิตและชุมชนปัญญาธรรม โดยการ
พัฒนาระบบนิเวศน์และภูมิทัศน์ของวัด ให้เหมาะสมสอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
(3) พัฒนาเสนาสนะที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร ให้เป็นสัปปายะ และมีจ�ำนวน
เพียงพอแก่ผู้อยู่อาศัย พร้อมทั้งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีมาตรฐานและเหมาะสม
แก่สมณสารูป
(4) พัฒนาวัดทุกวัดในจังหวัดให้เป็นอาราม มีความร่มรื่น สะอาด ปลอดอบายมุข เป็น
ธรรมสถาน คารวสถาน และปุญญสถานของชุมชน
(5) พัฒนาวัดทุกวัดในจังหวัดให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริม อนุรกั ษ์สบื สานวัฒนธรรม
ของชุมชน และเป็นศูนย์การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนตลอดจนสถาบันการศึกษาทั่วไป
5สัมภาษณ์ ครูที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตร, 27 พฤศจิกายน 2556.
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โดยมีมาตรการที่ส�ำคัญ เช่น เร่งรัดให้มีการท�ำแบบแปลน แผนผังวัดทุกวัดในจังหวัด
รูปลักษณะอาคาร กุฎิสังฆาวาส ก�ำหนดเขตภายในวัดให้เป็นเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส
เขตการศึกษา และเขตสาธารณสงเคราะห์ เร่งรัดให้มกี ารวางแผนแม่บท เพือ่ จัดท�ำระบบนิเวศน์
และจัดภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดทุกวัดในจังหวัด โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสม ประหยัด และ
เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน เร่งรัดให้มีการบูรณะและก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ อาทิ ศาลาบ�ำเพ็ญ
กุศล ศาลาการเปรียญ กุฎิสงฆ์ กุฎิรับรอง หอประชุม และอาคารอเนกประสงค์เท่าที่มี
ความจ�ำเป็นและเอื้อประโยชน์แก่สาธารณชน   เร่งรัดให้มีการจัดที่ธรณีสงฆ์ และศาสนสมบัติ
ของวัดทุกวัดในจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม กฎกระทรวง ทัง้ นี้ เพือ่ ป้องกัน
ความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งก็ได้   จัดให้มีมาตรการในการดูแลรักษา
ส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันดีงามภายในวัดทุกวัดในจังหวัด และจัดบริการความ
สะดวกแก่พระภิกษุสามเณร ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษา
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม โดยอาศัยบทบาท หน้าที่และการบริหารกิจการคณะสงฆ์
6 ประการ ของกรณีศึกษาดังกล่าว จะเห็นว่า คณะสงฆ์มีกระบวนการประยุกต์ใช้หลัก
พุ ท ธธรรมที่ ต อบสนองต่ อ การท� ำ ภารกิ จ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ์ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย การจัดการศึกษาที่สร้างคน
และสังคม การสงเคราะห์ประชาชน และการบริหารจัดการภายในเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมของพระสงฆ์ได้มีการด�ำเนินการ
ผ่านบทบาท หน้าที่และการบริหารตามหลักกิจการคณะสงฆ์ 6 ประการ โดยมีหลักธรรม
ที่ ส� ำ คั ญ หลายประการ เช่ น ไตรสิ ก ขา สั ป ปุ ริ ส ธรรม 7 มรรคมี อ งค์ 8 สั ง คหวั ต ถุ 4
อปริหานิยธรรม 7 เป็นต้น
3.1.2 การประยุกต์ใช้โดยอาศัยปัญหาของชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา การประยุกต์
ใช้หลักพุทธธรรมของพระสงฆ์โดยอาศัยปัญหาของชุมชนนี้ เป็นแนวทางหนึ่งที่พระสงฆ์ได้
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ความยากจน การศึกษา การสร้างความมั่นคงของครอบครัวและชุมชน เป็นต้น โดยมีกรณี
ตัวอย่างดังนี้
การพัฒนาและประยุกต์ใช้หลักธรรมในการพัฒนาวิถีชุมชน กรณีวัดป่าสุขสมบูรณ์
(วัดป่าโคกพริก) ต�ำบลสองชั้น อ�ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ วัดป่าสุขสมบูรณ์เป็นวัด
ทีร่ เิ ริม่ ให้มกี ารพัฒนาวัดด้วยก�ำหนดแผนพัฒนา 8 ประการ ประกาศให้เป็นวัดปลอดเหล้าถาวร
สร้างวัดให้วัดเป็นต้นแบบ และสร้างวัดเอาไว้สร้างคนให้เป็นคนดี แม้กรณีเช่นนี้มิได้เกิดจาก
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การด�ำเนินนโยบายผิดพลาดของรัฐบาลก็ตาม แต่ก็พออธิบายได้ว่า เกิดจากความล่าช้า และ
ไม่ทวั่ ถึงในการด�ำเนินนโยบายของรัฐบาล เพราะความทีพ่ นื้ ทีด่ งั กล่าวเป็นถิน่ ทุรกันดารห่างไกล
ความเจริญ ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้ที่ค่อยๆ ตามมาก็คือ การขาดการศึกษาของเยาวชน  
การขาดจิตส�ำนึกทางศีลธรรมจรรยาเพราะการศึกษาเป็นบ่อเกิดของศีลธรรมจรรยา ขาด
พระสงฆ์นกั พัฒนาท�ำให้วดั ไม่นา่ อยูผ่ ลทีต่ ามมาก็คอื คนในชุมชนมองไม่เห็นความส�ำคัญของวัด
ห่างไกลวัด6 บางครั้งคนในชุมชนยังมองว่าวัดเป็นสถานที่น่ากลัวด้วยซ�้ำ  ดังนั้น การที่รัฐบาล
ด�ำเนินนโยบายล่าช้าและไม่ทั่วถึง หรือรัฐบาลมองไม่เห็นความส�ำคัญของการพัฒนาคน
ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ท�ำให้โครงการพัฒนาต่างๆ ไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นช้ามาก
เช่น การพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมคุณธรรม การมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนของตนเอง
ท�ำให้ชมุ ชนแห่งนีเ้ ป็นชุมชนทีข่ าดบรรยากาศของชุมชนคุณธรรม7 ต่อเมือ่ มีพระอธิการสมบูรณ์  
วิสุทฺโธ พระหนุ่มนักพัฒนาได้มาบุกเบิก วางทิศทางการพัฒนา  ก�ำหนดแผนขั้นตอนการพัฒนา
ชุมชน โดยเฉพาะการปรับปรุงวัดในฐานะศูนย์กลางของสถาบันทีท่ ำ� หน้าทีก่ ล่อมเกลาทางสังคม
ปรับเปลี่ยนบทบาทของวัดจากผู้รับเป็นผู้ให้ เปลี่ยนแนวคิดชุมชนจากผูค้ อยรับผลจากนโยบาย
ของรัฐบาลมาเป็นผู้ท�ำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลให้ขับเคลื่อนไปได้
มีความสามารถในการพึ่งตนเองและช่วยเหลือคนในชุมชน โดยเฉพาะค�ำพูดที่ว่า “การพัฒนา
ศีลธรรมของคนในสังคม รอไม่ได้แล้ว หากมีพลังแล้วตั้งรีบท�ำ  ไม่ว่าจะเป็นพลังกาย พลัง
ความคิดและพลังสติปัญญา” หรือ “การสร้างคนให้ดี ควรรีบท�ำรีบสร้าง ไม่ต้องรอนโยบาย
ของรัฐบาล”8
กรณีวัดป่าสุขสมบูรณ์ ก่อนหน้าจะมีการปรับกระบวนทัศน์พัฒนาวัดนั้น ประชาชนใน
ชุมชนโคกพริกหรือแม้กระทั่งในชุมชนอื่นๆ ใกล้เคียงล้วนได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางสังคมเยาวชนให้ความส�ำคัญกับแหล่งท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า สถาบันบันเทิง9
ร้านเกมส์และคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ด10 มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เพราะมีร้านสะดวกซื้อ
ให้ใช้จา่ ยอย่างเดิมนี้ ในขณะเดียวกันกลับไม่มศี กั ยภาพในการหารายได้เข้าครอบครัว เป็นภาระ
กับผู้ปกครองและสังคม ค่านิยมเลือกมีชีวิตตามแฟชั่นสมัยใหม่ หันหน้าเข้าห้างหันหลังให้
วัด11และสภาพทีพ่ บคือผูป้ กครองจ�ำนวนมากหน้านิว่ คิว้ ขมวดกังวลกับพฤติกรรมของบุตรหลาน
6สัมภาษณ์  พระอธิการสมบูรณ์  วิสุทฺโธ, เจ้าอาวาสวัดป่าสุขสมบูรณ์, 26 ตุลาคม 2556.
7สัมภาษณ์  นายสมบัติ  บุตรเพ็ชร, ประธานสภาเทศบาลตำ�บลสองชั้น, 26 ตุลาคม 2556
8สัมภาษณ์  นางสาวพิชญ์สุดา  สุทันรัมย์, อาจารย์โรงเรียนบ้านหนองรักษ์, 26 ตุลาคม 2556
9สัมภาษณ์  พระอธิการสมบูรณ์  วิสุทฺโธ, เจ้าอาวาสวัดป่าสุขสมบูรณ์, 26 ตุลาคม 2556 .
10สัมภาษณ์  นายพนมไพร  บุตรเพชร, สมาชิกสภาเทศบาลตำ�บลสองชั้น, 26 ตุลาคม 2556.
11สัมภาษณ์  นางมัณฑนา  ท้วมจั่น, ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า, 26 ตุลาคม 2556.
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จากสาเหตุของปัญหาดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้พระสงฆ์ได้หันกลับมา
แสวงหาทางออกให้กับสังคม เริ่มกระบวนการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งในรูปแบบต่างๆ ซึ่งวัด
หรือชุมชนแต่ละแห่งจะมีปัญหาคล้ายกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่
ในที่นี้จึงพอสรุปสาเหตุของปัญหาที่ท�ำให้พระสงฆ์หันมาริเริ่มสนใจในงานพัฒนา ได้ดังนี้
1) ปัญหาเกิดจากนโยบายของรัฐบาลทีม่ งุ่ เน้นการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการพัฒนาประเทศ
จากสังคมเกษตรกรรมไปสูส่ งั คมอุตสาหกรรม หรือจากสังคมอุตสาหกรรมไปสูส่ งั คมเทคโนโลยี
มากและเร็วเกินไป ปัญหาเกิดจากความล่าช้าของนโยบาย ความไม่พอเพียง และทั่วถึงของ
นโยบาย การแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด ปัญหาเรื่องศักยภาพในการด�ำเนินนโยบายของรัฐบาล
ปัญหาการครอบง�ำวิถีชาวบ้านเชิงนโยบายของรัฐบาลสมัยใหม่
2) ปัญหาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง การเปลี่ยน
จากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม การไหลบ่าของค่านิยมใหม่ ๆ ท�ำให้เกิดปัญหา
สังคมขึ้น
3) ปัญหาที่เกิดจากสมาชิกในสังคมบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สังคมวางไว้ เช่น
เกิดความขัดแย้งระหว่างกฎเกณฑ์กับความมุ่งหมาย เกิดความล้มเหลวของกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคม หรือสมาชิกบางกลุ่มที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม ท�ำให้เกิด
การขาดระเบียบและเป็นปัญหาทางสังคมขึ้น
สาเหตุของปัญหาทั้ง 3 ประการข้างต้นก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมามากมาย เช่น  ความ
ยากจน การขาดการศึ ก ษา ติ ด ยาเสพติ ด สุ ข ภาพอนามั ย ไม่ ดี ความเอารั ด เอาเปรี ย บ
การขาดความเคารพย� ำเกรงผู้ใหญ่ ขาดความสามัคคี ตกงาน ครอบครัวแตกแยก ฯลฯ
พระอธิการสมบูรณ์เป็นพระนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ในการท�ำงาน ท�ำงานพัฒนาวัดและชุมชน
ท่านจึงได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์หรือทิศทางในการพัฒนาก่อน ทั้งนี้เพื่อให้มีเป้าหมายในการ
ท�ำงาน ซึ่งยุทธศาสตร์การท�ำงานทั้ง 8 ด้านของท่านสรุปได้ดังนี้คือ
1. การจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาปัญญา ท่านได้สง่ เสริมให้มกี ารศึกษาพระธรรมวินยั ตลอด
จนเรียนทางโลกด้วย โดยมีความมุ่งหวังให้พระเณรได้มีความรู้คู่คุณธรรม เพราะเห็นว่า
การศึกษาที่ถูกต้องคือต้องศึกษาให้เข้าใจธรรมชาติชีวิตของมนุษย์ ซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนา
ได้แก่ การศึกษาตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นวิธีการศึกษาที่ท�ำให้มนุษย์เข้า
ถึงความสุขแห่งชีวิตได้ กลุ่มเป้าหมายของผู้เรียน ก�ำหนดไว้ 3 ประเภท คือ (1) เด็กที่มีศรัทธา
อยากบวชเรียนในสายพระปริยัติธรรม (2) เด็กที่ผู้ปกครองยากจนไม่มีทุนทรัพย์ที่จะเล่าเรียน
(3) เด็กที่ก�ำลังมีอาการเกเร เสี่ยงต่อการหลงผิด เมื่อพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 นี้
จะเห็นว่าท่านต้องการส่งเสริมผู้ที่สนใจศึกษาทางธรรม ขาดโอกาสทางการศึกษา และป้องกัน
ไม่ไห้เด็กสร้างปัญหาให้กับสังคมโดยการน� ำมาศึกษาและกล่อมเกลาจิตใจและพฤติกรรม
ในทางธรรม
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2. การพัฒนากาย ในที่นี้หมายเอาการรักษาศีล ซึ่งท่านได้ก�ำหนดไว้ 2 ยุทธศาสตร์ คือ
(1) การน�ำพาชาวบ้านทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนได้มารักษาอุโบสถศีลทุกวันพระในช่วงเข้าพรรษา
เพื่อให้ศีลได้รักษากายของผู้รักษาให้งดงาม งามด้วยความส�ำรวมระวัง ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น และเป็นที่เคารพศรัทธาและเชื่อถือของคนทั้งหลาย (2) การอบรมพัฒนาศีลธรรม
แก่นกั เรียนนักศึกษาทุกระดับ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เขาเหล่านัน้ ได้มศี ลี ธรรมเป็นภูมติ า้ นทานสิง่ ยัว่ ยวนใจ
ทัง้ หลายอันจะเป็นเหตุให้ประพฤติผดิ และท�ำความเดือดร้อนแก่ผอู้ นื่ และสร้างปัญหาให้แก่สงั คม
3. การพัฒนาจิต ด้านการพัฒนาจิตนีท้ า่ นก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์วา่ ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม
เพราะการปฏิบัติธรรมเป็นการได้รักษาจิตของตนให้สงบ จิตที่มีความสงบย่อมมีความสุขุม
เยือกเย็น เหมาะแก่การงานทุกอย่าง และสามารถพัฒนาจิตที่สงบนี้ให้เข้าถึงวิถีแห่งปัญญา
อีกด้วย กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาด้านนี้ ได้แก่ พระภิกษุ-สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ทั้งหลาย
4. การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และศิลปะดนตรีไทย ด้านนี้ท่านส่งเสริมให้มีการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้ เช่น การต้อนรับแขก การแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่
เป็นต้น ในส่วนของประเพณี เช่น ประเพณีบุญสงกรานต์ ประเพณีบุญเข้าพรรษา-ออกพรรษา
ลอยกระทง เป็นต้น14 ดังนั้น เวลาที่มีผู้ไปเยี่ยมเยียนวัดป่าสุขสมบูรณ์ จึงได้พบกับการต้อนรับ
และทักทายปราศรัยอันเป็นที่น่าประทับใจของเยาวชนผู้ให้การต้อนรับ
5. การบริการสังคม ยุทธศาสตร์ด้านนี้มีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนในชุมชน มี
จิตส�ำนึกรักบ้านเกิดและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
มีความเสียสละต่อส่วนรวม เป็นการสร้างโอกาสให้เขาเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
สังคม และเป็นการสร้างวิสัยทัศน์เชิงบวกให้เยาวชนด้วย งานบริการสังคม เช่น เป็นพิธีกร บริ
กรในงานศพ จัดท�ำบายศรีบริการชุมชน เป็นต้น
6. การแสดงความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์ งานด้านนีม้ เี ป้าหมายเพือ่ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณ
อันยิ่งใหญ่ต่อพสกนิกรชาวไทยหรือผืนแผ่นดินไทย การจัดงานที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์
ทั้ง 2 พระองค์ก็ดี งานอื่น ๆ ที่อุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ทั้ง 2 ก็ดี ถือว่าเป็นการได้
ตอบแทนพระคุณของในหลวงและพระราชินี การแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
จัดว่ามีความกตัญญูกตเวทีต่อศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ ซึ่งเป็นเหตุให้คนในประเทศ
มีความสมัครสมานสามัคคีกันและบ้านเมืองก็มีความสงบสุข
14สัมภาษณ์ นางสาวปนัดดา ประเสริฐศรี, เลขานุการสภาเยาวชน ต.สองชั้น, 26 ตุลาคม 2556.  
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7. การสร้ า งถาวรวั ต ถุ งานด้ า นนี้ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ มี ส ถานที่ ร องรั บ งานพั ฒ นา
ทั้งหมดข้างต้น โดยจะเห็นได้ว่า การรักษาอุโบสถศีลก็ดี การปฏิบัติธรรมก็ดี ต้องอาศัยสถานที่
เหมาะสม คือศาลาการเปรียญ ศาลาอเนกประสงค์ หรือศาลาปฏิบัติธรรม เป็นที่ฝึกอบรม รวม
ทั้งห้องน�้ำ-ห้องสุขาที่สะอาดเหมาะสมด้วย ดังนั้น การสร้างถาวรวัตถุอันมีความจ�ำเป็นเช่นกัน
และการสร้างของท่านก็มเี ป้าหมายทีด่ ี ไม่ได้สร้างเพือ่ ต้องการให้มผี ลงานด้านสาธารณูปการแต่
ประการใด
จากการด�ำเนินการของวัดป่าสุขสมบูรณ์ โดยพระอธิการสมบูรณ์ วิสุทฺโธ ที่ได้ก�ำหนด
แผนพัฒนาให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านต่างๆ ในชุมชน  ผลก็คือ รัฐบาลหรือหน่วยงาน
ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานปกครองท้องที่ เช่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ หน่วยงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบลใกล้เคียง หรือแม้กระทั่งโรงเรียน
และสถานีอนามัยประจ�ำต�ำบล (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล) ที่ไม่ค่อยให้
ความสนใจ หรือให้ความสนใจน้อยมาก กลับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็น
ให้ความสนใจมากขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น15 มีโครงการใหม่ๆมาให้คนในชุมชนร่วมกันท�ำและ
รับผิดชอบเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ16 จากกรณีของวัดป่า
สุขสมบูรณ์ท�ำให้เห็นว่าปัญหาจากความล่าช้าของการน�ำนโยบายมาปฏิบัติของหน่วยงาน
ของรัฐความไม่เข้าใจแจ่มแจ้งในแนวทางพัฒนา และขาดความเอาใจใส่เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมการพัฒนา เริ่มตั้งแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านพระพุทธศาสนาที่ไม่ได้
ตรวจตราวัดในเขตปกครอง หน่วยงานการปกครองท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานศึกษา สถานพยาบาล และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่ยังมองไม่เห็นความส�ำคัญของการ
ร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง
3.1.3 การประยุกต์ใช้โดยอาศัยการเรียนรู้และความสัมพันธ์ทางสังคม การเรียนรู้
และความสัมพันธ์ทางสังคมถือว่าเป็นทุนที่ส�ำคัญของการพัฒนาสังคมและการเสริมสร้าง
สุขภาวะ โดยที่ผ่านมาพระสงฆ์ วัดและชุมชนถือว่ามีการเรียนรู้และมีความสัมพันธ์ทางสังคม
ที่ดี ในการที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุข สามารถน�ำพลังของความสามัคคี ความ
สัมพันธ์ที่ดีไปสู่การจัดการตนเองทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชนได้ ในที่นี้จะยกตัวอย่างการเสริมสร้างสุขภาวะของพระสงฆ์ในจังหวัดสิงห์บุรี
ดังนี้
15สัมภาษณ์  นายบุญทิง  ดารัมย์, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16  ตำ�บลสองชั้น, 26  ตุลาคม  2556.
16สัมภาษณ์  นายสุเวทย์  ศิริรัมย์, กำ�นันตำ�บลสองชั้น, 26  ตุลาคม  2556.
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การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมโดยอาศัยการเรียนรูแ้ ละความสัมพันธ์ทางสังคม กรณีศกึ ษา
โครงการสร้างเยาวชนคนดีสู่สังคมไทยของคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี
ให้ความส�ำคัญต่อการการบริหารกิจการคณะสงฆ์ การเสริมการเรียนรู้ และการสร้างความ
สัมพันธ์ทางสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัยและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ โดย
ด�ำเนินการในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรีได้มีการ
จัดการศึกษาของพระสงฆ์ทงั้ ด้านพระปริยตั ธิ รรมแผนกนักธรรม – บาลี แผนกสามัญศึกษาและ
อุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ อีกทั้งการท�ำหน้าที่ของพระสงฆ์ในการให้ความรู้แก่ประชาชน
โดยท�ำหน้าทีเ่ ป็นทัง้ ครูสอน นักอบรม นักพัฒนา นักเผยแผ่ เป็นต้น ซึง่ คณะสงฆ์จงั หวัดสิงห์บรุ ี
ได้เอื้อประโยชน์ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรและประชาชนในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง
ได้มีโอกาสศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม รวมทั้งการเรียนรู้ในด้านต่างๆ นอกจากนี้ ยังรวมถึง
การส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม เช่ น การส่ ง เสริ ม เสริ ม ให้ เ ยาวชนได้ ศึ ก ษาธรรม
ส่งเสริมให้โรงเรียนในจังหวัดส่งนักเรียนเข้าเรียนและสอบธรรมศึกษา เป็นต้น สถานศึกษา
ในจังหวัดสิงห์บุรีประกอบด้วย  
สถานศึกษา
จำ�นวน (แห่ง)
ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัย
1
วัดพิกุลทอง  ต.พิกุลทอง  อ.ท่าช้าง
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

6

1. โรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี
ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี
2. โรงเรียนวัดไผ่ดำ� แผนกสามัญศึกษา  
ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี
3. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
วัดโพธิ์ศรี ต.อินทร์บุรี  อ.อินทร์บุรี
4. โรงเรียนพิพิธสุตคุณานุสรณ์
ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี
5. โรงเรียนพระปริยัติธรรมสังฆรักษ์วิทยา
ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี
6. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
วัดพิกุลทอง ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง

โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม – บาลี

1

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
ต.จักรสีห์ อ.เมือง
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ส่วนด้านการศึกษาสงเคราะห์ คณะสงฆ์สิงห์บุรีได้มีการจัดการศึกษาที่เน้นการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เพื่อการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน เช่น ศูนย์พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด การมอบทุนการศึกษา
แก่นักเรียนนักศึกษา เพื่อให้สามารถด�ำรงตนและด�ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและ
เป็นพลเมืองที่มีความรู้คู่คุณธรรมของประเทศ  
นอกจากนีย้ งั มีการส่งเสริมการเรียนรูท้ างพระพุทธศาสนาหรือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจด้านการประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้รับทราบในทุกๆ วิธี
ทีไ่ ม่ขดั ต่อพระธรรมวินยั โดยมุง่ เน้นให้ประชาชนได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ ในหลักธรรมแล้วน้อมน�ำ
ไปปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน การเผยแผ่ของพระสงฆ์ถือว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคณะสงฆ์
จังหวัด โดยมีการเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ต่างๆ ทั้งในวัด และนอกวัด การ
บรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์
หรือวีดีทัศน์ ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระภิกษุจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในวัด
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบตั ธิ รรม หรือมุง่ เน้น
สืบสานวัฒนธรรมไทยทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา เช่น การจัดงานเทศน์มหาชาติ
การจัดงานในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาการจัดงานในวันทีก่ ำ� หนดเป็นวันส�ำคัญของไทย (วัน
ขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น) การจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การจัด
โครงการบวชเนกขัมมจาริณี (ชีพราหมณ์) การจัดอุปสมบทหมู่หรือจัดให้มีการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การจัดพิธีแสดงตนเป็น พุทธมามกะ การจัดให้มีการ
แสดงธรรมในวั น ธั ม มสวนะ (วั น พระ) การจั ด ส่ ง พระภิ ก ษุ ไ ปสอนศี ล ธรรมแก่ นั ก เรี ย น
ตามโรงเรียนต่าง ๆ นอกจากนีย้ งั มีการเผยแผ่ธรรมทีค่ ณะสงฆ์รว่ มกับส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติจัดให้ด�ำเนินการในรูปแบบ “หน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล (อปต.)” “การอบรม
จริยธรรมนักเรียน ข้าราชการ และประชาชน”“การอบรมครูจริยศึกษา” “การส่งเสริมหน่วย
เผยแพร่ศีลธรรม” “การส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์” เช่น โครงการอุทยาน
การศึกษาในวัด โครงการสวนสมุนไพรในวัด โครงการลานวัด ลานใจ ลานกีฬาโครงการ
วัดพัฒนาตัวอย่าง เป็นต้น จังหวัดสิงห์บุรี มีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบหลายท่าน ทั้งในอดีต
และปัจจุบัน อย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ คือ พระธรรมสิงหบุราจาร์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน
ซึง่ ท่านเป็นก�ำลังส�ำคัญของคณะสงฆ์ในจังหวัด ในทุกๆ เรือ่ ง ทัง้ พระนักปฏิบตั ิ นักเผยแผ่ เป็นต้น
โดยมีการเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาในจังหวัด ได้แก่ ยุวพุทธิกสมาคม
จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี พุ ท ธสมาคมจั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี เครื อ ข่ า ยป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
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ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี อาสาสมัครชาวพุทธจังหวัดสิงห์บุรี ชมรมไวยาวัจกร
จังหวัดสิงห์บุรี องค์กรเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสิงห์บุรี เครือข่ายเพื่อสุขภาพ คณะกรรมการ
หน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล คณะกรรมการศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ�ำ
จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มครูพระผู้สอนศีลธรรม พระธรรมทูตจังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น
กรณีศึกษาโครงการสิงห์บุรีสร้างเยาวชนคนดีสู่สังคมไทยของคณะสงฆ์ในจังหวัด
สิงห์บุรี โครงการนี้เกิดขึ้นโดยมองเห็นความส�ำคัญของเยาวชนที่จะเป็นพลังของคนรุ่นใหม่
ในการที่จะเข้ามาสานต่อกิจกรรมแห่งความดีงาม โดยมีการท�ำงานร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่
ซึ่งพระสงฆ์นั้นมีบทบาทส�ำคัญในการท�ำหน้าที่เชื่อมโยงคนในชุมชนและสังคมให้เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน สามารถน�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยพัฒนาชีวิตของบุคคลให้มีความ
งดงามทั้งกาย วาจา และจิตใจ ช่วยแนะน�ำส่งเสริมบุคคลให้เรียนรู้การด�ำเนินชีวิตโดยใช้
หลักธรรมในการคิดวิเคราะห์ความเป็นเหตุและผล พระสงฆ์ไม่สามารถมีบทบาทที่สมบูรณ์ได้
หากขาดการร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ในการช่วยสนับสนุนร่วมมือกัน
ปัญหาส่วนหนึ่งในสังคมปัจจุบัน เกิดจากเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติขาดการปลูกฝังในด้าน
ศีลธรรมและจริยธรรม เยาวชนไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ไม่เหมาะสม เนื่องจาก
สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นไป เยาวชนไม่ มี ก ารคิ ด ที่ เ ป็ น เหตุ เ ป็ น ผล จึ ง ถู ก ชั ก จู ง
ไปในทางทีไ่ ม่ดไี ด้งา่ ย การแก้ปญ
ั หาไม่แก้ทตี่ น้ เหตุ เมือ่ เกิดปัญหาขึน้ การแก้ปญ
ั หาทีป่ ลายเหตุ
จึงเป็นการแก้ปัญหาที่สูญเปล่า ดังนั้น พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเมธี (ยงยุทธ ยุตฺตธมฺโม)
เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ท่านเห็นปัญหาของสังคมเกี่ยวกับการให้โอกาสคนดี คือ สังคม
มักให้โอกาสแก่บุคคลที่ท�ำความผิดพลาดมาเพื่อปรับปรุงแก้ไขตนเองสิ่งเหล่านี้เป็นทางที่ดี แต่
ในทางกลับกัน สังคมมองข้ามบุคคลดี แต่ขาดโอกาสในสังคม ดังนั้นคนดีจึงมีที่ยืนในสังคม
น้อยมาก ต้องดิน้ รนแสวงหาโอกาสทีค่ วรจะได้รบั ด้วยตนเอง บางครัง้ จึงเกิดการท้อแท้ หมดหวัง
ในการมุ่งมั่นท�ำความดี
คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรีได้ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นคนดี
ของสังคม เพื่อช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เพราะสังคมปัจจุบันนั้น
ถูกหล่อหลอมให้มีแนวคิดตามสังคมนิยมและวัตถุนิยม เป็นเหตุให้สังคมเกิดปัญหาในด้านต่างๆ
เยาวชนขาดการพัฒนาสุขภาวะทางจิตใจ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กรที่ได้ชื่อว่า เป็นที่พึ่งของสังคมต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา คณะสงฆ์
จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี จึ ง ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ประกอบด้ ว ย ส� ำ นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
สิงห์บรุ ี ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสิงห์บรุ   ี ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุ   ี สถาบัน
และหน่วยงานทางการศึกษา ต้องร่วมมือกันสร้างเยาวชนไทยให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและ
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จริยธรรม ให้เป็นคนเก่งด้านความรูเ้ ป็นคนมีสขุ ภาพกายและจิตใจทีด่ ี เยาวชนทีไ่ ด้รบั การอบรม
ฝึกฝนจากโครงการนี้สามารถเป็นต้นแบบของสังคมไทยได้อย่างสมบูรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อศึกษาและพัฒนาโครงการสิงห์บุรีสร้างเยาวชนคนดีสู่สังคม
ไทยของคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และบทบาทหน้าในการพัฒนา
สมรรถนะของพระสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี และเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและการเรียนรู้ของเยาวชน
และการพัฒนาสมรรถนะของพระสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน
เป้าหมายของโครงการ ส่งเสริมให้พระสงฆ์ องค์กรภาครัฐ ชุมชนและภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของบุคคลและสังคม โดยผ่านกิจกรรม
การพัฒนาพื้นที่ โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนน�ำในการพัฒนา และส่งเสริมโครงการสิงห์บุรีสร้าง
เยาวชนคนดีสู่สังคมไทยของคณะสงฆ์ในจังหวัดสิงห์บุรี และน�ำไปประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน
และโครงการของคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี สามารถน�ำเป็นแบบอย่างแก่จังหวัดอื่นๆ ได้ โดยมี
พระสงฆ์ นักเรียน เยาวชน ครูแกนน�ำ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจ�ำนวน 80 รูป/คน
โดยพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติสุธี15 เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าอาวาสพระนอน
จักรสีห์วรวิหาร ท่านได้ให้ความส�ำคัญในด้านการศึกษาทั้งบาลีนักธรรม และสายสามัญศึกษา
ซึ่งทางวัดท่านเองก็มีการฝึกให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการพัฒนา
การศึกษาของพระภิกษุสามเณรไปในตัว ท่านได้แสดงเจตนาถึงโครงการต่างๆ ที่ทางจังหวัดได้
จัดขึ้น แต่สิ่งท่านมีความประสงค์จัดตามเจตน์จ�ำนงค์ของท่านคือ การส่งเสริมเยาวชน ให้เป็นผู้
ที่มีความฝักใฝ่ในการท�ำความดี ทั้งด้วยจิตอาสา คือทุกๆ วันหยุดจะมีนักเรียนที่เป็นจิตอาสา
มาช่วยงานที่วัดด้วยความสมัครใจ เพราะทางวัดมีกิจกรรมทุกวัน โดยเฉพาะวันหยุดจะมี
ประชาชนเข้าวัดท�ำบุญมากมาย เพราะเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วของจังหวัด ดังนั้น ท่านจึงเห็นว่า
ควรสร้างเยาวชนคนดี เพื่อให้มีที่ยืนในสังคม เพราะสังคมทุกวันนี้ให้โอกาสคนไม่ดีมามากแล้ว
ทางวัดเองก็ได้จัดโครงการมากมาย เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ โครงการศีล 5 หน้าที่ 6 โดยร่วมมือ
กับทางส�ำนักวัฒนธรรมจังหวัด ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สถาบันการศึกษาในจังหวัด
โรงเรียนจังหวัด เป็นต้น หากนักเรียนมีความมานะอดทน ปฏิบตั ดิ ี เรียนดีขนึ้ ทางพระเดชพระคุณ
ท่านก็จะให้ทนุ การศึกษา ซึง่ สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ เป็นการส่งเสริมให้เยาวชน
มีก�ำลังใจในการท�ำความดีต่อไป

15สัมภาษณ์ พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติสุธี, เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
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โดยกระบวนการด�ำเนินงานได้ส่งเสริมเยาวชนคนดีให้รับการฝึกฝนที่ถูกต้อง มีภูมิคุ้มกัน
ที่ดีในชีวิต โดยการฝึกปฏิบัติธรรมและปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อ
พัฒนาตนเอง ให้มีทักษะชีวิตที่ดี ส�ำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับส�ำนักเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี) ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี และส�ำนัก
วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้จัดท�ำโครงการสิงห์บุรีสร้างเยาวชนคนดีสู่สังคมไทยขึ้น โดย
การสนับสนุนจากส�ำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่องการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สุขภาวะ และการเรียนรู้ของพระสงฆ์และสังคมไทย การเสริมสร้างความสัมพันธ์
ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคประชาชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ส่งเสริมพระสงฆ์ องค์กรภาครัฐ ภาคชุมชน
และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของบุคคลในสังคม โดยผ่าน
กิจกรรมต่างๆ โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนน�ำในการพัฒนา และส่งเสริมกระบวนการท�ำงานให้เกิด
การพัฒนาเยาวชนคนดีสู่สังคมไทย
คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรีมีการประสานการท�ำงานร่วมกับส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สิงห์บุรี ซึ่งได้จัดท�ำโครงการ แต่งตั้งคณะท�ำงาน ประสานสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ณ วัด
พระนอนจั ก รสี ห ์ วรวิ ห าร ต� ำ บลจั ก สี ห ์ อ� ำ เภอเมื อ งสิ ง ห์ บุ รี จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี โดยจั ด ท�ำ
แบบสมั ค รเข้าปฏิบัติธรรมให้ส�ำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาเขต 5 (สิ ง ห์ บุ รี )
แจ้งสถานศึกษาในเขตจังหวัดสิงห์บุรี จ�ำนวน 12 แห่ง คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษาละ 10 คน ได้แก่  1. โรงเรียนสิงห์บุรี  2. โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคาร 3. โรงเรียนสิงห
พาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ 4. โรงเรียนอินทร์บุรี 5. โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 6. โรงเรียนทอง
เอนวิทยา 7. โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 8. โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 9. โรงเรียนบางระจัน
วิทยา 10. โรงเรียนศรีศกี ดิส์ วุ รรณวิทยา 11. โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 12. โรงเรียนค่ายบางระจัน
วิทยา โดยทางส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้ประสานงานกับกลุ่มโรงเรียน และนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการสิงห์บุรีสร้างเยาวชนคนดีสู่สังคมไทย โดยมีเกณฑ์ส�ำคัญ เช่น
1) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถชักชวนเพื่อนเข้าร่วมโครงการ ได้ 5 คน นักเรียน
และเพื่อนเข้ามาปฏิบัติธรรม โดยแจ้งความประสงค์ที่อาจารย์พี่เลี้ยง ส่งส�ำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสิงห์บุรี และผู้ที่ผ่านการปฏิบัติธรรม ทั้ง 3 ครั้ง ได้รับทุนการศึกษา จ�ำนวน 5,000 บาท
2) นักเรียนต้องสวดมนต์โรงเรียนวิถีพุทธได้
3) นักเรียนมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโครงการเยาวชนสิงห์บุรีส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยติดต่อประสานอาจารที่สถานศึกษาส่งใบสมัครเข้าร่วม
โครงการ โครงการคระสงฆ์สิงห์บุรีมอบทุนเกื้อหนุนเยาวชนคนดี
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โดยโครงการเหล่านี้ จะเป็นโครงการต่อยอดจากสิงห์บุรีสร้างเยาวชนคนดีสู่สังคมไทย
เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีก�ำลังใจในการท�ำความดี และปลูกฝังแนวคิดว่า คนท�ำดี
ย่อมมีทยี่ นื ในสังคม หรือ การพัฒนาจิต ชีวติ พัฒนาได้ จากการจัดโครงการสิงห์บรุ สี ร้างเยาวชน
คนดีสู่สังคมไทย ท�ำให้นักเรียนผู้เข้าร่วมเรียนรู้วิธีการน�ำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันได้ ตั้งแต่การด�ำรงชีวิตในบ้าน โรงเรียน และสังคม แนวคิด หลักธรรมที่นักเรียน
ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ คือ
1) หลักสัปปุริสธรรม คือ ธรรมของสัตบุรุษ ได้แก่ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้
บุคคล และรู้ชุมชน  
2) ความสามัคคี คือ การรู้จักสมัครสมานสามัคคีกัน เพราะว่า การอยู่ร่วมกับสังคม
หนึ่งๆ ไม่ใช่มีเฉพาะตัวเองเท่านั้น แต่ยังมีคนอื่นๆ ร่วมอยู่ด้วย
3) ความอดทน คือ การทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จได้ ไม่ใช่แค่ทำ� หน้าทีข่ องตนเองให้ผา่ น
ไปเท่านั้น แต่ต้องรู้จักอดทนอดกลั้นเสมอ
4) การรู้จักหน้าที่ คือ คนทุกคนต้องมีหน้าที่ของตนเอง ต้องมีวินัยต่อตนเอง หากไม่รู้
จักท�ำหน้าที่ตัวเอง ก็จะอยู่ในสังคมล�ำบาก
5) การช่วยเหลือ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อต่อกัน หมายถึง การช่วยเหลือเกื้อกูลครอบครัว
โรงเรียน และสังคม รู้จักให้อภัยกันและกัน สังคมจะน่าอยู่หากว่าทุกคนมีความเอื้อเฟื้อต่อกัน
ผลลัพธ์จากโครงการ ได้ส่งเสริมให้พระสงฆ์ องค์กรภาครัฐ ชุมชนและภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ศาสตร์สมัยใหม่ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของบุคคลและสังคม โดยผ่านกิจกรรม
การพัฒนาพื้นที่ โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนน�ำในการพัฒนา ทั้งนี้การส่งเสริมโครงการสิงห์บุรีสร้าง
เยาวชนคนดีสู่สังคมไทยของคณะสงฆ์ในจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีส่วนพัฒนาการเรียนรู้และบทบาท
หน้าในการพัฒนาสมรรถนะของพระสงฆ์ในจังหวัดสิงห์บุรี อีกทั้งส่งเสริมสุขภาวะและการ
เรียนรู้ของเยาวชนและการพัฒนาสมรรถนะของพระสงฆ์ในจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อน�ำไปประยุกต์
ใช้ในสังคมปัจจุบัน และโครงการของคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี สามารถน�ำเป็นแบบอย่างแก่
จังหวัดอื่นๆ ได้
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3.2 การบูรณาการและการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมกับศาสตร์สมัยใหม่ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของบุคคลและสังคม

เนื่องจากการบูรณาการแนวคิดหลักการทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่และ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูข้ องบุคคลและสังคม เป็นสิง่ ทีป่ รากฏ
ในการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษาของพระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตฺโต)   พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ที่มีการเสนอแนวคิดการบูรณาการ
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ เช่น เศรษฐศาสตร์ นิตศิ าสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
และนิเวศวิทยา ขณะที่การศึกษาครั้งมุ่งเน้นศึกษาใน 3 สาขา คือ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร
องค์กรและนิเวศวิทยา โดยในส่วนนี้จะสรุปถึง รูปแบบการบูรณาการและการประยุกต์ใช้
หลักการพระพุทธศาสนากับศาสตร์ต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างในสังคมไทย ดังนี้
3.2.1 การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับเศรษฐศาสตร์ : กรณีของมูลนิธิวัดปัญญา
นันทาราม โดยพระปัญญานันทมุนี (ส.ณ.สุภโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี) ท่านได้น�ำเสนอแนวคิดและวิธีการเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดจากบริโภคนิยมมาสู่
การบริโภคนิยมด้วยพุทธิปัญญา การเรียนรู้เพื่อการด�ำรงชีวิตที่เหมาะสม การปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไปสู่การผลิตที่มีคุณภาพเกื้อหนุนสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ และการประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมบนพื้นฐานของความเมตตาและปัญญา โดยมีการบูรณาการและการประยุกต์ใช้หลัก
พุทธเศรษฐศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายในวัดปัญญานันทาราม
จ.ปทุมธานี โดยมีแนวทางการบูรณาการที่ส�ำคัญ ดังนี้
1) การค�ำนึงใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและให้ความส�ำคัญกับคุณค่า
ของมนุษย์ โดยมองถึงเป้าหมายเชิงพุทธเศรษฐศาสตร์ว่า เป็นไปเพื่อแสวงหาความสุข เป็น
ความสุ ข ที่ ไ ม่ เ บี ย ดเบี ย นตนเองและผู ้ อื่ น โดยต้ อ งมี ก ารฝึ ก ฝนและปฏิ บั ติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตามกระบวนการของไตรสิกขาคือศีล สมาธิ ปัญญา ได้แก่ การพัฒนาด้านพฤติกรรม สมรรถภาพ
ทางจิต การมีคุณธรรมและเกิดปัญญา เพื่อพัฒนาชีวิตมนุษย์ ยึดหลักทางสายกลางเป็นมัชฌิมา
มีความพอดี พอประมาณได้ดุลยภาพไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อม
ใช้ชีวิตให้สมดุลสอดคล้องกับองค์ประกอบ 3 อย่างคือ มนุษย์ ธรรมชาติ และสังคม ซึ่ง
วัดปัญญานันทารามได้ด�ำเนินการเสริมสร้างในเชิงแนวคิดและการฝึกอบรมของวัดเป็นต้นแบบ
2) การใช้หลักปัญญา โดยวัดปัญญานันทารามให้ความส�ำคัญกับปัญญาเป็นอย่างยิ่ง
เพราะน�ำไปสู่การเข้าใจตนเอง สังคม จนถึงการหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสาร หลักปัญญานั้นเป็น
องค์ประกอบที่ส�ำคัญใน “ไตรสิกขา” คือ ศีล สมาธิ และปัญญา กล่าวคือ ไตรสิกขา เป็นเครื่อง
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น� ำ พาไปสู ่ การพัฒนาบุคคลเพื่อการบรรลุ เ ป้ า หมายดุ ล ยภาพของชี วิต โดยองค์ ประกอบ
ของไตรสิกขา คือ 1) ศีล เป็นขบวนการระเบียบปฏิบตั ิ (วินยั ) เพือ่ ให้เกิดวาจาชอบ การกระท�ำ
ชอบ และการประกอบอาชีพชอบ เป็นแนวทางและกรอบที่ก�ำกับการกระท�ำหรือการประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ในการที่จะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน ผู้ที่มีศีลย่อมจะประกอบ
กิจกรรมที่เป็นไปเพื่อรักษาชีวิต รักษาทรัพย์ รักษาครอบครัว รักษาสัจจะหรือมิตรภาพ และ
รักษาสติปัญญาแห่งตน 2) สมาธิ เป็นขบวนการฝึกอบรมจิตเพื่อให้จิตใจผ่องใส เบิกบาน
เป็นหนึ่งเดียวเหมาะสมกับการงาน เป็นการพัฒนาจิตส�ำนึกที่ดีเพื่อให้เกิดความเพียรชอบ  การ
ระลึกชอบ และมีจิตส�ำนึกที่ชอบ และเป็นขบวนการเพื่อให้จิตมีความสมดุล เกื้อหนุนให้
สิ่งที่รับเข้ามาในชีวิตด�ำเนินไปด้วยความดีงาม จนเข้าถึงการหลุดพ้นจากอ�ำนาจของกิเลส
พื้นฐานทั้งปวง 3) ปัญญา เป็นขบวนการทางความรู้ เป็นวิธีการอบรมศึกษาเพื่อให้เกิดวิชา
ความรู้และปัญญา ซึ่งจะยังผลให้เกิดมีทัศนะ ความเชื่อ ค่านิยมที่ถูกต้อง มีความด�ำริไตร่ตรอง
ที่ชอบ ปัญญาเป็นตัวควบคุมก�ำหนดสติและการรับรู้ต่างๆ ของมนุษย์ หากบุคคลประกอบด้วย
ปัญญาย่อมรักษาตนได้ มองเห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง ในทางพุทธเศรษฐศาสตร์มุ่งเน้น
ความมีปัญญารู้เท่าทันกับการบริโภคและใช้ประโยชน์ เพื่อการการผลิตและการบริโภคด้วย
ปั ญ ญา มุ ่ ง เน้ น ความไม่ ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ไม่ เ น้ น ประโยชน์ ส ่ ว นตน ใช้ ป ั ญ ญาเป็ น วิ ถี แ ห่ ง
การผลิ ต และการบริ โ ภค ปั ญ ญาจึ ง เป็ น ปั จ จั ย การผลิ ต ที่ ส� ำ คั ญ หรื อ เรี ย กว่ า ปั ญ ญานิ ย ม
การใส่ใจถึงการผลิตที่เน้นปัญญาซึ่งเกิดจากความเข้าใจตามความเป็นจริงตามธรรมชาติ ความ
ไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่เน้นประโยชน์ส่วนตน ปัญญาเป็นวิถีแห่งการผลิต ดังนั้น การใช้ปัญญาเป็น
ปัจจัยการผลิตที่ส�ำคัญหรือเรียกว่าปัญญานิยม ซึ่งจะเน้นการผลิตที่เหมาะสมไม่ท�ำลาย
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ค�ำนึงถึงของเสียหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
3) การมีสติในการบริโภค ซึ่งตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร์นั้น เน้นบริโภคแต่พอประมาณ
เป็นไปตามหลักทางสายกลางเน้นการบริโภคโดยใช้ปัญญาไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่นและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น การบริ โ ภคเพื่ อ ตอบสนองความจ� ำ เป็ น ตามธรรมชาติ ข องร่ า งกายหรื อ
ความจ�ำเป็นขั้นพื้นฐานเท่านั้น มิใช่การบริโภคเพื่อสนองความต้องการ ความอยากซึ่งกระตุ้น
ให้เกิดกิเลส ตัณหาและเป็นหนทางให้เกิดทุกข์ และพุทธเศรษฐศาสตร์ ยังเน้นการเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ แบ่งปัน ช่วยเหลือกัน ไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนตน ทุกคน สรรพสัตว์ทั้งหลายและสังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนตัวเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม การกระจายผลผลิต
ไม่จ�ำเป็นต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิต แต่ทุกคนควรได้รับตามความจ�ำเป็นตาม
ธรรมชาติของร่างกาย ในการด�ำรงชีวิตโดยเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นน้อยที่สุด
4) การใช้หลักความไม่ประมาท โดยวัดปัญญานันทารามได้แนะน�ำให้ผู้คนยึดหลัก
ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ หรือ ความเพียรที่มีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุม ด�ำเนินชีวิต
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โดยมีสติเป็นเครื่องก�ำกับความประพฤติปฏิบัติและการกระท�ำทุกอย่าง ระมัดระวังตัว ไม่ยอม
ถล�ำไปในทางเสื่อม แต่ไม่ยอมพลาดโอกาสส�ำหรับความดีงามและความรับผิดชอบ ไม่ยอม
ปล่อยปละละเลย การท�ำการด้วยความจริงจัง รอบคอบและรุดหน้าเรื่อยไป ความไม่ประมาท
ในทางพุทธเศรษฐศาสตร์นนั้ จึงเป็นการเตรียมความพร้อม ระมัดระวัง ปรับปรุงส่วนทีบ่ กพร่อง
เพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมรับกับสถานการณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ในการด�ำเนิน
กิจกรรมใดๆ เกี่ยวการผลิต การบริโภค การจ�ำหน่ายหรือการค้าขายจะต้องกระจายความเสี่ยง
มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วยหลักความไม่ประมาท โดยเฉพาะความไม่ประมาท
ในชีวิต
5) หลั ก การพึ่ ง ตนเองและความขยั น หมั่ น เพี ย ร โดยวั ด ได้ ถื อ เป็ น หลั ก การส� ำ คั ญ
ตามหลักพระพุทธศาสนาที่ต้องการพัฒนาบุคคลให้เกิดการพึ่งพาตนเอง มีคุณธรรมอันท�ำให้
ตนเป็นที่พึงได้ ซึ่งการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวหรือเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจะเป็นการ
พึง่ พาในเรือ่ งของความดีงาม ตามหลักนาถกรณธรรม 10 ประการ คือ  1) ศีล คือ ความประพฤติ
ดีงามสุจริต รักษาระเบียบวินัย มีอาชีวะบริสุทธิ์ 2) พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียน
มาก 3) กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร การคบคนดีได้ที่ปรึกษา และผู้แนะน�ำสั่งสอน
ที่ดี 4) โสวจั ส สตา ความเป็ น ผู ้ ว ่ า ง่ ายสอนง่า ย รับ ฟั งเหตุผ ล  5) กิง กรณี เ ยสุ ทัก ขตา
ความเอาใจใส่ช่วยขวนขวายในกิจใหญ่น้อยทุกอย่างของเพื่อนร่วมหมู่คณะ รู้จักพิจารณา
ไตร่ ต รอง สามารถจั ด ท� ำ ให้ ส� ำ เร็ จ เรี ย บร้ อ ย 6) ธั ม มกามตา ความเป็ น ผู ้ ใ คร่ ธ รรม คื อ
รักธรรม ใฝ่ความรูใ้ ฝ่ความจริง รูจ้ กั พูดรูจ้ กั ฟัง ท�ำให้เกิดความพอใจ น่าร่วมปรึกษาสนทนา ชอบ
ศึกษา ยินดีปรีดาในหลักธรรมหลักวินัยที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไป 7) วิริยารัมภะ ความขยัน
หมั่ น เพี ย ร คื อ เพี ย รละความชั่ ว ไม่ ย ่ อ ท้ อ ไม่ ท อดทิ้ ง ธุ ร ะ รวมทั้ ง การมี ค วามเพี ย ร
ในการประกอบกิจน้อยใหญ่ของตนเอง  8) สันตุฏฐี ความสันโดษ คือ ยินดี มีความสุข
ความพอใจด้วยปัจจัย 4 ที่หามาได้ด้วยความเพียรอันชอบธรรมของตน 9) สติ ความมีสติ รู้จัก
ก�ำหนดจดจ�ำ  ระลึกการที่ท�ำค�ำที่พูดไว้ได้ ไม่มีความประมาท   10) ปัญญา ความมีปัญญา
หยั่งรู้เหตุผล รู้จักคิดพิจารณา เข้าใจภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง
นาถกรณธรรมนีม้ ขี อ้ ธรรมทีส่ ำ� คัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐศาสตร์ของบุคคล
ให้มีความยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ เช่น มีความขยัน คบคนดี มีความรู้ มีสติ ไม่ประมาท เป็นต้น
ดังนั้น ในทางพุทธเศรษฐศาสตร์ การพึ่งพาตนเองจึงมุ่งไปที่การสร้างที่พึ่งแห่งตน และ
ความสามารถในการด�ำเนินกิจการต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง การผลิตเพือ่ การบริโภคเองเป็นหลักการ
พึง่ ตนเองเป็นการลดความเสีย่ งจากการพึง่ ปัจจัยภายนอกทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ ท�ำให้ลดปัญหา
การมีอ�ำนาจการต่อรองที่ไม่เท่าเทียมกัน และการผลิตเพื่อการพึ่งตัวเองได้ จะสามารถลดการ
ท�ำลายสิ่งแวดล้อม โดยมีความขยัน การเรียนรู้ การรู้จักคบคนดี มีความรู้ มีสติ ไม่ประมาทและ
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มีปัญญา เพื่อการด�ำรงชีพและพัฒนาตนเอง ตลอดจนสังคมให้ก้าวหน้าต่อไป
6) หลักความพอเพียง/ความพอประมาณ ทางวัดปัญญานันทาราม ได้ดำ� เนินการตามหลัก
มรรคมีองค์ 8 ซึ่งเรียกรวมว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” ซึ่งเป็นหลักแห่งความสมดุล ความเหมาะสม
ความเสมอ ความพอดี หรือรู้จักความพอดีในการปฏิบัติต่างๆ เช่น จะรับประทานอาหารก็ต้อง
มีความรู้จักประมาณ รู้จักพอดีในอาหาร ถ้ารับประทานอาหารไม่พอดีก็เกิดโทษแก่ร่างกาย
แทนที่จะได้สุขภาพ แทนที่จะได้ก�ำลัง ก็อาจจะเสียสุขภาพ และอาจจะลดทอนก�ำลังท�ำให้
อ่อนแอลงไป หรือเกิดโรค เพราะฉะนั้นจึงสอนให้มีความรู้จักประมาณในการบริโภค เรียกว่า
โภชเนมัตตัญญุตา ในทางพุทธเศรษฐศาสตร์ จึงเน้นความพอดี ความพอเหมาะไม่มาก
หรือน้อยเกินไปจนเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ยึดหลักทางสายกลางและความไม่โลภ
7) หลักแห่งการแบ่งปันและความรับผิดชอบ หลักการแบ่งปันและความรับผิดชอบนี้
มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การสร้ า งความเสมอภาคทางการบริ โ ภคด้ ว ยปั ญ ญา มี ป รากฎในหลั ก
สังคหวัตถุ 4 คือ ทาน การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ปิยวาจา การพูดจาไพเราะ หรือการสื่อสารด้วย
ความเข้าใจ อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม และสมานัตตตา ความ
มี ต นเสมอ คือ ท�ำตนเสมอต้นแสมอปลาย ปฏิ บัติ ส ม�่ ำ เสมอกั นในชนทั้ ง หลายและเสมอ
ในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล หลักการแบ่งปัน
นี้ มุ่งเน้นการให้ คือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดถึง
ให้ความรู้และแนะน�ำสั่งสอน ในทางพุทธเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน จัดสรร
ปันส่วนให้เหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนกระท�ำลงไป มีกระจาย การบริโภค
อย่างเหมาะสม และด�ำเนินการเพื่อให้สังคมที่ตนเองอาศัยอยู่มีการเจริญเติบโตไปพร้อมกัน
ปัจจุบันองค์กรธุรกิจให้หลักการสร้างประโยชน์ร่วมกันนี้ว่าเป็นหลักความรับผิดชอบต่อสังคม
ส�ำหรับวิธีการด�ำเนินการนั้นทางวัดปัญญานันทารามมุ่งเน้นการใช้หลัก “บวร” อันได้แก่
บ้าน วัด โรงเรียน เป็นฐานในการขับเคลื่อนงาน ผ่านการน�ำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งกายและจิต โดยใช้หลักธรรมสัปปายะ อันประกอบ
ด้วย 1) อาวาสสบาย มุ่งเน้นพัฒนาวัดให้มีความร่มรื่น สะอาดตา  2) อาหารสบาย มุง่ พินจิ ใน
เรือ่ งโภชนาการทีถ่ กู สุขลักษณะ 3) บุคคลสบาย เน้นบุคคลทีจ่ ะมาร่วมกันสร้างสรรค์ในสิง่ ทีด่ งี าม
4) ภั ส สสบาย เน้ น การพู ด คุ ย ที่ เ ป็ น ประโยชน์ เ กิ ด เกื้ อ กู ล เน้ น การพั ฒ นาสุ ข ภาพจิ ต
ผ่านการเดินจงกรม ท�ำสมาธิ และสุดท้าย 5) ธรรมะสบาย เน้นการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม รักษา
ศีล เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาวัดให้เป็นองค์กรแห่งสุขภาวะ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทั้งในวัดและฆราวาสทั่วไป
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ในการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับหลักเศรษฐศาสตร์นั้น บุคคล องค์กรโดยเฉพาะ
องค์กรในภาคธุรกิจจะต้องพิจารณาถึงประโยชน์ ความสุขและความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง
สังคมวงแคบหรือสังคมใกล้และสังคมไกล สังคมใกล้นั้นเปรียบเสมือนญาติหรือเพื่อนบ้าน อัน
หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับสังคมใกล้ คือ ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนที่
องค์กรตั้งอยู่ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกับลูกค้า ซึ่งตามมุมมองของพระพุทธศาสนานั้นถือว่า
ทุกสิ่งเป็นผู้ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมด ทุกคนเป็นเพื่อนกัน ดังนั้น จะต้องยึดหลัก
ไตรสิกขา ความไม่ประมาท ความซื่อสัตย์สุจริต มรรคมีองค์ 8   และหลักนาถกรณธรรม 10
เป็นหลักการในการพัฒนาบุคคล สังคม และระบบการทางเศรษฐศาสตร์ ในส่วนชุมชน
และสังคมที่องค์กรตั้งอยู่ควรใช้หลักสังคหวัตถุและหลักทศพิธราชธรรมเพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
ได้รับประโยชน์จากการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรม ทางเศรษฐศาสตร์ในด้าน
การจัดการเพื่อการผลิต การบริโภค การดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
การบูรณาการหลักพุทธเศรษฐศาสตร์นั้น มุ่งเน้นการแบ่งปัน ความซื่อสัตย์สุจริต
มีความรับผิดชอบต่อสังคม การด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยปัญญาขององค์กรทาง
เศรษฐศาสตร์และกิจการธุรกิจ มุง่ เน้นให้องค์กรธุรกิจด�ำเนินกิจการทีเ่ ป็นประโยชน์ทงั้ ต่อองค์กร
และสังคมเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเพื่อชุมชนและการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
ในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการเรียนรูใ้ ห้กบั ชุมชน การเสริมสร้างรายได้ การเสริมสร้างสุขภาพ
ของคน เป็นต้น โดยค�ำนึงถึงหลักการบริโภคด้วยปัญญา ความพอเพียง ความพอประมาณ การ
รู้จักแบ่งปัน มีการใช้หลักธรรมาภิบาล การค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม แรงงาน
การมีสว่ นร่วมและการเรียนรูข้ องชุมชน และความเท่าเทียมในสังคม ซึง่ เป็นการสร้าง “คุณค่า”
ให้กับองค์กรเศรษฐศาสตร์ นอกจาก “มูลค่า” ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการประกอบการทาง
ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์แล้ว หลักพุทธเศรษฐศาสตร์ยังสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจควบคู่
ไปกับการพัฒนาทางสังคมที่เต็มไปด้วยความเก่งและความดี เน้นการเสริมสร้างความดีงาม
ของบุคคลและหมู่คณะ โดยใช้หลักความถูกต้อง เป็นธรรม และหลักแห่งปัญญาเป็นกรอบ
ในการส่ ง เสริมกิจกรรมเพื่อการบริโภคที่เ หมาะสม ดั ง นั้ น การที่ จะส่ ง เสริ ม กิ จกรรมเชิ ง
พุทธเศรษฐศาสตร์ จะต้องมีกรอบคิด คือ เป็นการด�ำเนินการเพื่อประโยชน์และความสุข
ของบุคคลและสังคม โดยเน้นการพึ่งพาอาศัย การแบ่งปันดูแลซึ่งกันและกัน และการค�ำนึงถึง
กระบวนการทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคล ชุมชน และสังคม
ในวงกว้างด้วยภูมิปัญญาบูรณาการ
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3.2.2 การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับหลักนิเวศวิทยา
จากการศึกษากระบวนการท�ำงานของพระครูพิทักษ์นันทคุณ (สงวน จารุวณฺโณ) และ
การท�ำงานของมูลนิธิฮักเมืองน่าน จ.น่าน ในด้านนิเวศวิทยาพบว่า การท�ำงานบนฐานของ
พระพุทธศาสนา ส่งผลให้ได้รบั ความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ท่านมีดำ� ริวา่ ต้องการ
ท�ำงานเพือ่ พัฒนาสังคม ซึง่ เป็นจิตส�ำนึกของตนเองในการทีจ่ ะได้ชว่ ยเหลือผูอ้ นื่ และท�ำเพือ่ สังคม
คณะวิจัยได้วิเคราะห์ถึงหลักธรรมที่พระครูพิทักษ์นันทคุณน�ำมาปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้
1. หลักธรรมเรื่องสังคหวัตถุ 4 อันเป็นธรรมที่สามารถเชื่อมโยงสู่การสังคมสงเคราะห์
เพื่อให้หมู่ชนมีความรักความสามัคคี ได้แก่
		
1) ทาน คือ การให้ การยึดหลักทานของพระครูพิทักษ์นันทคุณนั้น สามารถแบ่งออก
เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การด�ำรงตนในฐานะเป็นผู้ให้ การแสดงธรรม การอบรมบรรยายธรรม
หรือการให้ธรรมเป็นทาน โดยพระครูพิทักษ์นันทคุณ ได้เริ่มต้นจากการเป็นธรรมจาริก
ในปี พ.ศ. 2527-2528 ปลายปี พ.ศ. 2528 จึงได้ร่วมโครงการพระธรรมทายาทที่มีหลวงพ่อ
ปัญญานันทะ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี เป็นประธาน หลังจากส�ำเร็จการอบรม
ท่านได้ชักชวนอดีตพระธรรมทายาทด้วยกัน เดินสายบรรยายธรรมไปตามหมู่บ้านต่างๆ
การให้ ธ รรมะจึ ง เป็ น การให้ ท านด้ ว ยอย่ า งหนึ่ ง การด� ำ รงตนและตั้ ง มั่ น ในฐานะผู ้ ใ ห้ นั้ น
สามารถสังเกตจากแนวทางการปฏิบตั งิ านในหลายๆ ครัง้ และเกิดมาจากการยึดมัน่ ในอุดมการณ์
ของหลวงพ่อปัญญานันทะ เช่น การยึดมั่นตามอุดมการณ์ของหลวงพ่อปัญญานันทะว่า
“...ได้ออกไปเป็นกลุ่มๆ ไปพบปะชาวบ้าน และอบรมนักเรียนไป สมัยนั้นไม่มีงบประมาณ
เราออกกันเองส�ำหรับค่าเดินทาง...เพราะเราอยากท�ำงานอย่างหนึ่ง หรือสอง หลวงพ่อปัญญา
ท่านส่ายหัวเลยว่าเป็นพระธรรมทายาทเราอย่าเอา จะต้องมีแต่ให้ ท่านย�้ำตลอด ยิ่งให้ยิ่งได้
เราก็จ�ำมา”17
		
2) ปิยวาจา คือ การพูด (คู่กับการรับฟัง) ค�ำพูดจาที่ไพเราะสุภาพและมีประโยชน์
ซึ่งเป็นเรื่องปกติของพระครูพิทักษ์นันทคุณที่ท่านเป็นพระผู้มีวาจาสุภาษิต และแสดงธรรม
เพื่อเป็นประโยชน์แก่หมู่ชน อาจจ�ำแนกลักษณะการพูดออกเป็น 2 แบบ คือ 1) การพูดที่เป็น
มิตรไมตรี  2) การรับฟังข้อมูลรอบด้านแล้วค่อยพูด
(1) การพูดที่เป็นมิตรไมตรี การท�ำงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มักจะมีกลุ่มผล
ประโยชน์ กลุ่มอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นอุปสรรคต่อการท�ำงาน วิธีท�ำงานจึงต้อง
ท�ำด้วยความนุ่มนวล และยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญคือ “การสร้างความเข้าใจ” พระครูพิทักษ์
นันทคุณจะพยายามชี้แจงท�ำความเข้าใจกับผู้น�ำหมู่บ้าน ประชาชน พูดให้เห็นประโยชน์
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ที่ควรได้รับร่วมกัน ดังค�ำสัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่า “...อาตมาก็พยายามที่จะตระเวนไปตามอ�ำเภอ
ต่างๆ เราก็ไปพูดในทีป่ ระชุมประจ�ำเดือนของก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น เพราะว่าหลายบ้านมาล้มป่าชุมชน
ไปแล้ว หลายบ้านก็ยังอยู่อาตมาก็ขอร้องขอบิณฑบาตบ้านที่ยังไม่ได้ล้ม อย่าไปล้ม เพราะว่า
ป่าธรรมชาติ คนไปบอกว่าต้นไม้ไม่มีประโยชน์จริงๆ มันมีประโยชน์เราก็อธิบายคุณสมบัติ
ประโยชน์ของต้นไม้ให้เขาฟัง ท่านมีป่าช้าอยู่ในหมู่บ้าน รอบๆ ป่าช้าทั้งปีน�้ำไม่เคยแห้ง
พอน�้ำไม่แห้งก็เป็นแหล่งอาหารของญาติโยมเก็บผักกรูด ผักหนาม ปลูกผักปลูกอะไรก็ได้
อาศัยน�้ำรอบๆ ป่าช้า รอบๆ ป่าชุมชน ในป่าก็กินเห็ดกินหน่อไม้อะไรได้ สมุนไพรถ้าท่านไปล้ม
แล้วปลูกยูคาลิปตัสแล้วท่านจะกินอะไร...”18
(2) การรับฟังข้อมูลรอบด้าน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการพูด ย่อมขึ้นอยู่กับการรับฟัง
ข้อมูลอย่างถ่องแท้ก่อน ทั้งนี้เพื่อท�ำให้การพูดหรือการบรรยายนั้นตรงกับสิ่งที่ผู้ฟังต้องการฟัง
พระครูพิทักษ์นันทคุณ ได้ใช้วิธีการตามแนวอนุสาสนีย์ปาฏิหาริย์ โดยอธิบายว่าเป็นวิธีการ
“รับฟัง” ข้อมูลอย่างถ่องแท้แล้วค่อยน�ำสิ่งที่รับฟังมาพูดคุยสนทนากัน “...อนุสาสนีปาฏิหารย์  
ก็คือคอยเงี่ยหูฟัง ปัญหาเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร เราก็เอามาตักเตือนว่ากล่าวกัน แผ่นดินไหว
ที่ไหน แผ่นดินถล่มที่ไหน แล้งที่ไหน น�้ำท่วมที่ไหน สถานการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไร เราก็จะ
คอยมาเล่ า สู ่ กั น ฟั ง และพยายามที่ จ ะหาทางปั ด เป่ า ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ไปในกลุ ่ ม
ในเครือข่าย...”19 ลักษณะการประยุกต์ใช้ปยิ วาจา นอกจากจะเป็นการแสดงธรรมโดยปกติแล้ว
ยั ง เป็ น การแสดงสาระการด� ำ รงชี วิ ต ด้ ว ย และเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ค นอื่ น ได้ พู ด แล้ ว
ตนเองเป็นฝ่ายรับฟัง ดังนั้น ค�ำว่าปิยวาจา จึงไม่เพียงแต่เป็นค�ำพูดอ่อนหวาน เสนาะหู แต่เป็น
การพูดและฟังเพื่อสร้างสรรค์และน�ำประโยชน์มาให้แก่คนส่วนใหญ่
		
3) อัตถจริยา คือ การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ การบ�ำเพ็ญประโยชน์ เป็น
สิ่งที่อยู่ในจิตส�ำนึกของพระครูพิทักษ์นันทคุณ อยู่เสมอที่ปรารถนาจะท�ำตนให้เป็นประโยชน์
เพื่อสังคมโดยเฉพาะบ้านเกิดจังหวัดน่าน มูลนิธิฮักเมืองน่าน ก�ำเนิดมาจากความพยายาม
รณรงค์แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ภายในจังหวัดก่อน โดยเฉพาะปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม ป่าถูกท�ำลาย
ปัญหาแม่น�้ำเน่าเสีย ดังค�ำกล่าวของท่านที่ว่า “...ปัญหาสิ่งแวดล้อม ป่าถูกท�ำลาย แม่น�้ำนี่
สกปรกมากส�ำหรับแม่น�้ำน่านสมัยนั้น พอฤดูฝนขณะจะเต็มไปหมด พอน�้ำนองน�้ำหลากขยะ
ลอยมาเต็ม แล้วเวลาน�้ำลดน�้ำแห้งแล้วต้นไม้ที่อยู่ฝั่งแม่น�้ำจะขาวโผลนไปหมดเลย ถูกพลาสติก
มันไปเกาะเต็มไปหมด อันนี้เป็นประเด็นแรกที่กลุ่มฮักเมืองน่านเรารณรงค์กัน..”20
18สัมภาษณ์ พระครูพท
ิ กั ษ์นนั ทคุณ,
19เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้ว.
20เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้ว.
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ความมุง่ มัน่ ในการบ�ำเพ็ญประโยชน์สาธารณะนี้ ไม่ใช่เกิดจากการท�ำงานโดยพระสงฆ์
คือท่านพระครูพิทักษ์นันทคุณ เพียงรูปเดียว แต่ท่านมีวิธีการประสานงาน มีกระบวนการ
ที่น�ำไปสู่การกระตุ้น การเกิดส�ำนึกรักท้องถิ่นของตนเองกับคนแต่ละกลุ่ม เช่น โครงการ
ฮักแม่น�้ำน่าน ซึ่งเป็นโครงการแรก ท่านมีวิธีการด�ำเนินงานได้อย่างน่าสนใจ ดังค�ำสัมภาษณ์
“...อาตมาก็เลยมาท�ำโครงการฮักแม่น�้ำน่านเป็นโครงการแรก ก็รณณรงค์การรักแม่น�้ำ อาตมา
เริ่มต้นที่อ�ำเภอสันติสุข บ้านเกิดอาตมาก่อน อาตมาไปส�ำรวจว่าอ�ำเภอสันติสุขมีแม่น�้ำอยู่
สี่สาย แม่น�้ำโมก แม่น�้ำยม แม่น�้ำยาง แม่น�้ำกราย ไหลผ่านในอ�ำเภอนั้น อาตมาก็เลยมาประชุม
พระ เณร ลูกศิษย์วัด ในวัดช่วงปิดเทอมขอก�ำลังแบ่งเป็นกลุ่ม และหากล้องถ่ายรูปให้กลุ่มละ
1 กล้อง และให้ไปเก็บข้อมูลแม่น�้ำ  ก็พากันเดินเอารถไปปล่อยตั้งแต่ปากแม่น�้ำเลย ให้เดินขึ้น
เจออะไรให้เก็บภาพมาเก็บข้อมูลมา ปรากฏว่าใช้เวลาสองวันทั้งพระภิกษุ สามเณร ลูกศิษย์วัด
ไปกัน เสร็จแล้วพอกลับมาก็ได้ภาพมาแชร์กัน ...เสร็จแล้วก็มาจัดบอร์ด และก็แยกเป็นหมู่บ้าน
เป็นต�ำบล เสร็จแล้วก็ไปตั้งที่ว่าการอ�ำเภอ ตอนที่มีการประชุมก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขออนุญาต
นายอ�ำเภอขึ้นพูดเลย อันนี้คือภาพที่ไปเก็บมา ไม่ใช่การประจานแต่อยากขอความร่วมมือ
จากท่านทั้งหลายให้ไปช่วยกันจัดการเรื่องขยะ ซึ่งแต่ละหมู่บ้านน�ำขยะไปเทตามฝั่งแม่น�้ำกัน
เต็มไปหมด ผลเสียจะเป็นอย่างไรเราก็อธิบาย ทั้งขยะก็จะไปอุดตันท่อน�้ำตื้นเขินแม่น�้ำล�ำคลอง
แม่น�้ำล�ำธาร เชื้อโรคระบาด เชื้อแบคทีเรียอะไรต่างๆ สารตะกั่ว สารปรอท จะท�ำลายระบบ
ห่วงโซ่อาหาร เราก็อธิบายแล้วอาตมาก็ขอเวลาสักหนึ่งเดือนได้หรือไม่ ให้แต่ละหมู่บ้าน
ไปจัดการตามภาพที่ไปเก็บมา จากนั้นอาตมาก็จะเอาผู้สื่อข่าวมา อาตมาก็ขู่ๆ ไปอย่างนั้น
จากนั้นก็ประสานไปยัง อบต. ซึ่งสมัยนั้นก็ยังไม่มี อบต. แต่เป็นสภาต�ำบลให้หาที่ทิ้งขยะ
เป็นหลักแหล่ง เพราะอนาคตต่อไปจะปล่อยให้ทงิ้ ลงแม่นำ�้ อย่างนีไ้ ม่ได้แล้ว ปรากฏว่าพออาตมา
บรรยายจบ นายอ�ำเภอบอกว่าเอาวันนี้เลยเลิกประชุมแล้วไปจัดการเลย ขอเวลา 3 วัน ไม่ต้อง
ถึงเดือน 3 วันให้เสร็จทุกบ้าน เดี๋ยวผมจะไปตรวจเอง...21
ลักษณะการประยุกต์ใช้หลักธรรมข้อ “อัตถจริยา” คือการลงมือท�ำเพื่อประโยชน์ของ
หมู่บ้าน ท้องถิ่น และโดยอาศัยความเป็นพระสงฆ์เป็นฐานแห่งศรัทธา เมื่อจะขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานราชการ เช่น อ�ำเภอ ต�ำบล จึงได้รับการตอบสนองในทางที่ดี ประกอบกับการที่
ท่านพระครูพิทักษ์นันทคุณ มีวิธีการโน้มน้าวจิตใจให้เห็นถึงคุณ โทษ ประโยชน์ ไม่ใช่ประโยชน์
จากปัญหาที่เกิดขึ้น

21สัมภาษณ์ พระครูพท
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4) สมานัตตตา คือ ความมีตนเสมอในทุกข์ในสุข การประพฤติตนโดยการร่วม
รับรู้ทุกข์และสุขขอประชาชนนั้น ไม่เพียงรับรู้แล้วปล่อยผ่านเลยไป พระครูพิทักษ์นันทคุณ
ได้ตระหนักที่จะแก้ไขปัญหานั้น ๆ ด้วย เช่น ร่วมรับรู้ร่วมแก้ไขปัญหากับชาวบ้านในกรณี
ของท่าน เพราะเมื่อทราบปัญหาก็จะเข้าไปช่วยเหลือทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและด้านยาเสพติด
ตัวอย่างเช่นโครงการแรกของการเป็นธรรมจาริก คือการน�ำชาวบ้าน ซึ่งเป็นชาวเขาที่ติดยา
เสพติดมาบ�ำบัดที่วัด แต่ก็ผ่านกระบวนการทางฝ่ายบ้านเมือง คือไม่ใช่เป็นการด�ำเนินโครงการ
กันเอง เมื่อทางราชการ ทางสาธารณสุขไม่สะดวกที่จะรับคนไข้ประเภทนั้น ท่านจึงขอให้
เจ้าหน้าที่เดินทางไปดูแลที่วัด อีกทางหนึ่ง ท่านเองได้พาคนไข้เหล่านั้นไปรับยาถึงโรงพยาบาล
ซึ่งนับว่าเป็นการรับภาระอย่างมาก แต่ดูประหนึ่งว่าจะน้อยกว่าความรู้สึกที่ท่านร่วมรับรู้ถึง
ความทุกข์ของชาวบ้าน ดังค�ำสัมภาษณ์ตอนหนึง่ ว่า “...อาตมาภาพไปสมัครเป็นพระธรรมจาริก
ของโครงการนี้ เสร็จแล้วก็อบรมจบมาก็ไปเป็นพระธรรมจาริกอยู่ในเขตอ�ำเภอเมืองนี้ จากนี้ไป
ก็ 20 กิโลเมตร ไปในหมู่บ้านชมเผ่า อาตมาดูแลอยู่ สี่หมู่บ้าน มีหมู่บ้านหลักเหมือนกับหมู่บ้าน
บริวาร ได้เข้าไปเป็นพระธรรมจาริกก็ไปเห็นสภาพปัญหาความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของชนเผ่า
ว่าล�ำบาก ความยากจน ความไม่ได้รับการศึกษา ติดยาเสพติด ซึ่งสมัยนั้นติดฝิ่นกันเยอะ
ติดเหล้า เฮโลอีน ก็ได้ไปเห็นปัญหา ไม่เจอปัญหา จึงมีความคิดอยากจะช่วยเหลือ เป็นชาวเขา
ชาวเผ่าเมี่ยง เผ่าถิ่น เผ่าลัวะ ซึ่งอพยพมาอยู่ตามหมู่บ้านชายขอบ ชายแดน พอไปเห็นปัญหา
อัตตะมาก็เลยริเริ่มโครงการ โครงการแรกที่ท�ำก็คือ เอาพี่น้องชนเผ่าที่ติดฝิ่นเข้ามาตัดฝิ่น
ที่วัดอาตมาไปปรึกษาต�ำรวจ ปรึกษา กอรมน. ปรึกษาโรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวัด ว่าท�ำได้
หรือไม่ว่าเราจะชวนเอาชาวบ้านที่ติดฝิ่นแล้วมาตัด ตอนแรกก็ไปปรึกษาถามโรงพยาบาล
ว่ามีห้องพักที่ตัดยา ทางโรงพยาบาลบอกไม่พร้อม ยามี แต่สถานที่เราไม่พร้อม ไม่มีเจ้าหน้าที่
ที่จะควบคุมดูแล แต่ก็แนะน�ำว่าให้ท่านมาไว้ที่วัดก็ได้ และพาคนไข้เทียวมารับยาที่โรงพยาบาล
อาตมาก็เลยไปชวนมา รุ่นที่หนึ่ง เข้ามา 8 คน ติดฝิ่นอยู่ 7 ติดเฮโลอีนอยู่ 1...”22
นอกจากนี้ หลั ง จากพิ ทั ก ษ์ นั น ทคุ ณ และประชาชนทั่ ว ไปได้ ร ่ ว มกั น ก่ อ ตั้ ง มู ล นิ ธิ
ฮักเมืองน่านแล้วความส�ำเร็จของการท�ำงานส่วนหนึ่งมาจากทางกลุ่มได้ใช้หลักธรรม ไม่เป็น
ที่ตั้งแห่งความเสื่อม คือ

22สัมภาษณ์ พระครูพท
ิ กั ษ์นนั ทคุณ, ทีป่ รึกษามูลนิธฮิ กั เมืองน่าน เจ้าอาวาสวัดอรัญญวาส จ.น่าน, 26 กันยายน 2556
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2. หลักอปริหานิยธรรม ส�ำหรับใช้ในการบริหารกิจการงานให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งได้มี
การปฏิบัติบางข้อ23 คือ
   1) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ การท�ำงานของพระครูฯ กับกลุ่มฮักเมืองน่านมีการจัด
ประชุมกลุ่มทั้งรายเดือนรายสัปดาห์ จึงท�ำให้เกิดประสิทธิผลต่องานมาก [อปริหานิยธรรม
ที่ข้อหนึ่ง]
    2) การท�ำงานของพระครูฯ และกลุ่ม ได้ปฏิบัติเรื่องการประชุมโดย “เมื่อประชุม
ก็พร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก และพร้อมเพรียงกันท�ำกิจ
ที่จะต้องท�ำ” [อปริหานิยธรรมข้อที่สอง]
   3) เคารพนับถือผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการประชุม และเคารพนับถือผู้ใหญ่ท่านอื่นๆ
เข้าร่วมประชุม เชื่อฟังถ้อยค�ำของท่าน [อปริหานิยธรรมข้อที่สี่]
4) เอาใจใส่บุคคลที่ด้อยกว่าไม่ให้ถูกข่มเหง ให้โอกาสบุคคลอื่นๆ ในการท�ำงาน
เคารพในสถานที่ที่ไปไม่ว่าจะเป็นวัด เจดีย์ วิหาร หรือสถานที่อื่นๆ ให้เกียรติ ไม่ท�ำให้สถานที่
เหล่านั้นเสื่อมเสีย [อปริหานิยธรรมข้อที่ห้าและหก]
ตัวอย่างลักษณะการท�ำงานแบบการมีส่วนร่วม หรือการประชุมเพื่อเปิดโอกาส และ
ให้เกียรติแก่คนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ คือการริเริ่มก่อตั้งกลุ่มฮักเมืองน่าน ซึ่งริเริ่มจากการจัดให้
มีเวทีสัมมนาโดยได้รับงบสนับสนุนจากมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร และ
เป็นผลให้เกิด “กลุ่มฮักเมืองน่าน” ตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา ดังค�ำสัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่า
“...ในเวทีเราก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู หมอ สาธารณสุขจังหวัด เสร็จแล้ว
เราจัด 2 วัน พอวันที่ 2 เราก็เลยเสนอว่าเราน่าจะตั้งกลุ่มอะไรขึ้นมาสักกลุ่มในจังหวัดน่าน
โดยมีทั้งพระสงฆ์และฆราวาสญาติโยมทั้งหลายรวมตัวกันแล้วท�ำกิจกรรมอะไรร่วมกันที่เป็น
ประโยชน์ต่อเมืองน่าน ใครอยากจะเสนอชื่อกลุ่มว่าอะไรก็ให้เสนอมาเลย แต่ละคนก็เขียนชื่อ
ต่างๆ มา มีอยู่ชื่อหนึ่ง ชื่อ “กลุ่มฮักเมืองน่าน” เออ ทุกคนในที่ประชุมก็ชอบใจ ก็เลยตกลงว่า
ใช้ชื่อกลุ่มว่าฮักเมืองน่าน ตั้งแต่ปี 2530 หลังจากมาเริ่มไปอบรมธรรมทายาท ปี 2528 ปลายปี
ก็เลยเกิดกลุ่มฮักเมืองน่าน...”24

23อปริหานิยธรรม

เป็นธรรม 7 ประการ หมายถึงธรรมที่ทำ�ให้ผู้ปฏิบัติตามไม่เสื่อม พระพุทธองค์ตรัสไว้เป็น
สองหมวด หมวดหนึ่งเรียกว่าภิกขุอปริหานิยธรรม อีกหมวดหนึ่งเรียกว่าวัชชีอปริหานิยธรรม ดูรายละเอียด ใน ที.ม. (ไทย)
10/70/81; องฺ.สตฺตก. (ไทย) 23/19/18.
24สัมภาษณ์ พระครูพท
ิ กั ษ์นนั ทคุณ, ทีป่ รึกษามูลนิธฮิ กั เมืองน่าน เจ้าอาวาสวัดอรัญญวาส จ.น่าน, 26 กันยายน 2556
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นอกจากนี้ในกระบวนการท�ำงาน พระครูฯ ยังได้เคารพ ให้เกียรติพระเถระผู้ใหญ่
เจ้าคณะปกครองในระดับต่าง ๆ ในท้องที่ต่าง ๆ ที่ต้องเดินทางไปท�ำงานด้านพัฒนา อบรม ซึ่ง
ขณะเริ่มท�ำงาน ยังไม่มีการวางแผนที่ดี แม้ว่าจะมีความตั้งใจดี แต่กลายเป็นการท�ำงาน
ที่ข้ามขั้นตอนไป “..ที่นี่เมื่อปัญหา อุปสรรค์เกิดขึ้นเราก็เลยมาประชุมวางแผนกันว่าเราจะ
แก้ไขอย่างไรเราก็เลยคิดได้ว่าไม่เป็นไร สาเหตุเพราะว่าที่ผ่านมาเราท�ำเฉพาะกลุ่มเรา และ
เราไปไหนเราก็จะประกาศว่าเราคือพระธรรมทายาท มันเท่ากับว่าไปประกาศตัวให้แปลกแยก
จากพระอื่น เราก็เลยวางแผนใหม่ว่าต่อไปเราจะไปท�ำงานที่ไหน เราต้องไปแจ้งให้หลวงพ่อ
เจ้ า คณะจั ง หวั ด ทราบ ไปขออนุ ญ าตท่ า นก่ อ น ถ้ า จะเข้ า เขตอ� ำ เภอไหนต้ อ งท� ำ หนั ง สื อ
ขออนุญาตเจ้าคณะอ�ำเภอนั้นๆ..”25
จากการได้วางแผน และริเริ่มท�ำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น ท�ำให้การท�ำงานของ
พระครูพิทักษ์นันทคุณด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีคนให้ความร่วมมือกันมาก ไม่ว่า
หน่วยงาน ภาครัฐหรือเอกชน ท�ำให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์และก่อให้เกิดจิตส�ำนึกเพื่อสังคม
ในหมู่ชนชาวน่าน การท�ำงานจึงขยายตัวมากขึ้น ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากหลายฝ่าย
ทั้งด้านอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำ  สัจจะออมทรัพย์ กลุ่มเยาวชน เป็นต้น จนปัจจุบัน
มีเครือข่ายทั้งหมด 319 กลุ่ม รวมทั้งเครือข่ายพระสงฆ์ด้วย
3. หลักเมตตาธรรม หนึ่งในปัจจัยแห่งความส�ำเร็จคือ การรักถิ่นเกิดและธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม เพราะชาวน่านมีความคิดว่าเมื่อเรามีเมตตาต่อธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะเกื้อหนุน
ให้ได้รับผลตอบแทน หลักความเมตตานั้นเกิดจากการเห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกัน ถ้าเรามีเมตตาต่อผู้อื่นเราย่อมได้รับความเมตตาตอบแทน ตามหลักของ
อิทัปปัจจยตา โดยมุ่งเน้นการสอนให้เกิดอาสาสมัครที่มีใจอยากจะไปช่วยแผ่นดินถิ่นเกิด
เพราะมูลนิธิปลูกจิตส�ำนึก ให้อาสาสมัครมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะต้องฮักแผ่นดิน ถิ่นเกิด ให้ภูมิใจ
ในชาติกำ� เนิด อันนีเ้ ป็นจุดเริม่ ต้นของมูลนิธฮิ กั เมืองน่าน จึงเกิดความร่วมมือแล้วก็ออกมาท�ำงาน
ด้านแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ป่าถูกท�ำลาย แม่น�้ำนี่สกปรกมากส�ำหรับแม่น�้ำน่านสมัยนั้น
พอฤดูฝนขณะจะเต็มไปหมด พอน�้ำนองน�้ำหลากขยะลอยมาเต็ม แล้วเวลาน�้ำลดน�้ำแห้งแล้ว
ต้นไม้ทอี่ ยูฝ่ ง่ั แม่นำ�้ จะขาวโผลนไปหมดเลย ถูกพลาสติกมันไปเกาะเต็มไปหมด อันนีเ้ ป็นประเด็น
แรกที่กลุ่มฮักเมืองน่านเรารณรงค์กัน26

25เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้ว.
26อ้างแล้ว.
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ข้อนี้อาจพิจารณาเมตตาธรรมออกเป็นสองด้าน ด้านที่หนึ่ง คือด้านผู้น�ำคือพระสงฆ์
ในทีน่ ไี้ ด้แก่พระครูพทิ กั ษ์นนั ทคุณ ซึง่ มีเมตตาธรรมในจิตทีเ่ ต็มเปีย่ มอยูแ่ ล้ว และอีกด้านหนึง่ คือ
ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการปลูกฝังรักถิ่นเกิดและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินชีวติ ของชุมชนโดยตรง จนสามารถพัฒนาจิตส�ำนึกให้เข้าใจหลักการทีส่ งิ่ แวดล้อมเกือ้ กูล
ต่ อ การด� ำ รงชี วิ ต คุ ณ ภาพชี วิ ต ก็ จ ะดี ต ามมา หรื อ เรี ย กว่ า เป็ น ไปตามกระบวนของหลั ก
อิทปั ปัจจยตา
4. หลักอิทัปปัจจยตา เพราะเชื่อในหลักธรรมที่ว่าเพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะเชื่อว่า
ป่าไม้เป็นแหล่งก�ำเนิดของแม่น�้ำ  เราจึงต้องดูแลรักษาป่า เพราะแม่น�้ำท�ำให้การเกษตร
อุดมสมบูรณ์และท�ำให้เรามีน�้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค เราจึงต้องรักษาแม่น�้ำล�ำคลองให้
สะอาด ปราศจากขยะ ดังที่พระครูพิทักษ์นันทคุณ ได้รณรงค์แม่น�้ำให้ใช้ประโยชน์ได้ และท�ำให้
ชาวบ้านที่มีบ้านติดฝั่งแม่น�้ำไม่จับปลา ให้กลายเป็นเขตอภัยทาน โดยท่านปลูกฝังว่า บ้านไหน
ที่อยู่ติดฝั่งแม่น�้ำให้ชวนกันเข้าร่วมมากขึ้น ดังนั้นปัจจุบันชุมชนบริเวณนั้นได้กลายเป็นเขตอภัย
ทานหมดเเล้ว
5. หลักสัมมาทิฏฐิ เพราะมีความเห็นเรือ่ งเมตตาต่อธรรมชาติกด็ ี มีความเห็นในอิทปั ปัจจ
ยาก็ดี จัดว่ามีสัมมาทิฎฐิ ความเข้าใจของท่านพระครูฯต่อระบบธรรมชาติในเชิงนิเวศวิทยา
ท�ำให้ทา่ นมองเห็นทัง้ กระบวนการของเหตุและผล ซึง่ เข้ากับลักษณะของความเห็นทีถ่ กู ต้อง ตรง
ทาง หรือเรียกว่า สัมมาทิฏฐิ
6. หลักศรัทธา พระครูพิทักษ์นันทคุณได้ท�ำงานด้วยความจริงใจ ด้วยความซื่อสัตย์
และมั่นคงในการช่วยเหลือสังคม แม้เมื่อมีชื่อเสียงมีคนให้ทรัพย์และเงินทอง ท่านก็ไม่ได้ติด
ในลาภที่คนอื่นน�ำมามอบเพื่อท�ำกิจกรรม ท่านท�ำงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
จึงได้รับความศรัทธาจากชุมชนและคนทั้งประเทศ ในฐานะพระนักอนุรักษ์ นักพัฒนาที่มีความ
มุง่ มัน่ ท�ำงานเช่นพระครูพทิ กั ษ์นนั ทคุณ ย่อมสร้างศรัทธาให้เกิดแก่บคุ คลอืน่ และพร้อมทีจ่ ะถวาย
ความอุปภัมภ์บ�ำรุงให้ ในคราวที่พระครูพิทักษ์นันทคุณ ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ จะมีผู้แสดงความ
จ�ำนงเป็นเจ้าภาพจัดฉลองงานให้ แต่ทา่ นได้ใช้โอกาสนัน้ สร้างประโยชน์ให้กบั ชุมชนมากกว่าจะ
เป็นประโยชน์ส่วนตน “...โยมมีเจ้าหนึ่งเค้าขายที่ดินหลังวัดได้ 10 ล้าน เขาก็จะรับเป็นเจ้าภาพ
ให้หมด โดยท่านไม่ต้องเดือนร้อนรบกวนใคร ก็เลยบอกว่าหลวงพ่อยังไม่ว่างยังไม่พร้อมเดี๋ยว
พร้อมเมื่อไหร่จะบอก ที่จริงอาตมาก�ำลังวางแผนจะท�ำอะไรให้มันเป็นประโยชน์ไหนๆ จะจัด
งานทั้งที ทีกบั คนเมืองน่าน เราก็เลยประชุมกับกลุม่ คนฮักเมืองน่านวางแผนกันว่าปีหน้าจะจัด
ฉลองพัดยศแล้วก็จะถือโอกาสสืบชะตาต่ออายุให้กบั แม่นำ�้ น่าน จะไม่จดั ทีว่ ดั จะไปจัดฝัง่ น�ำ้ น่าน
และวางแผนพร้อมกับโครงการฮักแม่นำ�้ น่าน อาตมาก็เดินสายและชวนหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูต่ ดิ ฝัง่ ล�ำน�ำ 
้
เข้าร่วมพิธีสืบชะตาแต่ละหมู่บ้านให้จัดเครื่องสืบชะตา จัดกองผ้าป่าแห่ไปสมทบกัน เราจะตั้ง
108

เป็นกองทุนเพือ่ พืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อมเมืองน่าน จริงๆ อาตมาต้องการได้กองทุนตัง้ มูลนิธนิ นั่ แหล่ะ ก็
เลยชวนเป็นบ้านๆ ไป จากนั้นก็มาวางแผนจัดงาน...”27
จากลักษณะการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมบูรณาการกับระบบนิเวศวิทยาของท่าน
พระครูพิทักษ์นันทคุณจะพบว่าท่านไม่ได้ใช้หลักพุทธธรรมเหล่านั้นโดยตรง แต่ได้น�ำไปผสม
ผสานกับลักษณะกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ทัง้ ในแง่ทเี่ กีย่ วข้องกับกลุม่ ผูน้ �ำ กลุม่ พระสงฆ์
ชุมชน เยาวชน กระบวนการด�ำเนินงานจึงได้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาจิตและสังคมไปพร้อม
กัน ทั้งนี้โดยอาศัยความเป็นพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ประกอบกับการมุ่งมั่น
ทุ่มเทท�ำงานเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ร่วมโดยตรง
		 3.2.3 การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล :
กรณีของพระโสภณพัฒโนดม (ศรีเหลา อคฺคปญฺโญ) รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระผู้มี
วัตรปฏิบัติงดงาม เป็นแบบอย่างของพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา ทั้งในด้านจิตวิญญาณและ
การพัฒนาเมตตาธรรมแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลา
ยาวนานของท่านพิสูจน์ถึงการเป็นผู้รู้ เข้าใจปัญหา สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ระบบนิเวศ
ที่สูงและที่ลุ่มได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เข้าใจวิถีชีวิตของชุมชน สร้างสายสัมพันธ์ระหว่าง
คนพื้นราบและพื้นที่สูงเข้าด้วยกันผ่านพิธีกรรมบวชป่าและสืบชะตาแม่น�้ำ  ซึ่งเป็นกุศโลบาย
ในการน�ำความเชื่อทางพุทธศาสนา มาประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมพื้นเมืองของ
ภาคเหนือ สร้างขวัญก�ำลังใจและจิตส�ำนึกให้คนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เผยแพร่
สร้างจิตส�ำนึกแก่ผู้คนด้วยหลักธรรมะ อาศัยธรรมบารมีทุกด้านฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ
จนได้รับการยอมรับในวงกว้างโดยมิเคยอวดอ้าง ถือได้ว่าท่านเป็นศาสนบุคคลที่มีบทบาท
สังคมไทย บทบาทหนึ่งที่ถือว่ามีความส�ำคัญไม่น้อยกว่า การเป็นผู้น�ำด้านจิตวิญญาณสั่งสอน
ศีลธรรมและจริยธรรม นั่นคือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมิได้ขัดต่อ
ปรัชญาหลักธรรมค�ำสอนและข้อปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา หากกลับเกือ้ กูลเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
ตลอดจนส่งเสริมวัตรปฏิบัติและการพัฒนาจิตวิญญาณ พระสงฆ์จึงเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน
มีสว่ นช่วยสนับสนุนชุมชนและรัฐในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พระผูเ้ ปรียบดัง่ ผูพ้ ทิ กั ษ์
สายน�้ำและผืนป่าแห่งเมืองพะเยา
จุดเริ่มต้นของ ศรัทธาแห่งพุทธศาสนาและการอนุรักษ์ธรรมชาติ พระโสภณพัฒโนดม
เป็นชาวต�ำบลศรีถ้อย อ�ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2490 จบการ
ศึกษาสายสามัญชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากนัน้ เมือ่ อายุครบบวชในปี พ.ศ.2510 ได้อปุ สมบท
ณ วัดโพธาราม ที่บ้านเกิด สอบได้นักธรรมเอกและเรียนอภิธรรมสอบไล่ได้ประกาศนียบัตร
27สัมภาษณ์ พระครูพท
ิ กั ษ์นนั ทคุณ, ทีป่ รึกษามูลนิธฮิ กั เมืองน่าน เจ้าอาวาสวัดอรัญญวาส จ.น่าน, 26 กันยายน 2556
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แพทย์แผนโบราณ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพธาราม เคยด�ำรงต�ำเเหน่งเจ้าคณะ
อ�ำเภอแม่ใจ และปัจจุบันท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นผู้ที่สนใจในการรักษาป่าไม้
และแม่น�้ำมาตลอด และคิดอยู่เสมอว่า “วัดคือบ้าน งานคือชีวิต ศิษย์คือลูกหลาน ชาวบ้านคือ
ญาติพนี่ อ้ ง” เมือ่ ชาวบ้านได้รบั ความเดือดร้อนจากปัญหาความแห้งแล้งในปี พ.ศ.2522 ท่านจึง
เฝ้าศึกษาหาสาเหตุและพบว่า เกิดจากมนุษย์เราพากันตัดต้นไม้ท�ำลายป่ากันมากจนท�ำให้
ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป เมื่อทราบเช่นนี้จึงใช้บทเทศน์ผสมผสานชี้ให้ชาวบ้านได้รู้และเข้าใจ
ถึงประโยชน์ของป่าไม้เรื่อยมา จุดเริ่มต้นบทบาทการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท่านเริ่ม
ต้นขึน้ อย่างจริงจังในปี พ.ศ.2526 เมือ่ เกิดเหตุการณ์ขดั แย้งระหว่างชาวบ้าน อันสืบเนือ่ งมาจาก
กรณีฝนแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านกลุม่ หนึง่ จึงเชือ่ ว่าพระพุทธรูปทีว่ ดั ดงอินตา เป็นพระ
อีบางนางแล้ง เป็นเหตุท�ำให้ฝนไม่ตก เป็นกาลกิณีบ้านเมืองบันดาลให้ฝนแล้ง จะต้องท�ำลาย
และเอากระดูกไปถ่วงน�้ำ  แต่ชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งไม่ยินยอม ท่านจึงต้องออกมาหาทางแก้ไข
เจรจาไกล่ เ กลี่ ย ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ แม้ จ ะได้ รั บ การโจมตี จ ากกลุ ่ ม ผู ้ ที่
ไม่เห็นด้วย แต่ท่านก็ใช้ทานบารมี เมตตาธรรม จนปัญหาคลี่คลายและได้รับการยอมรับในที่สุด
จากจุดนี้เอง ท่านจึงคิดว่าจ�ำเป็นจะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชาวบ้าน ด้วยการเทศนา
สั่งสอนหลักธรรมะผสมผสานกับการอนุรักษ์ป่าไม้ ชี้ให้ชาวบ้านเห็นเป็นรูปธรรม ถึงสาเหตุ
ของธรรมชาติที่วิปริตแปรปรวนด้วยไสลด์ภาพถ่าย พาชาวบ้านขึ้นไปดูการตัดไม้ท�ำลายป่า
ของนายทุนบนภูเขา ไปดูต้นล�ำธารที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไปศึกษาดูงานในท้องที่ต่างๆ
ท�ำให้ชาวบ้านเข้าใจและเกิดจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2529
เกิดปัญหาการท�ำสัมปทานป่าไม้ในเขตต�ำบลศรีถอ้ ยของนายทุน ท่านจึงเข้าไปช่วยเจรจาขอให้
ยับยั้งการท�ำสัมปทานป่าไม้ จนประสบความส�ำเร็จและเป็นจุดเริ่มต้นท�ำให้ชาวบ้านรวมตัวกัน
ตั้งกลุ่มอนุรักษ์ “กลุ่มฮักป่าแม่ใจ” ขึ้นมาเพื่อดูแลรักษาป่าไม้
		
สืบชะตาแม่น�้ำ สืบสายใยสรรพชีวิต พลังความเข้มแข็งของชุมชนที่เริ่มจุดประกาย
ได้ไม่นาน ก็ถูกทดสอบความแข็งแกร่ง เมื่อบริษัทสัมปทานป่าไม้กลับเข้ามาตีตราไม้อีกครั้ง
ในปี พ.ศ. 2530 ชาวบ้านจึงขอให้ท่านไปช่วยเจรจาให้กลุ่มนายทุนออกไปจากป่าก่อนที่จะ
เกิดการปะทะรุนแรง เพราะชาวบ้านต่างพร้อมที่จะปกป้องป่าไม้ด้วยชีวิต เพราะป่าไม้ประดุจ
ชีวิตของพวกเขา ป่าผลิตน�้ำแม่ใจสายเลือดหลักของชุมชน ในที่สุดความเข็มแข็งของชมชน
กลุ่มอนุรักษ์และการเจรจาชี้แจงของท่านพระครูมานัสฯ ปัญหาก็ยุติลง ป่าถูกปิด ห้ามรถยนต์
ทุกชนิดผ่านเข้าป่า แต่ปัญหาไม่ได้ยุติ เมื่อผลของการตัดไม้ท�ำลายป่าท�ำให้น�้ำแม่ใจแห้งขอด
ลง“…ป่าไม้เป็นสมบัติของพ่อ รัฐบาลเป็นพ่อ ประชาชนเป็นลูก พ่อขายสมบัติไปแล้ว ลูกไม่มี
สิทธิ์ที่จะใช้อีกแล้ว พ่อท�ำไมไม่คิดถึงลูกบ้าง ก่อนที่จะขายสมบัติท�ำไมไม่ถามลูกบ้างว่า
ลูกตกระก�ำล�ำบากอย่างไรบ้างเวลาฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ต้องกระเสือกกระสนอพยพแรงงาน
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เข้ากรุงเทพฯ ปัญหาเหล่านี้ พ่อเคยคิดบ้างไหม เคยหาทางแก้ไขบ้างไหม ฉะนั้น เราต้องเอา
ของเราคืนให้ได้...”
ค�ำปรารภของท่านท�ำให้เกิดการปรึกษาหารือกับผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน หาแนวทางรักษา
ป่าให้ยั่งยืน และเรียกขวัญก�ำลังใจของชาวบ้านคืนมา โดยท่านได้น�ำแนวคิดจากพุทธประวัติ
ประยุ ก ต์ เ ข้ า กั บ พิ ธี ก รรมทางศาสนาและขนบธรรมเนี ย มประเพณี พื้ น บ้ า น ประกอบพิ ธี
“สืบชะตาแม่น�้ำ” ซึ่งมีรากฐานจากพิธีสืบชะตาบ้านและชะตาคน อันเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ที่มีคุณค่าและความหมายต่อชาวบ้าน นอกจากเป็นการเรียกขวัญและก�ำลังใจกลับคืนมา
ยังก่อให้เกิดความร่วมมือ ความสามัคคี ช่วยเหลือเกือ้ กูล ช่วยกันแก้ปญ
ั หา และเกิดความเลือ่ มใส
เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลแม่น�้ำ  พิธีนี้จึงยังคงกระสืบเนื่องมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันและ
มีผู้น�ำไปเป็นแบบอย่างปฏิบัติอย่างกว้างขวางในหลายพื้นที่ “คนเราต้องอาศัยป่าทุกอย่าง
ตั้งแต่อาศัยเป็นที่ท�ำมาหากินเครื่องใช้บางอย่างก็ท�ำมาจากไม้ น�ำไม้มาท�ำ  เมื่อก่อนเวลาป่วย
ก็หาเอาไม้ที่เป็นสมุนไพรมารักษาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม ต้องอาศัยป่าทั้งนั้นสมัยก่อน ในสมัย
พุทธกาล พระพุทธเจ้า พระองค์ก็ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมประกาศพระศาสนา จ�ำพรรษา  
และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ก็ในป่า   ส่วนคนเราแม้สุดท้ายตายไปยังต้องอาศัยป่า เป็นที่เผา
ศพ…”28  “ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของบ้านเรามีเรื่องป่าไม้และภูเขาที่ถูก
บุกรุกความแห้งแล้ง ปัญหาน�้ำกินน�้ำใช้ไม่มีปัญหาเท่าไร แต่เพราะป่าไม้ถูกท�ำลาย
		
บวชป่า ห่มสีเหลืองให้ผนื ป่า ห่มศรัทธาในใจคน ผืนป่าแห่งต�ำบลศรีถอ้ ย คือป่าขุนน�ำ้
แหล่งต้นน�้ำล�ำธาร “ห้วยขุนน�้ำแม่ใจ” ที่ไหลรินลงสู่ก๊านพระเยา และที่นี่คือป่าที่ท่านได้อาศัย
มาตั้งแต่เล็กแต่น้อย ท�ำให้ท่านต้องหามาตรการและวิธีการยับยั้งการตัดไม้ท�ำลายป่าในเขต
ต้นน�้ำล�ำธารแห่งนี้ให้ได้ การเทศนาสั่งสอนเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถรักษาผืนป่าไว้ได้
ต้องอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเข้ามาช่วยพิธี
“บวชป่า” อันเป็นกุศโลบายด้านจิตวิทยาเช่นเดียวกับการสืบชะตาแม่น�้ำจึงบังเกิดขึ้นในวันที่
14 ตุลาคม พ.ศ.2531 ท่านน�ำพระสงฆ์ในต�ำบลศรีถ้อย กลุ่มอนุรักษ์และชาวบ้าน เข้าไปในป่า
เพื่อส�ำรวจต้นไม้ใหญ่หรือพญาไม้ที่มีอายุมากพอจะท�ำพิธีบวช สร้างศาลเพียงตาและเตรียม
เครื่องสังเวย โดยหมอเวทมนต์คาถาเป็นผู้ท�ำพิธีเชิญ เทวาอารักษ์ ผีป่า ผีเขา (ผีหักกะโล้ง)
ให้รับรู้และช่วยรักษา ถ้ามีผู้ใดมาตัดไม้ท�ำลายป่าขอให้มีอันเป็นไป ตลอดจนบอกกล่าวแก่
แม่ธรณี เสร็จแล้วไหว้พระสมาทานศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และเป็นพระอุปัชฌาย์
ห่มผ้าให้กับต้นไม้ สวดชัยมงคลคาถา ปะพรมน�้ำมนต์ตามต้นไม้เพื่อเป็นสิริมงคลเป็นอัน
เสร็จพิธี และจากวันนั้นถึงวันนี้ พิธีบวชป่ายังคงควบคู่การปลูกป่า และปลูกอุดมการณ์ไปใน
จิตใจผู้คนและพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดพะเยาและหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย
28สัมภาษณ์ พระโสภณพัฒโนดม (ศรีเลา อคฺคปญฺโญ), 30 สิงหาคม  2556.
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พัฒนาหนองเล็งทราย สืบต่อลมหายใจกว๊านพะเยา “ถ้าชาวพะเยาไม่เห็นความส�ำคัญ
ของการอนุรักษ์ป่า ชาวพะเยาก็จะไม่เห็นน�้ำกว๊านพะเยาอีก” ค�ำปรารภของท่าน ที่สะท้อนถึง
ความห่วงใยแล้ว ความเข้าใจในระบบนิเวศอย่างลึกซึ้ง เพราะกว๊านพะเยา คือแหล่งน�้ำ
ธรรมชาติอันดับหนึ่งของล้านนา หัวใจของเมืองพะเยา ผืนน�้ำกว้างใหญ่ของกว๊านพะเยา คือ
กระจกบานใหญ่ที่สะท้อนลึกลงไปให้เห็นถึงต้นน�้ำสายหลัก แม่น�้ำอิงที่เคยแห้งขอดได้รับการ
กู้คืนจากคณูปการแห่งพุทธศาสนา การสืบชะตาแม่น�้ำและบวชป่า ซึ่งพระโสภณพัฒโนดม
เป็นผู้น�ำมาประยุกต์ใช้ ท�ำให้ผืนป่าบนยอดดอยคงความอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ใหญ่หรือพญาไม้
ที่ได้รับการบวชยังไม่ลาสิกขา หากยืนต้นอย่างสงบมั่นคง ผลิตกระแสน�้ำไหลรินสู่กว๊านพะเยา
เช่นเดียวกับหนองเล็งทราย หนองน�้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ พื้นที่ประมาณ 5,563 ไร่ ตั้งอยู่บน
ที่ราบระหว่างหุบเขากลางอ�ำเภอใจ เป็นแหล่งน�้ำส�ำคัญของชาวบ้านในอ�ำเภอใจ ใช้ท�ำเกษตร
อุปโภค บริโภค ประมงและเลี้ยงสัตว์ แต่ปัจจุบันหนองเล็งทรายมีสภาพตื้นเขิน กักเก็บน�้ำได้
น้อยลง เพราะขาดการบ�ำรุงรักษา และถูกบุกรุกเพื่อใช้เป็นแหล่งท�ำมาหากิน ซึ่งจะส่งผลต่อ
ปัญหาการขาดแคลนน�้ำของชาวพะเยาในอนาคต ด้วยภูมิปัญญาและวิสัยทัศน์ของท่าน จึงได้
ริเริ่ม “โครงการปลูกจิตส�ำนึกและอนุรักษ์หนองเล็งทราย” ขึ้นในปี พ.ศ.2541 เพื่อเผยแพร่
รณรงค์ปลูกจิตส�ำนึกและสร้างความตระหนักให้ชุมชน เห็นความส�ำคัญของการอนุรักษ์และ
ฟืน้ ฟูสภาพแวดล้อมหนองเล็งทราย ร่วมกันพัฒนาหนองเล็งทรายให้กลับคืนสูค่ วามอุดมสมบูรณ์
เสริมสร้างวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของชุมชน “แต่เดิมที่อาตมาไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยว
ในเรือ่ งนี้ ประชาชนส่วนหนึง่ เห็นว่าป่าต้นน�ำ 
้ อ�ำเภอแม่ใจ นัน้ เป็นทีเ่ หมาะสมในการ (1) ล่าสัตว์
(2) หาของป่า (3) การท�ำไร่เลื่อนลอย (4) การตัดไม้ เผาถ่าน หรือตัดไม้ไปขาย จึงได้พากันเข้า
มาเพื่อที่จะท�ำการบุกรุกและหาของป่ารวมถึงการท�ำไร่เลื่อนลอยด้วย ซึ่งในยุคแรกๆ อาตมา
คิดว่าเป็นเจตนาทีไ่ ม่มสี งิ่ ใดแอบแฝง ประชาชน (ชาวบ้าน) ก็คงคิดว่าเข้ามาบุกรุกเพือ่ หาของป่า
หรือเพือ่ หาทีอ่ ยูอ่ าศัยเท่านัน้ ไม่ได้มเี รือ่ งของผลประโยชน์เข้ามาเกีย่ วข้อง อาตมาในฐานะทีเ่ ป็น
พระบ้านนอก เป็นคนในท้องที่ได้เห็นภัย อันตรายดังกล่าวจึงได้ไปปรึกษาผู้ใหญ่ทั้งทางฝ่าย
คฤหัสถ์และบรรพชิต จนได้ค�ำตอบแล้วจึงได้ด�ำเนินการเพื่อที่จะปกป้องป่าต้นน�้ำแม่ปืม แม่ใจ
เอาไว้ และตลอดเวลาทีไ่ ด้ดำ� เนินการมาทัง้ หมดก็สามารถทีจ่ ะรักษาพืน้ ทีป่ า่ ไว้ให้เป็นสมบัตขิ อง
ชาติและคนในท้องถิ่นเอาไว้ได้” พื้นที่ป่าไว้ให้เป็นสมบัติของชาติและคนในท้องถิ่นเอาไว้ได้”
ผลสัมฤทธิ์ด้านการประสานงานเพื่อให้หน่วยงานราชการเข้ามาสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนเพือ่ เป็นการป้องกันและรักษาพืน้ ทีป่ า่ จากการด�ำเนินการอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ของพระโสภณพัฒ
โนดม นั้น ท่านไม่ได้ด�ำเนินการเพียงแค่การขัดขวางกลุ่มทุนที่เข้ามาหวังประโยชน์จากพื้นที่ป่า
หรือการประสานงานสร้างความเข้าใจให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ท่านัน้ ท่านยังได้ทำ� การประสาน
งานกับหน่วยราชการต่างๆ เพื่อให้หน่วยราชการเหล่านั้นเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์
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ป่าด้วย โดยหน่วยงานที่ได้เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนงานการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระโสภณ
พัฒโนดมนั้น  ที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ส�ำนักพระราชวัง ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเป็นหน่วยงานมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระกรุณาต่อพสกนิกรและได้
เข้ามาด�ำเนินการเพื่อปกป้องผืนป่า นอกจากนั้นก็มีหน่วยงานที่ส�ำคัญอีกหลายหน่วยงานที่
เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนา โดยขอความร่วมมือจากโรงเรียนทุกโรงเรียน ช่วยประชาสัมพันธ์
ในการอนุรักษ์ ปลูกฝังค่านิยมในเยาวชน เป้าหมายจึงเข้าสู่เยาวชนของชาติ และให้ทุกคน
มีส่วนร่วม นักเรียนทุกโรงเรียน วัดทุกวัด ประชาชน องค์กรต่างๆ และรัฐวิสาหกิจองค์การ
บริหารส่วนอ�ำเภอ (อบต.) 3 พื้นที่ อ�ำเภอแม่ใจ เป็นหน่วยงานหลักในการบ�ำรุงรักษาพื้นที่ และ
อีก 6 แห่งให้ความสนับสนุนการเงิน เพื่อการพัฒนาเพื่อน�ำไปใช้กองอ�ำนวยการอ�ำเภอ
“ต้องยอมรับประการหนึง่ ว่าท่านเจ้าคุณฯ เป็นผูท้ มี่ คี วามกล้าหาญมากในการกระโดด
เข้าไปขัดขวางการบุกรุกป่าไม้ และเป็นผู้น�ำในการเข้าไปรักษาป่าท�ำให้ชาวบ้านรู้สึกเกรงใจ
หรือรู้สึกเคารพศรัทธาท่านมาก เมื่อท่านพูดหรือสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือท่านขอร้อง
ให้ท�ำอะไร ชาวบ้านจะช่วยกันขวนขวายท�ำในสิ่งที่ท่านสั่งอย่างเต็มที่และรวดเร็ว พร้อมเพรียง
กั น ท� ำ  เช่ น การที่ ท ่ า นประกาศว่ า ถ้ า ใครตั ด ไม้ ใ นป่ า เขาพระหนึ่ ง ต้ น ต้ อ งให้ ไ ปปลู ก
ทดแทน...”29
		
การด�ำเนินการของพระโสภณพัฒโนดม สร้างคุณูปการต่อการพัฒนาสังคมดังนี		้
1) บทบาทด้านสังคมและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน พระโสภณพัฒโนดม มีบทบาทในการ
พัฒนาหมู่บ้าน เมื่อท่านได้ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพธาราม ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อ
กิจกรรมทางพระศาสนาของชาวบ้านภายในเขตอ�ำเภอแม่ใจ รวมทั้งเขตปกครองต�ำบลอื่นๆ
ที่อยู่ใกล้เคียงท่านจึงได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้านในท้องถิ่น
2) บทบาทด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น พระโสภณพัฒโนดม ในฐานะผู้น�ำท้องถิ่น
ท่านมีอ�ำนาจหน้าที่จากต�ำแหน่งและท่านได้ช่วยเหลือชาวบ้าน ด้วยการจัดหาผลประโยชน์
ทางสังคมให้กบั ชาวบ้าน แสดงให้เห็นถึงบทบาทด้านการเมืองการปกครองของท่าน การกระท�ำ
อันเกิดจากบารมีของท่านมีผลต่อชาวบ้าน สร้างให้เกิดการยอมรับต่อผลงานของท่าน โดยท่าน
ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กบั ผูอ้ นื่ ด้วยการให้การแบ่งปันสิง่ ทีค่ วรให้ ท่านได้สงเคราะห์คนอืน่ ด้วย
การให้ โดยมีเมตตาจิตเป็นพื้นฐาน หวังให้ชาวบ้านพ้นทุกข์และมีความสุขท่านได้ท�ำการ
สงเคราะห์ชาวบ้านด้วยวัตถุและข้อคิดแนวทาง ในการด�ำเนินชีวิต เพื่อที่ชาวบ้านจะได้มี
ความสุขความเจริญ
29สัมภาษณ์ นายปริญญา โศภิตภิญโญ, นักวิชาการป่าไม้ชำ�นาญการ สำ�นักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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3) บทบาทด้านสิ่งแวดล้อม พระโสภณพัฒโนดม ได้อาศัยอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติอันสมบรูณ์มาตั้งแต่ก�ำเนิด ท่านยังได้เห็นว่าผู้คนในท้องถิ่นนี้อาศัยสภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาติในการด�ำรงชีวิต จากค�ำบอกเล่าของท่านตอนหนึ่งอันแสดงให้เห็นถึง
ความส�ำคัญของป่าไม้ที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในท้องถิ่นนี้ ไว้ว่า “คนเราต้องอาศัย
ป่าทุกอย่าง ตั้งแต่อาศัยเป็นที่ท�ำมาหากิน เครื่องใช้บางอย่างก็ท�ำมาจากไม้ น�ำไม้มาท�ำ 
เมื่อก่อนเวลาป่วยก็หาเอาไม้ที่เป็นสมุนไพรมารักษา ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม ต้องอาศัยป่าทั้งนั้น
สมัยก่อน ตายไปยังต้องอาศัยป่า เป็นที่เผาศพ”
4) บทบาทด้ า นเศรษฐกิ จ พระโสภณพั ฒ โนดม ได้ มี ทั ศ นะต่ อ การท� ำ มาหากิ น
(เศรษฐกิจ) ของชาวบ้านว่าขึ้นอยู่กับคุณลักษณะส่วนตัวของแต่ละบุคคล จะเป็นตัวก�ำหนด
ความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจของชาวบ้าน เพราะเนื่องจากชาวบ้านมีการด�ำรงชีวิตด้วยการ
ท�ำมาหากินอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก และธรรมชาติก็สนองต่อความต้องการในการด�ำรงชีวิต
ของชาวบ้ า นได้ เ ป็ น อย่ า งดี ความขั ด สนหรื อ ความพออยู ่ พ อกิ น นั้ น ขึ้ น อยู ่ กั บ ความขยั น
ของแต่ละบุคคล กิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกจากการท� ำนาปีในช่วงฤดูฝน ชาวบ้านอาศัย
ธรรมชาติเป็นแหล่งอาหารมาหล่อเลี้ยงชีวิตตนเองและน�ำไปขายเป็นรายได้จุนเจือครอบครัว
รายได้ส่วนหนึ่งภายในครัวเรือนของชาวบ้านได้จากคนหนุ่มสาวที่ไปท�ำงานต่างถิ่น
พระโสภณพัฒโนดม ได้ขอจดลิขสิทธิ์เรื่องการปลูกป่าและสืบชะตาแม่น�้ำ  เป็นพระสงฆ์
รูปแรกของประเทศ โดยใช้เวลาในการปฏิบตั งิ านเป็นการปฏิบตั ธิ รรมไปพร้อมๆ กัน การท�ำงาน
ของภิกษุสงฆ์และสามเณรภายในวัดจึงเป็นกิจที่เราได้เห็นอยู่ตลอดเวลา ค�ำสอนของท่านคือ
ให้รจู้ กั พอ และรูจ้ กั ให้ ท่านสร้างศาสนาสถานหลายแห่งเพือ่ เป็นสัญลักษณ์แห่งบวรพุทธศาสนา
และให้วัด เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ ทั้งของคนรุ่นเก่า สู่การถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ ท�ำให้วัด
เหมือนบ้าน เข้าวัดแล้วใจเย็น เป็นสุขและริเริม่ การท�ำพิธกี รรม เช่น พิธสี บื ชะตาแม่นำ 
�้ ซึง่ ประยุกต์
ขึ้นมาจากการสืบชะตาหมู่บ้านและสืบชะตาคนโดยมีไม้สามท่อนประกอบด้วยกัน คล้าย
กระโจมไม้ท่อนแรกเรียกว่าสะพานเงิน ไม้อีกสองท่อน ท่อนหนึ่งจะมีกิ่งไม้ก้ามปู ตัดเป็นก�ำ
เท่ากับอายุแม่นำ 
�้ ส�ำหรับไม้ทอ่ นสุดท้ายใช้เทียน ธูป ดอกไม้ เมีย่ ง บุหรี่ ผูกติดเมือ่ ตัง้ เป็นสามขา
จะปล่อยด้ายสีขาวลงมา จากจุดทีไ่ ม้สามท่อนผูกรวมกันด้านบน เพือ่ โยงไปหาแม่นำ�้ ทีเ่ ราต้องการ
จะสืบชะตา พิธีสืบชะตาแม่น�้ำนี้ท�ำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรักและหวงแหน รวมทั้งเห็น
ความส�ำคัญของแม่น�้ำที่เป็นแหล่งอุปโภคบริโภคของประชาชนในท้องถิ่น
โดยสรุ ป พระโสภณพั ฒ โนดม เป็ น แบบอย่ า งทางจิ ต วิ ญ ญาณและการพั ฒ นาแบบ
ธรรมาภิบาล ท่านเป็นนักปราชญ์ผู้มีความคิดสูง มีใจเด็ดเดี่ยว ผู้ดูแลคุ้มครองแม่น�้ำ  นับว่า
เหมาะสมอย่างยิ่งต่อคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่ท่านได้มอบไว้แด่โลกนี้โดยมิเคยหวังสิ่งใดตอบแทน
หวังเพียง “ให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ พี่น้องชาวบ้าน อยู่ดีกินดี มีน�้ำกินน�้ำใช้ บนภูเขามีต้นไม้
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ในป่ามีต้นไม้ ในห้วยมีน�้ำไหล เข้าป่ามีเห็ด มีผลไม้มีของป่าให้ได้กิน ถ้าหากทุกสิ่งนี้มีพร้อม
นั่นแหละได้ชื่อว่าข้าพเจ้าได้รางวัลชีวิตอันมีค่า”
การบูรณาการและการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม กรณีตัวอย่างพระโสภณพัฒโนดม
ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เป็นการเรียนรู้จากปัญหา สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนและการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคม โดยมีการบริหารจัดการโดยใช้หลักทั้งรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา
สังคม น�ำไปสู่การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมกับหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสม มีการพัฒนา
สุขภาวะทางสังคมที่ดี ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การพัฒนาจิตใจ การสร้าง
ความสามั ค คี ข องคนในชุ ม ชน และการบริ ห ารจั ด การธรรมาภิ บ าลเชิ ง พุ ท ธ ที่ ใ ช้ ค วามรู ้
สติปัญญา กระบวนการชุมชน มากกว่าการจัดการเชิงอ�ำนาจ ผลท�ำให้เกิดสังคมที่น่าอยู่และ
พลังของการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์มากกว่าการจัดการที่มีกลไกเชิงอ�ำนาจและการ
จัดการโดยกฎหมาย
		
โดยสรุป การบูรณาการและการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ของสังคมของพระสงฆ์ องค์กรพระพุทธศาสนา และชุมชนในสังคมไทย พบว่า มี
การบูรณาการและการประยุกต์ใช้ใน 4 รูปแบบใหญ่ คือ 1) การประยุกต์ใช้โดยอาศัย
บทบาท หน้าที่และการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 6 ประการ ที่ก�ำหนดไว้ในบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 2) การประยุกต์ใช้โดยอาศัยปัญหาของวัดและชุมชนเป็นฐาน
ในการพัฒนาซึ่งเป็นไปตามหลักอริยสัจ 4 ที่มองถึงปัญหา ความทุกข์ ต้นตอแห่งความทุกข์
ปัญหา แล้วจึงหาทางแก้ไขโดยใช้กระบวนการแห่งมรรคมีองค์ 8 หรือกระบวนการที่ถูกต้อง
โดยเริ่มต้นจากการมีมุมมองที่เป็นสัมมาทิฏฐิ มีความคิดสร้างสรรค์ มีการกระท�ำทางกาย
วาจา ใจที่ถูกต้อง มีสติปัญญาในการด�ำเนินการ จึงท�ำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
3) การประยุกต์ใช้โดยอาศัยการเรียนรู้และความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นกระบวนการที่อาศัย
ภูมปิ ญ
ั ญา การเรียนรู้ กลไกและภาคีการพัฒนาทีม่ ใี นสังคมเป็นปัจจัยในการขับเคลือ่ นกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ แ ละการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะของสั ง คม ผลที่ เ กิ ด ท� ำ ให้ สั ง คมมี ก ารเรี ย นรู ้ แ ละ
ในขณะเดียวกันก็มีการสร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลเพื่อประโยชน์และการพัฒนาของสังคม
4) การบูรณาการและการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่ ในมิตินี้เป็นการ
ใช้แนวคิด มุมมอง และหลักการทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์ร่วมสมัย เพื่อน�ำไปสู่การ
จัดการที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ องค์ความรู้ และกระบวนการที่เกิดขึ้นในสังคม อันจะน�ำไป
สู่การเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงการท�ำงานในมิติต่างๆ เช่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม การจัดการ
เครือข่าย การเสริมสร้างพลังของชุมชน เป็นต้น ดังสรุปเป็นแผนภาพ ดังต่อไปนี้
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แผนภาพแสดงการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
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บทที่ 4
กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ของสังคมโดยการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์
ในบทนี้เพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ว่า “เพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนาในพื้นที่ 15 จังหวัด” ที่ถือว่าเป็นกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ของสังคมโดยการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ซึ่งได้ดำ�เนินการผ่านกิจกรรม/โครงการพัฒนา
ที่มีการบูรณาการหลักพุทธธรรม ศาสตร์สมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปัญหาของชุมชน
ในการดำ�เนินการ   ดังนั้น ในบทนี้จะกล่าวถึงกิจกรรมและโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ที่มีต่อชุมชนและสังคม ซึ่งกิจกรรมโครงการ
ดังกล่าวเป็นตัวอย่างกิจกรรมทีพ่ ระสงฆ์มสี ว่ นร่วมได้พฒ
ั นาขึน้ 31  โดยมุง่ เน้นไปสูก่ ารเสริมสร้าง
สุขภาวะทางสังคม 4 ประการ คือ การพัฒนาด้านกาย/สิ่งแวดล้อม จิตใจ ปัญญา และสังคม
ฉะนั้น โครงการต่างๆ จึงมีบริบทที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคมในมิติที่หลากหลายเพื่อเป็น
แนวทางของการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม ในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่
4.1 ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดพะเยา (เชียงราย) เชียงใหม่ แพร่ และพิษณุโลก
4.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม สุรินทร์ อุบลราชธานี
4.3 ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี  และปราจีนบุรี
4.4 ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา ยะลา และปัตตานี
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โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในภูมิภาคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นโครงการ
ที่คณะสงฆ์ในจังหวัดนั้นๆ ร่วมกับสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะผู้วิจัยและภาคีการพัฒนาได้
พัฒนาขึ้นเพื่อนำ�ไปสู่การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของชุมชน โดยมีกรอบการทำ�งานว่า ทุกโครงการที่พัฒนาขึ้น
จะต้องมาจากความต้องการหรือเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ โดยมีการต่อยอดจากโครงการที่เคยดำ�เนินการมาก่อน
หรือเป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในแนวใหม่ที่พระสงฆ์จะเข้ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน โดย
กำ�หนดให้แต่ละจังหวัดมีโครงการย่อย 1-3 โครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวสรุปมาจาก โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรูข้ องสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการมีสว่ นร่วมของพระสงฆ์ในเขตภาคเหนือ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ภาคกลางภาคใต้
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สำ�หรับพื้นที่ทั้ง 15 จังหวัดนั้นถือว่าเป็นพื้นที่นำ�ร่องของการเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยเป็นพื้นที่การทำ�งานของพระสงฆ์และชุมชนที่มีกิจกรรม
และกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะของสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นพื้นที่เชิงสัญลักษณ์ที่แสดง
ให้เห็นถึงความร่วมมือของฝ่ายต่างๆ ทั้งคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาชน เอกชน มูลนิธิและองค์กรชุมชน โดยมีผลการศึกษาดังนี้

4.1 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
ในภาคเหนือ

ในภาคเหนือ คณะสงฆ์ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะผู้
วิ จั ย ภาคประชาชน และภาคี ก ารพั ฒ นาได้ พั ฒ นาโครงการเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาจำ�นวน 8 โครงการ ดังนี้
4.1.1 คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา-เชียงราย ได้แก่
4.1.1.1 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการเตรียมรับมือภัยพิบัติ
4.1.1.2 โครงการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
4.1.1.3 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
4.1.2 คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
4.1.2.1 โครงการรวมพลังต้านภัยเอดส์
4.1.2.2 โครงการธรรมจาริก (ธรรมะห่มดอย)
4.1.3 คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่
4.1.3.1 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาเครือข่ายพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลก
4.1.4  คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ ได้แก่
4.1.4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร และประชาชน
เยาวชนจังหวัดแพร่ (โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์)
4.1.4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยอบรมประชาชนประจำ�จังหวัด
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4.1.1 จังหวัดพะเยา-เชียงราย
คณะสงฆ์ จั ง หวั ด พะเยา-เชี ย งรายและภาคี ก ารพั ฒ นาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคมได้จัดทำ�กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 2 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดพะเยาและ
เชียงราย ดังนี้
		 4.1.1.1 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการเตรียมรับมือภัยพิบัติ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย-พะเยา โครงการนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลสำ�คัญ คือ หลังจากเกิดภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม  พ.ศ.
2557 ได้สร้างผลกระทบในวงกว้างทั้งในเชิงเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคมและผลกระทบ
ต่อสภาวะทางจิตใจและร่างกายของประชาชนในพื้นที่ตลอดระยะเวลาภายหลังการเกิดภัย
พิบัติดังกล่าว องค์กรสาธารณะ ภาคราชการและเครือข่ายธุรกิจเอกชน ได้ร่วมมือกันเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือในลักษณะสังคมสงเคราะห์และเยียวยาผลกระทบทางจิตใจเป็นจำ�นวนหนึ่ง
อย่างไรก็ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ขยายพื้นที่และระยะเวลาของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ออกไปมากขึ้นผลกระทบในด้านต่างๆ จึงอยู่ในแนวโน้มที่ต้องการการเข้าไปดูแล ช่วยเหลือ
และสร้างองค์ความรู้เพื่อการทำ�ความเข้าใจภัยพิบัติมากขึ้นแม้ว่าภาครัฐจะพยายามเข้าไป
มีส่วนช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมมากที่สุด
สำ�หรับองค์กรคณะสงฆ์ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้ให้ความ
เมตตาลงมาตรวจพื้นที่ความเสียหาย ให้นโยบายเพื่อการดูแล ช่วยเหลือและเป็นขวัญกำ�ลังใจ
ต่อคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ นอกจากนี้ภายใต้การนำ�ของพระธรรมราชานุวัตร เจ้า
คณะภาค 6 ท่านได้ระดมความช่วยเหลือ ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ เพื่อมาช่วย
เยียวยาผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติดังกล่าว และในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิต ร่วมบริจาคเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
การระดมความช่วยเหลือ ไปปรับปรุงและฟื้นฟูพุทธสถานที่เสียหายเป็นจำ�นวนมากในพื้นที่
อย่างไรก็ดี ในฐานะสถาบันการศึกษาสงฆ์ ที่ต้องทำ�หน้าที่พัฒนาองค์ความรู้ ศึกษาวิจัยและ
พัฒนา ตลอดจนบริการวิชาการแก่ชุมชน ดังนั้น จึงถือเป็นบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ในการทำ�นุบำ�รุงพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมดังที่ได้กล่าวมา
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สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงณราชวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุน
ของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงพัฒนาชุดความรู้ด้านการรับมือกับ
ภัยพิบัติสำ�หรับคณะสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่บน
รอยเลื่อนขนาดใหญ่ที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวได้อีกในอนาคต ทั้งนี้การจัดกิจกรรมพัฒนา
องค์ความรู้และศักยภาพ ในการเตรียมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว จึงเป็นความร่วมมือที่
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับคณะสงฆ์ภาค 6
ตลอดจนภาคีเครือข่ายทางสังคมต่างๆ อาทิ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มูลนิธิพัฒนา
ชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) โดยนางเตือนใจ ดีเทศน์ กลุ่มช่างพื้นฐานในจังหวัดเชียงราย กลุ่ม
คนเฒ่าคนแก่ เป็นต้น เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำ�พระสังฆาธิการที่จะเป็นผู้มีความรู้ด้าน
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและสามารถเป็นที่พึ่งกับชุมชน ในสถานการณ์ที่ยังเกิด
สภาวะแผ่นดินไหวขนาดเล็ก อีกทั้งอยู่ความเสี่ยงจากภัยพิบัติในอนาคตอยู่ ซึ่งถือเป็นบทบาท
ที่สำ�คัญขององค์กรทางพระพุทธศาสนาที่จะสร้างสติและปัญญา ให้ประชาชนดำ�รงตนอยู่บน
ความไม่ประมาทและเข้าใจความเป็นธรรมดาแห่งทุกข์ในสถานการณ์ปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาชุดความรู้
เพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เพื่อเปิดเวทีสาธารณะในการระดมความคิดเห็นเพื่อการสร้างแนวทางการเตรียมความรับมือ
ภัยพิบัติแผ่นดินไหว ตลอดจนรับฟังผลกระทบและความต้องการของพระสงฆ์ในพื้นที่ โดยมี
การสร้างและขยายต่อเครือข่ายพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงราย –พะเยา เพือ่ การเตรียมความพร้อม
การแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวสำ�หรับพุทธสถานและขยายบทบาท
ของพระสงฆ์เพื่อออกสู่การเข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ
ต่างๆ ด้วย
เป้าหมายการดำ�เนินงาน มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวแก่พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย-พะเยาจำ�นวน 200 รูป ผู้ที่สนใจและเครือข่าย
ความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวจำ�นวน 100 คน โดยมีการพัฒนาชุด
ความรู้เพื่อการแก้ไข เยียวยา และการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติในสถานการณ์
ฉุกเฉิน และเพื่อให้เกิดเครือข่ายพระสงฆ์ที่มีความพร้อมในการเตรียมรับมือภัยพิบัติ ตลอดจน
เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแนวทางการเตรียมความ
รับมือภัยพิบตั แิ ผ่นดินไหว ตลอดจนการฟืน้ ฟูองค์กรคณะสงฆ์ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากแผ่นดินไหว
ครั้งที่ผ่านมา
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รูปแบบและกิจกรรมของการดำ�เนินงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการเตรียมความรับมือ
ภัยพิบัติแผ่นดินไหว การฟื้นฟูองค์กรคณะสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว และการ
ลงพื้นพัฒนาและฟื้นฟูวัดและชุมชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ผลลัพธ์ของการดำ�เนินการ พระสงฆ์และประชาชนจำ�นวน 200 รูป/คน ได้รับองค์
ความรู้ในการแก้ไข เยียวยา และการเตรียมความพร้อมด้านการรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวและ
ภัยพิบตั ริ ปู แบบอืน่ ๆ พระสงฆ์มคี วามพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรูเ้ พือ่ การเยียวยาประชาชน
ในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผลกระทบทางจิตใจและการให้สติปัญญา เกิดกระบวนการ
พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่องค์กรคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแนวทางการ
ฟื้นฟูพุทธสถานและสุขภาวะองค์รวมในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีวัดที่ได้รับการฟื้นฟู
จำ�นวน 121 วัด และเกิดเครือข่ายพระสงฆ์ที่มีความพร้อมในการเตรียมรับมือภัยพิบัติเพื่อ
เป็นพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการทำ�งานเตรียมความพร้อมรับมือและฟื้นฟู
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาภัยพิบัติดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้ชุดความรู้ด้านการรับมือ
ภัยพิบัติเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ของภัยพิบัติและสถานการณ์ในอนาคต
ในการเตรียมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดเชียงราย-พะเยา และการประชุมและสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
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พื้นที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ
เชียงราย โครงการพัฒนา
พะเยา องค์ความรู้และ
ศักยภาพในการ
เตรียมรับมือ
ภัยพิบัติในพื้นที่
จังหวัดเชียงรายพะเยา
ประเด็นสุขภาวะ
- การพัฒนาพื้นที่
  ทางกายภาพ
  หลังภัยพิบัติ
- การฟื้นฟูจิตใจ
- การพัฒนาความรู้
  และปัญญาเพื่อ
  รับมือภัยพิบัติต่างๆ
- การสร้างเครือข่าย
  ทางสังคมเพื่อรับมือ
  ภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1) เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และพัฒนาชุด
ความรู้เพื่อการพัฒนาและ
เตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว
2) เพื่อเปิดเวทีสาธารณะ
ในการระดมความคิดเห็น
เพื่อการสร้างแนวทางการ
เตรียมความรับมือภัยพิบัติ
แผ่นดินไหว ตลอดจนรับฟัง
ผลกระทบและความต้องการ
ของพระสงฆ์ในพื้นที่ โดยมี
การสร้างและขยายต่อ
เครือข่ายพระสงฆ์ในจังหวัด
เชียงราย –พะเยา
3) เพื่อการเตรียมความพร้อม
ในการแก้ไขปัญหาและผล
กระทบจากภัยพิบัติแผ่นดิน
ไหวสำ�หรับพุทธสถานและ
ขยายบทบาทของพระสงฆ์
เพื่อออกสู่การเข้าไปดูแล
ช่วยเหลือประชาชนใน
สถานการณ์ฉุกเฉินจาก
ภัยพิบัติต่างๆ

กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย
- พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัด
  เชียงราย- พะเยา
  ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
  จากแผ่นดินไหว
  จำ�นวน 200 รูป
- ผู้ที่สนใจและเครือข่ายความ
  ร่วมมือในการช่วยเหลือ
  ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
  จำ�นวน 100 คน
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- คณะสงฆ์ภาค 6
- คณะสงฆ์จงหวัดเชียงราย
- คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
  ราชวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  ราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่)
- มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขต
  ภูเขา (พชภ.) โดย
  นางเตือนใจ ดีเทศน์
- กลุ่มคนเฒ่าคนแก่-ช่างพื้นบ้าน
  อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย

การบูรณาการหลักพุทธธรรม โครงการพัฒนานี้ได้มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4
ที่ว่าด้วยเรื่องของการให้ทาน การแบ่งปัน (ทาน) การสื่อสารเพื่อประโยชน์ต่อการฟื้นฟูจิตใจ
ของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว (ปิยวาจา) การสร้างประโยชน์ร่วมกัน
(อัตถจริยา) และการประพฤติในสิ่งเสมอกันด้วยหลักสามัคคี (สมานัตตา) ผลที่ได้รับแสดงให้
เห็นถึงการเอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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4.1.1.2 โครงการอบรมแกนนำ�สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำ�นองสรภัญญะ
โครงการนี้เกิดขึ้นด้วยการมองถึงสภาพปัจจุบันของเยาวชนที่มีแนวโน้มห่างเหินจากร่มเงา
พระพุทธศาสนา ทำ�ให้ขาดภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ ขาดสติในการตัดสินใจ ทำ�ให้เกิดปัญหาต่างๆ
ตามมาอย่างน่าสะพรึงกลัว เช่น เหตุทะเลาะวิวาทที่มีสาเหตุมาจากเรื่องเพียงเล็กน้อย  ขาดสติ
สัมปัชชัญญะในการตัดสินแก้ปัญหาในทางที่ถูกต้อง เห็นการเข้าวัดฟังธรรมเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ
หน่ายล้าสมัย อาจจะเป็นเพราะเข้าวัดแล้วน่าเบื่อจริงๆ อันมีสาเหตุมาจากเข้าไปวัดแล้วไม่ได้
อะไร ไม่มกี จิ กรรมให้ท�ำ ไม่มผี นู้ �ำ ทำ�กิจกรรมในทางทีถ่ กู ต้อง กิจกรรมอันหนึง่ ทีเ่ ยาวชนสามารถ
มีสว่ นร่วมและเกิดความสนใจ คือ กิจกรรมสวดมนต์หมูส่ รรเสริญพระรัตนตรัย ทำ�นองสรภัญญะ  
เพราะทุกโรงเรียนได้ปฏิบัติในวันที่มีชั่วโมงจริยธรรม ซึ่งแต่ละโรงเรียนก็ยึดทำ�นองแนวทาง
ปฏิบัติไม่เหมือนกัน ทำ�ให้เกิดความแตกต่างเปรียบเทียบเกิดความน่าเบื่อ เพราะทั้งผู้เกี่ยวข้อง
ก็ไม่สามารถกำ�หนดให้แน่นอนได้
ดังนั้น เพื่อเสริมความรู้และทักษะให้พระสงฆ์ ครูผู้ฝึกสอน และนักเรียน ให้สามารถ
สวดมนต์หมู่สรรเสริญฯ ได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐานตามที่กำ�หนด นำ�ความรู้ที่ได้ฝึกฝน
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมได้นอ้ มรำ�ลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
ที่มีต่อตนเองและบุคคลอันเป็นที่รักเป็นการปลูกฝังคุณธรรมวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทยแก่เด็กและเยาวชนของชาติให้มั่นคง สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต เป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติ  
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำ�นองสรภัญญะ ให้กับพระสงฆ์ ครูผู้ฝึกสอน ผู้สูงอายุ และนักเรียน
เพื่อสามารถสวดมนต์หมู่สรรเสริญฯ ได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐานตามที่กำ�หนด เพื่อพัฒนา
กระบวนการด้านจิตใจและปัญญาที่ได้จากการนำ�ความรู้ที่ได้ฝึกฝนไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น้อมรำ�ลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ที่มีต่อตนเองและ
บุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ไทยและพระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดพะเยา
เป้าหมายการดำ�เนินการ ให้นกั เรียน โรงเรียน วัด และชุมชนแกนนำ�จำ�นวน 81 คน/แห่ง
ได้มีการร่วมกันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยและสรภัญญะ โดยมีการพัฒนา สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมในการดำ�เนินชีวิตผ่านบทสวดมนต์ และการสร้างเครือข่ายการสวดมนต์
ของวัดและชุมชนในจังหวัดพะเยา
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รูปแบบและกิจกรรมของการดำ�เนินงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการฝึกสวดมนต์หมู่
การพัฒนาทักษะการสวดมนต์ การฝึกสมาทานศีล การไหว้พระสวดมนต์ในชีวิตประจำ�วัน
การสัมมนาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประกวดกิจกรรมการสวดมนต์ และ
การเข้าวัดเพื่อพัฒนาวัด ชุมชน การเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  การฝึกสมาธิ เป็นต้น  
โครงการสวดมนต์หมู่สรภัญญะนี้ มีภาคีที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เช่น วัด โรงเรียน
ชุมชน ชมรมน้อย-หนานหรือมัคนายก อุบาสกประจำ�วัดในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมีการ
เชื่อมโยงการทำ�งานร่วมกับส่วนราชการและเอกชนตามกิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์หมู่
สรภัญญะระดับประเทศ ที่มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้นำ�  ทั้งนี้เพื่อ
เทิดพระเกียรติ 100 พระชันษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
ผลลัพธ์ของการดำ�เนินการ ผลการดำ�เนินการทำ�ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
การสวดมนต์ที่ชัดเจน ถูกต้อง ตามรูปแบบของคณะสงฆ์ ทำ�ให้เกิดพระสงฆ์ นักเรียน มัคนายก
แกนนำ�ที่จะไปเป็นผู้นำ�ในการนำ�ไหว้พระสวดมนต์ในสถานที่ต่างๆ และที่สำ�คัญคือ การพัฒนา
คนในด้านจิตใจและปัญญา ดัง่ ที่ พระเทพญาณเมธี เจ้าคณะจังหวัดพะเยากล่าวว่า32 “หลวงพ่อ
เชื่อว่า เด็กที่ได้รับการฝึกฝนให้มีการสวดมนต์ทำ�ให้เป็นคนดีได้ เพราะการสวดมนต์เป็นการ
สำ�รวมทางกาย วาจา และใจ เพราะบทสวดเป็นคำ�ดีๆ เป็นบทสรรเสริญพระพุทธเจ้า ประกอบ
กับการสวดมนต์ที่ใส่ทำ�นองสรภัญญะทำ�ให้มีท่วงทำ�นองที่ไพเราะ กล่อมเกลาจิตใจให้ผู้สวด
และผู้ฟังจิตใจสงบเย็น”

32 สัมภาษณ์ พระเทพญาณเวที, เจ้าคณะจังหวัดพะเยา
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พื้นที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ
พะเยา โครงการอบรมแกนนำ�
สวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัย ทำ�นอง
สรภัญญะ
ประเด็นสุขภาวะ
- การพัฒนาความรู้
  ทักษะการสวดมนต์
  ไหว้พระ
  และระเบียบทางกาย
- การเสริมสร้างสมาธิ
  พัฒนาจิตใจ
- การพัฒนาความรู้และ
  ปัญญาในการใช้ชีวิต
- การสร้างเครือข่ายทาง
  สังคมการสวดมนต์หมู่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1) เพื่อเสริมความรู้
ความเข้าใจและทักษะ
ในการสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทำ�นองสรภัญญะ ให้กับพระ
สงฆ์ ครูผู้ฝึกสอน และ
นักเรียน
2) เพื่อสามารถสวดมนต์หมู่
สรรเสริญฯ ได้อย่างถูกต้อง
และได้มาตรฐาน
3) เพื่อพัฒนากระบวนการ
ด้านจิตใจและปัญญา
ที่ได้จากการสวดมนต์
4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้น้อมรำ�ลึกถึงคุณพระ
รัตนตรัย ที่มีต่อตนเอง
และบุคคลอันเป็นที่รัก
5) เพื่อเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของไทยและพุทธศาสนา
แก่เด็กและเยาวชน

กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย
- พระสงฆ์ นักเรียน มัคนายก
  และผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัด
  แกนนำ� จำ�นวน 81 รูป
  และขยายกลุ่มเป้าหมาย
  ไปวัด โรงเรียน ชุมชน
  จำ�นวน 60 แห่ง
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- คณะสงฆ์ภาค 6
- คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
  ลงกรณราชวิทยาลัย
- โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา
- กลุ่ม-ชมรมมัคนายก
- กลุ่มศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- วัด และชุมชน

การบูรณาการหลักพุทธธรรม โครงการพัฒนานีไ้ ด้มกี ารประยุกต์ “หลักอานาปาสติ” ใน
การพัฒนาจิตใจและปัญญา ร่วมทัง้ ใช้ “หลักพาหุสจั จะ” หรือการพัฒนาเพือ่ เป็นผูเ้ ล่าเรียนมาก
ศึ ก ษามากมาใช้ ใ นการดำ � เนิ น การ สื บ เนื่ อ งจากการสวดมนต์ เ ป็ น กระบวนการสื บ สาน
พุทธวจนะและการพัฒนาจิตใจให้สงบ การที่นักเรียนได้ฝึกหัดสวดมนต์และการรู้ประเพณี
การกราบไหว้หรือศาสนาพิธี ย่อมจะเกิดการเรียนรูค้ วามหมายของบทสวดมนต์ หลักพุทธธรรม
และระเบียบประเพณีทำ�ให้กลายเป็นผู้ที่ได้ฝึกฝนตนเองทั้งจิตใจ ปัญญา และระเบียบการดำ�รง
ตนในสังคม ถือว่าเป็นสุขภาวะทางกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม  
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4.1.1.3 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โครงการนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลของการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้วยมองว่า สภาวการณ์ของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เป็นที่รับรู้และเห็นตัวอย่าง
ชัดเจนแล้วว่า ตกอยู่ในสภาวะที่วิกฤตหลายด้าน ไม่ว่าในเรื่องพื้นที่ป่าลดจ�ำนวนจากการ
ถูกตัดหรือท�ำลาย การขาดแคลนแหล่งน�้ำ  มลภาวะทางอากาศ ปัญหาการจัดการขยะและ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก เช่น อุทกภัย วาตภัย และการ
ขาดแคลนพลังงานและอาหาร ปัญหาวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมที่เริ่มรุนแรง ท�ำให้เกิดการตื่นตัว
จากหลายฝ่ายทีต่ ระหนักถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดต่อชีวติ และทรัพย์สนิ อย่างมากมายมหาศาล และ
กระจายไปทั่วทุกมุมโลก และอาจจะรุนแรงถึงขั้นส่งผลต่อความยั่งยืน ของอารยะธรรม
ของมนุษย์ยุค ซึ่งจะน�ำไปสู่การเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือในทุกระดับ ทั้งระดับนานาชาติ
ระดับชาติ ระดับชุมชน และระดับปัจเจกบุคคล เพื่อหาทางแก้ปัญหาวิกฤตดังกล่าวในขณะที่
โลกปัจจุบันเริ่มจะตื่นตัว และแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหา พระพุทธศาสนาได้แสดงให้เห็น
ชัดเจน ถึงความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
มีผลต่อกัน ผ่านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีทั้งหลักความจริงหรือหลักธรรมะ และ
หลักการปฏิบัติตามหลักนั้น อันเป็นแนวคิดที่มากไปกว่าการอนุรักษ์ธรรมดา ที่โดยทั่วไปจะ
เริ่มอนุรักษ์ก็ต่อเมื่อมีผลกระทบเสียหายเกิดขึ้นแล้ว หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง
ดังกล่าวได้แก่ หลักอิทัปปจยตา หรือที่ว่าด้วยกฎความเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่สิ่งหนึ่งมีผลต่อ
ความเป็นไปของอีกสิ่งหนึ่ง (สรุปด้วยพุทธวจนะที่ว่า “เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี”) แสดงให้เห็น
ถึงความที่สิ่งต่างๆ ไม่อาจอยู่ด�ำรงแยกเป็นเอกเทศได้ แต่มีความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งอื่นโดย
ความเป็นเหตุปัจจัยแก่กันเสมอ  หลักธาตุ 6 ที่ว่าด้วย ชีวิตประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 อย่าง
หรือธาตุ 6 คือ ธาตุดิน ธาตุน�้ำ  ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ และธาตุรู้ หรือวิญญาณธาตุ
เป็นหลักทีแ่ สดงให้เห็นว่าชีวติ นัน้ คือธรรมชาติอย่างหนึง่ ทีป่ ระกอบไปด้วย ดิน น�ำ 
้ ไฟ ลม อากาศ
วิญญาณ
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หลั ก การดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ได้ ค ลี่ ค ลายมาสู่ ห ลั ก การปฏิ บั ติ เ พื่ อ พั ฒ นาชี วิ ต ในทาง
พระพุทธศาสนา อย่างมีความกลมกลืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อธรรมะ
ในหลักภาวนา 4 ประการ ได้แก่ 1) กายภาวนา การพัฒนาชีวิต โดยอาศัยการเป็นอยู่ที่ถูกต้อง
สอดคล้องเกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมด้านภายภาพ 2) ศีลภาวนา การพัฒนาชีวิตโดยมีท่าทีและ
วิถีปฏิบัติที่ถูกต้อง ต่อสิ่งแวดล้อมด้านสังคม 3) จิตภาวนา การพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใน ด้าน
อารมณ์หรือจิตใจ 4) ปัญญาภาวนา การพัฒนาชีวิตโดยการฝึกฝนเรียนรู้ เพื่อการรู้แจ้ง
ความจริงของธรรมชาติ โดยองค์รวมรวบยอดทั้งหมดจนสามารถดำ�เนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ เป็นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดทัง้ ต่อตนเองและสังคม ปราศจากการเบียดตนเอง เบียดเบียน
ผู้อื่น เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม
หลักการของพระพุทธศาสนาทีเ่ กีย่ วข้องกับธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม แสดงให้เห็นว่า ชีวติ
กับธรรมชาตินั้น เป็นเนื้อเดียวกันหรือสามารถเป็นเหตุปัจจัยทั้งในแง่บวกหรือแง่ลบแก่กัน
และกัน หลักปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาจึงอยู่บนรากฐานของหลักธรรมะหรือหลักความจริง
ดังกล่าว และออกมาในรูปลักษณะแห่งการปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบพึ่งพาอาศัยกัน
อย่างยั่งยืน ไม่ใช่แบ่งแยกตัวตนออกมาจากธรรมชาติแล้วยกสมอ้างว่า เป็นเจ้าของที่จะจัดการ
กับธรรมชาติอย่างไรก็ได้ หรือถือเอาประโยชน์อย่างเดียวโดยขาดการคำ�นึงถึงผลกระทบ
ด้านลบที่จะตามมา ดังนั้นแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และพฤติกรรม
การกินอยู่ที่สอดคล้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงอยู่ในหลักการและวิธีการปฏิบัติในทาง
พระพุทธศาสนาทั้งโดยตรง และโดยอ้อม ผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าใจถึงแนวความคิด หลักการของ
พระพุทธศาสนาในเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน จะได้รับประโยชน์ในด้านความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติธรรม สามารถบูรณาการการปฏิบัติธรรมได้อย่างรอบด้านครบส่วนทั้งด้าน
กายภาพ ด้านสังคม ด้านอารมณ์ และด้านสติปัญญา
ทั้งนี้ การปลูกฝังทัศนะคติ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ความจริง โดยผ่านการ
ลงมือปฏิบัติ จะทำ�ให้ผู้ปฏิบัติสามารถซึมซับถึงคุณค่า และบุญคุณของสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ที่
มีต่อชีวิต จนกลายเป็นจิตสำ�นึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง จิตสำ�นึกและความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งเรื่องนี้ จะนำ�ไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำ�รงชีวิต และการกินอยู่ใช้สอย
ในชีวิตประจำ�วันได้อย่างถูกต้อง มีการคำ�นึงถึงผลกระทบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
แท้จริง ในทุกๆ ด้าน  
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วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนให้เห็นความสำ�คัญของการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพือ่ เป็นการ
เพิ่มผืนป่าให้กับธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของชุมชนและหน่วยงานของรัฐ และ
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เป้าหมายของโครงการ คณะสงฆ์อ�ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน และนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถบนพื้นที่จ�ำนวน 1,000 ไร่
โดยสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ภายในหมู่บ้านจ�ำนวน 20 หมู่บ้าน สามารถฟื้นฟูและอนุรักษ์ความ
อุดมสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์และป่าไม้ ในฐานะเป็นแหล่งต้นน�้ำและสร้างความสมดุลให้ระบบ
นิเวศของอ�ำเภอแม่ใจ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและเป็นแบบอย่างด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แก่เยาวชนรุน่ ใหม่ ประชาชนและหน่วยงานองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทัง้ นีม้ งุ่ หวังให้เยาวชน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร เกิดจิตส�ำนึกเห็นความส�ำคัญของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และน�ำไปลงมือปฏิบัติในชีวิตจริง
รูปแบบและกิจกรรมการดำ�เนินโครงการ นำ�ประชาชน เยาวชน นักเรียน นิสติ นักศึกษา
ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ร่วมกันปลูกป่าในโอกาสวันสำ�คัญต่างๆ เผยแผ่ความรู้
เรื่องพืชพันธ์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่เข้า
อบรม จัดซื้อ จัดหาพื้นที่ปลูกต้นไม้ เพื่อขยายพื้นที่ป่าไม้ให้เพิ่มมากขึ้น ประสานงาน หรือร่วม
มือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน สถานศึกษารวมทัง้ ประชาชนทัว่ ไป ในการดำ�เนินกิจกรรมปลูก
ป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำ�ร่องกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกป่า และพื้นที่ภายใน
การกำ�กับดูแล พัฒนาชุมชนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้ ที่จะนำ�ไปปลูกป่า การบวชป่า การสืบ
ชะตา รวบรวมข้อมูลเรื่องพืชพันธ์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้และศึกษา
ค้นคว้าในเรื่องดังกล่าว
ผลลัพธ์ของการดำ�เนินการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนักเรียน
นักศึกษา พ่อค้าประชาชนทั่วไปจำ�นวนกว่า 300 รูป/คน ได้ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถในพืน้ ที่ 1,000 ไร่
ทำ�ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสำ�นึกและตระหนักถึงความสำ�คัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทำ�ให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะใน
พื้นที่ป่าหนองเล็งทรายและสวนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ วัดโพธาราม อำ�เภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
และทำ�ให้เกิดความสามัคคีในชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
130

131

พื้นที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ
พะเยา โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ประเด็นสุขภาวะ
- กายภาวนา การพัฒนา
  ชีวิต โดยอาศัยการ
  เป็นอยู่ที่ถูกต้อง
  สอดคล้องเกื้อกูล
  กับสิ่งแวดล้อม  
- ศีลภาวนา การพัฒนา
  ชีวิตโดยมีวิถีปฏิบัติ
  ที่ถูกต้องต่อสังคม
- จิตภาวนา การพัฒนา
  ด้านอารมณ์หรือจิตใจ
- ปัญญาภาวนา
  การพัฒนาชีวิตโดย
  การฝึกฝนเรียนรู้
  เพื่อความงอกงาม
  ของสติปัญญา

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1) เพื่อรณรงค์สร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ตลอดจน
ประชาชนให้เห็นความ
สำ�คัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้
2) เพื่อเป็นการเพิ่ม
ผืนป่าให้กับธรรมชาติ
เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีของชุมชนและ
หน่วยงานของรัฐ
3) เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติถวายเป็น
พระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
บนพื้นที่จำ�นวน 1,000
ไร่ โดยสามารถเพิ่มพื้นที่
ป่าไม้ภายในหมู่บ้าน
จำ�นวน 20 หมู่บ้าน

กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย
- พระสงฆ์ เยาวชน ประชาชน
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  แกนนำ�ชุมชนในอำ�เภอแม่ใจ
  และขยายกลุ่มเป้าหมาย
  ไปวัด โรงเรียน ชุมชน
  จำ�นวน 20 แห่ง
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
  ราชวิทยาลัย
- กลุ่มอนุรักษ์หนองป่าเล็งทราย
- วัด และชุมชนในพะเยา
- คณะสงฆ์อำ�เภอแม่ใจ    
- โรงเรียนวัดโพธาราม    
- เทศบาลตำ�บลแม่ใจ
- สำ�นักงานทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  จังหวัดพะเยา
  (ทสจ.พะเยา)

การบูรณาการหลักพุทธธรรม โครงการนี้ได้ประประยุกต์ใช้ “หลักภาวนา 4” ได้แก่
1) กายภาวนา การพัฒนาชีวิต โดยอาศัยการเป็นอยู่ที่ถูกต้อง สอดคล้องเกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อม
ด้านภายภาพ 2) ศีลภาวนา การพัฒนาชีวิตโดยมีท่าทีและวิถีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม 3) จิตภาวนา การพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใน ด้านอารมณ์หรือจิตใจ 4) ปัญญา
ภาวนา การพัฒนาชีวิตโดยการฝึกฝนเรียนรู้ เพื่อความงอกงามของสติปัญญา นอกจากนี้
ยังได้บูรณาการหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธที่เน้นการผลิต การใช้สอย และการบริโภคด้วย ความ
พอประมาณ ความพอเพี ย งต่ อ การดำ � รงชี พ โดยใช้ ห ลั ก การแห่ ง การพึ่ ง พาอาศั ย ในการ
อยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ เทคโนโลยี ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาในสังคม
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4.1.2 จังหวัดเชียงใหม่
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และภาคีการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ของสังคมได้กำ�หนดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา 2 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
4.1.2.1 โครงการรวมพลังต้านภัยเอดส์ อำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการ
นี้ เกิดขึน้ เพือ่ ต่อยอดจากโครงการดูแลผูป้ ว่ ยเอดส์ในอำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ เป็น
อำ�เภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความรุนแรงของปัญหาโรคเอดส์เป็นอันดับที่ 5 ของจังหวัด
เชียงใหม่ในปี 2550 ในพื้นที่อำ�เภอดอยสะเก็ดได้มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
โดยเริ่มมีการดำ�เนินงานในการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ตั้งแต่ปี 2535 ได้มีการดำ�เนินงานแก้ไข
ปั ญ หาโรคเอดส์ ทั้ ง เชิ ง รุ ก ในชุ ม ชนและเชิ ง รั บ โดยการให้ บ ริ ก ารดู แ ลผู้ ติ ด เชื้ อ /ผู้ ป่ ว ยใน
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ในการให้บริการในเชิงรับโรงพยาบาลดอยสะเก็ดได้เปิดให้มีคลินิก
ร่วมใจ เพือ่ ให้บริการดูแลผูต้ ดิ เชือ้ /ผูป้ ว่ ยเอดส์ และให้บริการแก่ผปู้ ว่ ยทีร่ บั ยาต้านไวรัส ตลอดจน
การประสานเครือข่ายต่างๆ ในการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยครอบคลุมแบบองค์รวมตั้งแต่ปี 2544
โดยมีผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี 2544 – 2550 ดังนี้ 16, 63, 144, 223, 265, 276 และ
306 ตามลำ�ดับ และในจำ�นวนนี้เป็นเด็กที่ติดเชื้อจากแม่สู่ลูก 24 ราย  มีจำ�นวนอายุเข้าสู่วัยรุ่น
อายุ 11- 18 ปี จำ�นวน 17 ราย  และเป็นผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ (ไทยลาหู่) จำ�นวน
10 ราย และเป็นแรงงานต่างด้าวจำ�นวน 20 ราย จากการที่มีการสนับสนุนยาต้านไวรัสใน
กลุ่มต่างๆ อย่างทั่วถึงทำ�ให้ผู้ติดเชื้อ/ป่วยมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีชีวิตที่ยืนยาว  จำ�นวนผู้ติด
เชื้อ/ผู้ป่วยมีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังพบว่าผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยจำ�นวนหนึ่งหันกลับไปมีพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสม เช่น การดื่มเหล้า การมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ การลืมกินยาต้านไวรัส
ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจนำ�ไปสู่การดื้อยาและการแพร่เชื้อเอดส์ได้ การทำ�งานมุ่งเน้นการสร้าง
ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในชุมชนของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และการให้การดูแล ช่วยเหลือ
ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ รวมทั้งผู้ยากไร้ในชุมชนเป็นสำ�คัญ ซึ่งเป็น
ปัญหาเฉพาะหน้า ที่ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยสามารถอยู่ในสังคมได้ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี การดำ�เนินงานได้ผลเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง แต่จากสภาพปัญหาสังคม
เศรษฐกิจ และความเป็นโลกาภิวัฒน์ การสื่อสารที่รวดเร็วและไร้ขอบเขต การเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและสังคมอย่างรวดเร็ว
ในปัจจุบัน ซึ่งทำ�ให้การแพร่ระบาดของโรคเอดส์มีแนวโน้มสูงขึ้น ทีมภาคีการแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์อำ�เภอดอยสะเก็ดร่วมกับคณะกรรมการสุขภาพตำ�บล 8 ตำ�บลได้ตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าว จึงปรับรูปแบบการดำ�เนินงานให้เข้าถึงปัญหามากขึน้ โดยผลการวิจยั ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด จึงจัดทำ�โครงการเพือ่ รณรงค์ปอ้ งกันโรคเอดส์ในอำ�เภอดอยสะเก็ด ในรูปแบบต่าง ๆ ตาม
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มเยาวชน, กลุ่มวัยทำ�งาน, และกลุ่มผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยที่รับยา
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ต้านไวรัส โดยมุ่งประเด็นในเรื่องความรู้เรื่องโรคเอดส์แนวใหม่ เช่น ประเด็นยาต้านไวรัส
โรคเอดส์รักษาได้แต่ไม่หายขาด ชีวิตที่ต้องอยู่กับยาต้านไวรัส การปรับทัศนคติต่อการใช้
ถุงยางอนามัยในกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งการรณรงค์เพื่อปรับพฤติกรรม เสี่ยงในกลุ่ม
เป้าหมายดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อที่รับยาต้านไวรัสที่มีโอกาสแพร่เชื้อที่ดื้อยา โดยการ
ดำ�เนินงานเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่แต่ละตำ�บลรวมทั้งเครือข่ายผู้ติดเชื้อ/
ผู้ป่วยเอดส์
ในการดำ�เนินการตามโครงการดังกล่าว พระโพธิรังสี เจ้าคณะอำ�เภอดอยสะเก็ด ได้ร่วม
วางแผนการดำ�เนินงานบนพืน้ ฐานข้อมูลจากการศึกษาวิจยั ทีผ่ า่ นมาและบริบทของแต่ละตำ�บล
เมื่อสิ้นสุดโครงการสามารถประเมินผลการดำ�เนินงานโดยการทำ�การศึกษาสถานการณ์  ปัจจัย
ที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ และการติดตามกระบวนการดำ�เนินงานรณรงค์อย่าง
เป็นระบบเปรียบเทียบผลการศึกษาก่อน การดำ�เนินงานสำ�หรับภาคีการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
อำ�เภอดอยสะเก็ดและคณะกรรมการสุขภาพตำ�บลใน 8 ตำ�บล เมื่อสิ้นสุดโครงการได้มีการ
พัฒนาศักยภาพ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำ�งานร่วมกัน การพัฒนาองค์ความรู้ในด้าน
การรณรงค์ที่ได้จากกระบวนการทำ�งาน เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองในการป้องกันโรคเอดส์ใน
ชุมชนและสามารถขยายผลในการดำ�เนินงานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคอื่นๆ ได้ใน
ชุมชน โดยหลวงพ่อพระโพธิรงั สีได้เป็นประธานดำ�เนินการจัดตัง้ มูลนิธแิ ห่งความเมตตาและเอือ้
อารีย์ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาสเป็นประธานกรรมการที่ปรึกษากลุ่มแม่หม้ายเอดส์ดอยสะเก็ด ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ติดเชื้อเอดส์ และเป็นประธานผู้ก่อตั้งโครงการ “ร่มใบบุญ” ช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่เข้ามาอาศัย
อยู่ในเขตที่ดินวัด โดยการตั้งกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ที่ถูกต้องเรื่องโรคเอดส์แนวใหม่
เพือ่ ให้ประชากรกลุม่ เป้าหมายมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ ผูป้ ว่ ย/ผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์และการป้องกันตนเองจาก
เชื้อเอชไอวี เอดส์ เพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อให้เกิด
การพัฒนาตนเองในรูปแบบทีเ่ หมาะสมของทีมภาคี การแก้ไขปัญหาโรคเอดส์อ�ำ เภอดอยสะเก็ด
เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองในรูปแบบที่เหมาะสมของทีมกรรมการดูแลสุขภาพในตำ�บลเพื่อ
พัฒนาการดำ�เนินงานด้านการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในตำ�บล
เป้าหมายการดำ�เนินการ ทางโครงการได้กำ�หนดพื้นที่ดำ�เนินงานใน 8 ตำ�บล อำ�เภอ
ดอยสะเก็ด ประกอบด้วย ตำ�บลเชิงดอย ตำ�บลตลาดใหญ่ ตำ�บลป่าป้อง ตำ�บลแม่คือ ตำ�บลแม่
โป่ง ตำ�บลป่าลาน ตำ�บลสง่าบ้าน และตำ�บลสันปูเลย จำ�นวนประชาชนทั่วไป 32,520 คน และ
กลุ่มเป้าหมายที่ติดเชื้อเอดส์จำ�นวน 301 ราย โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในมีความรู้ ความเท่าทันกับโรคภัยไข้เจ็บ
134

รูปแบบและกิจกรรมการดำ�เนินงาน ประกอบด้วยกิจกรรมการรณรงค์ปอ้ งกันโรคเอดส์
ในอำ�เภอดอยสะเก็ด การประชุมทีมภาคีการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์เพื่อวางแผนการดำ�เนินงาน
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์อำ�เภอดอยสะเก็ด   การอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุชุมชน
ในอำ�เภอดอยสะเก็ด เพื่อวางแนวทางการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ชุมชน การอบรมแกนนำ�
ผู้ติดเชื้อและผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับบริการที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ดเรื่องการดูแลสุขภาพ,
การวางแผนชีวติ , การใช้ถงุ ยางอนามัย, อนามัยเจริญพันธุ,์ การส่งเสริมการกินยาต้านไวรัสอย่าง
สม่�ำ เสมอ การจัดค่ายส่งเสริมการดูแลสุขภาพในกลุม่ เด็กทีร่ บั ยาต้านไวรัส อายุ 12 - 17 ปี  เสริม
ทักษะชีวิตในเรื่องการดูแลสุขภาพการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน และการมีเพศสัมพันธ์
ที่ปลอดภัย
ผลลัพธ์ของการดำ�เนินการ ทำ�ให้ประชากรกลุม่ เป้าหมายมีความรูท้ ถ่ี กู ต้องเรือ่ งโรคเอดส์
แนวใหม่ ทำ�ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอดส์และการป้องกัน
ตนเองจากเชื้อเอชไอวี เอดส์ ทำ�ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
ทำ�ให้เกิดการพัฒนาตนเองในรูปแบบที่เหมาะสมของทีมภาคีการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์อำ�เภอ
ดอยสะเก็ด ทำ�ให้เกิดการพัฒนาตนเองในรูปแบบที่เหมาะสมของทีมกรรมการดูแลสุขภาพ
ในตำ�บล เพื่อพัฒนาการดำ�เนินงานด้านการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในตำ�บล รวมทั้งประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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พื้นที่
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
เชียงใหม่ โครงการรวมพลังต้านภัย
เอดส์ อำ�เภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นสุขภาวะ
- การดูแลสุขภาพกาย
- การดูแลสุขภาพใจ
- การสร้างความรู้ ปัญญา
  บนฐานแห่งความเข้าใจ
- การสร้างสังคมแห่งการ
  เกื้อกูล เอื้ออารีย์ต่อกัน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1)เพื่อให้ประชากร
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ที่ถูกต้องเรื่องโรคเอดส์
แนวใหม่
2) เพื่อให้ประชากร
กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติ
ที่ดีต่อผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ
เอดส์และการป้องกัน
ตนเองจากเชื้อเอชไอวี
เอดส์
3) เพื่อให้ประชากร
กลุ่มเป้าหมายมีการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
4) เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ตนเองในรูปแบบที่เหมาะ
สมของทีมภาคี การแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์อำ�เภอ
ดอยสะเก็ด
5) เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ตนเองและเพื่อพัฒนา
การดำ�เนินงานการ
รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
ในตำ�บล

กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชน กลุ่มสาธารณสุข
  และเยาวชนรุ่นใหม่ในพื้นที่
  อำ�เภอดอยสะเก็ด
  จังหวัดเชียงใหม่
  จำ�นวน 32,520 คน
- กลุ่มผู้ติดเชื้อ เอดส์
  จำ�นวน 301 ราย
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
  ราชวิทยาลัย
- มูลนิธิแห่งความเมตตา
  และเอื้ออารีย์
  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
- วัด/ชุมชนในอำ�เภอดอยสะเก็ด
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
  ตำ�บล 8 แห่งใน อ.ดอยสะเก็ด    
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กลุ่มแม่หม้ายเอดส์ดอยสะเก็ด

การบูรณาการหลักพุทธธรรม โครงการนี้ในประยุกต์ใช้ “หลักพรหมวิหารธรรม 4” ที่
ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในการดำ�เนินการ โดยมองว่า การที่บุคคลซึ่ง
มใความทุกข์จากโรคภัยอยู่แล้ว และหากยังถูกสังคมรังเกียจเพียงเพราะโรคภัยไข้เจ็บ ก็จะ
เป็นการซ้ำ�เติมให้บุคคลนั้นมีความทุกข์มากขึ้น ดังนั้น การใช้หลักเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ต่อผู้นั้นจึงแสดงถึงความมีน้ำ�ใจของเพื่อมนุษย์และสังคมที่จะเกื้อกูลต่อกัน
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4.1.2.2 โครงการธรรมจาริกชาวเขา (ธรรมห่มดอย) วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่
โครงการนี้เกิดขึ้นโดยต่อยอดจากโครงการที่ได้ดำ�เนินการมาตั้งแต่สมัย พ.ศ. 2507 ที่นาย
ประสิทธิ์ ดิศวัฒน์ หัวหน้ากองสงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ (เดิม)  ได้ลาออกจาก
ราชการและเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทและจำ�พรรษา ณ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ ได้นำ�
เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขาเผ่าต่างๆ เข้าปรึกษาหารือกับพระธรรมกิตติโสภณ
(สมเด็จพระพุทธชินวงศ์) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร (สมัยนั้น) ในฐานะอนุกรรมการสาขา
วัฒนธรรมทางจิตใจ ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นข้อเสนอที่ดีมีประโยชน์ จึงได้มอบให้พระวิสุทธิวงศ์
วางรูปแบบหลักการวิธีการการดำ�เนินงาน แล้วนำ�เสนอขอความเห็นชอบจากกรมประชา
สงเคราะห์อนุมัติหลักการ
ครั้นกรมประชาสงเคราะห์อนุมัติหลักการแล้ว คณะทำ�งานได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม
หมูบ่ า้ นชาวเขาเผ่าม้ง นิคมสร้างตนเอง กองสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก  เลย  
ณ หมู่บ้านม้งทับเบิก ม้งป่าหยาบ อำ�เภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วจึงเริ่มทดลองงาน
ในปี 2508 หลังจากทดลองจนได้ข้อสรุปจึงตั้งชื่อคณะพระภิกษุที่ปฏิบัติศาสนกิจนี้ว่า “พระ
ธรรมจาริ ก ” ตามพุ ท ธดำ � รั ส ที่ พ ระพุ ท ธองค์ ต รั ส แก่ ส าวกรุ่ น แรกที่ ส่ ง ไปประกาศ
พระศาสนาว่า “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย ฯ เปฯ เทเสถ ภิกฺขเว ธมฺมํ : ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เธอจงเที่ยวจาริกไป จงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่อ
อนุเคราะห์ชาวโลกเถิด” โดยมีสำ�นักงานส่วนกลาง ณ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ และ
ส่วนภูมิภาค ณ วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่
สำ�นักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค   มีภาระกิจในการบริหาร
จัดการฝึกอบรม จัดส่งพระธรรมจาริก ปีละ 300 – 500 รูป  ไปปฏิบัติงานตามหมู่บ้านชาวเขา
180 แห่ง  พื้นที่ 12 จังหวัดภาคเหนือและภาคกลางบางส่วน เข้าถึงชาวเขา 300,000 คนต่อปี
เป็นองค์กรหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง นอกจากพัฒนาจิตใจแล้วยังเป็น
นักสังคมสงเคราะห์  ผสมผสานคติความเชือ่ ดัง้ เดิมของชาวเขากับพระพุทธศาสนา  แลกเปลีย่ น
เรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ของชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น กะเหรี่ยง ม้ง เย้า อีก้อ ลีซอ มูเซอ
ถิ่น ขมุ ลั้วะ ไทยใหญ่ เป็นต้น นอกจากเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นผลดีต่อการปฏิบัติ
งานของหน่วยราชการ ภาครัฐต่อชาวเขาทั่วภาคเหนือส่งผลต่อความสงบสุขตามแนวชายแดน
เป็นอย่างมาก
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขาของวัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นประโยชน์
เกื้อกูลต่อสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ เกี่ยวเนื่องต่อความมั่นคง
ตามแนวชายแดนทำ�ให้ชาวเขามีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกับคนไทย มีความสามัคคี   ประกอบ
สัมมาชีพ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี กลุม่ ชาติพนั ธุร์ กั และหวงแหนในแผ่นดินไทย เป็นพลเมือง
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ดีที่ทำ�ประโยชน์แก่ประเทศชาติได้ โครงการพระธรรมจาริกสัญจรเป็นรูปแบบการดำ�เนิน
กิจกรรมจำ�เพาะในพื้นที่หมู่บ้านชนเผ่าบนพื้นที่สูงที่ยังไม่มีอาศรมพระธรรมจาริก หรือสถาบัน
พุทธศาสนาเข้าไปตัง้ อยูเ่ ป็นพืน้ ทีห่ รือหย่อมบ้านทีห่ า่ งไกลการคมนาคม โครงการพระธรรมจาริก
สัญจรจึงเปรียบเสมือนทัพหน้าที่เข้าไปแผ้วถาง เตรียมความพร้อมคนชุมชนก่อนที่กิจกรรม
อื่นๆ ด้านการพัฒนาและสวัสดิการจะตามไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของ
การดำ�เนินกิจกรรม ทั้งนี้ โดยความมุ่งหมายให้ชนเผ่าบนพื้นที่สูงได้น้อมนำ�พระธรรมคำ�สอน
ของพระพุทธศาสนา เป็นหลักในการดำ�เนินชีวิตหันมานับถือพุทธศาสนา หากพุทธศาสนา
ครอบคลุมทุกหมู่เหล่าแล้วนำ�ไปปฏิบัติตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม สังคมบนพื้นที่สูงก็จะ
เกิดสันติสุข เป็นปราการสร้างความเข้มแข็งมั่นคง ในหมู่บ้านตามตะเข็บชายแดน สังคมก็จะ
มีความเอื้ออาทรสมานฉันท์ เกียรติคุณของพระพุทธศาสนาก็จะขจรกว้างไกลไปทั่วทุกสารทิศ
มีความสุขสงบอย่างแท้จริง ปราศจากการเบียดเบียน รบราฆ่าฟัน เกิดสังคมคุณธรรมตาม
วิสัยทัศน์ “สังคมคุณธรรมในวัฒนธรรมที่หลากหลาย” จากวิถีผีสู่วิถีพุทธ เป็นการพัฒนาด้าน
จิตใจ   2) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชนเผ่าให้ดีขึ้น โดยที่พระธรรมจาริกเป็นกลไกหนึ่งของการ
ดำ�เนินงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นอกเหนือจากการเผยแผ่ธรรมะแล้วการพัฒนา
สังคมให้ชนเผ่ามีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นก็เป็นสิ่งจำ�เป็น พระธรรมจาริกจึงต้องสวมบทบาท
นักสังคมสงเคราะห์ สำ�รวจข้อมูลพืน้ ฐานเพือ่ วางแผนการพัฒนาชุมชน โดยใช้รปู แบบสายใยรัก
แห่งครอบครัว เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง สร้างภาคเครือข่าย ประสานให้เกิดการพัฒนาและจัด
สวัสดิการสังคมให้ครอบคลุม 7 มิติทางสังคมคือ การศึกษา สุขอนามัย ที่อยู่อาศัย มีรายได้ มี
งานทำ�  สวัสดิการ นันทนาการและความยุติธรรม แม้เป็นภารกิจรองแต่เป็นสิ่งจำ�เป็นของ
ประชาชนและชุมชนตามนโยบายสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า 3) เพื่อสร้างแกนนำ�ชาวพุทธใน
ชุมชนที่อยู่ห่างไกล ไม่มีวัดและอาศรม พระธรรมจาริก จึงจำ�เป็นต้องสร้างแกนนำ�ชาวพุทธ
เพื่อสื่อประสานการดำ�เนินกิจกรรมทางศาสนกิจ ศาสนพิธี ด้านศาสนกิจ นั้นเป็นตัวเชื่อม
ประสานระหว่างโครงการพระธรรมจาริก นำ�โครงการ กิจกรรมเข้าไปดำ�เนินการ เช่น   งาน
บรรพชา งานชุ ม นุ ม ยุ ว พุ ท ธ ศาสนกิ จ ชุ ม ชน บวชป่ า เป็ น ต้ น ด้ า นศาสนพิ ธี เป็ น ผู้ นำ �
ประกอบศาสนพิธีในพิธีต่างๆ เช่น ไหว้พระสวดมนต์ อาราธนาศีล อาราธนาธรรม เป็นต้น
เป้ า หมายของการดำ � เนิ น การ ปั จ จุ บั น พระธรรมจาริ ก มี พื้ น ที่ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
ทั้งหมด 13จังหวัด เช่น เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำ�พูน ลำ�ปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย ตาก
กำ�แพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ์ และกาญจนบุรี โดยมีศูนย์อบรมฯ จำ�นวน 17 ศูนย์ อาศรม
297 แห่ง พระธรรมจาริก พระทดลองงาน และบัณฑิตอาสา จำ�นวนทั้งสิ้น 303 รูป โดยมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับการศึกษา การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
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จิตใจและปัญญาของกลุ่มชาวเขาและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือ
รูปแบบและกิจกรรมการดำ�เนินการ จัดเวทีสัมมนา อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักพุทธธรรม วิธีการทำ�งานในเชิงการพัฒนาและสังคมสงเคราะห์ การลงพื้นที่พัฒนา
บนดอยสูง การพัฒนาพระธรรมจาริกในบทบาทต่างๆ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ สำ�รวจข้อมูล
พื้ น ฐานเพื่ อ วางแผนการพัฒนาชุมชน โดยใช้ รู ปแบบสายใยรั ก แห่ ง ครอบครั ว การสร้ า ง
ชุมชนเข้มแข็ง การสร้างภาคเครือข่าย ประสานให้เกิดการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมให้
ครอบคลุม 7 มิติทางสังคมคือ การศึกษา สุขอนามัย ที่อยู่อาศัย มีรายได้ มีงานทำ�  สวัสดิการ
นันทนาการและความยุติธรรม และการพัฒนากระบวนการกลุ่มเพื่อสังคม เป็นต้น
ผลลัพธ์ของการดำ�เนินการ ชนเผ่าบนพื้นที่สูงได้น้อมนำ�พระธรรมคำ�สอนของพระพุทธ
ศาสนา เป็นหลักในการดำ�เนินชีวิตหันมานับถือพุทธศาสนา มีการนำ�หลักเบญจศีล เบญจธรรม
ไปปฏิบัติ มีการพัฒนาและอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันแก้ไขยาเสพติด การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การสร้างความเข้มแข็งมั่นคงในหมู่บ้านตามตะเข็บชายแดน โครงการธรรมจาริก
มีความเข้มแข้งและสานต่อเจตนารมณ์ของพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนา
บนพื้นที่สูง
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พื้นที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ
เชียงใหม่ โครงการธรรมจาริกชาวเขา
(ธรรมะห่มดอย)  
วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่
ประเด็นสุขภาพ
- การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  แบบบูรณาการ
- การพัฒนาจิตใจเชิงพุทธ
  สำ�หรับชนเผ่า
- การพัฒนาความรู้
  และปัญญาแห่งการ
  อยู่ร่วมกัน
- การสร้างสังคมแห่ง
  ความเอื้ออาทร
  การแบ่ง การสงเคราะห์
  การส่งเสริมการพัฒนา
  ที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1) เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา
โดยความมุ่งหมายให้ชนเผ่า
บนพื้นที่สูงได้น้อมนำ�
พระธรรมคำ�สอนของ
พุทธศาสนาเป็นหลัก
ในการดำ�เนินชีวิต
2) เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชนเผ่าให้ดีขึ้น
3) เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
สร้างภาคเครือข่าย
ประสานให้เกิดการพัฒนา
และจัดสวัสดิการสังคม
ให้ชนเผ่าครอบคลุม 7 มิติ
ทางสังคม คือ การศึกษา
สุขอนามัย ที่อยู่อาศัย
มีรายได้ มีงานทำ� 
สวัสดิการ นันทนาการ
และความยุติธรรม
4) เพื่อสร้างแกนนำ�
ชาวพุทธในชุมชนที่อยู่
ห่างไกล ไม่มีวัดและ
อาศรมบนดอยสูง
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กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย
- พระสงฆ์ในโครงการธรรมจาริก   
พระทดลองงาน และบัณฑิต
  อาสา จำ�นวนทั้งสิ้น 303 รูป
- ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน
  ของพระธรรมจาริก 13 จังหวัด
  เช่น เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
  ลำ�พูน ลำ�ปาง แพร่ น่าน
  พะเยา เชียงราย ตาก
  กำ�แพงเพชร สุโขทัย
  เพชรบูรณ์ และกาญจนบุรี
  โดยมีศูนย์อบรม จำ�นวน
  17 ศูนย์ อาศรม 297 แห่ง
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- คณะสงฆ์จังหวัดภาคเหนือ
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
  ราชวิทยาลัย
- สถาบันโพธิยาลัย
- มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนา
  แก่ชนถิ่นกันดาร
- มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชน
  บนพื้นที่สูง

การบูรณาการหลักพุทธธรรม โครงการเน้นการใช้หลัก “จักร 4” เป็นแนวทางในการ
ดำ�เนินการโดยมีการพัฒนาให้สถานที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ (ปฏิรูปเทสวาสะ) ถึงแม้ว่าจะอยู่
ในถิ่นธุรกันดาร ให้มีการคบสัตบุรุษและพบพระพุทธศาสนา (สัปปุริสูสังเสวะ) เพื่อจะนำ�พา
ตนเองไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นตามหลักการตั้งตนไว้ชอบ (อัตตสัมมาปณิธิ) และหลักการสร้าง
ความดีงามอย่างต่อเนื่อง (ปุพเพกตปุญญตา) เพื่อให้มีการพัฒนาการเรียนรู้และสุขภาวะของ
บุคคลและสังคม
4.1.3 จังหวัดพิษณุโลก
คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกได้ดำ�เนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ในจังหวัดเพื่อสร้าง
รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้มีความเหมาะสม 1 โครงการ
4.1.3.1 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลก
โครงการนี้เกิดขึ้นโดยเจตนารมณ์ของเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกที่จะดำ�เนินการตามมติมหาเถร
สมาคมที่ 143/2546 ให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการจัดประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค/จังหวัดพิษณุโลก จึงจัดให้มีการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการขึ้น
โดยให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะมีประสบการณ์แลก เปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
และมีเจตคติที่ดีในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และให้บริการการจัดการวัดให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น อันจะนำ�มาซึ่งคุณประโยชน์ของการบริหารกิจการคณะสงฆ์และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์โครงการ  เพื่อทบทวนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ แนวความคิด
ทัศนคติ และมีความริเริ่มสร้างสรรค์ ในการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ที่จำ�เป็นในการแก้ไขปัญหา ประสบการณ์ในการประสานงาน และบริหารงานกิจการคณะสงฆ์
ภายในภาค จังหวัด อำ�เภอ ตำ�บล เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจในตำ�แหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เพื่อให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
เป้าหมายของโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ 6 ประการ เพื่อให้แนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับศาสตร์สมัยใหม่ แก่
พระสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลกจำ�นวน 525 รูป โดยแบ่งเจ้าคณะอำ�เภอ 9 รูป รองเจ้าคณะอำ�เภอ
10 รูป เลขานุการเจ้าคณะอำ�เภอ 8 รูป เจ้าคณะตำ�บล 78 รูป รองเจ้าคณะตำ�บล 7 รูป รวม
112 รูป และระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รวม 413 รูป โดยมุ่งหวังให้
พระสังฆาธิการที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความสามารถ ศักยภาพไปพัฒนาวัดของตนเองให้เกิด
ประสิทธิผลมากที่สุด
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รูปแบบและกิจกรรมการดำ�เนินการ ประกอบด้วย การประชุม สัมมนา ถวายความรู้
พระสังฆาธิการ การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การศึกษาเพื่อการพัฒนาเชิงประเด็น
ในด้านต่างๆ เช่น ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม ปกครองและกำ�หนดการ
บรรพชาสามเณร การควบคุมและส่งเสริมการศาสนาศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่
การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ การรักษาหลักพระธรรมวินัยของ
พระพุทธศาสนา การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
โดยเฉพาะตามหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน คือ  การปกครอง การศึกษา การเผยแผ่
การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณสงเคราะห์ และการสาธารณูปการ โดยพระสังฆาธิการ
ต้องมีความเข้าใจและสนองงานของมหาเถรสมาคมให้เป็นไปตามกฎระเบียบ มติ ประกาศ
กฎหมาย ความพร้อมและศักยภาพของวัดในเรื่องของภารกิจหลักทั้ง 6 ด้านให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กำ�หนดไว้
ผลลัพธ์ของการดำ�เนินการ พระสงฆ์ เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
จะได้ทบทวนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ แนวคิด เจตคติในการทำ�งานพระศาสนา
มีความริเริม่ สร้างสรรค์ในการบริหารและการจัดการวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
มีการเพิ่มพูนทักษะที่จำ�เป็นในการนำ�ไปแก้ไขปัญหา ได้มีความรู้ความเข้าใจและนำ�ไปใช้ใน
กฎ ระเบียบข้อบังคับ และมติมหาเถรสมาคม ได้อย่างถูกต้องตรงกัน มีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ และได้มีการประสานงานในกิจการคณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิผล
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ
พื้นที่
พิษณุโลก โครงการประชุม
สัมมนาพัฒนา
ศักยภาพพระสังฆาธิ
การจังหวัดพิษณุโลก
ประเด็นสุขภาวะ
- การบริหารจัดการ
  สภาพแวดล้อม
- การพัฒนาจิตใจและ
  ความปรารถนาดีใน
การพัฒนาสังคม
- การพัฒนาความรู้
และระบบการบริหาร
จัดการในกิจการคณะ
สงฆ์ 6 ประการ คือ
การปกครอง
การศึกษา การเผยแผ่
การศึกษาสงเคราะห์
การสาธารณสงเคราะห์
และการสาธารณูปการ
- การสร้างเครือข่าย
  พระสงฆ์ในจังหวัด

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา
1) เพื่อทบทวนความรู้
ความสามารถ
ประสบการณ์
แนวความคิด ทัศนคติ
และมีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ ในการบริหาร
งานกิจการคณะสงฆ์
ของพระสงฆ์
2) เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ที่จำ�เป็นในการแก้ไข
ปัญหา ประสบการณ์
ในการประสานงาน
และบริหารงานกิจการ
คณะสงฆ์ภายในภาค
จังหวัด อำ�เภอ ตำ�บล
3) เพื่อให้มีความรู้และ
เข้าใจในตำ�แหน่งหน้าที่
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้มี
ความมั่นใจในการปฏิบัติ
หน้าที่
4) เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน
ระหว่างพระสงฆ์
ในจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มเป้าหมาย
- พระสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลก
จำ�นวน 525 รูป โดยแบ่งเจ้า
คณะอำ�เภอ 9 รูป รองเจ้าคณะ
อำ�เภอ 10 รูปเลขานุการเจ้า
คณะอำ�เภอ 8 รูป เจ้าคณะ
ตำ�บล 78 รูป รองเจ้าคณะ
ตำ�บล 7 รูป รวม 112 รูป และ
ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รวม 413 รูป
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
  ราชวิทยาลัย วิทยาสงฆ์
  พุทธชินราช
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มูลนิธิวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร พิษณุโลก

การบูรณาการหลักพุทธธรรม โครงการนี้ได้ประยุกต์ใช้หลัก “หลักอปริหานิยธรรม 7”
และ “หลักสามัคคี” ในการดำ�เนินการโดยเน้นการประชุมปรึกษาหารือในกิจการคณะสงฆ์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสามัคคีของหมู่คณะ มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ
ที่ เ หมาะสม มี ก ารวิ เ คราะห์ ปั ญ หา การทำ � งานของคณะสงฆ์ เพื่ อ ประโยชน์ แ ละความ
พร้อมเพรียงของหมู่คณะ รวมทั้งการยกย่องเชิดชูบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ
งานเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์์ต่อการพัฒนาสังคมและการเสริมสร้างสุขภาวะของสังคม
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4.1.4 จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่และภาคีการพัฒนาได้ดำ�เนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพระพระพุทธศาสนา 2 โครงการ คือ
4.1.4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร และประชาชน เยาวชน
จังหวัดแพร่ (โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์) โครงการเกิดขึ้น
ด้วยมองว่า สังคมปัจจุบนั เต็มไปด้วยการแข่งขันแย่งชิง มุง่ เอาชนะกันมากขึน้ โดยมีผลประโยชน์
เป็นแรงจูงใจ คนส่วนใหญ่จึงตอบสนองความต้องการของตนเองและพวกพ้องในทุกวิถีทาง
ที่ไม่คำ�นึงถึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดีต่อสังคมแต่ประการใด ในท่ามกลางกระแสการแข่งขันและ
การช่วงชิง ผลประโยชน์ระหว่างกันนั้นยังมีกลุ่มบุคคลและองค์กรการกุศลส่วนหนึ่งที่อุทิศตน
โดยเสียสละทั้งกำ�ลังกายและกำ�ลังทรัพย์เพื่อพระพุทธศาสนาด้วยเล็งเห็นว่าหลักธรรมคำ�สอน
ทางพระพุทธศาสนานั้นมีคุณค่าสูง ที่ควรประพฤติปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็จะประสบแต่
ความสุขความเจริญ เป็นคนดีของครอบครัว ของสังคมและของประเทศชาติ ในยุคโลกาภิวัฒน์
จะเห็นได้ว่าเยาวชนให้ความสนใจวัตถุนิยมจนละเลยการปฏิบัติตามหลักธรรมคำ �สอนทาง
ศาสนา มุ่งความรู้ด้านอื่นมากกว่านำ�ความรู้คู่คุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน ตลอดจนใช้เวลา
ว่างในทางทีไ่ ม่เหมาะสมกับวัยของตน อันมีผลทำ�ให้เกิดปัญหาสังคมในกลุม่ เยาวชน ได้แก่ ปัญหา
ยาเสพติ ด ซึ่ ง ปั ญ หายาเสพติ ด ในกลุ่ ม เยาวชนนั้ น เป็ น เพราะขาดการปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรมตั้งแต่เยาว์วัย  
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในฐานะเป็นศูนย์ศึกษาสงเคราะห์ที่มีภารกิจ
สนองงานด้านพระพุทธศาสนา ในเรือ่ งเกีย่ วกับการเสริมสร้างศาสนศึกษา และปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ภิกษุ สามเณร และประชาชนเยาวชน ได้ใช้เวลาในการศึกษาศาสนธรรมและ
ร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยมุ่งเน้นเรื่องการให้การศึกษาตระหนักในการเป็นคนดี
แต่การสร้างคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมนั้น จะต้องได้รับการฝึกอบรมแต่เยาว์วัย ซึ่งวิถี
ชีวิตของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ยึดมั่นในหลักคำ�สอนศาสนาอย่างเคร่งครัด จึงจำ�เป็น
ต้องฝึกอบรมเยาวชนโดยวัด เป็นสถานศึกษาด้านส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ใช้ชื่อว่า “ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์” ดังนั้นเห็นสมควรจัดทำ�  “โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติศาสนกิจ
อย่างสม่ำ�เสมอโดยมีหลักการที่สำ�คัญ คือ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการใช้เวลา
อย่างสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่น สนองความต้องการของผู้เรียนรู้ ชุมชน สังคม และประเทศ
ชาติ  มีความสอดคล้องกับความเปลีย่ นแปลงทางด้านการศึกษาในระบบโรงเรียนและการ จัดการ
ศึกษาของคณะสงฆ์ไทย เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มีความรู้ความเข้าใจในศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยที่มี
พระพุทธศาสนาเป็นแนวนำ�  ดังนั้น คณะสงฆ์แพร่จึงได้ดำ�เนินการตามโครงการดังกล่าว เพื่อ
นำ�ไปสู่การเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
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วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนได้ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนาพุทธ และสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�
วันได้อย่างมีความสุขเคารพระเบียบและกฎเกณฑ์ของสังคม เพื่อให้รู้จักพึ่งตนเอง /รู้จักมัธยัสถ์
/รู้จักบำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาด้านศาสนา พัฒนาจิตเจริญปัญญา
และสามารถประกอบศาสนกิจในชีวิต ได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนา เสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
เป้าหมายของโครงการ มุ่งพัฒนาผู้บริหาร พระภิกษุ, สามเณร, และประชาชน, เยาวชน
ผู้สนใจ ในเขตพื้นที่ 8 อำ�เภอในจังหวัดแพร่ จำ�นวน 50 รูป/คน เพื่อพัฒนาเป็นแกนนำ�การ
พัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และกลุ่มนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์จำ�นวน
100 รูป/คน โดยมีเป้าหมายหลัก คือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้เห็นคุณค่าของการบำ�เพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนาเป็น
กุศโลบายในการหลอมรวมความสมัครสมานสามัคคีและยึดถือเป็นแบบอย่าง และเพื่อพัฒนา
สมรรถนะของคณะสงฆ์ครูผู้สอนในการเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อเป็นแกนนำ�ในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการ
รูปแบบและกิจกรรมการดำ�เนินการ ประกอบด้วย กิจกรรมประชุมเสวนาผู้บริหารครู
ผู้สอนโรงเรียนในกลุ่ม 18 แห่งเพื่อเป็นแกนนำ�ในการพัฒนาเยาวชน กิจกรรมพัฒนาจิตเจริญ
ปัญญานักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กิจกรรมการพัฒนาเพื่อสังคม จิตอาสา
พัฒนาสังคม กิจกรรมการเรียนรู้จากภายใน เป็นต้น
ผลลัพธ์ของการดำ�เนินการ เยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาจิต
เจริญปัญญาและความรู้ด้านศาสนาพุทธโดยทั่วถึง ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำ�ความรู้ด้าน
ศาสนาไปเผยแพร่ต่อสังคมและเป็นการส่งเสริมสุขภาวะด้านกายและจิตของเยาวชนในชุมชน
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในจังหวัดแพร่ได้ขยายกิจกรรมไปสู่การเรียนรู้และ
การปฏิบัติในพื้นที่ โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในวิชาการทางพระพุทธศาสนา
ในฐานะเป็นบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนาตามสมควรแก่วัย มีความศรัทธาและเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาและแบบอย่างการบำ�เพ็ญคุณความดี มีความรู้ความเข้าใจศาสนปฏิบัติและ
พิธีกรรม ทางพระพุทธศาสนา สามารถปฏิบัติตนและกล้าแสดงออกในกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
พุทธศาสนพิธีได้อย่างถูกต้องและองอาจ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในการ
ดำ�เนินชีวติ มุง่ มัน่ พัฒนาตนเองให้รงุ่ เรืองด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รูจ้ กั บริหารตนและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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พื้นที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
แพร่ โครงการพัฒนาคุณภาพ 1) เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร
การศึกษาแก่พระภิกษุ
ครูผสู้ อน ได้ประยุกต์ใช้
สามเณร และประชาชน หลักพุทธธรรมและ
เยาวชน จังหวัดแพร่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษา ในการเสริมสร้างสุขภาวะ
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์)   และการเรียนรู้ของนักเรียน
ประเด็นสุขภาวะ
- การพัฒนาจิตอาสา
- การใช้ชีวิตแบบพอเพียง
- การแก้ปัญหายาเสพติด
- การพัฒนาจิตใจ
- การพัฒนาความรู้และ
ปัญญาทางพุทธศาสนา
- การสร้างสังคมในระดับ
ชุมชน ครู นักเรียน

2) เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนได้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักพุทธธรรม
สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำ�วันได้อย่าง
มีความสุข เคารพระเบียบ
และกฎเกณฑ์ของสังคม
3) เพื่อให้รู้จักพึ่งตนเอง /
รู้จักมัธยัสถ์ /รู้จักบำ�เพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่อ
เพื่อนมนุษย์
4) เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษา
ด้านศาสนาพัฒนาจิต
เจริญปัญญาและสามารถ
ประกอบศาสนกิจในชีวิต
ได้อย่างถูกต้องตามแนว
พระพุทธศาสนา

กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย
- พระภิกษุ ครู และประชาชน,
  เยาวชนแกนนำ�ผู้สนใจ ในเขต
  พื้นที่ 8 อำ�เภอในจังหวัด
  แพร่ จำ�นวน 50 รูป/คน
- นักเรียนศูนย์ศึกษา
  พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
  จำ�นวน 100 คน
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
- โรงเรียนวิถีพุทธ
- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
  วันอาทิตย์
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
  ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
- วัดพระธาตุช่อแฮ
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

การบูรณาการหลักพุทธธรรม โครงการนี้ได้นำ�  “หลักไตรสิกขา” มาประยุกต์ใช้โดย
มุ่งหวังให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวปฏิบัติตามหลักศีล 5 สมาธิ
และปัญญา หากเยาวชนได้มีการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 ไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่นเดือนร้อน มีปกติของความประพฤติที่ดีย่อมจะนำ�พาตนเองไปสู่การเรียนรู้ การอยู่ร่วมกัน
ของคนในสังคมได้ และหากมีสมาธิและปัญญาในการพัฒนาตนแล้วย่อมจะสามารถดำ�รงตน
อย่างมีความสุข สามารถขยายผลไปยังบุคคลที่ใกล้ชิดได้
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4.1.4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยอบรมประชาชนประจำ�จังหวัด อำ�เภอ
และตำ�บล (อปจ., อปอ., อปต.) ของคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ เกิดขึ้นตามนโยบายของ
มหาเถรสมาคมที่ให้มีหน่วยอบอมประชาชนประจำ�ตำ�บล โดยมองว่า นับตั้งแต่โบราณกาลมา
วัดนอกจากจะเป็นสถานที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรในการศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติ
ศาสนกิจต่างๆแล้วยังเป็นสถานที่สำ�หรับบำ�เพ็ญกุศลและเป็นรวมของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งยังเป็นสถานที่สำ�หรับดำ�เนินการฝึกอบรม แนะนำ�  สั่งสอนให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์
ประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรื่องในทุกๆ ด้าน ที่ไม่ขัด
กฎหมาย ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ด้วยเหตุนี้วัดจึงเป็นที่ตั้งของหน่วยอบรม
ประชาชนประจำ�ตำ�บล เพื่อให้เป็นหน่วยช่วยเหลือประชาชนประจำ�ตำ�บลนั้นๆ โดยมอบให้
พระสงฆ์ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทุกวัดทุกตำ�บลทั่วราชอาณาจักร
ได้พร้อมเพรียงกันบำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์อันจำ�อำ�นวยประโยชน์สุขแก่ชุมชนในท้องถิ่น
นั้นๆ ตามสมควร ระดับจังหวัดเรียกว่า “อปจ.” ระดับอำ�เภอเรียกว่า “อปอ.” และระดับ
ตำ�บลเรียกว่า “อปต.”
หน่วยอบรมประชาชนประจำ�ตำ�บล (อปต.) คือ หน่วยช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้
ประชาชนช่วยเหลือตนเองได้ตามสมควรแก่อัตภาพ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 5 ประการคือ
เพื่อสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำ�บลที่
หน่วยอบรมประชาชนประจำ�ตำ�บลตั้งอยู่ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ช่วยเหลือตนเองได้พัฒนา
ตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ประสานงานระหว่างวัดบ้านและหน่วยราชการในการที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ
ก้าวหน้าในทุกๆด้าน เช่น ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อเป็นศูนย์รวม
ความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมคิดร่วมทำ�จะนำ�ชาติให้เจริญ เพื่อเป็นศูนย์รวมพลัง
ในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข และเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ซึ่งทางคณะสงฆ์เอง
ต้องปฏิบัติหน้าที่และรับภาระหนักในหลาย ๆ ด้าน
ในงานด้านเผยแผ่ โดยเจ้าคณะจังหวัดแพร่ได้ให้ความสำ�คัญในงานเผยแผ่และภารกิจ
ด้านการประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้รับทราบในทุกๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย
มุง่ เน้นให้ประชาชนได้มคี วามรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม แล้วน้อมนำ�ไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจำ�วัน
ได้มอบนโยบายแก่คณะสงฆ์จังหวัดแพร่เป็นภารกิจสำ�คัญที่ต้องปฏิบัติ คือ การเผยแผ่ธรรม
ที่คณะสงฆ์ร่วมกับกรมการศาสนาจัดให้ดำ�เนินการในรูปแบบ “หน่วยอบรมประชาชนประจำ�
ตำ�บล (อ.ป.ต.)” “การอบรมจริยธรรมนักเรียน ข้าราชการและประชาชน” “การอบรมครู
จริยศึกษา” “การส่งเสริมหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม”“การส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะ
ผู้เยาว์” “งานพระจริยานิเทศ” “งานพระธรรมทูต” และโครงการต่าง ๆ ที่วัดสามารถจัดได้
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ตามศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “หน่วยอบรมประชาชนประจำ�จังหวัด/อำ�เภอ/ตำ�บล
((อ.ป.จ.) (อ.ป.ภ.) (อ.ป.ต.)” จังหวัดแพร่มีทั้งหมด 87 หน่วยและบรรลุผลการดำ�เนินงานได้รับ
รางวัลในระดับจังหวัด/ระดับภาคและระดับประเทศ คือ หน่วยอบรมประชาชนวัดหนองม่วงไข่  
อำ�เภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่และวัดสัมฤทธิบุญ อำ�เภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ คณะสงฆ์จังหวัด
แพร่ จึงได้นำ�โครงการนี้มาบูรณาการเพื่อต้องการสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเสริมสุขภาวะ
และการเรียนรูข้ องสังคมตามแนวพุทธศาสตร์เชิงบูรณาการพัฒนาและสงเคราะห์และอนุเคราะห์
ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำ�บลที่หน่วยอบรมประชาชนประจำ�
ตำ�บลตั้งอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ช่วยเหลือตนเอง ได้พัฒนาตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่ถูก
ต้องตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้น ทางคณะกรรมการฝ่ายการเผยแผ่คณะสงฆ์
จังหวัดแพร่ จึงพิจารณาเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีศักยภาพเพียงพอที่จะให้การ
สนับสนุนงบประมาณดังกล่าวได้จงึ ได้จดั ทำ�โครงการนีข้ น้ึ มาเพือ่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของหน่วยอบรมประชาชน
ประจำ�ตำ�บลจำ�นวน 87 แห่ง ให้มีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองสืบไป เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
คณะสงฆ์ในหน่วยอบรมประชาชนในการเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อเป็นแกนนำ�ในการสร้างเสริม
สุขภาวะและการเรียนรูข้ องสังคมตามแนวพุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ เพือ่ พัฒนาและสงเคราะห์
และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักสุขภาวะ 4 ประการ คือ สุขกาย สุขใจ พลานามัย
สมบูรณ์ เพิ่มพูนงานอดิเรก โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำ�บลที่หน่วยอบรมประชาชน
ประจำ�ตำ�บลตั้งอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ช่วยเหลือตนเอง ได้พัฒนาตนเองให้เป็นไปใน
ทิศทางที่ถูกต้องตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ
เป้าหมายของโครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของหน่วยอบรมประชาชน
ประจำ�ตำ�บลจำ�นวน 87 แห่ง ให้มีความเข้มแข็ง โดยมุ่งหมายให้พระสังฆาธิการมีแนวทาง
การดำ�เนินการที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางสงคม
รูปแบบและกิจกรรมการดำ�เนินการ ประกอบด้วย การตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงาน
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำ�เนินการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านหลักพุทธธรรม
แก่พระสงฆ์ในการพัฒนาหน่วย อปต. ดำ�เนินกิจกรรมและกระบวนการกลุม่ การพัฒนาโครงการ
ที่หน่วยอบรมประชาชนประจำ�ตำ�บลรับผิดชอบ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ การพัฒนา
เชิงความรู้ เป็นต้น
ผลลัพธ์ของการดำ�เนินการ หน่วยอบรมประชาชนประจำ�จังหวัดแพร่ อำ�เภอและตำ�บล
มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น มีการสร้างความสัมพันธ์ในคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยอบรมประชาชนมีขวัญและกำ�ลังใจในการปฏิบัติงานในการ
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เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูข้ องสังคมตามแนวพุทธศาสนา และทำ�ให้ประชาชนในท้องถิน่
ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ทำ�ให้ชุมชนเกิดสันติสุข
และสามารถนำ�หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
การบูรณาการหลักพุทธธรรม โครงการนี้ประยุกต์ใช้ “หลักศรัทธากับปัญญา” ที่มองว่า
การที่บุคคลจะมีศรัทธาต่อสิ่งต่างๆ นั้น จะต้องประกอบด้วยปัญญา มิใช่การเชื่อถือ นับถือ
โดยไร้เหตุผลจะต้องมีปัญญาประกอบ ดังนั้น การให้หน่วยอบรมประชาชนมีความเข้าใจ
เกีย่ วกับหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเบือ้ งต้น เพือ่ สร้างศรัทธาของประชาชนก่อนจะนำ�ไปสู่
การเรียนรู้ด้วยปัญญา โดยมีการพัฒนาตนเองตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา รวมถึงหลักธรรมอื่นๆ
เช่น ความอดทน การมีความขยันหมั่นเพียร เป็นต้น โดยเฉพาะการเสริมสร้างสัมมาชีพของ
บุคคลและสังคม
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พื้นที่
แพร่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพ
หน่วยอบรมประชาชน
ประจำ�จังหวัด อำ�เภอ
และตำ�บล
(อปจ.,อปอ., อปต.) ของ
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
ประเด็นสุขภาวะ
- การพัฒนาตามหลัก
  สุขกาย สุขใจ มี
  พลานามัยสมบูรณ์
- เพิ่มพูนงานอดิเรก
- การเพิ่มสัมมาชีพ
- การพัฒนาปัญญา
  ด้านการใช้ชีวิตและ
  ความสมดุล
- การพัฒนาสังคมแห่ง
  สุจริตตามหลักพุทธ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1) เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของ
หน่วยอบรมประชาชน
ประจำ�ตำ�บลจำ�นวน
87 แห่ง
2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
คณะสงฆ์ในหน่วยอบรม
ประชาชนในการ
เสริมสร้างสุขภาวะ
เพื่อเป็นแกนนำ�ในการ
สร้างเสริมสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคม
3) เพื่อพัฒนาสงเคราะห์
และอนุเคราะห์ประชาชน
ในท้องถิ่นตามหลัก
สุขภาวะ 4 ประการ คือ
สุขกาย สุขใจ
พลานามัยสมบูรณ์
เพิ่มพูนงานอดิเรก
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กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย
- พระสังฆาธิการ  พระสงฆ์
  แกนนำ� พื้นที่ 87 ตำ�บล
  จำ�นวน 120 รูป
- ประชาชนในพื้นที่ 87 ตำ�บล
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
  ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
- วัดในจังหวัดแพร่
  จำ�นวน 50 วัด
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  แพร่

4.2 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะสงฆ์ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) คณะผูว้ จิ ยั ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาได้พฒ
ั นาโครงการเพือ่ เสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาจำ�นวน 4 โครงการ ดังนี้
4.2.1 คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ได้แก่
4.2.1.1 โครงการล้างพิษกายสลายพิษใจ ศูนย์สุขภาพพุทธรักษา อำ�เภอโคกโพธิ์ชัย
จังหวัดขอนแก่น
4.2.2 คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่
4.2.2.1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคณะสงฆ์ร้อยเอ็ด
4.2.3  คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่
4.2.3.1 โครงการเสริมสร้างความความสุขและการเรียนรู้ของวัดป่าสุขสมบูรณ์
4.2.4  คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่
4.2.4.1 โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนตาม
โครงการหมู่บ้านคุณธรรมต้นแบบให้ยั่งยืน
4.2.1 จังหวัดขอนแก่น
คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นและภาคประชาชนได้กำ�หนดโครงการต้นแบบ 1 โครงการ คือ
4.2.1.1 โครงการการล้างพิษกายสลายพิษใจ ศูนย์สุขภาพพุทธรักษา อำ�เภอโคกโพธิ์ชัย
จังหวัดขอนแก่น โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อการดูแลสุขภาพ ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์
ประกอบไปด้วยรูปธรรมและนามธรรม หรือทีป่ ระกอบไปด้วยกายและใจ ถ้ามนุษย์คนใดเกิดมา
มีรา่ งกายและจิตใจทีส่ มบูรณ์ถอื ได้วา่ เป็นบุคคลทีโ่ ชคดี ซึง่ เราจะเห็นได้วา่ สิง่ แรกทีม่ นุษย์ทกุ คน
ปรารถนาคือการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่สิ่งที่มนุษย์
ทุกคนไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงไปได้คือโรคภัยไข้เจ็บ ส่วนโรคที่เกิดนั้นมีทั้งมีโรคทางกายและใจ
เมือ่ เป็นเช่นนีก้ ารรักษาโรคจำ�เป็นต้องรักษาทัง้ สองทางควบคูก่ นั จึงจะเป็นการรักษาโรคครบมิติ
แต่การรักษาโรคที่ผ่านมา มักให้ความสำ�คัญเฉพาะโรคทางกายเท่านั้น นอกจากนี้การที่คน
ในสังคมต้องคำ�นึงถึงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและภาระทางครอบครัว ส่งผลให้ละเลยต่อการใส่ใจ
สุขาพของตนเอง
ศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน บ้านโนนงาม ตำ�บลนาแพง อำ�เภอ
โคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น มีการดำ�เนินงานที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ ภายใต้การดูแลสุขภาพและ
การรักษาโรคต่างๆ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยการรักษาโรคทางกายและใจ เพราะ
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หลักคิดทางพระพุทธศาสนาที่เห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาจากสองสาเหตุ คือ โรคที่เกิดขึ้น
เพราะกรรมเก่าและโรคที่เกิดขึ้นจากการกระทำ �ในปัจจุบัน วิธีการรักษาของโรคที่เกิดจาก
พฤติกรรมปัจจุบัน ต้องรักษาด้วยการกระทำ�ในปัจจุบัน ส่วนโรคที่เกิดมาจากกรรมในอดีต
ต้องรักษาโดยการละกรรม เมือ่ เป็นเช่นนีศ้ นู ย์การเรียนรูส้ ขุ ภาพแบบผสมผสาน จึงได้จดั กิจกรรม
การเรียนรู้หรือที่เรียกว่าการดูสุขภาพ ทั้งทางกายและใจไปพร้อมๆ กัน โดยใช้ชื่อโครงการว่า
โครงการล้างพิษกายสลายพิษใจ
ปัจจุบันนั้นคณะสงฆ์และชาวบ้านในจังหวัดขอนแก่น ก�ำลังประสบปัญหาในด้านการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากปัจจัยหลายๆ อย่าง คือ สาเหตุประการที่หนึ่ง
ได้แก่ความไม่เข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อจะไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ประการที่สอง
ได้แก่การไม่รสู้ าเหตุของโรคทีเ่ กิดขึน้ กับตนเอง และประการทีส่ ามได้แก่การไม่รวู้ ธิ ใี นการรักษา
สุขภาพหรือรักษาโรค จึงท�ำให้แพทย์ทางเลือกเข้ามามีส่วนส�ำคัญในการดูแลสุขภาพและ
รักษาโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี้พระสงฆ์และชาวบ้าน ยังขาดองค์ความรู้ดูแลรักษาสุขภาพ
จากการศึกษาของ โสวิทย์ บ�ำรุงภักดิ์ (2557) โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจยั พุทธศาสตร์และ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ
แบบผสมผสาน บ้านโนนงาม ต�ำบลนาแพง อ�ำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น ได้พบว่า
สถานที่นี้จะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการดูแลสุขภาพให้กับพระสงฆ์และชุมชนในพื้นที่ให้มีระดับ
สุขภาวะที่ดี ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากบทบาทการเป็นแกนน�ำส�ำคัญของหน่วยงานแพทย์
ทางเลือก คณะสงฆ์อ�ำเภอน�้ำหนาวและพระสงฆ์ในพื้นที่
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการ
มีส่วนร่วมของพระสงฆ์ กรณีศูนย์การเรียนรู้ดูแลสุขภาพแบบผสมผสานของคณะสงฆ์และ
ชาวบ้านโนนงาม ต�ำบลนาแพง อ�ำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการที่เปิดใหม่
ของคณะแพทย์ทางเลือก ที่ร่วมมือกับคณะสงฆ์อ�ำเภอน�้ำหนาว ในการสร้างศูนย์การเรียนรู้ขึ้น
เพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิปัญญาด้านสุขภาพของชุมชน ซึ่งต้องอาศัยองค์กรต่างๆ ช่วยกันผลักดัน
การเรียนรู้ระหว่างพระสงฆ์กับสังคมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของคนในชุมชนให้ยั่งยืนในอนาคต
ภายใต้การส่งเสริมของโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนา สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ คณะ
สงฆ์จังหวัดขอนแก่น จึงเกิดการสนับสนุนคณะสงฆ์และชาวบ้านโนนงาม ตำ�บลนาแพง อำ�เภอ
โคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น ในการเปิดศูนย์การเรียนรู้แบบผสมผสานขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้และสามารถสร้างเครือข่ายพระสงฆ์แกนนำ�ในการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน ไปยังเขต
พืน้ ทีต่ า่ งๆ ในจังหวัดขอนแก่น และในจังหวัดอืน่ ใกล้เคียง จนกระทัง่ นำ�ไปสูก่ ารเป็นรูปแบบการ
รักษาสุขภาพตามแนวพระพุทธศาสนา เพือ่ เสริมสร้างสุขภาวะให้พระสงฆ์และชุมชน อันเป็นการ
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ช่วยส่งเสริมให้คณะสงฆ์และประชาชนของจังหวัดขอนแก่นให้มีกาย จิต ปัญญา สังคมที่ดี มี
ความเสียสละ ความสามัคคี ความเคารพนับถือกันและกัน โดยเฉพาะการมีพระสงฆ์เป็นแกนนำ�
สำ�คัญในการพัฒนาต่อไปได้
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาทางร่างกายและจิตใจของผู้เข้าร่วม
โครงการล้างพิษกายสลายพิษใจของศูนย์สขุ ภาพพุทธรักษา อ.โคกโพธิช์ ยั จ.ขอนแก่น เพือ่ ศึกษา
กระบวนการล้างพิษกายสลายพิษใจของศูนย์สุขภาพพุทธรักษา อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น เพื่อ
ศึกษาผลรับที่เกิดจากการเข้าโครงการล้างพิษกายสลายพิษใจ ของศูนย์สุขภาพพุทธรักษา
อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น
เป้าหมายของโครงการ ในเชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 เห็นความสำ�คัญ
ในการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน เกิดจิตสำ�นึกที่ดีและตัดสินใจร่วมเป็นเครือข่ายในการดูแล
สุขภาพแบบผสมผสานขึ้นในชุมชนของตนเอง ได้เรียนรู้ร่วมกันในการเสริมสร้างสุขภาพแบบ
ผสมผสานในชุมชนและเสนอรูปแบบสุขภาวะต่างๆ ในชุมชนของตน และเกิดเครือข่ายเสริม
สร้างสุขภาพแบบผสมผสาน โดยการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมที่มีพระสงฆ์เป็นแกนนำ�สำ�คัญไม่
น้อยกว่า 20 เครือข่าย  เป้าหมายเชิงปริมาณ ได้แก่พระสงฆ์และประชาชนจำ�นวน 260 รูป/คน
ประกอบด้วย แกนนำ�ชุมชนชาวบ้านโนนงาม 10 คน ชาวบ้านโนนงาม 80 คน ผู้แทนองค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน จำ�นวน  40  คน พระสงฆ์ทเี่ จ้าคณะจังหวัดแต่งตัง้ ในเขตจังหวัดขอนแก่น
จำ�นวน 20 รูป ผู้นำ�ชุมชนที่สนใจทั่วไปจำ�นวน 50 คน และพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย จำ�นวน 60 รูป
ผลลัพธ์ของการดำ�เนินการ 1) กิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาวะทางกาย ทำ�ให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น โดยหายจากโรคภัยไขเจ็บที่เคยเป็นมาก่อน
ไม่วา่ จะเป็นโรคทีเ่ กิดขึน้ จากการพฤติกรรมสุขภาพปัจจุบนั หรือโรคทีเ่ กิดจากกรรมเก่า กระตุน้ ให้
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการรูเ้ รือ่ งเกีย่ วกับอาหารทีร่ บั ประทาน คือสามารถเลือกรับประทานอาหารทีท่ ำ�ให้
เกิดโรคและอาหารที่รักษาสุขภาพ เพราะรู้ว่าโรคทางด้านร่างกายมันมาจากการรับประทาน
อาหารเสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น เรารับประทานอาหารทีเ่ ป็นส่วนเกิดของร่างกาย และอาหารทีเ่ ป็น
สารพิษ 2) กิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาวะทางใจ สร้างความรู้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จัก
คุณค่าของชีวิตตนเอง อีกทั้งยังสร้างกิจกรรมเชิงพุทธด้วยการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้ไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมโดยการเจริญสติทำ�ให้จิตใจสงบลงและสร้างความตระหนักใน
การรู้จักใช้เหตุและผล ที่เห็นชัดเจนคือการลดความโลภ ความโกธร ความหลงให้กับคนในพื้นที่
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พื้นที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ขอนแก่น โครงการ
การล้างพิษกาย
สลายพิษใจ
ศูนย์สุขภาพ
พุทธรักษา
อำ�เภอโคกโพธิ์ชัย
จังหวัดขอนแก่น

1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา
ทางร่างกายและจิตใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการล้างพิษ
กายสลายพิษใจของศูนย์
สุขภาพพุทธรักษา
อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น
2) เพื่อศึกษากระบวนการ
ล้างพิษกายสลายพิษใจ
ประเด็นสุขภาวะ ของศูนย์สุขภาพพุทธรักษา
- การดูแลสุขภาพ อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น
กายเชิงการแพทย์ 3) เพื่อศึกษาผลรับที่เกิด
ทางเลือก
จากการเข้าโครงการ
- การดูแลจิตใจด้วย ล้างพิษกายสลายพิษใจ
  ธรรมชาติบำ�บัด ของศูนย์สุขภาพพุทธรักษา
- การสร้าง
อ. โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น
ศูนย์สุขภาพ
  พุทธรักษาเพื่อ
สังคม
- การสร้างเครือข่าย
  สุขภาพเพื่อสังคม

กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา

กลุ่มเป้าหมาย
- พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัด
  เชียงราย- พะเยา
  ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
  จากแผ่นดินไหว
  จำ�นวน 200 รูป
- ผู้ที่สนใจและเครือข่าย
ความร่วมมือในการช่วยเหลือ
  ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
  จำ�นวน 100 คน
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- คณะสงฆ์ภาค 6
- คณะสงฆ์จงหวัดเชียงราย
- คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
  ราชวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  ราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่)
- มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขต
  ภูเขา (พชภ.) โดย
  นางเตือนใจ ดีเทศน์
- กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ช่างพื้นบ้าน อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

การบูรณาการหลักพุทธธรรม โครงการนี้ประยุกต์ใช้ “หลักสติปัฏฐาน 4” และ
“หลักภาวนา” ในการดำ�เนินการ โดยมองว่า การทีบ่ คุ คลจะมีการพัฒนาได้นนั้ สุขภาพกายและ
จิตใจจะต้องมีความพร้อมก่อนที่จะพัฒนาด้านจิตใจ ปัญญา และการพัฒนาด้านสังคม ซึ่งจาก
การดำ�เนินการพบว่า พระสงฆ์และประชาชนมีการพัฒนาด้านสุขภาพกายและใจมากขึ้น
โดยมีการนำ�หลักสติมาพิจารณากายว่ายังมีสุขภาพที่ดีหรือไม่ (กายานุปัสสนา) เวทนาที่เกิดขึ้น
จากโรคภัยที่เกิดขึ้นในกายว่าเป็นสุขหรือทุกข์ (เวทนานุปัสสนา) พิจารณาจิตใจของตนเอง
มายังมีการสะสมความเครียด ความกังวล ความวิตกหรือความต้องการที่ไร้ประโยชน์หรือเปล่า
(จิตตานุปสั สนา) และการพิจารณาความเป็นธรรมชาติของชีวติ (ธัมมานุปสั สนา) ทีม่ กี ารเกิดขึน้
ตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดา
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4.2.2 จังหวัดร้อยเอ็ด
คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำ�เนินกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะและกาเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนา ภายใต้การให้ความสำ�คัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2.2.1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคณะสงฆ์ร้อยเอ็ด
โครงการนีเ้ กิดขึน้ โดยเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิง่ ทีม่ นุษย์ทกุ คนน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเอง อันเป็นปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญของการแปรรูปไปสู่การด�ำเนินชีวิต ได้แก่ อาหาร ที่อยู่
อาศัยเครื่องนุ่งห่ม  และยารักษาโรค  แต่ปัจจุบันมนุษย์ไม่ได้มีความต้องการเฉพาะปัจจัยสี่หลัก
ที่กล่าวมาแล้วเท่านั้น คนในสังคมยังต้องการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอีกมากมาย อันเป็นสาเหตุ
ให้น�ำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมากมายและฟุม่ เฟือย ทรัพยากรธรรมชาติจงึ เสือ่ มโทรมไป
อย่างรวดเร็ว การที่ผู้ใช้ประโยชน์มักไม่ค่อยสนใจวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปล่อยให้
ทรัพยากรธรรมชาติต้องสูญเสียไป ได้ส่งผลกระทบแก่วิถีชีวิตและสังคมเอง อาทิ มาตรฐาน
คุณภาพชีวติ ตกตำ�่ ลง ภาวการณ์ขาดแคลนอาหาร ภัยพิบตั ทิ เี่ กิดจากธรรมชาติ  ขาดความสมดุล
ในสภาพแวดล้อม เช่น การเกิดอุทกภัย วาตภัย ดินเสื่อมคุณภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรป่าไม้หมดไป สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแต่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยขาด
การค�ำนึงถึงการอนุรกั ษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธี จึงมีความจ�ำเป็นในการ
ที่จะต้องสร้างความรู้และการตระหนักในความส�ำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
ให้สามารถอ�ำนวยประโยชน์และเป็นแหล่งพึงพาอาศัยเรียนรู้ของสังคมต่อไป
ชุมชนบ้านหนองบั่ว  ตำ�บลช้างเผือก  อำ�เภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นชุมชนหนึ่ง
ทีก่ �ำ ลังประสบปัญหาการบุกรุกป่าและตัดไม้หวงห้าม ทีผ่ า่ นมาชาวบ้านได้พยายามหาทางป้องกัน
และแนวทางรักษาป่าให้คงอยูเ่ พือ่ ลูกหลานในอนาคต โดยเริม่ ต้นจากพระสงฆ์ได้ชกั ชวนชาวบ้าน
ให้เกิดความกล้าหาญ  ความเสียสละ ความรักหวงแหนในสมบัตขิ องส่วนรวม จนกระทัง่ ได้มกี าร
ตัง้ กลุม่ เวรยามเฝ้าระวังรักษาป่า  แต่ยงั เป็นเพียงกระบวนการเล็กๆ ทีเ่ กิดจากความต้องการของ
ชาวบ้านในการรักษาป่าเท่านัน้   ยังขาดองค์ความรูท้ างวิชาการ  กระบวนการทางกฎหมาย  และ
แนวทางทีจ่ ะช่วยต่อยอดให้การรักษาป่าตามความต้องการของประชาชนให้คงอยูต่ อ่ ไปได้ จาก
การจัดกิจกรรมขยายเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำ�นวน 3 แห่ง ได้แก่ ป่าชุมชนบ้าน
ไทรทอง-หนองอ่าง ตำ�บลกำ�แพง อำ�เภอเกษตรวิสัย, ป่าชุมชนบ้านหนองบั่ว ตำ�บลช้างเผือก  
อำ�เภอสุวรรณภูมิ และป่าชุมชนบ้นท่าเยี่ยม ตำ�บลนิเวศน์ อำ�เภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้พบว่า ชุมชนทีส่ ามารถสร้างกระบวนการพึง่ พาป่าธรรมชาติได้อย่างสมดุลเป็นชุมชนทีม่ คี วาม
เข้มแข็ง เป็นพื้นที่ต้นแบบที่ประสบความสำ�เร็จในการอนุรักษ์ป่าและสร้างพื้นที่ป่าใหม่ขึ้น
ในชุมชน ประชาชนในพืน้ ทีม่ รี ะดับสุขภาวะทีด่ ี กล่าวคือมีความสามัคคี  อาศัยผืนป่าเป็นทีอ่ าศัย
ของตนเองและครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจในผืนป่า มีความร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์ผืนป่า
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ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากบทบาทการเป็นแกนนำ�สำ�คัญของพระสงฆ์ในพื้นที่ ได้แก่พระอธิการ
แสงจันทร์ กตสาโร วัดบ้านหนองบัว่   ตำ�บลช้างเผือก  อำ�เภอสุวรรณภูม  ิ จังหวัดร้อยเอ็ด, พระครู
สุวฒ
ั น์วรี ธรรม เจ้าอาวาสวัดไทรทอง และรองเจ้าคณะอำ�เภอเกษตรวิสยั และกลุม่ พระสงฆ์อาสา
ที่เป็นพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด
ในการนี้ พระพุทธิสารมุนี (สุเทพ สุกฺกธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าคณะจังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้ให้ความเห็นชอบกับกระบวนการที่คณะผู้วิจัยดำ�เนินการ โดยเฉพาะประเด็นการ
สนับสนุนให้ชุมชนบ้านหนองบั่ว ตำ�บลช้างเผือก อำ�เภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ต้องการ
และมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ที่จะพัฒนาและอนุรักษ์ป่าให้เป็นป่าชุมชนของตนเอง โดยการแลก
เปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันกับชุมชนทีป่ ระสบความสำ�เร็จ โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนนำ� เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการสร้างเครือข่ายการอนุรกั ษ์ปา่ ชุมชน ลดปัญหาการตัดไม้ท�ำ ลายป่า  สร้างความสามัคคีขนึ้
ในชุมชนและเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะ ทั้งด้านกาย จิต ปัญญาและสังคม ให้เกิดขึ้นในชุมชน
อย่างยัง่ ยืน นอกจากนัน้ การสร้างเครือข่ายพระสงฆ์แกนนำ�อนุรกั ษ์ปา่ ชุมชนไปยังเขตพืน้ ทีต่ า่ งๆ
ของจังหวัดร้อยเอ็ดจะนำ�ไปสูก่ ารเป็นจังหวัดต้นแบบ ด้านการอนุรกั ษ์ปา่ เพือ่ เสริมสร้างสุขภาวะ
ให้ชมุ ชนได้ (ร้อยเอ็ดโมเดล  Roi-Et  Model) จะยิง่ เป็นการช่วยส่งเสริมให้ประชาชนของจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีกาย จิต ปัญญา สังคมที่ดี มีความเสียสละ ความสามัคคี ความเคารพนับถือกัน
และกัน โดยเฉพาะการมีพระสงฆ์เป็นแกนนำ�สำ�คัญในการพัฒนา
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการมี
ส่วนร่วมของพระสงฆ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดร้อยเอ็ด  ทัง้ กรณีปา่ ชุมชนไทรทอง-หนองอ่าง  ตำ�บลกำ�แพง  
อำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ป่าชุมชนบ้านท่าเยี่ยมและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ห้องเรียนวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด, กรณีปา่ ชุมชนบ้านเปลือยใหญ่ ตำ�บล
รอบเมือง อำ�เภอเมืองร้อยเอ็ด และผืนป่าในเขตอนุรักษ์ของโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย ตำ�บล
นิเวศน์ อำ�เภอธวัชบุรี ถือเป็นต่อยอดการขยายเครือข่ายจากป่าชุมชนดงทำ�เลดอนใหญ่
บ้านหนองบั่ว ตำ�บลช้างเผือก อำ�เภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นมิติใหม่ของการทำ�งาน
ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ในสร้างเสริมสุขภาวะให้คนในชุมชน อันเป็นการช่วยเสริม
สร้างภูมิปัญญาในการอนุรักษ์ป่าเพื่อชุมชน ซึ่งต้องอาศัยองค์กรต่างๆ ช่วยกันผลักดันให้เกิด
และจะเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ระหว่างพระสงฆ์กับสังคม เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน
ในอนาคตต่อไปได้เป็นอย่างดี
วั ต ถุ ป ระสงค์ โ ครงการ เพื่ อ ถ่ า ยทอดและเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ของชุ ม ชนในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้ยงั่ ยืน เพือ่ เสริมสร้างและสนับสนุนจิตสำ�นึกทีด่ ี ในการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติผา่ นการจัดกิจกรรมเรียนรู  ้ โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน นักเรียน-นักศึกษา  
พระสงฆ์ และคณะผู้วิจัย เพื่อสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนไปยัง
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เขตพื้นที่ต่างๆ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สุข
ภาวะองค์รวมระหว่างชุมชน คณะสงฆ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสถาบัน
การศึกษา
เป้าหมายของโครงการ เป้าหมายเชิงปริมาณมีผู้เข้าร่วมโครงการจำ�นวน 100 รูป/คน
เช่น แกนนำ�ชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้แทนองค์กรภาครัฐ สมาชิกกลุ่มจิตอาสา พระนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นักเรียน-นักศึกษาอาสาสมัคร เป็นต้น โดยมีความ
มุ่งหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ  80 เห็นความสำ�คัญในการอนุรักษ์และสร้างป่าชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม เกิดจิตสำ�นึกที่ดีและตัดสินใจร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ป่าและสร้างป่าขึ้น
ในชุมชนของตนเอง ตลอดจนได้เรียนรู้ร่วมกันในการเสริมสร้างสุขภาวะในชุมชน และเสนอ
รูปแบบสุขภาวะต่างๆ ในชุมชนของตน เพื่อเป็นเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะโดยการเรียนรู้
ร่วมกันของสังคมที่มีพระสงฆ์เป็นแกนนำ�สำ�คัญ
รูปแบบและกิจกรรมการดำ�เนินการโครงการ คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะ
ผู้วิจัย ได้แบ่งระยะการดำ�เนินการโครงการออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การสำ�รวจพื้นที่
โครงการ ระยะที่ 2 การนำ�เสนอแนวคิด/ชี้แจงการดำ�เนินงานโครงการ ระยะที่ 3 ลงมือปฏิบัติ
การตามแผนปฏิบัติการของโครงการในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ป่าชุมชนไทรทอง-หนองอ่าง ตำ�บล
กำ�แพง  อำ�เภอเกษตรวิสัย, ป่าชุมชนดงทำ�เล-ดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว ตำ�บลช้างเผือก อำ�เภอ
สุวรรณภูม,ิ ป่าชุมชนดอนแดง บ้านท่าเยีย่ ม ตำ�บลนิเวศน์ อำ�เภอธวัชบุร,ี โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย
ตำ�บลนิเวศน์ อำ�เภอธวัชบุรี, วัดป่าสุทธิธรรมวิเวก บ้านบะตากา ตำ�บลหนองใหญ่ อำ�เภอ
โพนทอง, วัดบ้านเปลือยใหญ่  ตำ�บลรอบเมือง  อำ�เภอเมืองร้อยเอ็ด และระยะที่ 4 การประเมิน
ผลโครงการ โดยมีการแจ้งผู้นำ�ชุมชนต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน หัวหน้าสถาน
ศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด สือ่ มวลชน ทีส่ นใจ
เข้าร่วมโครงการ
ผลลัพธ์ของการดำ�เนินการ ชุมชนและเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ารุ่นใหม่ ได้รับ
การถ่ายทอดและเรียนรู้การทำ�กิจกรรมร่วมกันของชุมชน โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนให้ยั่งยืนนั้น เกิดการถอดบทเรียนจนได้รูปแบบการเสริมสร้างและการสร้างจิตสำ�นึก
ทีด่ ี ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติผา่ นการจัดกิจกรรมเรียนรู  ้ โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
พระสงฆ์และคณะผู้วิจัย จนท้ายที่สุดเกิดเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ในเขตพื้นที่ต่างๆ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์
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พื้นที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ

ร้อยเอ็ด โครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ของคณะสงฆ์ร้อยเอ็ด
ประเด็นสุขภาวะ
- การดูแลสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาจิตใจ
ด้วยการพัฒนา
สถานที่ปฏิบัติธรรม
- การสร้างเครือข่าย
ทางสังคม เพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- การสร้างภาคี
การพัฒนา
ในพื้นที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา

1) เพื่อถ่ายทอดและเรียนรู้
ร่วมกันของชุมชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2) เพื่อเสริมสร้างและ
สนับสนุนจิตสำ�นึกที่ดี
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
3) เพื่อสร้างเครือข่ายการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนไปยังเขตพื้นที่ต่างๆ
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
4) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
สุขภาวะองค์รวมระหว่าง
ชุมชน คณะสงฆ์ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

กลุ่มเป้าหมาย
จำ�นวน 120 รูป/คน
ประกอบด้วย แกนนำ�ชุมชน
ประชาชนทั่วไป ผู้แทนภาครัฐ
สมาชิกกลุ่มจิตอาสา
นักเรียน-นักศึกษาอาสาสมัคร
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- ป่าชุมชนไทรทอง-หนองอ่าง  
- ป่าชุมชนดงทำ�เล-ดอนใหญ่  
- บ้านหนองบั่ว ตำ�บลช้างเผือก  
- ป่าชุมชนดอนแดง บ้านท่าเยี่ยม   
- โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย  
- วัดป่าสุทธิธรรมวิเวก  
- วัดบ้านเปลือยใหญ่  
- ผู้นำ�ชุมชนต่างๆ ในร้อยเอ็ด
- หน่วยงานภาครัฐ เช่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด

การบูรณาการหลักพุทธธรรม โครงการนี้ได้ประยุกต์ใช้ “หลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ”
ในการดำ�เนินการโดยยึดหลักความสันโดษ ความกตัญญูและความยั่งยืน เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ที่สมดุลระหว่างคน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการจัดการที่ยั่งยืน ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้มกี ารขยายกิจกรรมทีต่ อ่ เนือ่ งภายใต้แนวคิด “วัดสีเขียว ชุมชนสีขาว” เพือ่ ให้ชมุ ชนมีคณ
ุ ธรรม
ในการดำ�รงอยู่ในขณะที่มุ่งเน้นให้วัดเป็นพื้นที่สีเขียว เหมาะกับการเรียนรู้ เป็นที่สัปปายะ
ต่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา ดังนัน้ การใช้หลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธจึงเป็นการผลิต การใช้สอย
และการบริโภคที่เหมาะสมเพื่อความยั่งยืนของสรรพชีวิตและสรรพสิ่งในโลก
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4.2.3 จังหวัดบุรีรัมย์
คณะสงฆ์จงั หวัดบุรรี มั ย์ ได้ด�ำ เนินการกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนว
พระพุทธศาสนา โดยได้ด�ำ เนินการภายใต้การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตลอด
จนส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้แก่เยาวชน ดังนี้
4.2.3.1 โครงการเสริมสร้างความความสุขและการเรียนรู้ของวัดป่าสุขสมบูรณ์
เกิดขึน้ โดยการมองว่า ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบนั ส่วนหนึง่ เกิดจากการเห็นคุณค่าทางวัตถุ
มากกว่าคุณค่าทางจิตใจ ปัญหาจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่ละเลยการพัฒนาวัฒนธรรมและ
การศึกษาควบคู่กัน ส่งผลเสียด้านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคหลายประการ เช่น
ไม่ให้ความสำ�คัญกับการเรียนรู้ระยะยาวแต่สังคมไทยลุ่มหลงกับคำ�อธิบายระยะสั้น ให้ความ
สำ�คัญกับผลลัพธ์ทรี่ วดเร็วแต่  ขาดการเรียน อีกทัง้ ละเลยต่อการส่งเสริมหลักการประชาธิปไตย
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนพระพุทธศาสนา ส่งให้สังคมเกิดวัฒนธรรมไร้ราก ขณะที่การเจริญ
ก้าวหน้าก็ขาดวิสัยทัศน์และโลกทัศน์ทางหลักการที่รองรับ จึงเกิดความแตกแยกทางความคิด
และไม่ ส ามารถเสวนาภายใต้ ห ลั ก การได้ เพราะไม่ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การศึ ก ษาในมิ ติ นี้
จึ ง น่ า เป็ น ห่ ว งว่ า ในอนาคตเยาวชนของไทยจะละเลยต่ อ วั ฒ นธรรมไทยและแก่ น แท้ ข อง
หลักการสากล แต่เลือกเฉพาะที่ตนเองนำ�มาใช้หรืออธิบายแล้วได้ประโยชน์มาดำ�เนินการ
ในมิตทิ างพระพุทธศาสนาจึงพยายามกระตุน้ ให้เกิดกระบวนการใช้ปญ
ั ญา มุง่ เน้นทางสายกลาง
ไม่ส่งเสริมความขัดแย้งที่คำ�นึงถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตน  
จากการศึกษากระบวนการทำ�งานของกลุ่มสังฆพัฒนาของพระอธิการสมบูรณ์ วิสุทฺโธ  
เจ้าอาวาสวัดป่าสุขสมบูรณ์ อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้วิจัยพบว่า การที่พระสงฆ์
มีหลักในการทำ�งานทีม่ งุ่ มัน่ ในการทำ�งาน ไม่ทอ้ แท้กบั อุปสรรคใดๆ ยึดปฏิปทาของพระพุทธเจ้า
เป็นแบบอย่างและปฏิบัติตาม เมื่อชุมชนมีปัญหา เช่น ปัญหาของผู้สูงอายุขาดการดูจาก
ครอบครัว ก็แก้ไขโดยจัดกลุ่มปฏิบัติธรรมตามแผนพัฒนา มีกิจกรรมสวดมนต์ทำ�ให้จิตใจสงบ
เน้นให้เกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน สงเคราะห์ชาวบ้านด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เป็นอีกมิติหนึ่งของวิธีการทำ�งานที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมข้างต้นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การมี
หลักการบริหารจัดการที่ดี ทำ�ให้เกิดจัดตั้งสภาเยาวชนจิตอาสา ทำ�กิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชน
มีคุณสมบัติของคนดีหลายๆ ด้าน เช่น ความขยัน มุ่งมั่นตั้งใจ การรู้จักไตร่ตรองก่อนทำ� มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ กล้าหาญ กล้าแสดงออก รู้จักทำ�งานร่วมกัน มีความสามัคคี ความ
ไว้วางใจคนอื่น การให้โอกาส การให้อภัย เป็นต้น การทำ�งานอย่างมีแผนงานและเป็นระบบ
ส่งผลให้เกิดการวางแผน มีการมอบหมายงาน กำ�กับติดตาม สรุปและประเมินผลงานทุกครั้ง  
จากการทำ�งานของเยาวชนจิตอาสาพัฒนา นำ�ไปสู่พัฒนาการที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม การร่วมกัน
ทำ�งานบริการชุมชนด้วยความเสียสละ ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทน โดยทั่วไปแล้ว กลุ่ม
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จิตอาสาได้พฒ
ั นารูปแบบไปสูก่ ารให้บริการด้านสุขภาพด้วย คือ การบริการนวดตอกเส้นบรรเทา
ความเหนื่อยเมื่อยล้าแก่ผู้มาปฏิบัติธรรม มาทำ�บุญ ผู้มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ตลอดจนเพื่อ
รักษาโรค จนนำ�ไปสู่การขยายเครือข่ายจิตอาสาไปยังชุมชนอื่นๆ ด้วย
ดังนั้น พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ)   เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
ในฐานะผู้ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ จึงเห็นชอบกับกระบวนการที่คณะผู้วิจัยดำ�เนินการ
โดยเฉพาะประเด็น การสนับสนุนให้ประชาชน เยาวชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน
ได้มสี ว่ นร่วมในการผลักดันให้เกิดเยาวชนต้นแบบจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการถ่ายทอด
แนวคิด  อุดมการณ์  ต้นแบบความดีสู่ชุมชนของสภาเยาวชนอาสาพัฒนา ไปยังชุมชนเครือข่าย
อย่างน้อย 3 ชุมชน/กลุ่ม ที่มีความต้องการ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและฟื้นฟูจารีตประเพณี
และวัฒนธรรมของตนเอง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนที่ประสบความสำ�เร็จ
ในฐานะกลุ่มจิตอาสาต้นแบบความดี โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนนำ� ถือเป็นแนวทางสร้างเครือข่าย
การปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา การลด ละ เลิกอบายมุขทุกประเภท ซึ่งจะช่วยลด
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความเสื่อมโทรมทางร่างกายและสติปัญญาของคนในชาติ  อีกทั้งยัง
จะช่วยสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ อันเป็นการเสริมสร้างสุข
ภาวะทัง้ ด้านกาย จิต ปัญญาและสังคม ให้เกิดขึน้ ในชุมชนอย่างยัง่ ยืน นอกจากนัน้ หากสามารถ
สร้างเครือข่ายพระสงฆ์แกนนำ�เสริมสร้างจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบความดีไปยัง
เขตพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ จะยิ่งเป็นการช่วยส่งเสริมให้ประชาชนของจังหวัดบุรีรัมย์
มีกาย จิต ปัญญา สังคมที่ดี มีความเสียสละ ความสามัคคี ความเคารพนับถือกันและกัน
โดยเฉพาะการมีพระสงฆ์เป็นแกนนำ�สำ�คัญในการพัฒนา
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้แบบองค์รวม
ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่
วัดป่าสุขสมบูรณ์ ตำ�บลสองชั้น อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นต่อยอดแนวทางการขยาย
เครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน เป็นมิติใหม่ของการทำ�งานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่
ในสร้างเสริมสุขภาวะให้คนในชุมชน ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิปัญญาในการอนุรักษ์จารีต
ประเพณีวฒ
ั นธรรมของชุมชน และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ซึง่ ต้องอาศัยองค์กรต่างๆ ช่วยกันผลักดัน
ให้เกิดและจะเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ระหว่างพระสงฆ์กับสังคม เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ
อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อถ่ายทอดและเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในการฟื้นฟู-อนุรักษ์
จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของชุมชนตามโครงการเสริมสร้าง
จิตอาสาต้นแบบความดีให้ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนจิตสำ�นึกที่ดี ในการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ผ่านการ
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จัดกิจกรรมเรียนรู้   โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน นักเรียน-นักศึกษา พระสงฆ์และคณะผู้วิจัย
ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างเครือข่ายการฟืน้ ฟู การอนุรกั ษ์จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตามโครงการ
เสริมสร้างจิตอาสาต้นแบบความดี ไปยังเขตพื้นที่ต่างๆ ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  
เป้าหมายของโครงการ เป้าหมายเชิงปริมาณมุง่ สร้างและพัฒนาพระสงฆ์แกนนำ� เยาวชน
และประชาชนจำ�นวน 125 รูป/คน ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์จารีตประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างจิตอาสาต้นแบบความดี
ให้ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนจิตสำ�นึกที่ดี ให้ผู้เข้าร่วมร้อยละ  80  เห็นความสำ�คัญใน
การฟื้นฟูและการอนุรักษ์จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนแบบมีส่วนร่วม
เกิดจิตสำ�นึกที่ดีและตัดสินใจร่วมเป็นเครือข่ายในการร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์จารีตประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามในชุมชนของตนเอง ได้เรียนรูร้ ว่ มกันในการเสริมสร้างสุขภาวะในชุมชน
และเสนอรูปแบบสุขภาวะต่างๆ ในชุมชนของตน และได้เครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะโดย
การเรียนรู้ร่วมกันของสังคมที่มีพระสงฆ์เป็นแกนนำ�สำ�คัญไม่น้อยกว่า 3 เครือข่าย
รูปแบบและกิจกรรมการดำ�เนินการ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้องค์รวมตามแนวพระพุทธศาสนาใน 4 ด้านคือ สุขภาวะทางกาย
สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางปัญญา สุขภาวะทางสังคม ณ พื้นที่ วัดป่าสุขสมบูรณ์ บ้านสุข
สมบูรณ์ ตำ�บลสองชั้น อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และสร้างเครือข่าย พระสงฆ์นักพัฒนา
เครือข่ายการเสริมสร้างสุขภาวะ หมอภูมิปัญญา ประชาชนทั่วไป เยาวชนอาสา คนไข้ เป็นต้น
โดยมีการดำ�เนินการอย่างเป็นระบบ เช่น การสำ�รวจพื้นที่โครงการ การนำ�เสนอแนวคิด/ชี้แจง
การดำ�เนินงานโครงการ การลงมือปฏิบตั กิ ารตามแผนปฏิบตั กิ ารของโครงการและการประเมิน
ผลโครงการ
ผลลัพธ์ของการดำ�เนินการ ชุมชนและเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่
ได้รับการถ่ายทอดและเรียนรู้การทำ�กิจกรรมร่วมกันของชุมชน  ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์จารีต
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนให้ยงั่ ยืน ชุมชนในพืน้ ทีไ่ ด้รปู แบบการเสริมสร้างและ
การสร้างจิตสำ�นึกทีด่ ี เพือ่ การฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน
ผ่านการจัดกิจกรรมเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พระสงฆ์และคณะผู้วิจัย จนสามารถ
เกิดเครือข่ายการฟื้นฟูและการอนุรักษ์จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม และนำ�ไปสู่
การเป็นเยาวชนต้นแบบจิตอาสาพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ต่างๆในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  
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พื้นที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

บุรีรัมย์ โครงการเสริมสร้าง
ความสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของ
วัดป่าสุขสมบูรณ์
ประเด็นสุขภาวะ
- การรักษาสุขภาพ     
กาย-ใจ
- การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชน
- การเสริมสร้างจิตอาสา
ต้นแบบความดี
ให้ยั่งยืน
- การพัฒนาฟื้นฟูและ
อนุรักษ์จารีตประเพณี
และวัฒนธรรม
อันดีงาม
- การสร้างเครือข่าย
ชุมชน
- การสร้างกิจกรรม
เรียนรู้ของเยาวชน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1) เพื่อถ่ายทอดและเรียนรู้
ร่วมกันของชุมชนในการฟื้นฟู
และอนุรักษ์จารีตประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชน
2) เพื่อเสริมสร้างและ
สนับสนุนจิตสำ�นึกที่ดี
ในการร่วมกันฟื้นฟูและ
อนุรักษ์จารีตประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม
3) เพื่อสร้างเครือข่ายการ
ฟื้นฟูและการอนุรักษ์จารีต
ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงาม ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย
- เยาวชนในพื้นที่ จำ�นวน
50 ราย
- ประชาชน 50 ราย
- พระสงฆ์แกนนำ� 50 รูป
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- วัดป่าสุขสมบูรณ์
บ้านสุขสมบูรณ์ ตำ�บลสองชั้น
อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
- อบต. สองชั้น
- โรงเรียนในพื้นที่ อ.กระสัง

การบู ร ณาการหลั ก พุ ท ธธรรม โครงการนี้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ “หลั ก กั ล ยาณมิ ต ร” และ
“หลักโยนิโสมนสิการ” เป็นแนวทางการพัฒนา โดยมองว่า เยาวชนและคนในพื้นที่หากมี
กัลยาณมิตรที่ดีคอยแนะนำ�และสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ย่อมสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ ทั้งนี้
หากเยาวชนเข้าใจและตระหนักต่อหลักการคิดที่เหมาะสม คิดในเชิงบวก คิดในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม จะทำ�ให้เกิดการพัฒนาสุขภาวะที่ดี และไปสู่การพัฒนาสังคม
ในวงกว้างได้
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4.2.4 จังหวัดอุบลราชธานี
คณะสงฆ์ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและภาคีการพัฒนาได้ด�ำ เนิน
การกิจกรรม โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูและถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกัน
4.2.4.1 โครงการฟื้นฟู-อนุรักษ์จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนตาม
โครงการหมูบ่ า้ นคุณธรรมต้นแบบจังหวัดอุบลราชธานี โครงการนีเ้ กิดขึน้ ด้วยความปรารถนา
ดีของพระครูสุขุมวรรโณภาส ในฐานะผู้อำ�นวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาส
วัดป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำ�บลหัวดอน อำ�เภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ริเริ่มโครงการ
สังฆพัฒนาต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยผลปรากฏว่าชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ
และเกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมของตนเอง รักและหวงแหนจารีตประเพณีที่อยู่ในชุมชนมากขึ้น
จนนำ�ไปสู่การจัดกิจกรรมคุณธรรมต่างๆ มากมาย อีกทั้งยังเกิดแนวคิดสร้างหมู่บ้านคุณธรรม
ต้นแบบหรือหมูบ่ า้ นเลิกเหล้า เข้าวัด ปลอดอบายมุข ซึง่ ปัจจุบนั จังหวัดอุบลราชธานีมศี นู ย์พฒ
ั นา
คุณธรรมป่าดงใหญ่วงั อ้อ  โดยได้น�ำ ชุมชนต่างๆเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการเข้าวัด นำ�เศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบตั ิ เป็นหมูบ่ า้ นคุณธรรมต้นแบบ มีจ�ำ นวน 10 หมูบ่ า้ นในหลายอำ�เภอของจังหวัด
อุบลราชธานี  โดยมีการขยายโครงการต่อไปอีก ซึง่ เรือ่ งนีม้ พี ระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ  
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ได้นำ�โครงการมามอบให้พระครูสุขุม
วรรโณภาส ต่อจากนั้นพระครูสุขุมวรรโณภาส จึงออกแบบแผนงานและโครงการดีไปสู่
การปฏิบัติกับชุมชนนั้นให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อความร่มเย็นของครอบครัว โดยมีวิธีการคือ
นำ�หลักสูตรรวมใจปลูกคุณธรรมในบุคคลสร้างชุมชนสวัสดิการเป็นหลักสูตรทีด่ ี ส่งผลให้สถาบัน
ครอบครัวพ่อแม่ ลูก  สถาบันการศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา สถาบันศาสนา พระภิกษุ สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ประชาชน คนดี คนมีจิตอาสา องค์กร ภาคี เครือข่าย ในหมู่บ้าน ชุมชน
ร่วมคิดร่วมทำ�  ร่วมป้องกัน แก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตัวอย่างโครงการ   
เช่น
1) หลักสูตรครอบครัวพ่อแม่ตอ้ งมีทกั ษะอันชาญฉลาดในการเลีย้ งลูกให้โต ทัง้ ด้านร่างกาย
และจิตใจ
2) ครูจะต้องมีหลักสูตรครูปูชนียบุคคล ครูจิตอาสา ครูกัลยาณมิตร ต้องเป็นเบ้าหลอม
พิมพ์ดี เมื่อพิมพ์สิ่งที่ออกมาจากพิมพ์ คือศิษย์ ย่อมดี ย่อมงดงาม ทั้งด้านวิชาและจรณะ คือ
ความรู้ ความประพฤติ ครูก็จะต้องปลูกความดีในตัวศิษย์ นำ�เด็ก เยาวชน เข้าถึงธรรม โดยผ่าน
การจัดทำ�โครงงานคุณธรรม  
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3) พระสงฆ์ตอ้ งเข้ามาช่วยอบรมสัง่ สอนแนะแนวทางปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง เป็นคนดี มีจติ อาสา
เป็นเยาวชนผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคมไทย จึงจำ�เป็นจะต้องมีหลักสูตรพัฒนา
พระสงฆ์ให้มีศักยภาพ เป็นนักพัฒนาและให้การอบรมสั่งสอนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแกนนำ�
ในการพัฒนาสังคม
4) เด็ก เยาวชน ในหมูบ่ า้ น ในสถานศึกษา ก็ตอ้ งมีกลุม่ คนดี จะต้องมีหลักสูตร เด็ก เยาวชน
คนดี คนมีจิตอาสาเมื่อเด็ก เยาวชน เข้าไปทำ�กิจกรรมในหมู่บ้านชุมชน พระสงฆ์ ครู พ่อแม่
ผูป้ กครอง ก็ตอ้ งรู้ ต้องเข้าใจ ว่าลูก หลาน ไปทำ�กิจกรรมอะไร ครูกต็ อ้ งบอกผูป้ กครอง ผูป้ กครอง
ต้องอนุญาตให้ลูกหลานไปทำ�กิจกรรม หาประสบการณ์ตรงชีวิตนอกห้องเรียน นอกตำ�ราเรียน  
5) ประชาชนต้นแบบ ผู้นำ�ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องต้องมาให้การหนุนเสริมพ่อแม่
ผู้ปกครอง คนในชุมชนก็ต้องเป็นแบบอย่างความดีให้ลูกหลานได้เห็น จึงจำ�เป็นต้องมีหลักสูตร
ประชาชนต้นแบบความดี  
6) เมื่อโครงการ กิจกรรม ที่คนในชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ� เกิดผลดีต่อหมู่บ้านชุมชน องค์กร
ภาคี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) หรือองค์การบริหารส่วนตำ�บล หรือเทศบาล
ก็นำ�ไปบรรจุเป็นแผนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนในปีต่อๆ ไปและ
7) ต้องนำ�หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ โดยให้ชุมชนปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้
ให้ชุมชนปูลกพืชทานเอง จึงต้องมีหลักสูตรองค์กรต้นแบบ ต้องนำ�หลักสูตรต่างๆ เข้าให้ชุมชน
ได้ปฏิบตั จิ ริง แล้วก็ได้ปฏิบตั ิ และเกิดผลเป็นรูปธรรมตามมา จึงมีชมุ ชมเลิกเหล้า เข้าวัด ลดละเลิกอบายมุข นำ�เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ทำ�ให้ชุมชนกินดี อยู่ดี มีความสุขต่อไปในอนาคต
จากโครงการดังกล่าว พระราชธีราจารย์ (ศรีพร วรวิญฺญู) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี  
ในฐานะผู้ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี   จึงเห็นชอบกับกระบวนการที่คณะผู้วิจัย
ดำ�เนินการ โดยเฉพาะประเด็นการสนับสนุนให้ประชาชน  เยาวชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดหมู่บ้านคุณธรรมต้นแบบ หรือหมู่บ้านศีล 5
โดยเฉพาะการถ่ายทอดแนวคิด  อุดมการณ์  ต้นแบบความดีสชู่ มุ ชนหมูบ่ า้ นเครือข่ายอย่างน้อย
10 หมูบ่ า้ นทีม่ คี วามต้องการ มีความมุง่ มัน่ อย่างแรงกล้าทีจ่ ะพัฒนาและฟืน้ ฟูจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมของตนเอง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนที่ประสบความสำ�เร็จในฐานะ
หมู่บ้านต้นแบบคุณธรรม33 มีพระสงฆ์เป็นแกนนำ�เป็นแนวทางสร้างเครือข่ายการปฏิบัติตน
ตามหลักพระพุทธศาสนา การลด  ละ  เลิกอบายมุขทุกประเภท  ซึง่ จะช่วยลดปัญหาอาชญากรรม
ปัญหาความเสือ่ มโทรมทางร่างกายและสติปญ
ั ญาของคนในชาติ และยังจะช่วยสร้างความอบอุน่
ให้เกิดขึน้ ในครอบครัว  สังคม ประเทศชาติ อันเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะทัง้ ด้านกาย จิต ปัญญา
และสังคม ให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืน
33

สัมภาษณ์ พระราชธีราจารย์, เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี. 5 กันยายน 2557.
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วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ ถ่ายทอดและเรียนรูร้ ว่ มกันของชุมชน ในการฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์
จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนตามโครงการหมูบ่ า้ นคุณธรรมต้นแบบให้ยงั่ ยืน
เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนจิตสำ�นึกที่ดี ในการร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์จารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน ตามโครงการหมู่บ้านคุณธรรมต้นแบบ ผ่านการจัดกิจกรรม
เรียนรู้  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน นักเรียน-นักศึกษา พระสงฆ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายของโครงการ เป้าหมายเชิงปริมาณมีการกำ�หนดประชาชน พระสงฆ์ แกนนำ� 
กลุ่มจิตอาสา จำ�นวน 180 คน โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างเครือข่ายการฟื้นฟูและการอนุรักษ์
จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน ตามโครงการหมู่บ้านคุณธรรมต้นแบบ
ไปยังเขตพื้นที่ต่างๆ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้สุขภาวะองค์รวมระหว่างชุมชน  คณะสงฆ์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ
สถาบันการศึกษา ในพื้นที่หมู่บ้านคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยหวังว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ  80  เห็นความสำ�คัญในการฟืน้ ฟูและการอนุรกั ษ์จารีตประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของชุมชนแบบมีส่วนร่วม เกิดจิตสำ�นึกที่ดีและตัดสินใจร่วมเป็นเครือข่าย ในการ
ร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามในชุมชนของตนเอง ได้เรียนรู้
ร่วมกันในการเสริมสร้างสุขภาวะในชุมชนและเสนอรูปแบบสุขภาวะต่างๆในชุมชนของตน
ได้เครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะโดยการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมที่มีพระสงฆ์เป็นแกนนำ �สำ�คัญ
ไม่น้อยกว่า 5 เครือข่าย
รูปแบบและกิจกรรมของการดำ�เนินการ คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะ
ผู้วิจัย แบ่งการดำ�เนินการโครงการออกเป็น  4  ระยะคือ ระยะที่ 1 การสำ�รวจพื้นที่โครงการ
ระยะที่ 2 การนำ�เสนอแนวคิด/ชี้แจงการดำ�เนินงานโครงการ ระยะที่ 3 ลงมือปฏิบัติการ
ตามแผนปฏิบัติการของโครงการ และระยะที่ 4 การประเมินผลโครงการ โดยมีการจัดทำ�
โครงการการติดต่อประสานงาน/สำ�รวจพืน้ ที่ การจัดทำ�โครงการร่วมกับผูน้ �ำ คณะสงฆ์ ผูน้ �ำ ชุมชน
หัวหน้าสถานศึกษาในพื้นที่ การแจ้งผู้นำ�ชุมชนต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน
หั ว หน้ า สถานศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตอุ บ ลราชธานี
สื่อมวลชน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยดำ�เนินการในพื้นที่วัดบ้านค้อ ตำ�บลหนองแดง อำ�เภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
ผลลัพธ์ของการดำ�เนินการ ชุมชนและเครือข่ายหมู่บ้านต้นแบบคุณธรรมรุ่นใหม่ ได้รับ
การถ่ายทอดและเรียนรูก้ ารทำ�กิจกรรมร่วมกันของชุมชน ในการฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์จารีตประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนให้ยงั่ ยืน ชุมชนในพืน้ ทีไ่ ด้รปู แบบการเสริมสร้างและการสร้าง
จิตสำ�นึกที่ดี ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนผ่านการ
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จัดกิจกรรมเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและพระสงฆ์ เกิดเครือข่ายการฟื้นฟูและ
การอนุรักษ์จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม จนนำ�ไปสู่การเป็นหมู่บ้านคุณธรรมต้นแบบ
ในเขตพื้นที่ต่างๆ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการถนนสายวัฒนธรรมของพระครูสุขุมวรรโณภาสและเครือข่ายคุณธรรมทั้งหลาย
นี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม เพราะทุกคนต้องร่วมมือกันทำ�  ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง
จะสามารถทำ�ให้สำ�เร็จได้โดยลำ�พัง แม้พระครูสุขุมวรรโณภาสท่านก็บอกมาโดยตลอดว่าความ
สำ�เร็จที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ความสามารถของท่านเพียงผู้เดียว แต่เป็นความสามารถของทุกคนที่มี
ส่วนร่วมกันทำ� และถือว่าเป็นความสำ�เร็จของชุมชน การทำ�งานเพือ่ ชุมชนและสังคมเป็นเรือ่ งที่
ทำ�ได้ยาก เพราะต้องมีผู้นำ�ที่เสียสละ มีความรู้ความสามารถมีความอดทนสูง เพราะเป็นการ
ขอความร่วมมือจากคนทั้งหลายที่มีรู้ ความสนใจ และความต้องการที่แตกต่างกัน บางคนหรือ
บางกลุม่ ทีม่ ใี จริษยาและเสียประโยชน์อาจขัดขวางการทำ�งานได้ แต่ขอ้ ดีของการทำ�งานเพือ่ ส่วน
รวมตามแนวทางพระพุทธศาสนาคือไม่มีผลประโยชน์คือทรัพย์สินเงินทองเป็นที่ตั้ง แต่เป็น
ความเสียสละและการทำ�ประโยชน์แก่ผู้อื่น ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินทอง และจาก
การศึกษาและสังเกตโครงการของบ้าน...พบว่า พระสงฆ์และผู้นำ�ชุมชนมีบทบาทที่สำ�คัญ
ในการนำ�พาชาวบ้านทำ�งานให้สำ�เร็จ เพราะผู้นำ�เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความเสียสละจริง และมี
ความสามารถในการทำ�งาน ทำ�ให้ชาวบ้านมีความเคารพรักและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
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พื้นที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ
อุบล โครงการฟื้นฟูและ
ราชธานี อนุรักษ์จารีตประเพณี
ตลอดจนวัฒนธรรม
อันดีงามของชุมชน
ตามโครงการหมู่บ้าน
คุณธรรมต้นแบบ
จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1) เพื่อถ่ายทอดและเรียนรู้
ร่วมกันของชุมชน ในการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์จารีต
ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของชุมชน
ตามโครงการหมู่บ้าน
คุณธรรมต้นแบบให้ยั่งยืน
2) เพื่อเสริมสร้างและ
ประเด็นสุขภาวะ
สนับสนุนจิตสำ�นึกที่ดี
- การดูแลครอบครัวดี ในการร่วมกันฟื้นฟู-อนุรักษ์
- พัฒนาครูมีความ
จารีตประเพณีและ
ตั้งใจดี
วัฒนธรรมอันดีงาม
- นักเรียนให้มีความรู้ดี ของชุมชน ตามโครงการ
- พระสงฆ์ดี ชุมชนดี หมู่บ้านคุณธรรมต้นแบบ
- การพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย
- พระสงฆ์แกนนำ�ในอุบลราชธานี
และประชาชนในพื้นที่จำ�นวน
120 รูป/คน
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ  
- เจ้าอาวาสวัดป่าดงใหญ่วังอ้อ  
ตำ�บลหัวดอน อำ�เภอเขื่องใน  
จังหวัดอุบลราชธานี
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี
- วัดป่ามหาวัน
- โครงการหมู่บ้านคุณธรรม
ต้นแบบ จ.อุบลราชธานี

การบูรณาการหลักพุทธธรรม โครงการนี้ประยุกต์ใช้ “หลักสัปปุริสธรรม 7” และ
“หลักสุจริต 3”  โดยมองว่า หากบุคคลตามโครงการหมู่บ้านคุณธรรมต้นแบบ จ.อุบลราชธานี
ได้มีการพัฒนาตนเองตามหลักสัปปุริสธรรม 7 คือ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาลเวลา
รู้บุคคล รู้ชุมชน ย่อมสามารถที่จะพัฒนากิจกรรมของตนเองและชุมชนให้เหมาะสม ถูกต้อง
และเป็นธรรมได้ พร้อมทั้งหากมีความสุจริตทางกาย วาจาและใจที่ดี โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ด้วยกาย วาจาและใจที่ไม่มีอคติแล้ว ย่อมจะพัฒนาในเกิดความเจริญทางพฤติกรรม จิตใจและ
ปัญญาได้
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4.3 ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี และปราจีนบุรี
ในภาคกลาง คณะสงฆ์ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
คณะผู้วิจัย ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาได้พัฒนาโครงการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาจำ�นวน 4 โครงการ ดังนี้
4.3.1 คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ได้แก่
4.3.1.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
ของพระสงฆ์นักพัฒนารุ่นใหม่ของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี
4.3.2. คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่
4.3.2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมทูตในการเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ของสังคมของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี
4.3.3. คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่
4.3.3.1. โครงการสิงห์บุรีสร้างเยาวชนคนดีสู่สังคมไทย
4.3.4 คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่
4.3.4.1. โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสงฆ์นักพัฒนารุ่นใหม่เพื่อการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
4.3.1 จังหวัดราชบุรี
4.3.1.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
ของพระสงฆ์นักพัฒนารุ่นใหม่ของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี เกิดขึ้นเพราะเห็นว่า การทำ�งาน
ของคณะสงฆ์ในแต่ละจังหวัดส่วนใหญ่เป็นมุง่ เน้นงานตามรูปแบบและประเพณีปฏิบตั ิ กล่าวคือ
มีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา มีการจัดประชุมคณะสงฆ์ มีการจัด
อบรมพระสงฆ์รวมทั้งงานเผยแผ่ประจำ�แผนงานที่ค่อนข้างไม่มีพลวัต จึงเป็นเหตุให้การเผยแผ่
พุทธศาสนาในระยะหลัง มักจะเป็นการเผยแผ่โดยอาศัยโอกาสคือวันสำ�คัญทางพุทธศาสนา และ
ประเพณีประจำ�ปีของวัดเท่านัน้ ซึง่ การดำ�เนินการเช่นนีถ้ กู มองว่าเป็นพุทธศาสนาเชิงรับมากกว่า
พุทธศาสนาเชิงรุก การเผยแผ่มักจะถูกตีความอยู่ในวงแคบๆ ไม่กว้างไกลอย่างที่เคยเป็นมา มุ่ง
เน้นเพียงการแสดงธรรมเทศนาในโอกาสสำ�คัญๆ เท่านั้น
การดำ�เนินกิจกรรมดังกล่าวมีการรับรูท้ จี่ �ำ กัดอยูเ่ ฉพาะพระเถระและผูบ้ ริหารกิจการคณะ
สงฆ์ระดับสูงของจังหวัด ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับยุคสมัยที่สังคมเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เต็มไปด้วยข่าวสารทางสื่อต่างๆ มากมาย
ส่งผลให้พุทธศาสนาถูกเบียดตกจากช่องทางแห่งการใช้สื่อสารสมัยใหม่ จนก่อให้เกิดช่องว่าง
ของการสื่อสารพุทธหลักธรรมระหว่างพระสงฆ์กับประชาชน ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าวิธีการ
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การเผยแผ่เดิมๆ ที่พระสงฆ์ทำ�กันมาไม่ได้ผลเท่าที่ควร จนก่อให้เกิดพระสงฆ์นักเผยแผ่ทาง
พุทธศาสนารุ่นใหม่ที่รู้เท่าทันหลายกลุ่มลุกขึ้นมาปลุกกระแสพุทธศาสนาเชิงรุก โดยออกมา
ช่วยกันชี้นำ�สังคมในระดับต่างๆ กันแต่ยังไม่เป็นระบบและต้นแบบที่สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างทั่วถึงและหลากหลายภูมิวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรีเป็นอีกจังหวัดที่มีลักษณะการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ที่ไม่แตกต่างจาก
จังหวัดอื่นมากนัก กล่าวคือมีการเผยแผ่ในเชิงอนุรักษ์พระพุทธศาสนา โดยการรักษารูปแบบ
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั่งเดิมเอาไว้ จึงเป็นเหตุให้ยังขาดการพัฒนาในเชิงรุก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนา พระสงฆ์รุ่นใหม่ผู้มีความรู้ ความสามารถสูง เข้าสู่ระบบการเผยแผ่อันเป็น
กระบวนหนึ่งของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ โครงการพัฒนาสมรรถนะในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมของพระสงฆ์นักพัฒนารุ่นใหม่จังหวัดราชบุรี ถือเป็นโครงการ
ที่ให้ความรู้และเทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์แก่พระภิกษุสงฆ์ในจังหวัด
ราชบุ รี ขั บ เคลื่ อ นการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา ให้ ห ลั ก ธรรมเข้ า ถึ ง ประชาชนมากยิ่ ง ขึ้ น
และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้บุคลากรทาง
พระพุทธศาสนา สามารถนำ�เทคนิคกระบวนการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปปรับใช้
ได้อย่างเหมาะสมตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และกลุ่มบุคคลเป้าหมาย เพื่อการสร้างกระบวน
การเรียนรูห้ ลักธรรมในพระพุทธศาสนาแก่พทุ ธศาสนิกชนได้อย่างมีประสิทธิผล ซึง่ กระบวนการ
ทำ�งานดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยพระสงฆ์รุ่นใหม่ ในแต่ละอำ�เภอ จำ�นวน 50 รูป ร่วม
ด้วยคณะสงฆ์ในจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง จำ�นวน 80 รูป/ คน
จากเหตุผลดังกล่าวนี้ คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี “จึงดำ�เนินโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมของพระสงฆ์นักพัฒนารุ่นใหม่ของคณะสงฆ์
จังหวัดราชบุร”ี โดยได้นมิ นต์พระสงฆ์นกั เผยแผ่รนุ่ ใหม่ มาร่วมโครงการ โดยมีการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ ติดตามกระบวนการทำ�งานในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ทางสังคม
ตลอดจนเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระสังฆาธิการ
ข้าราชการและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องมาร่วมสัมมนาและถวายความรูแ้ ก่พระสงฆ์ อันเป็นการพัฒนา
สมรรถนะของพระสงฆ์ให้มีความพร้อมในฐานะผู้นำ�ทางจิตวิญญาณและสังคมสืบต่อไป
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเป็นช่องทางใหม่ในสร้างพระสงฆ์รุ่นใหม่ผู้มีความรู้ ความ
สามารถสูง เข้าสูร่ ะบบการเผยแผ่ เพือ่ พัฒนาพระสงฆ์รนุ่ ใหม่ผเู้ ข้าร่วมโครงการให้เป็นพระสงฆ์
รุ่นใหม่ที่เก่งและดี มีโอกาสเป็นนักเผยแผ่เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ที่มีสมรรถนะครบครัน ทั้งใน
ด้านการเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer &
Planner) และนักปฏิบตั ิ (Operator) อย่างสมดุล รวมทัง้ มีความพร้อมในการริเริม่ และขับเคลือ่ น
การเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่ของคณะสงฆ์ต่อไป
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เป้าหมายของโครงการ ในเชิงคุณภาพมุ่งหวังเพื่อให้พระสงฆ์มีเวทีในการรวบรวม
และถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารภาครัฐในระหว่างผู้บริหาร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพื่อให้มีการบริหารองค์ความรู้
และการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ทัง้ ความรูท้ สี่ งั่ สมไว้ในตัว (Tacit Knowledge) และความรูท้ เี่ ปิดเผย
(Explicit Knowledge) เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะในการบริหารภาครัฐของไทย โดยมี
พระสงฆ์เข้าอบรมและพัฒนาโครงการจำ�นวน 80 รูป ทั้งนี้ เพื่อพระสงฆ์รุ่นใหม่ได้มีการ
พัฒนาสมรรถนะในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูส้ งั คมทีด่ ใี ห้เกิดขึน้ กับประชาชน และ
ร่วมกันสร้างการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม
รูปแบบและกิจกรรมการดำ�เนินการ เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีการสำ�รวจ
สถานที่ สอบถามข้อมูล นิมนต์พระสงฆ์นักพัฒนารุ่นใหม่และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมสัมมนาโดย
คณะสงฆ์ให้กำ�หนดเป็น “ยุทธศาสตร์” ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็น “วิทยากร”
ของจังหวัด เพื่อทำ�งานเผยแผ่เชิงประยุกต์ ในการการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาผ่านพระสงฆ์รุ่นใหม่และส่วนงานอื่นๆ เช่น พระธรรมทูต
พระจริยานิเทศพระนักเทศน์ พระนักพัฒนา หน่วยอบรมประจำ�ตำ�บลของคณะสงฆ์และ
หน่วยงานราชการอื่นในจังหวัดร่วมกัน
ผลลัพธ์จากการดำ�เนินการ พระสงฆ์นักพัฒนารุ่นใหม่จำ�นวน 80 รูป มีสมรรถนะในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูส้ งั คมทีด่ ใี ห้เกิดขึน้ กับประชาชน พระสงฆ์นกั พัฒนามีสว่ นร่วม
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกับหน่วยงานอืน่ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถสร้างเครือข่าย
ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้สังคมที่ดี มีพื้นที่ในการทำ�งานและแสดงศักยภาพ
อันแท้จริงได้ และเป็นแรงผลักดันให้คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีสร้างโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
การทำ�งานของพระสงฆ์นักพัฒนา
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พื้นที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ราชบุรี โครงการพัฒนสมรรถนะ
ในการเสริมสร้างสุข
ภาวะและการเรียนรู้
ของสังคมของพระสงฆ์
นักพัฒนารุ่นใหม่ของ
คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี

1) เพื่อเสริมสร้างพระสงฆ์
รุ่นใหม่ให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถสูงเข้าสู่
ระบบการเผยแผ่
2) เพื่อพัฒนาพระสงฆ์รุ่นใหม่
เป็นนักเผยแผ่ที่มีสมรรถนะ
ครบครัน ทั้งในด้าน
ประเด็นสุขภาวะ
การเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์
- การพัฒนาจิตใจและ (Visionary Thinker)
ปัญญา การบูรณาการ นักพัฒนาและวางแผน
หลักพระพุทธศาสนา (Developer & Planner)
กับศาสตร์ต่างๆ
และนักปฏิบัติ (Operator)
ในการพัฒนาบุคคล อย่างสมดุล
ชุมชน
- การพัฒนาวิธีคิด
เชิงพุทธ
- การเครือข่าย
  พระนักพัฒนา
ในราชบุรี

กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย
พระธรรมทูต พระจริยานิเทศ
พระนักเทศน์ พระนักพัฒนา
หน่วยอบรมประจำ�ตำ�บล
รวม 80 รูป
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
- ศูนย์ประสานงานสำ�นัก
ปฏิบัติธรรมประจำ�จังหวัด
- หน่วยวิทยาบริการ จ.ราชบุรี
- โรงเรียน ใน อ.ดำ�เนินสะดวก

การบูรณาการหลักพุทธธรรม โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสงฆ์นี้ ได้มีการประยุกต์ใช้
“หลักพละ 5” ที่ประกอบด้วย 1) ศรัทธา ความเชื่อในสิ่งที่ดีงาม 2) วิริยะ ความเพียรในการ
ประกอบกรรมดี 3) สติ การมีสติด�ำ รงตนทีเ่ หมาะสม 4) สมาธิ มีจติ มัน่ คงไม่หวัน่ ไหวกับโลกธรรม
และ 5)ปัญญา หากพระสงฆ์รุ่นใหม่มีพละหรือกำ�ลังแห่งธรรม 5 ประการนี้ ย่อมจะเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคมในเชิงรุก
เพราะประกอบด้วยความเชือ่ มัน่ ในการสร้างความดีงาม การเรียนรู้ และมีความเพียรทีจ่ ะดำ�เนิน
การกิจกรรม โครงการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่ ในขณะเดียวกันก็มีสติ มีสมาธิและปัญญาในการ
ดำ�เนินการ ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะจึงเกี่ยวข้องกับพละ 5 หรือกำ�ลังแห่งปัญญา 5 ประการ
นี้
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4.3.2 จังหวัดสุพรรณบุรี
4.3.2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมทูตในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียน
รู้ ข องสั ง คมของคณะสงฆ์ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี    โครงการนี้ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม
พระธรรมทูต โดยมองว่าหน้าทีห่ ลักทีส่ �ำ คัญประการหนึง่ ของพระสงฆ์คอื การเป็น “พระธรรมทูต”
ซึ่ ง จะต้ อ งจาริ ก ไปเพื่ อ เกื้ อ กู ล อนุ เ คราะห์ สั ง คมและประชาชนในองค์ ร วม อั น ได้ แ ก่
“พหูชนหมูม่ าก” เป็นแนวคิดทีพ่ ระพุทธองค์ทรงประทานแก่พระสงฆ์สาวก ถือเป็นนโยบายของ
คณะสงฆ์สืบมา โดยใช้พุทธวิธีในการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา และในเวลาเดียวกัน
ยังเป็นกรอบว่าพระสงฆ์ต้องปฏิบัติตนสงเคราะห์ต่อสังคมและชุมชนโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น แนวคิดพระสงฆ์กับการเข้าไปรับใช้สังคมนี้ เรียกว่า “พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม” เป็น
แนวคิดสำ�คัญที่กำ�หนดให้พระสงฆ์ต้องเข้าไปมีบทบาทในด้านต่างๆ ต่อชุมชน สังคม ทั้งด้วย
หลักการ วิธกี ารและการปฏิบตั ิ เพือ่ ส่งเสริมให้สงั คมเป็นสังคมอุดมปัญญา คือตระหนักในความ
รู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติได้ตามหลักการและหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนา เพื่อเป้าหมายคือ
สั ง คมอุ ด มสุ ข อั น เป็ น เป้ า หมายหลั ก ของงานสายพระธรรมทู ต นั บ มาตั้ ง แต่ ส มั ย พุ ท ธกาล
ดั่งพระพุทธพจน์ที่ว่า
“ภิกษุทั้งหลาย
เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์
แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็น
ของมนุษย์ (เช่นกัน) พวกเธอทัง้ หลายจงเทีย่ วจาริกไป เพือ่ ประโยชน์
และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าได้ไปรวม
โดยทางเดี ย วกั น สองรู ป จงแสดงธรรมงานในเบื้ อ งต้ น งามใน
ท่ามกลางและงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ
พร้อมทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์ บริสุทธิ์สัตว์ทั้งหลาย จำ�พวกที่มีธุลี
คือกิเลสน้อยมีอยู่แต่เพราะไม่ได้ฟังธรรม ย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรม
จักมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปตำ�บลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อ
แสดงธรรม”
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งานพระธรรมทูตยุคเริ่มแรกในประเทศไทย โดยกรมการศาสนาได้ฟื้นฟูจัดให้มีงาน
พระธรรมทูตขึ้นในปี พ.ศ.2507 ถึง ปีพ.ศ.2508 มีความมุ่งหมายให้ประชาชนยึดมั่นใน
พระพุทธศาสนาให้มศี ลี ธรรมประจำ�ใจ มีความเคารพรักต่อประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และเพื่ อ ความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ า งชนที่ นั บ ถื อ ศาสนาต่ า งๆ ได้ ท ดลองดำ � เนิ น งาน โดย
อาราธนาพระเถระผู้ ใ หญ่ เ ป็ น หั ว หน้ า คณะอำ � นวยการจั ด ส่ ง พระสงฆ์ อ อกจาริ ก ประกาศ
พระศาสนาในถิ่นต่างๆ โดยมีการแบ่งสายพระธรรมทูตในประเทศออกเป็น 9 สาย อนุวัติตาม
สายพระธรรมทูตของพระเจ้าอโศกมหาราช
สำ�หรับจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหนึ่งในจำ�นวน 7 จังหวัด อันเป็นความรับผิดชอบของ
สายพระธรรมทูตสายที่หนึ่งประกอบไปด้วย 10 อำ�เภอ มีหัวหน้า รองหัวหน้า และพระธรรม
ทูตที่ผ่านการอบรมแล้ว จำ�นวน 60 รูป แต่เนื่องจากพระธรรมทูตเป็นจำ�นวนมาก เมื่อผ่านการ
อบรมเชิงวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแล้วปัญหาประการหนึ่งที่พระธรรมทูตพบเสมอคือ
การไม่สามารถที่จะแสดงบทบาทที่แท้จริง (Actual or Enacted Role) ออกมาได้ จึงทำ�ให้
การทำ�หน้าที่นั้นไม่เต็มประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากขาดประสบการณ์ รวมทั้งความเข้าใจ
ในการกำ�หนดแผนงาน การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนถึง
แหล่งงบประมาณในการดำ�เนินงาน รวมทั้งควรจัดสรรหาที่ปฏิบัติงานให้กับพระธรรมทูต
ที่ผ่านการอบรมแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาให้พระธรรมทูตที่ไม่มีที่ปฏิบัติงานจนนำ�ไปสู่การขาดการ
มีสว่ นร่วมในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นระบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูส้ งั คมทีด่ ี
ให้เกิดขึน้ กับประชาชน และสร้างการมีสว่ นร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม  
คณะสงฆ์จงั หวัดสุพรรณบุรี จึงเห็นควรจัดให้มโี ครงการพัฒนาสมรรถนะในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้นิมนต์พระธรรมทูต
มาร่วมโครงการ “โครงการพัฒนาสมรรถนะ พระธรรมทูตในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคมของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” โดยมีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
มีการปฏิบัติการจริง ติดตามกระบวนการทำ�งาน ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ทางสั ง คม และเชิ ญ วิ ท ยากรจากมหาวิ ท ยาลั ย สงฆ์ สำ � นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ
พระสังฆาธิการ ข้าราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วมสัมมนาและถวายความรู้แก่พระสงฆ์
อันเป็นการพัฒนาสมรรถนะของพระสงฆ์ให้มีความพร้อมในฐานะผู้นำ�ทางจิตวิญญาณและ
สังคมสืบต่อไป
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วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเป็นพัฒนาสมรรถนะของพระธรรมทูตในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้สังคมที่ดีให้เกิดขึ้นกับประชาชนเพื่อสร้างพระธรรมทูตได้ตระหนักถึง
บทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพื่อเป็นช่องทางใหม่ใน
สร้างพระธรรมทูตในจังหวัดสุพรรณบุรีผู้มีความรู้ ความสามารถสูง เข้าสู่ระบบการเผยแผ่ และ
ตระหนักถึงหน้าที่พระธรรมทูต
เป้าหมายของโครงการ เพื่อให้พระธรรมทูต พระสังฆาธิการจำ�นวน 80 รูป ได้มีการ
พัฒนาสมรรถนะในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูส้ งั คมทีด่ ใี ห้เกิดขึน้ กับประชาชน และ
ร่วมกันสร้างการมีสว่ นร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมเพือ่ ประชาชนในพืน้ ที่
จังหวัดสุพรรณบุรีและที่อื่นๆ
รูปแบบและกิจกรรมการดำ�เนินการ เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีการสำ�รวจ
สถานที่ ความต้องการของพระสงฆ์กับการพัฒนา การให้ความรู้เชิงพุทธบูรณาการ การนิมนต์
พระสงฆ์นกั พัฒนารุน่ ใหม่ พระธรรมทูต และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมสัมมนา โดยคณะสงฆ์ให้ก�ำ หนด
เป็น “ยุทธศาสตร์” ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็น “วิทยากร”ของจังหวัด เพื่อทำ�งาน
เผยแผ่ เ ชิ ง ประยุ ก ต์ ในการการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ ข องสั ง คมตามแนว
พระพุทธศาสนาผ่าน พระธรรมทูต พระจริยานิเทศพระนักเทศน์ พระนักพัฒนา หน่วยอบรม
ประจำ�ตำ�บล ของคณะสงฆ์และหน่วยงานราชการอื่นในจังหวัดร่วมกัน
ผลลัพธ์ของการดำ�เนินการ พระธรรมทูต พระสังฆาธิการ พระรุ่นใหม่ที่มีบทบาท
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรี จำ�นวน 80 รูป มีสมรรถนะในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรูส้ งั คมทีด่ ใี ห้เกิดขึน้ กับประชาชน มีสว่ นร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ร่วมกับหน่วยงานอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถสร้างเครือข่ายในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้สังคมที่ดีจำ�นวน 2 เครือข่าย และพระธรรมทูตมีพื้นที่ในการทำ�งานและ
แสดงบทบาทอันแท้จริงได้
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พื้นที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ
สุพรรณบุรี โครงการพัฒนสมรรถนะ
พระธรรมทูตในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคม
ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา
1) เพื่อเป็นพัฒนาสมรรถนะ กลุ่มเป้าหมาย
ของพระธรรมทูตในการเสริม พระธรรมทูต และพระสงฆ์
สร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ ในหน่วยอบรมประจำ�ตำ�บล
สังคมที่ดีให้เกิดขึ้นกับ
80 รูป
ประชาชน
2) เพื่อเสริมสร้างพระธรรม ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
ทูตได้ตระหนักถึงบทบาท
- คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเด็นสุขภาวะ
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา - พิพิธภัณฑ์ชาติภูมิ
- การพัฒนาจิตใจและ อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ป.อ.ปยุตฺโต
ปัญญาแนวพุทธ
3) เพื่อเป็นแนวทางในสร้าง - หน่วยวิทยาบริการ
- การพัฒนาวิธีคิด
พระธรรมทูตในจังหวัด
จ.สุพรรณบุรี
เชิงพุทธ
สุพรรณบุรี ผู้มีความรู้ ความ - เทศบาลในพื้นที่ศรีประจันต์
- การสร้างเครือข่าย
สามารถสูงเข้าสู่ระบบการ
  พระนักพัฒนา
เผยแผ่และตระหนักถึงหน้าที่
ในจังหวัดสุพรรณบุรี พระธรรมทูต
- การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชิงพุทธ

การบูรณาการหลักพุทธธรรม โครงการนี้ประยุกต์ใช้ “หลักมรรคมีองค์ 8” เป็นกรอบ
คิดในการพัฒนาสมรรถนะ โดยมองว่า ถ้าบุคคลประกอบกิจการด้วยมรรคมีองค์ 8 คือ สัมมา
ทิฏฐิมีความเห็นที่ชอบ มีความรู้ในอริยสัจ 4 หรือมองเห็นไตรลักษณ์ รู้อกุศลและอกุศลมูลแล้ว
ย่อมจะดำ�เนินการในสิ่งทีดีงามต่อตนเองและสังคมได้ มีสัมมาสังกัปปะ คิดชอบ ดำ�ริชอบ
ที่จะพัฒนาตนเองและสังคมให้น่าอยู่ มีสัมมาวจา คือการเจรจาชอบด้วยเหตุและผล มีสัมมา
กัมมันตะ การกระทำ�ที่ชอบหรือมีสุจริต 3 สัมมาวายามะ พยายามในการที่จะละเว้นความชั่ว
สร้างสรรค์ความดี มีสัมมาสติ และสัมมาสมาธิในการประคับประคองจิตใจของตนเองแล้ว
ย่อมจะมีสมรรถนะที่เหมาะสมต่อการพัฒนาสังคมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังนั้น หาก
พระสงฆ์รุ่นใหม่ พระธรรมทูต พระจริยนิเทศ มีกระบวนการแหง่มรรคมีองค์ 8 พร้อมก็จะช่วย
เสริมสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะของสังคมได้
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4.3.3 จังหวัดสิงห์บุรี
4.3.3.1 โครงการสิงห์บรุ สี ร้างเยาวชนคนดีสสู่ งั คมไทย โครงการนีเ้ กิดขึน้ โดยมองเห็นความ
สำ�คัญของเยาวชนทีจ่ ะเป็นพลังของคนรุน่ ใหม่ ในการทีจ่ ะเข้ามาสานต่อกิจกรรมแห่งความดีงาม
โดยมีการทำ�งานร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่ ซึ่งพระสงฆ์มีบทบาทสำ�คัญในการทำ�หน้าที่เชื่อมโยง
คนในชุมชนและสังคมให้เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน  สามารถนำ�หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วย
พัฒนาชีวติ ของบุคคลให้มคี วามงดงามทัง้ กาย วาจา และจิตใจ ช่วยแนะนำ�ส่งเสริมบุคคลให้เรียน
รู้การดำ�เนินชีวิตโดยใช้หลักธรรมในการคิดวิเคราะห์ความเป็นเหตุและผล พระสงฆ์ไม่สามารถ
มีบทบาทที่สมบูรณ์ได้หากขาดการร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในการช่วย
สนับสนุนร่วมมือกัน ปัญหาส่วนหนึง่ ในสังคมปัจจุบนั เกิดจากเยาวชนผูเ้ ป็นอนาคตของชาติ ขาด
การปลูกฝังในด้านศีลธรรมและจริยธรรม เยาวชนไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ไม่
เหมาะสม เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนไป
มีสิ่งยั่วยุ เยาวชนไม่มีการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล จึงถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีได้ง่าย การแก้ปัญหา
ไม่แก้ที่ต้นเหตุ
คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรีโดยการนำ�ของต้นเหตุ พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเมธี
(ยงยุทธ ยุตตฺ ธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บรุ ี ได้ผลักดันการโครงการ ทีจ่ ะมีสว่ นช่วยพัฒนาเยาวชน
เพื่อเป็นคนดีของสังคม ช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย  เพราะสังคมปัจจุบัน
นั้นถูกหล่อหลอมให้มีแนวคิดตามสังคมนิยมและวัตถุนิยม เป็นเหตุให้สังคมเกิดปัญหาในด้าน
ต่างๆ เยาวชนขาดการพัฒนาสุขภาวะทางจิตใจ จำ�เป็นอย่างยิ่งที่คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของบุคคลที่ได้ชื่อว่า เป็นที่พึ่งของสังคมต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา จึงร่วม
กับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บรุ ี สำ�นักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสิงห์บรุ   ี สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุ   ี สถาบันและหน่วยงานทางการศึกษา ผลัก
ดันการร่วมกันแก้ไข เพื่อเป้าหมายในการสร้างเยาวชนสิงห์บุรีให้เป็นคนเก่งด้านความรู้เป็นคน
มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี   ตลอดจนมุ่งหวังให้เยาวชนที่ได้รับการอบรมฝึกฝนจากโครงการนี้
สามารถเป็นต้นแบบของสังคมไทยได้อย่างสมบูรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อศึกษาและพัฒนาโครงการสิงห์บุรีสร้างเยาวชนคนดีสู่สังคม
ไทยของคณะสงฆ์ในจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และบทบาทหน้าในการพัฒนา
สมรรถนะของพระสงฆ์ในจังหวัดสิงห์บุรี และเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและการเรียนรู้ของเยาวชน
และการพัฒนาสมรรถนะของพระสงฆ์ในจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน
เป้าหมายของโครงการ ส่งเสริมให้พระสงฆ์ องค์กรภาครัฐ ชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้บูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของบุคคลและสังคม โดยผ่านกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ โดยมี
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พระสงฆ์เป็นแกนนำ�ในการพัฒนา และส่งเสริมโครงการสิงห์บุรีสร้างเยาวชนคนดีสู่สังคมไทย
ของคณะสงฆ์ในจังหวัดสิงห์บุรี และนำ�ไปประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน และโครงการของคณะ
สงฆ์จงั หวัดสิงห์บรุ ี สามารถนำ�เป็นแบบอย่างแก่จงั หวัดอืน่ ๆ ได้ โดยมีพระสงฆ์ นักเรียน เยาวชน
ครูแกนนำ� เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจำ�นวน 80 รูป/คน
รูปแบบและกิจกรรมการดำ�เนินการ เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยนิมนต์/เชิญ
พระสงฆ์นักพัฒนา นักเผยแผ่ ครูพระสอนศีลธรรม สำ�นักงานพระพุทธศาสนาประจำ�จังหวัด
สำ�นักงานวัฒนธรรมประจำ�จังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ�จังหวัด ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ ไปเข้าร่วมสัมมนา มีการคัดเลือกนักเรียนแต่ละ
โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ มุมมองทางความคิด และวิธีการปฏิบัติตน
ในสังคมเพื่อให้มีความเป็นคนดีตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา โดยจัดโครงการ ณ วัดพระนอน
จักรสีห์ วรวิหาร  อำ�เภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
ผลลัพธ์จากโครงการ ได้ส่งเสริมให้พระสงฆ์ องค์กรภาครัฐ ชุมชนและภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของบุคคลและสังคม โดยผ่านกิจกรรมการพัฒนา
พื้นที่ โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนนำ�ในการพัฒนา และส่งเสริมโครงการสิงห์บุรีสร้างเยาวชนคนดี
สู่สังคมไทยของคณะสงฆ์ในจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีการพัฒนาการเรียนรู้และบทบาทหน้าในการ
พัฒนาสมรรถนะของพระสงฆ์ในจังหวัดสิงห์บุรี และได้ส่งเสริมสุขภาวะและการเรียนรู้ของ
เยาวชนและการพัฒนาสมรรถนะของพระสงฆ์ในจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้ในสังคม
ปัจจุบัน และโครงการของคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี สามารถนำ�เป็นแบบอย่างแก่จังหวัดอื่นๆ ได้
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พื้นที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
สิงห์บุรี โครงการสิงห์บุรีสร้าง 1) เพื่อส่งเสริมสุขภาวะและ
เยาวชนคนดีสู่สังคม การเรียนรู้ของเยาวชน
ไทย
2) เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
ของพระสงฆ์ในจังหวัดสิงห์บุรี
ประเด็นสุขภาวะ
เพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้ในสังคม
- การพัฒนาเยาวชน ปัจจุบัน
- การสร้างเครือข่าย 3) เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชน
- การพัฒนาจิตอาสา และจิตอาสาในจังหวัดสิงห์บุรี
- การพัฒนาครอบครัว

กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย
- เยาวชนใน จ.สิงห์บุรี 50 คน
- พระสงฆ์รุ่นใหม่ 30 รูป
- ครูแกนนำ� 15 คน
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  
อำ�เภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
- คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี
- สำ�นักงานเขตการศึกษาในพื้นที่
- ห้องเรียน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดพิกุลทอง
- เครือข่ายผู้ปกครอง จ.สิงห์บุรี
- องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
  จ.สิงห์บุรี

การบูรณาการหลักพุทธธรรม โครงการนี้ประยุกต์ใช้ “หลักอริยทรัพย์ 7” ได้แก่
1) ศรัทธา การมีความเชื่อที่มีเหตุผล มั่นใจในหลักการทำ�ความดี 2) ศีล การรักษากายวาจา
ให้เรียบร้อย ประพฤติถกู ต้องดีงาม  3) หิริ การมีความละอายใจต่อการทำ�ความชัว่   4) โอตตัปปะ
การรูจ้ กั ความเกรงกลัวต่อความชัว่ 5) พาหุสจั จะ การเป็นผูท้ มี่ คี วามเป็นผูไ้ ด้ศกึ ษาเล่าเรียนมาก  
6) จาคะ การรู้จักความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และ 7) ปัญญา การมีความรู้ ความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเหตุผล ดีชั่ว ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ รู้คิด รู้พิจารณา
และรู้ที่จะจัดทำ�   โดยมองว่าถ้าเยาวชนมีอริยทรัพย์ภายในที่มีค่ากว่าทรัพย์ภายนอกทั่วไป
ย่อมจะเป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความประพฤติที่ดีงาม อ่อนโยน เรียนรู้ ฉลาดในการดำ�รงชีวิต ดังนั้น
การจัดโครงการดังกล่าวจึงมุ่งหวังให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองเพื่อเป็นคนดี มีทรัพย์ (ภายใน)
เป็นคนศรีสังคมต่อไป
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4.3.4 จังหวัดปราจีนบุรี
4.3.4.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสงฆ์นักพัฒนารุ่นใหม่เพื่อการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม โครงการนี้เกิดขึ้นโดยมองว่า พระสงฆ์ต้องจาริกไปต้อง
เกื้อกูลอนุเคราะห์สังคมและประชาชนในองค์รวม “พหูชนหมู่มาก” ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมความ
เป็นอยู่และอนุเคราะห์ให้คนในสังคมเข้าถึงหลักธรรมทางพระพทธศาสนา ดำ�รงชีวิตโดยพึ่งสติ
รู้ ไม่ประสาทอันจะเป็นหนทางแห่งความเสื่อมถอย ซึ่งก็คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็น
หลักปฏิบัติหรือเครื่องยุดเหนี่ยวอย่างมีสติให้กับสังคม ทั้งนี้พระสงฆ์ถือเป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญ
ในการทำ�หน้าที่เชื่อมโยงคนในชุมชนและสังคมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผ่านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาพัฒนาสติปญ
ั ญาของบุคคล พัฒนาชีวติ ของบุคคลให้มคี วามงดงามทัง้ กาย วาจา
ใจและปัญญา อีกทั้งมุ่งเน้นส่งเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์ พัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มี
ความเอื้ออาทรต่อกัน และสร้างความรู้ใหม่ที่ผสมผสานกับพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม
ถ้าหากองค์กรทางพระพุทธศาสนาสามารถผลักดันการดำ�เนินงานดังกล่าวได้อย่างลุล่วง
จนส่งผลให้องค์กรมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคมเป็นมากขึน้ พระ
สงฆ์สามารถดำ�เนินการพัฒนาบุคคลและสังคมให้เกิดการเรียนรู้ตามหลักพุทธธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี คือ การ
พัฒนาด้านกาย จิตใจ ปัญญา สังคม และสามารถนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมได้ กอปรกับสังคมไทยมีการพัฒนาประเทศ ทีส่ อดคล้องกับหลักการพระพุทธศาสนา
และมีการพัฒนาบนพืน้ ฐานของการจัดการตามภูมปิ ญ
ั ญาสากล จะนำ�ผลประโยชน์สงู สุดให้เกิด
ขึ้นในสังคมไทย
อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ คือ
การขาดการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ ตลอดจนถึงการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่ให้การ
สนับสนุน จนนำ�ไปสู่การขาดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็น
พัฒนาสมรรถนะของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้สังคมที่ดีให้เกิดขึ้นกับ
ประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม คณะสงฆ์
จังหวัดปราจีนบุรจี งึ เห็นควรจัดให้มโี ครงการพัฒนาสมรรถนะในการเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรี ย นรู้ ข องสั ง คมของพระสงฆ์ นั ก พั ฒ นา ของคณะสงฆ์ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี โดยได้ นิ ม นต์
พระสงฆ์นักพัฒนารุ่นใหม่ มาร่วมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรูท้ างสังคม และเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่ง
ชาติ พระสั ง ฆาธิ ก าร ข้ า ราชการและองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาร่ ว มสั ม มนาและถวายความรู้
แก่พระสงฆ์ อันเป็นการพัฒนาสมรรถนะของพระสงฆ์ให้มีความพร้อมในฐานะผู้นำ�ทางจิต
วิญญาณและสังคมสืบต่อไป
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วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นพัฒนาสมรรถนะของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้สังคมที่ดีให้เกิดขึ้นกับประชาชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม
เป้าหมายของโครงการ พระสงฆ์นกั พัฒนา /ครูพระสอนศีลธรรม/พระสังฆาธิการจำ�นวน
100 รูป ได้มีการพัฒนาสมรรถนะในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้สังคมที่ดีให้เกิดขึ้น
กับประชาชน และร่วมกันสร้างการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม
รูปแบบและกิจกรรมการดำ�เนินการ เป็นการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติและการลงพื้นที่
เพื่อทดลองปฏิบัติ ค้นหากิจกรรมการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยให้
พระสงฆ์นกั พัฒนา/ครูพระสอนศีลธรรม/พระสังฆาธิการ/ข้าราชการและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องได้
มีการพัฒนาสมรรถนะในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูส้ งั คมทีด่ ใี ห้เกิดขึน้ กับประชาชน
ผลลัพธ์ของการดำ�เนินการ พระสงฆ์นักพัฒนา/ครูพระสอนศีลธรรม/พระสังฆาธิการ/ผู้
เข้าร่วมโครงการมีสว่ นร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม และมีการสร้างเครือ
ข่ า ยในการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ สั ง คมที่ ดี มี ส มรรถนะในการเสริ ม สร้ า ง
สุขภาวะและการเรียนรู้สังคมที่ดีให้เกิดขึ้นกับประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาร่วมกับหน่วยงานอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
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พื้นที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ
ปราจีนบุรี โครงการพัฒนา
สมรรถนะพระสงฆ์
นักพัฒนารุ่นใหม่
เพื่อการเสริมสร้าง
สุขภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1) เพื่อเป็นพัฒนาสมรรถนะ
ของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้สังคม
ที่ดีให้เกิดขึ้นกับประชาชน
2) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน
การเผยแผ่พุทธศาสนาอย่าง
เป็นรูปธรรม
ประเด็นสุขภาวะ
3) เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
- การพัฒนาพระสงฆ์ การพัฒนาพระสงฆ์ในพื้นที่
- การเสริมสร้าง
สุขภาพใจ
- การสร้างเครือข่าย
จิตอาสาและพัฒนา
ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย
- เยาวชนใน จ.ปราจีนบุรี
30 คน
- พระสงฆ์รุ่นใหม่ 50 รูป
- ครูแกนนำ� 15 คน
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- วัดป่ามะไฟ
- คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี
- สำ�นักงานเขตการศึกษา
ในพื้นที่
- อบจ. ปราจีนบุรี
- ห้องเรียนมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จังหวัดปราจีนบุรี

การบูรณาการหลักพุทธธรรม โครงการนี้มีการประยุกต์ใช้ “หลักนาถกรณธรรม 10”
ได้ แ ก่ 1) ศี ล การมี ค วามประพฤติ ดี ง ามสุ จ ริ ต รั ก ษาระเบี ย บวิ นั ย มี อ าชี ว ะบริ สุ ท ธิ์
2) พาหุสัจจะ การมีความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก มีความรู้ ความเข้าใจลึกซึ้งในการเรียนรู้  
3) กัลยาณมิตตตา การมีกัลยาณมิตร การได้คบคนดี ได้ที่ปรึกษาและผู้แนะนำ�สั่งสอนที่ดี
4) โสวจัสสตา ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย รับฟังเหตุผล  5) กิงกรณีเยสุ ทักขตา การมีความ
เอาใจใส่ช่วยขวนขวายในกิจใหญ่น้อยทุกอย่างของเพื่อนร่วมหมู่คณะ รู้จักพิจารณาไตร่ตรอง
สามารถจัดทำ�ให้สำ�เร็จเรียบร้อย  6) ธัมมกามตา การเป็นผู้ใคร่ธรรม คือ รักธรรม ใฝ่ความรู้ใฝ่
ความจริง รู้จักพูดรู้จักฟัง ทำ�ให้เกิดความพอใจ น่าร่วมปรึกษาสนทนาในหลักธรรมหลักวินัยที่
ละเอียดลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไป  7) วิริยารัมภะ มีความขยันหมั่นเพียร คือ เพียรละความชั่ว ประกอบ
ความดีมีใจแกล้วกล้า บากบั่นก้าวหน้า ไม่ย่อท้อ ไม่ทอดทิ้ง  8) สันตุฏฐี มีความสันโดษ คือ ยินดี
มีความสุขความพอใจด้วยปัจจัย 4 ที่หามาได้ด้วยความเพียรอันชอบธรรมของตน  9) สติ มีสติ
รู้จักกำ�หนดจดจำ� ระลึกการที่ทำ�คำ�ที่พูดไว้ได้ไม่มีความประมาทในการดำ�เนินชีวิต  10) ปัญญา
การมีปัญญาหยั่งรู้เหตุผล รู้จักคิดพิจารณา เข้าใจภาวะของสิ่งทั้งหลาย
ตามความเป็นจริง ถ้าพระสงฆ์รุ่นใหม่ เยาวชนและครูแกนนำ�มีองค์คุณคือ นาถกรณธรรม 10
ประการนี้ ย่อมจะสามารถพัฒนาตนเองไปสูค่ วามดีงามทีม่ ศี ลี เป็นพืน้ ฐาน มีการเรียนรูเ้ ป็นเครือ่ ง
นำ�ทาง และย่อมเกิดปัญญาในการดำ�เนินชีวิต
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4.4 ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ยะลา และปัตตานี
ในภาคใต้ คณะสงฆ์ สำ � นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.)
คณะผู้วิจัย ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาได้พัฒนาโครงการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรี ย นรู้ ข องสังคมตามแนวพระพุท ธศาสนาจำ � นวน 2 โครงการ เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ
สภาพการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัด ดังนี้
4.4.1 โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ของสังคม เชิงพุทธบูรณาการ โครงการนี้เป็นโครงการที่ดำ�เนินการใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สงขลา ยะลา และปัตตานี และขยายผลไปอีก 2 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส และพัทลุง
โดยมมองว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ตลอดระยะเวลา 7 ปีทผี่ า่ นมาทำ�ให้พระสงฆ์
ในภาคใต้ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างต่อเนื่อง
ทัง้ ในด้านการศึกษาปริยตั ธิ รรม การปฏิบตั ธิ รรม และการทำ�กิจเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลแก่ประชาชน
โดยเฉพาะการเสริมสร้างความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ ดังนั้น
เพื่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการทำ�งานของพระสงฆ์ในภาคใต้ ให้พระสงฆ์สามารถเป็น
แกนนำ�ชุมชนในการดำ�เนินการพัฒนาบุคคลและสังคมให้เกิดการเรียนรู้ตามหลักพุทธธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดสุขภาวะที่ดี
คือ การพัฒนาด้านกาย จิตใจ ปัญญา สังคม อันจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ของประชาชนและพระสงฆ์ในชุมชน
คณะผู้วิจัย ในฐานะมหาวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการศึกษา การวิจัย การทำ�นุ
บำ�รุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่สงั คม จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาถึงการประยุกต์ใช้หลัก
พุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูท้ างสังคมของคณะสงฆ์ในภาคใต้ เป็นลักษณะ
ของการเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเชิงพุทธของพระสงฆ์ใน 3 จังหวัด
ภาคใต้ รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคประชาชน/องค์กรชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนา เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาบุคคลและสังคมในลักษณะของการสร้างสังคมแห่งการ
ตื่นรู้ตามหลักพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดการและคุ้มครองชีวิตที่ดีร่วมกัน
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคมโดยการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ใน 3 จังหวัดภาคใต้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของคณะสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม โดยผ่านการจัดทำ�โครงการ
พัฒนาเชิงพุทธบูรณาการ เพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้
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เป้าหมายของโครงการ มุ่งหวังให้พระสงฆ์ องค์กรภาครัฐ ชุมชนและภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ เช่น เศรษฐศาสตร์
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาที่ยั่งยืน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของบุคคลและสังคม โดยผ่านกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัด 3 จังหวัด
(นำ � ร่อ ง) ซึ่ ง มี พ ระสงฆ์ เ ป็ น แกนนำ � ในการพั ฒนาและยั งเป็น การพั ฒนาขีด สมรรถนะของ
คณะสงฆ์รุ่นใหม่ เพื่อเป็นแกนนำ�ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนา การพัฒนาการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนองค์กรชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมายให้พระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสุขาภาวะจำ�นวน 100 รูป และขยายผลไปยังชุมชนของตนเองอีก 15-30 ชุมชน
รูปแบบและกิจกรรมการดำ�เนินการ เป็นการอบรมและลงทำ�งานเชิงปฏิบัติในพื้นที่
โดยมีการจัดทำ�กิจกรรมอบรมสัมมนา เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาโครงการในพืน้ ที่
ชุมชน การตรวจเยี่ยมให้กำ�ลังใจ และการสร้างเครือข่ายการทำ�งานของพระสงฆ์ในพื้นที่
3 จังหวัด โดยมีการเชื่อมโยงการทำ�งานกับภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่
ผลลัพธ์จากการดำ�เนินการ ได้มีการทบทวน วิเคราะห์ความรู้เชิงพุทธบูรณาการและ
การพัฒนาขีดสมรรถนะของพระสงฆ์แกนนำ� 100 รูป ใน 3 จังหวัด เพื่อวางฐานในการเปิดพื้นที่
ทางสังคมมีการดำ�เนินการตามกิจกรรม/โครงการพัฒนาเชิงพุทธบูรณาการใน 3 จังหวัด เช่น
กิจกรรมการพัฒนาวัด การอบรมเยาวชน โดยการมีสว่ นร่วมของพระสงฆ์ เพือ่ เสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ของสังคม ได้ส่งเสริมให้พระสงฆ์ องค์กรภาครัฐ ชุมชนและภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนา กับศาสตร์สมัยใหม่ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการเสริมสร้างสุขภาวะ
4.4.2 โครงการเยาวชนอาสาส่งเสริมธรรมะ 5 จังหวัดชายแดนใต้ โครงการดำ�เนินการ
โดยกลุ่มพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนใต้ และสำ�นักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความมัน่ คงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายใต้วดั สระเกศราชวรมหาวิหาร
โดยมองว่า เนื่องด้วยสภาพการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในสังคมในปัจจุบันอย่างรวดเร็ว
จึงทำ�ให้หลายสิ่งหลายอย่างในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย   รวมถึงการเข้าถึง
หลั ก ธรรมคำ � สั่ ง สอนของพุ ท ธศาสนา และการแข่ ง ขั น กั น เรี ย นหนั ง สื อ ของเหล่ า เยาวชน
จึงทำ�ให้การศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม นั้นค่อยข้างลดน้อยถอยลงไป “เยาวชน” นั้นเป็น
กำ�ลังสำ�คัญในอนาคตในประเทศชาติ แต่หากเยาวชนนั้นยังขาดทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม  
นั้นอาจจะเป็นบ่อเกิดของปัญหาในอนาคตได้ กลุ่มพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนใต้
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จึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อต้องการฝึกอบรมเยาวชนให้ได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจะได้ส่งเสริมให้เยาวชนเหล่านี้ไปเพิ่มทักษะที่ฝึกมาไปเผยแผ่ในโรงเรียน
ของตัวเอง และจะได้จดั เครือข่ายกลุม่ เยาวชนกับกลุม่ พระวิทยากร เพือ่ การส่งเสริมความมัน่ คง
ของสถาบันพระพุทธศาสนาในพื้นที่ชายแดนใต้อีกประการหนึ่งด้วย
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพือ่ เพิม่ ความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม
ตามแนวพระพุทธศาสนาให้กบั กลุม่ เยาวชน 5 จังหวัดภาคใต้ เพือ่ จัดตัง้ กลุม่ เครือข่ายของเยาวชน
ที่มีความประสงค์ที่จะทำ�งานเพื่อสังคมและส่วนรวม และเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
พระพุทธศาสนาในพื้นที่ชายแดนใต้
เป้าหมายของโครงการ เพื่อให้เยาวชนใน 5 จังหวัดภาคใต้จำ�นวน 50 คน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธ โดยมีความมุ่งหวังให้เยาวชนความรู้ ความเข้าใจและมีการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา และมีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายของเยาวชนที่มี
ความประสงค์ที่จะทำ�งานเพื่อสังคมและส่วนรวมเพื่อความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา
ในพื้นที่ชายแดนใต้
รูปแบบและกิจกรรมการดำ�เนินการ เป็นกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงปฏิบตั ดิ ว้ ยการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาแนวคิดผู้นำ�แห่งความดี
การพัฒนาเยาวชนกับจิตจิตสาธารณะ และศาสนพิธีของชาวพุทธ โดยมีการอบรมเป็นกลุ่ม
เป็นทีม และขยายผลต่อกิจกรรมในพื้นที่โรงเรียน และชุมชนของตนเอง โดยมีการอบรม
วัดแจ้ง ตำ�บลบ่อยาง อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา
ผลลั พ ธ์ ข องการดำ � เนิ น การ เยาวชน 5 จั ง หวั ด ชายแดนใต้ ไ ด้ เ พิ่ ม พู น ทั ก ษะด้ า น
คุณธรรม จริยธรรมเชิงพุทธ มีการเรียนรู้และสามารถสร้างเครือข่ายการทำ�งานเพื่อสังคม
มีแนวทางการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งปัจจุบัน
โครงการของกลุ่มพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนใต้ และสำ�นักงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ คงยังดำ�เนินการต่อ
เพียงเพื่อมุ่งหวังให้ให้เยาวชนได้มีจิตสาธารณะมากขึ้นและดูแลสังคมโดยมิเลือกเชื้อชาติ
ศาสนา
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พื้นที่
ภาคใต้
ยะลา
ปัตตานี
สงขลา

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
โครงการพัฒนาพัฒนา
สมรรถนะในการเสริม
สร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคม
เชิงพุทธบูรณาการ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้
หลักพุทธธรรมในการเสริม
สร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ของสังคมโดยการมีส่วนร่วม
ของคณะสงฆ์
2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
ประเด็นสุขภาวะ
คณะสงฆ์ในการเสริมสร้าง
- การเสริมสร้างความ สุขภาวะและการเรียนรู้
ร่วมมือทางสังคม ของสังคม โดยผ่านการจัดทำ�
และการเรียนรู้
โครงการพัฒนาเชิงพุทธ
- การสร้างเครือข่าย บูรณาการ
การพัฒนาชุมชน 3) เพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคม
โดยพระสงฆ์ในพื้นที่ และการเรียนรู้ตามแนว
- การพัฒนาสุขกาย พระพุทธศาสนาในพื้นที่
และใจของชุมชน 3 จังหวัดภาคใต้
ผู้ได้รับผลกระทบ
เหตุการณ์ไม่สงบ
ชายแดนใต้

ยะลา โครงการเยาวชนอาสา 1) เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะด้านคุณธรรม
ปัตตานี ส่งเสริมธรรมะ
สงขลา 5 จังหวัดชายแดนใต้ จริยธรรมตามแนวพระพุทธ
ศาสนาให้กับกลุ่มเยาวชน
ประเด็นสุขภาวะ
5 จังหวัดภาคใต้
- การพัฒนาเยาวชน 2) เพื่อจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย
- การเสริมสร้าง
ของเยาวชนที่มีความประสงค์
แนวคิดจิตอาสา ที่จะทำ�งานเพื่อสังคมและ
- การพัฒนาเครือข่าย ส่วนรวม
เยาวชนภาคใต้
3) เพื่อส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันพระพุทธศาสนา
ในพื้นที่ชายแดนใต้
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กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย
พระสงฆ์รุ่นใหม่จำ�นวน 100 รูป
ชุมชน 3 จังหวัด 15-30 ชุมชน
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- คณะสงฆ์ภาค 18
- วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
- ศูนย์เพาะบ่มคนดี
พลเอกเปรม
  จังหวัดสงขลา
- มหาวิทยาลัยทักษิณ

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน 50 คน
พระวิทยากร 15 รูป
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- คณะสงฆ์ภาค 18
- มหาวิทยาลัยทักษิณ
- หน่วยวิทยาบริหาร มจร.
สงขลา
- กลุ่มพระธรรมทูตอาสา
5 จังหวัดชายแดนใต้
- สำ�นักงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และความมั่นคง
แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา
พระมหากษัตริย์

การบูรณาการหลักพุทธธรรม โครงการในภาคใต้ทั้งสองโรงการเน้นการประยุกต์ใช้หลัก
“ประโยชน์และความสุข” และหลัก “อริยสัจ 4” เป็นกรอบในการดำ�เนินการ โดยมองว่า
สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้มีปัญหาที่ซับซ้อน ดังนั้น จะต้องกำ�หนดรู้ทุกข์หรือ
ปัญหาของพื้นที่จากนั้นค่อยพัฒนาแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหา สร้างขวัญกำ�ลังให้เกิดขึ้น โดย
การบูรณาการหลักประโยชน์และความสุขให้เกิดขึน้ ต่อบุคคล เยาวชน โดยใช้แนวทางแห่งมรรค
มีองค์ 8 เป็นเครื่องนำ�ทาง มีการจัดการกระบวนการเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาจากภายนอก
และภายในจิตใจของตนเอง จนกระทัง้ พบว่า ปัญหาทีแ่ ท้จริงเกิดจากความไม่รขู้ องทุกฝ่าย ฉะนัน้
จึงเริ่มต้นจากการสร้างแนวคิด มุมมองที่ดีต่อสังคมและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีเมตตาต่อทุก
ฝ่าย และค่อยแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยอาศัยพลังจากเยาวชนรุน่ ใหม่ทจี่ ะพัฒนาตนเองในทิศทาง
ที่เหมาะสม
สรุป โครงการและกิจรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่จำ�นวน 18 โครงการ ในพื้นที่ 15 จังหวัด
นำ � ร่ อ งดั ง กล่ า ว เกิ ด ขึ้ น จากความต้ อ งการของพระสงฆ์ แ ละชุ ม ชนที่ ต้ อ งการเสริ ม สร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้และสุขภาวะของสังคมใน 4 ประเด็นสำ�คัญ คือ
1) การพัฒนาด้านกายภาพ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีความสะดวก ปลอดภัย เป็นสถาน
ที่สัปปายะเหมาะสมต่อการเรียนรู้และการเกิดสุขภาพที่ดี (กายภาวนา) เพื่อที่จะให้คนได้เรียน
รู้จากธรรมชาติและการจัดการเชิงกายภาพที่เหมาะสม เช่น การพัฒนาโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น
2) การพัฒนาพฤติกรรม ความรู้ ความสามารถของพระสงฆ์ เยาวชน และประชาชนใน
พืน้ ทีเ่ พือ่ ให้มกี ารอยูร่ ว่ มกันอย่างเหมาะสม เกือ้ กูล ไม่เบียดเบียนซึง่ กันและกัน (ศีลภาวนา) โดย
เฉพาะการสร้างสุขภาวะทางสังคมทีเ่ ป็นสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละการปรองดอง เช่น การพัฒนา
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของพระสงฆ์ เยาวชนคนดี หมูบ่ า้ นต้นแบบ ในจังหวัดอุบลราชธานี
และการพัฒนาโครงการเยาวชนคนดี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น
3) การพัฒนาด้านจิตใจและปัญญาของบุคคลและสังคม โดยใช้ความรูท้ างพระพุทธศาสนา
ศาสตร์สมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำ�เนินการ โดยเฉพาะการมุ่งใช้หลักจิตตภาวนา
ในการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง มีความเป็นอิสระแห่งจิต สามารถที่จะพัฒนาในมี
ความสุขทางจิตใจได้ เช่น การจัดทำ�โครงการสวดมนต์หมู่ ของจังหวัดพะเยา และโครงการธรรม
จาริกหรือธรรมะห่มดอย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
4) การพัฒนาด้านปัญญาและสังคมของชุมชนและคณะสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ และกลุ่ม
เป้าหมายที่ร่วมดำ�เนินการได้ใช้ปัญญาเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ ซึ่งจะเป็นกำ�ลังสำ�คัญต่อ
การเรียนรู้และการเสริมสร้างสุขภาวะในด้านอื่นๆ ในระยะยาว (ปัญญาภาวนา) โดยพยามให้
เกิดเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ที่จะเป็นแกนหมุนให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ เช่น
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการเตรียมรับมือภัยพิบัติ จังหวัดเชียงราย-พะเยา
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เป็นต้น ดังแผนภาพนี้

แผนภาพแสดงการเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพุทธ

การเรียนรู้เชิงพุทธ
บูรณาการกับศาสตร์
ต่างๆ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พระสงฆ์และชุมชน
พื้นที่ 15 จังหวัด

1.การพัฒนากายภาพ
  และสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาจิตใจ
3. การพัฒนาปัญญา
4. การพัฒนาสังคม

ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
เช่น ภาครัฐ อปท.
ภาคเอกชน สถาบัน
ศูนย์เรียนรู้ ประชาชน

แผนภาพดังกล่าว แสดงให้เห็นกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
โดยอาศัยพระสงฆ์และชุมชนเป็นแกนนำ�ในการขับเคลื่อนไปสู่สุขภาวะของสังคมใน 4 ด้าน คือ
การพัฒนาด้านกายภาพ สิง่ แวดล้อม วิถชี วี ติ การพัฒนาจิตใจ ปัญญา พฤติกรรมการเรียนรู้ และ
การพัฒนาสังคม ทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการบูรณาการแนวคิด หลักการทางพระพุทธศาสนากับ
ศาสตร์แห่งการจัดการเชิงพื้นที่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศาสตร์สมัยใหม่ เช่น รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ นิเวศวิทยา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนและสังคมเกิดการเรียนรู้ การปรับตัวและ
นำ�ไปสู่การจัดการตนเองในด้านกาย จิต ปัญญา และสังคม ในลำ�ดับต่อไป
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บทที่ 5
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธบูรณาการ
ส�ำหรับการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธ
บูรณาการนั้น ผู้วิจัยจะน�ำเสนอกระบวนการและข้อสรุป ที่ผ่านการสังเคราะห์องค์ความรู้เชิง
พุทธบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ร่วมกับการด�ำเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่สามารถสร้าง
นวัตกรรมทางสังคม ในลักษณะพุทธกิจกรรมร่วมกับคณะสงฆ์ 15 จังหวัด โดยแบ่งการน�ำเสนอ
ออกเป็นดังนี้

5.1 การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ทางสังคม
เชิงพุทธบูรณาการ

ในส่วนนีเ้ พือ่ ตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาทีว่ า 
่ เพือ่ พัฒนารูปแบบ และสมรรถนะ ของ
คณะสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมในเชิงพุทธบูรณาการ คณะผู้วิจัย
จึงได้ก�ำหนดรูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ทางสังคม โดยเชื่อมโยงจาก
ประสบการณ์การท�ำงานของพระสงฆ์และชุมชนในพื้นที่กรณีศึกษาใน 4 ภูมิภาค กับแนวคิด
หลักการทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงการพัฒนาสุขภาวะว่า  จะต้องพัฒนาบุคคลและสังคม
ตามหลัก “ภาวนา 4” คือ
        1. กายภาวนา  การพัฒนากาย การฝึกอบรมกายให้รู้จักเป็นระบบ ระเบียบ สามารถ
เชื่อมโยงกับสิ่งทั้งหลายภายนอกในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศล
ธรรมเสื่อมสูญ รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เกิดความยั่งยืน
เช่น มีสติในการทานอาหาร ออกก�ำลังกาย เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์ เป็นต้น
2. สีลภาวนา การเจริญศีลหรือพัฒนาความประพฤติให้ตงั้ อยูใ่ นระเบียบวินยั ไม่เบียดเบียน
หรือก่อความเดือดร้อนเสียหายกับตนเองและผู้อื่น ให้มีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี เกื้อกูล
แบ่งปันกันและกัน
        3. จิตภาวนา การพัฒนาจิตใจ การฝึกอบรมจิตใจให้มีความเข้มแข็งมั่นคง เจริญงอกงาม
ด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน
เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น
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4. ปัญญาภาวนา  การเจริญปัญญาหรือการพัฒนาปัญญาให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตาม
เป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท�ำจิตใจให้เป็นอิสระ ท�ำตนให้บริสุทธิ์
จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา
หลักภาวนา 4 นี้ ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นคุณของบุคคล ถ้าบุคคลมีการพัฒนา
ตามหลักดังกล่าว ย่อมมีสุขภาวะหรือบรรลุถึงความสุขในระดับต่างๆ ได้ตั้งแต่ในระดับโลกิยะ
หรือระดับความสุขทั่วไปในโลกจนถึงโลกุตตระอันเป็นความสุขที่ปลอดจากการปรุงแต่งจาก
วัตถุธรรมทั่วไป ซึ่งคล้ายกับแนวคิดเรื่องสุขภาวะทางสังคมที่มุ่งไปสู่การพัฒนาด้านกาย จิต
ปัญญา และสังคม  
จากหลักการดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้ก�ำหนดองค์ประกอบ เกณฑ์ชี้วัดด้านสุขภาวะตาม
หลักพระพุทธศาสนา  เพื่อที่จะได้หาแนวทางการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรูเ้ ชิงพุทธบูรณาการ โดยน�ำมาจัดเป็น 4 องค์ประกอบหลักของการเสริมสร้างสุขภาวะ
เชิงพุทธ โดยมีเกณฑ์ชี้วัดย่อยอีกจ�ำนวนหนึ่ง พร้อมทั้งน�ำเสนอวิธีการเสริมสร้างสุขภาวะ
เชิงพุทธบูรณาการ เพื่อเป็นรูปแบบของการประยุกต์ใช้และการบูรณาการหลักพุทธธรรม
ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมจ�ำนวน 4 ด้าน ดังนี้
1. สุขภาวะทางกาย (Physical Health) หมายถึง ภาวะของบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุหรือทางกายภาพ เพื่อตอบสนองความสุข สามารถรับรู้อารมณ์ที่น่า
ปรารถนา น่ารัก น่าใคร่ น่าพอใจต่างๆ เช่น ได้เห็นภาพที่สวยงาม ได้ยินเสียงที่ไพเราะ โดยเป็น
การเสพอารมณ์ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ (ตา  หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) การบริโภคใช้สอย
ปัจจัย 4 อาหาร เสื้อผ้า  ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค การใช้เทคโนโลยี เป็นไปด้วยสติและเพื่อ
ปัญญา ซึ่งจัดเป็นความสุขอันเป็นวิสัยของโลก แบ่งเป็นองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบย่อย คือ
1) สุขภาวะทางกาย หมายถึง ภาวะของบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บ การมีสุขภาพทางกายที่ดี เช่น มีร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้
การดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหารแบบพอประมาณ ค�ำนึงถึงประโยชน์ต่อร่างกาย
2) การจัดการความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ หมายถึง การรู้เท่าทันการใช้
เทคโนโลยี การรู้จักพิจารณาก่อนการบริโภคใช้สอยสิ่งของในชีวิตประจ�ำวัน
3) การจัดการและมีสภาพแวดล้อมที่ดี หมายถึง การอาศัยอยู่ในชุมชน องค์กร หรือ
สังคมที่ดี ดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม สะอาด และส่งเสริมสุขภาพ เช่น ที่อยู่อาศัยสะอาด
มีปัจจัย 4 เพียงพอในชุมชน คนในสังคมเป็นคนดี
4) การจัดการทรัพย์สินโดยชอบธรรม หมายถึง ภาวะของการหาทรัพย์จากการ
ประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร มีทรัพย์เพียงพอต่อการใช้จ่ายเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงดู
ครอบครัว ไม่มีภาระหนี้สิน
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2. สุขภาวะทางสังคม (Social Health) หมายถึง ความรู้สึก ความสะดวก ปลอดภัย
ในการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ในครอบครัว และในสังคมที่ไม่มีการเบียดเบียน ท�ำร้ายซึ่งกันและ
กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างสรรค์สังคม อันเป็นพื้นฐานของการด�ำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ความสัมพันธ์ในสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนาบุคคล ให้มีความเจริญงอกงามและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข แบ่งเป็นองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบย่อย คือ
1) ครอบครัวเป็นสุข หมายถึง สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดี มีการเสียสละ มี
น�้ำใจ เกื้อกูลกัน การมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในครอบครัว การมีความอดทนและ
อภัยกันซึ่งกันและกัน
2) ความรักสามัคคีในสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันในชุมชน องค์กร หรือสังคม
อย่างสันติสุขมีความประพฤติดีงาม มีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการ
แสดงความเห็นที่ถูกต้อง มีประโยชน์ต่อสังคม
3) การสงเคราะห์ต่อผู้อื่น หมายถึง การอยู่ร่วมกันในชุมชน องค์กร หรือสังคมที่มีการ
แบ่งปันสิง่ ของและให้ความช่วยเหลือเกือ้ กูลผูอ้ นื่ การให้กำ� ลังใจผูอ้ นื่ การท�ำประโยชน์ตอ่ สังคม
การพูดจาให้เกียรติต่อผู้อื่น มีความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เอาเปรียบกันในสังคม
4) การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ หมายถึง สมาชิกในชุมขน องค์กร
หรือสังคมมีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น การไม่เบียดเบียนทรัพย์สิน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น การอยู่ในสังคมที่ไม่หวาดระแวงต่อกัน การประพฤติตนอยู่ใน
กรอบของศีล 5
3. สุขภาวะทางจิตใจ (Mental Health) หมายถึง การมีส่วนประกอบทางด้าน
คุณธรรม ความดีงามภายในจิตใจ เช่น มีความเมตตา กรุณา ความขยันหมัน่ เพียร อดทน มีสมาธิ
ผ่องใส สดชื่น เบิกบาน เป็นสุข ไม่ขุ่นมัวด้วยอารมณ์ต่างๆ ที่มากระทบที่จะมีกระทบต่อ
การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน รวมทั้งการมีสภาวะแห่งจิตใจที่มีความส�ำราญ แช่มชื่น ไม่ขุ่นมัว
ด้วยอ�ำนาจของความโลภ ความโกรธ ความหลง อันเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองหรือความทุกข์
ภายในจิตใจของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งระดับของความสุขออกมาเป็นเชิงปริมาณที่วัดค่าจาก
ความรู้สึกภายในจิตใจได้ สามารถแบ่ง 4 องค์ประกอบย่อย คือ
1) การมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง หมายถึง การมีอารมณ์แจ่มใส จิตใจเบิกบาน การมอง
โลกในแง่ดี การมีจิตใจปลอดโปร่ง ผ่อนคลาย ไม่เศร้าหมอง การควบคุมตนเองในการกระท�ำ
สิ่งไม่ดีงาม การมีเชื่อมั่นว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้
2) การมีสมรรถภาพแห่งจิตที่ดี หมายถึง ภาวะของบุคคลที่แสดงออกด้านคุณธรรม
ทัง้ หลายในลักษณะต่างๆ เช่น ความขยันหมัน่ เพียรในการท�ำงาน ความอดทนในการด�ำเนินชีวติ
การมีสมาธิแน่วแน่ในการท�ำงาน การมีสติที่ดีในการด�ำเนินชีวิต
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3) การคุณภาพแห่งจิตดี หมายถึง สภาพความรู้สึกทางจิตใจที่แสดงออกมาใน
ลักษณะต่างๆ เช่น ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น ความกรุณาอยากช่วยเหลือ
ให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ การระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณผู้อื่น การยกย่องและชื่นชมคุณค่าแห่งการ
กระท�ำความดีของผู้อื่น การใช้วาจาแนะน�ำให้ผู้อื่นกระท�ำความดี
4) ความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง หมายถึง สภาพความรู้สึก
พอใจและเชื่อมั่นในตัวเอง การมีคุณค่าต่อสังคม ความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาในชีวิตได้ ความ
พอใจในสถานะทางสังคม เช่น เกียรติยศ ฐานะต�ำแหน่ง หน้าที่การงาน บริวาร ที่ตนเองได้มา
อย่างชอบธรรม
4. สุขภาวะทางปัญญา (Intellectual Health) หมายถึง การมีสติปัญญา ความเชื่อ
ความรู้ ความเห็น ความเข้าใจชีวิตและโลกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถอยู่กับ
ความเป็นจริงของโลกและชีวิตได้อย่างปกติสุข มองเห็นและเข้าใจกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตาม
ความเป็นจริง มีเหตุผล สามารถพิจารณาเห็นปัจจัยต่างๆ อันเป็นสาเหตุของความสุขและ
ความทุกข์ในชีวิตได้ การใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาและดับทุกข์ได้ นอกจากนี้ยังรวมถึง ผลที่
เกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาในระดับต่างๆ นับตั้งแต่การด�ำรงชีวิต ไปจนถึงการเข้าในชีวิตของ
มนุษย์และสรรพสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม หรือเป็นสภาวะแห่งการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ
ที่ก่อให้เกิดความสุขและความทุกข์ของมนุษย์และสังคม แบ่งเป็น 6 ประกอบย่อย คือ
1) การเห็นคุณค่าในพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การแสวงหาความรู้สิ่งใหม่ๆ
การเร่งขวนขวายท�ำความดี การใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท
2) การเสียสละเพื่อความสุขส่วนรวม หมายถึง การเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน
เพื่อส่วนรวม การบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์
3) การรู้เท่าทันในการใช้ชีวิต หมายถึง การรู้เท่าทันและเห็นโทษในการเสพความสุข
เกินความพอดีการยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและการรับรู้สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง
การรักษาใจให้นิ่งสงบและปล่อยวาง
4) การรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียง หมายถึง การรู้จักพิจารณา  รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล
ในการด�ำเนินชีวิตแบบพอเพียง การไม่ยึดติดกับวัตถุ ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุ ความพอประมาณ
ในการบริโภคปัจจัย 4
5) การมีหลักธรรมะในการด�ำเนินชีวิต หมายถึง การมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
ในการด�ำเนินชีวิต การฝึกอบรมสมาธิ การไม่กระท�ำบาปทั้งทางกายและทางใจ
6) การมีความสงบสุขในทางธรรม หมายถึง การศรัทธาเลื่อมใสในค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง ความซาบซึ้งใจในการกระท�ำความดี การไม่ยึดถือ ยึดติดกับสิ่งที่
ความชอบหรือสิ่งที่ชัง การมีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างสงบ การไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆ ที่มา
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กระทบ การมีจิตใจอิสระ สงบเย็นไม่พึ่งพาวัตถุภายนอก
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ นอกจากจะศึ ก ษาองค์ ป ระกอบและตั ว ชี้ วั ด สุ ข ภาวะตามหลั ก
พระพุทธศาสนาดังกล่าว ยังมีความมุ่งหมายเพื่อน�ำเอาองค์ประกอบและตัวชี้วัดสุขภาวะนั้นไป
ประยุกต์ใช้สู่สังคมแบบบูรณาการ
ดังนัน้ การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูเ้ ชิงพุทธบูรณาการ จึงมีนยั ของการน�ำเสนอ
มุมมองจากหลักการทางพระพุทธศาสนากับการบูรณาการแนวคิดตัวชี้วัดทางสังคม การสร้าง
สุขภาวะทางสังคม โดยอาศัยแนวคิด หลักการของศาสตร์สมัยใหม่ เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน
การใช้หลักพุทธเศรษฐศาสตร์ นิเวศวิทยา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมปิ ญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทั้งอาศัยบทเรียน ประสบการณ์ของบุคคลและชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาดังกล่าวในบท
ที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของบุคคลและสังคมได้ ดังนี้
ตาราง 5.1 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ
องค์ประกอบหลัก
สุขภาวะ
ทางกาย

ตัวชี้วัดย่อย

วิธีการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธ

1) การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

- การรู้จักประมาณในการกิน การรู้จัก
ป้องกันโรคทางกาย การจัดระบบ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำ�รงชีวิต

2) การมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์

- การพักผ่อน การออกกำ�ลังกาย
- การพัฒนาทางกาย ได้แก่ การดูแล
สุขภาพกาย มีความสัมพันธ์กับวัตถุ
สิ่งเสพบริโภค เช่น การรู้จักกินรู้จักใช้
การบำ�รุงสุขภาพให้แข็งแรง การทำ�
กิจกรรมร่วมกันในชุมชน

3) การดูแลสุขภาพ
ร่างกาย

- การใช้สติปัญญาพิจารณาปัจจัยสี่
การออกกำ�ลังกาย การใช้พลังชุมชน
ในการจัดการสุขภาพ

4) การบริโภคอาหาร
แบบพอดี

- การรู้จักประมาณในการบริโภค
การใส่ใจต่ออาหารเพื่อสุขภาพ
การแบ่งปันอาหารสิ่งของกันในชุมชน
เป็นต้น
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5) การรู้เท่าทัน
การใช้เทคโนโลยี

- การใช้โยนิโสมนสิการในการพิจารณา 
รับรู้ข้อมูล การแยกแยะระหว่างข้อมูล
ความรู้ ความคิดเห็นกับข้อเท็จจริง
ที่ปรากฏ การเรียนรู้ร่วมกันในการ
จัดการข้อมูลของชุมชน

6) การรู้จักพิจารณาก่อน - การเข้าใจพิจารณา การเป็นอยู่
การบริโภคใช้สอยสิ่งของ/ การนุ่งห่มใช้สอย การปฏิบัติหน้าที่
เครื่องใช้ในชีวิตประจำ�วัน การทำ�งานด้วยความพอใจ ในระดับ
ชุมชนมีการร่วมกันจัดการและแบ่งปัน
ทรัพยากรในชุมชนเพื่อประโยชน์แก่
คนส่วนใหญ่
7) อาศัยอยู่ในสภาพ
แวดล้อม ดินฟ้าอากาศ
ที่ดีและเหมาะสม

- การสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดความ
สะดวกสบาย และการใช้หลักนิเวศ
วิทยาเชิงพุทธ เพื่อให้มีความสมดุล
ของชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในชุมชน
มีการจัดการสิ่งแวดล้อม ความสะอาด
มีการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่ดีและร่วมกัน

8) สมาชิกในสังคม
เป็นคนดี

- การพยายามรักษาศีล 5
ในชีวิตประจำ�วัน และการดูแลญาติ
บุคคลที่ใกล้ชิดตามหลักทิศ 6
เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันโดยไม่มีการ
เบียดเบียน ทำ�ลาย ทำ�ร้ายซึ่งกันและกัน
ยึดหลักตามความเมตตาต่อกัน

9) การมีปัจจัยสี่ ได้แก่
อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย
ยารักษาโรค ที่เพียงพอ
ในการอยู่ร่วมกัน

- การใช้หลักอิทธิบาท 4
ในการแสวงหาทรัพย์สิน การใช้หลัก
อาทิโภคิยะ 5 คือหลักแห่งการใช้สอย
ทรัพย์ที่เหมาะสม ให้มีการแบ่งปัน
จัดสรรทรัพยากรในชุมชนร่วมกัน
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10) การหาทรัพย์มาด้วย
ความขยันหมั่นเพียร
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

- การใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ 4
คือ มีความขยัน หมั่นรักษาทรัพย์
คบเพื่อนดี และใช้ชีวิตที่เหมาะสม
มีการตั้งกลุ่มช่วยเหลือกันและกัน
เช่น กลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น

11) การรู้จักใช้จ่ายทรัพย์
เพื่อตนเองและครอบครัว

- การให้พุทธเศรษฐศาสตร์ คือ มีแนวคิด
ในการใช้ชีวิตที่เหมาะสม รู้จักการ
แบ่งปันทรัพย์ตามหลักโภควิภาค 4
คือ เลี้ยงตนเอง เลี้ยงคนในครอบครัว
เก็บไปลงทุน และเก็บรักษาเอาไว้ยาม
ลำ�บาก โดยใช้กระบวนการกลุ่มดูแลกัน

12) การไม่มีภาระหนี้สิน

- การพยายามที่จะลดภาระหนี้สิน
ใช้ชีวิตให้มีความสุขแบบพอเพียง
ในระดับชุมชนมีการจัดการกลุ่มเพื่อ
ร่วมกันสร้างอาชีพชุมชน

13) การเสียสละ มีน�้ำใจ
เกื้อกูล

- การใช้หลักทาน 2 คือ มีการแบ่งปันให้
ทั้งวัตถุทานและธรรมทาน โดยมีการตั้ง
กองทุนเพื่อช่วยเหลือดูแลสวัสดิการ
สังคมในพื้นที่ รวมทั้งการใช้หลัก
สังคหวัตถุ 4 เช่น มีการแบ่งปัน พูดจา
ไพเราะ สื่อสารด้วยความมีมิตรไมตรี
การทำ�ประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน

14) การมีหลักการหรือ
- การใช้หลักทิศ 6 ในการดูแลคนใน
ธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ครอบครัว แบ่งกันทำ�หน้าที่ เกื้อกูล
จิตใจในครอบครัว
ตามฐานะและโอกาส และการใช้หลัก
ที่ว่า มีความสุขเริ่มต้นด้วยการทำ�
ความดีร่วมกัน การให้อภัยต่อกัน
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15) มีความอดทน
และอภัยกัน

- การใช้หลักขันติธรรมในการพัฒนาตนเอง
และมีความอดทนต่อคำ�พูด การทำ�งาน

16) การเสียสละ มีน้ำ�ใจ

- การใช้หลักสาราณิยธรรม 6 เช่น
มีเมตตาทางกาย วาจา และใจ
ปรารถนาให้ผู้อื่นได้ดีมีความสุข

17) มีความประพฤติ
ที่ดีงาม มีระเบียบวินัย
ในการอยู่ร่วมกัน

- การใช้หลักสุจริต 3 คือ ถึงพร้อมด้วย
กาย วาจา และใจที่มีความถูกต้อง
- การรักษาศีล 5 อย่างต่อเนื่อง

18) การมีส่วนร่วมในการ
แสดงความเห็นที่ถูกต้อง
มีประโยชน์

- การใช้หลักอธิปไตย 3 คือ ยึดโลก
ยึดธรรมและความถูกต้องในการ
อยู่ร่วมกัน

19) การแบ่งปันสิ่งของ
และให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลผู้อื่น

- การใช้หลักทานในการสงเคราะห์
ดูแลผู้คนในสังคมที่ยังมีความลำ�บาก
และการใช้หลักสังคหวัตถุ 4
เพื่อเกื้อกูลต่อกัน

20) การพูดจาปลอบโยน
และให้กำ�ลังใจผู้อื่น

- การใช้หลักวาจาสุภาษิต ที่ยึดหลักคำ�จริง
คำ�แท้ คำ�ที่เป็นประโยชน์และถูกต้อง
ตามกาลเวลาที่จะพูด

21) การทำ�ประโยชน์
ต่อสังคม

- การสร้างประโยชน์ตามหลักพุทธจริยา
3 คือ ร่วมสร้างประโยชน์ต่อครอบครัว
ต่อชุมชน และต่อโลกที่อาศัยอยู่

22) การพูดจาให้เกียรติกัน - การเว้นจากการใช้วาจาทุจริตที่นำ�มา
ต่อผู้อื่น
ซึ่งความเสียสัจจะและมิตรภาพ
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23) ยึดหลักความเป็นธรรม - การยึดมั่นในธรรมะเพื่อความเป็นธรรม
เสมอภาคไม่เอาเปรียบ
และการใช้หลักสันติสุขภายในของ
ผู้อื่น
ตนเองสู่สังคมภายนอก
24) การไม่เบียดเบียนชีวิต - การใช้หลักศีล 5
และทรัพย์สินของผู้อื่น
ในการพัฒนาตนเองและสังคม
การใช้พรหมวิหารธรรม คือ
มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

สุขภาวะ
ทางจิตใจ

25) การร่วมสร้างสรรค์
สังคมที่ไม่หวาดระแวง
ต่อกัน

- การมีส่วนร่วมในการสร้างสังคม
ตามหลักมรรคมีองค์ 8 โดยให้
มีสันติภาพ มีความสามัคคี
มีความเสมอภาค มีความยุติธรรม
ด้วยหลัก “สาราณียธรรม”

26) การมีอารมณ์แจ่มใส
จิตใจเบิกบาน

- การปฏิบัติตามหลักกัมมัฏฐาน 2 คือ
สมถะ เน้นพัฒนาความสงบใจ
การฝึกสมาธิ และวิปัสสนากัมมัฏฐาน
คือ การพยายามรู้เห็นด้วยปัญญา
มีการฝึกอบรมเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่อง

27) การมองโลกในแง่ดี

- การมีพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา เป็นฐานคู่กับการมี
ปัญญาจึงจะทำ�ให้มองเห็นสิ่งต่างๆ
ตามความเป็นจริง ทำ�ให้มองให้เห็น
ในแง่ดี

28) การมีจิตใจปลอดโปร่ง - การใช้วิธีการฝึกจิตให้มีความเป็นสมาธิ
ผ่อนคลาย ไม่เศร้าหมอง
ลดการฟุ้งซ่านของจิต
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29) การรู้จักควบคุมตนเอง - มีการฝึกจิต รักษาจิต คุ้มครองจิต
ในการกระทำ�สิ่งไม่ดีงาม
ให้เป็นสุขไม่หวั่นไหวกับโลกธรรมหรือ
ความสุข ทุกข์ นินทา สรรเสริญ
ที่เข้ามากระทบ
30) การมีความเชื่อมั่นว่า
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้

- การยึดหลักประโยชน์ 3 คือ
ยึดประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น
และประโยชน์อย่างสูง
คือการเข้าถึงธรรมะ

31) ความขยันหมั่นเพียร
ในการทำ�งาน

- การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
ประกอบอาชีพและการทำ�งาน

32) มีความอดทน
ในการดำ�เนินชีวิตและ
การทำ�งาน

- การใช้หลักขันติบารมีในการเรียนรู้และ
การสร้างพลังของตนเองด้วยความอดทน

33) การมีสมาธิแน่วแน่
ในการทำ�งาน

- มีการปฏิบัติต่อความสุขและความทุกข์
ในการดำ�รงชีวิต เช่น ไม่เอาทุกข์ทับถม
ตน ทีไ่ ม่เป็นทุกข์ ไม่ละทิง้ สุขทีช่ อบธรรม
แม้ในสุขที่ชอบถามนั้น ก็ไม่หมกมุ่น
เพียรทำ�เหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไป

34) การมีสติ
ในการดำ�เนินชีวิต

- การใช้หลักอปัสเสนธรรม/ ธรรมที่เป็น
ที่พึ่ง 4 ประการ ได้แก่ การรู้จักพิจารณา
ใช้สอยปัจจัย การรู้จักพิจารณาแล้ว
อดกลั้นต่อความทุกข์กายทุกข์ใจ
การรู้จักคิดพิจารณาแล้วบรรเทาสิ่งที่
เป็นโทษกับตนเอง การรู้จักคิดพิจารณา
แล้วเว้นเสียจากสิ่งที่เป็นโทษ

200

องค์ประกอบหลัก

ตัวชี้วัดย่อย

วิธีการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธ

35) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น

- มีวิธีสร้างสุขแบบโลกคือ การสุขจาก
การสร้างและการมีทรัพย์ สุขจากการ
ใช้จ่าย สุขจากความเป็นอิสระ สุขจาก
การดำ�เนินชีวิตไม่ผิดพลาด รู้จักกิน
รู้จักใช้
- ใช้วิธีการสร้างความสุขที่เกิดจากศีลธรรม
และคุณธรรม  

36) ความกรุณา
อยากช่วยเหลือให้ผู้อื่น
พ้นทุกข์

- การใช้พรหมวิหารธรรม 4
ในการดำ�เนินชีวิต

37) การระลึกถึงและ
ตอบแทนบุญคุณผู้อื่น

- การใช้หลักความกตัญญูเพื่อตอบแทน
บุญคุณที่ผู้อื่นทำ�ให้กับตนเอง ทั้งต่อ
คน สิ่งแวดล้อม สัตว์ และสรรพสิ่ง

38) การยกย่องและชื่นชม - การให้ยกย่องตามหลักสาราณิยธรรม 6
คุณค่าแห่งการกระทำ�
คือการตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาและ
ความดีของผู้อื่น
ทำ�หน้าที่ด้วยความเห็นและการกระทำ�
ที่ถูกต้อง
39) การใช้วาจาแนะนำ�
ให้ผู้อื่นกระทำ�ความดี

- การใช้วาจาสุภาษิตในการสร้างสรรค์
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำ�
ความดีงาม

40) การรู้จักความ
รับผิดชอบต่อสังคม

- การสร้างประโยชน์ด้วยการให้ แบ่งปัน
การเสียสละ ตระหนักผลของการกระทำ�
ที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม ด้วยการมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

41) การมีความเชื่อมั่นใน
การแก้ปัญหาด้วยธรรม

- การมีความสงบ สันโดษ และการใช้
ปัญญาเพื่อพัฒนาด้านจิตใจให้มีอุปนิสัย
พอเพียง คือ ด้วยการฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง
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42) ความพอใจในสถานะ - การใช้หลักมรรคมีองค์ 8 และปรัชญา
ทางสังคม เช่น เกียรติยศ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ เดินตามทาง
ฐานะตำ�แหน่ง หน้าที่
สายกลางและความพอเพียง ให้ความ
การงาน บริวารที่ตนเอง
สำ�คัญกับการเสริมสร้างศีลธรรมและ
ได้มาอย่างชอบธรรม
คุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมทุกระดับ
สุขภาวะ
ทางปัญญา

43) การแสวงหาความรู้
สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

- การใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 คือ รู้เหต
รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาลเวลา  รู้ชุมชน
รู้บุคคล และรู้สังคม

44) การเร่งขวนขวาย
ทำ�ความดี

- การใช้หลักปริเยสนา คือ การแสวงหา
ความรู้ ปัญญา และการกระทำ�ที่ดี
หรือการใช้หลักโกศล 3 เพื่อความมี
สติปัญญา

45) การใช้ชีวิต
แบบไม่ประมาท

- การใช้สติและปัญญาในการดำ�เนินชีวิต

46) การเสียสละ
ผลประโยชน์ส่วนตน
เพื่อส่วนรวม

- การแบ่งปันให้กับสังคมมิสร้างความ
เสียหายต่อสังคม

47) การบำ�เพ็ญประโยชน์ - การใช้หลักพลังแห่งความดีงาม
เพื่อส่วนรวม
เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่อสังคม
48) การช่วยเหลือผู้อื่น
ให้พ้นทุกข์หรือการช่วย
แก้ไขปัญหา

- การใช้หลักอริยสัจ 4 เรียนรู้กับปัญหา 
ละต้นตอแห่งความทุกข์
สร้างสุขด้วยมรรค

49) การรู้เท่าทันและเห็น
โทษในการเสพความสุข
เกินความพอดี

- การใช้หลักโยนิโสมนสิการในการ
พิจารณาสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตแล้ว
จำ�แนกให้เหมาะสมกับตนเอง
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50) การยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของชีวิต
และการรับรู้สิ่งต่างๆ
ตามความเป็นจริง

- การใช้หลักไตรลักษณ
ในการมองสิ่งต่างๆ ว่า 
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปเป็นธรรมดา
ไม่ควรยึดมั่นในสิ่งต่างๆ จนเกินไป

51) การรักษาใจให้นิ่ง
สงบและปล่อยวาง

- การใช้วิปัสสนาภาวนาในการพิจารณา
ความสุข ความทุกข์ภายในจิตใจ
ของตนเอง

52) การรู้จักพิจารณา 
- การใช้สติปัญญาและโยนิโสมนสิการ
รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลในการ ในการพิจารณาคุณและโทษของ
ดำ�เนินชีวิตแบบพอเพียง
การประกอบอาชีพ
53) การไม่ยึดติดกับวัตถุ
ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุ

- การใช้หลักปฏิจจสมุปปบาทในการ
พัฒนาชีวิตมองเห็นเหตุ ปัจจัยของ
การเลือกใช้สิ่งของต่างๆ

54) ความพอประมาณ
ในการบริโภคปัจจัย 4

- การใช้หลักมรรคมีองค์ 8
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

55) การมีคุณธรรม
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
ในการดำ�เนินชีวิต

- การใช้หลักมงคลชีวิต 38
ในการดำ�เนินชีวิตในทุกขั้นตอน
หรือตามช่วงวัย

56) การประพฤติตน
ตามหลักศีล 5 หรือ
การรักษาศีล 5

- การมีศีล 5 เป็นฐานการดำ�เนินชีวิต
เพื่อรักษาชีวิต ทรัพย์ ครอบครัว สัจจะ
มิตรภาพและสติปัญญาของตน

57) การไม่กระทำ�บาป
ทั้งทางกายและทางใจ

- การละเว้นอกุศลกรมบถ 10 เช่น
ไม่เบียดเบียนชีวิตคน สัตว์
ไม่มีความพยาบาท ปองร้าย
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58) การไม่ยึดถือ ยึดติดกับ - การใช้หลักไตรลักษณ์ในการดำ�เนินชีวิต
สิ่งที่ความชอบหรือสิ่งที่ชัง - การใช้หลักสันโดษในการ
59) การไม่หวั่นไหว
ต่อสิ่งต่างที่มากระทบ

- การเข้าใจถึงโลกธรรม 8 ว่า 
สุข ทุกข์ นินทา สรรเสริญฯลฯ
เกิดขึ้นตามธรรมดา

60) การมีจิตใจอิสระ
สงบเย็นไม่พึ่งพา
วัตถุภายนอก

- การเข้าใจกฎไตรลักษณ์
- การเข้าถึงหลักปฏิจจสมุปบาท

วิธีการเสริมสร้างสุขภาวะโดยใช้เกณฑ์ชี้วัดสุขภาวะดังกล่าว ท�ำให้เห็นกระบวนการ
เสริมสร้างความสุขและการเรียนรู้ของสังคมขึ้นได้   โดยจะต้องมีการเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติ
ตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา ซึง่ จะท�ำให้ผปู้ ฏิบตั หิ รือประชาชนทัว่ ไปได้เข้าถึงความสุข
หรือมีสุขภาวะในชีวิตประจ�ำวันได้จากการปฏิบัติจริงในชีวิต เพราะทุกสิ่งล้วนเป็นเหตุเป็น
ปัจจัยทีเ่ ชือ่ มโยงกันในลักษณะตามหลัก “อิทปั ปัจจยตา” ทีว่ า่ เพราะมีสงิ่ นี้ (คือการวิธกี ารปฏิบตั ิ
ตนตามหลักธรรมค�ำสอน) จึงมีสิ่งนี้ ( คือ ความสุขทั้งในโลกและเหนือโลก) ดังนั้น การที่บุคคล
จะมีสขุ ภาวะในการด�ำเนินชีวติ ได้จะต้องมีความสัมพันธ์กบั เงือ่ นไข คือ การตัง้ ใจประพฤติปฏิบตั ิ
ตามหลักพุทธธรรม ดังแผนภาพต่อไปนี้
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จากตารางและแผนภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  วิธีการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
เชิงพุทธแบบบูรณาการนั้น เป็นมรรควิธีที่ส�ำคัญในพระพุทธศาสนา  โดยพระพุทธศาสนา
มองว่า  การที่บุคคลจะมีความสุขได้นั้น จะต้องมีการพัฒนาด้านกาย ศีล หรือพฤติกรรม จิตใจ
และปัญญา  การพัฒนากายให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นสิ่งที่ดีเพราะท�ำให้เกื้อกูลต่อ
การด�ำรงชีวิต การมีพฤติกรรมทางกาย วาจา หรือมีศีลย่อมยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นในสังคม
การมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส มีสติปัญญาที่ดี ย่อมจะท�ำให้มองเห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง
ไม่ลุ่มหลงในสิ่งมัวเมาต่างๆ หรือแม้กระทั้งมองเห็นความสุขและความทุกข์ว่า  เป็นของเกิดขึ้น
คู่กัน การอยู่โดยปราศจากการปรุงแต่งในสุขในทุกข์หรืออยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ย่อมพบกับ
ความอิสระและความดับอย่างยิ่ง คือ นิพพานได้
5.1.1 รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ
จากการพัฒนาองค์ประกอบและเกณฑ์ชี้วัดการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
เชิงพุทธบูรณาการดังกล่าว จะเห็นได้ว่า  มีมิติที่เกี่ยวข้องกับหลักการทางพระพุทธศาสนา
ที่หลากหลาย แต่เพื่อให้เห็นรูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ
คณะผู้วิจัยจึงได้ก�ำหนดรูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ
จากการศึกษาวิเคราะห์ของหลักพุทธธรรมและกลุ่มชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาในบทก่อนหน้านี้
โดยมีรูปแบบที่ส�ำคัญ 3 ประการ ดังนี้
		 5.1.1.1 รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับปัญหา
วิธีการเสริมสร้างสุขภาวะโดยนัยนี้ เป็นการเปรียบเทียบความสุขกับความทุกข์
ตามหลักทีว่ า 
่ เมือ่ พบพานกับความทุกข์จงึ ท�ำให้เห็นความสุขทีซ่ อ่ นอยูภ่ ายใน ซึง่ จากการศึกษา
ในกรณีศึกษาของโครงการนี้ก็พบว่า  ชุมชนและพระสงฆ์โดยส่วนใหญ่มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น
เช่น ปัญหาสิง่ แวดล้อม ยาเสพติด การเรียนรู้ เป็นต้น จากนัน้ จึงลุกขึน้ มาแก้ไขปัญหาของตนเอง
โดยการบูรณาการหลักพุทธธรรม โดยเฉพาะการใช้หลักโยนิโสมนสิการ และหลักอริยสัจ 4
ที่ว่า  ทุกข์ พิจารณาว่าอะไรคือทุกข์   สมุทัย พิจารณาหาสาเหตุที่เกิดทุกข์ นิโรธ พิจารณา
ความดับทุกข์ มรรค ปฏิบัติการเพื่อดับทุกข์ ปรับปรุงวิธีการจนดับทุกข์แล้วจึงจะเกิดสุขได้
ซึ่งมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการใช้วิธีการต่างๆ เช่น การน�ำเอามรรคมีองค์ 8
มาปฏิบัติเพื่อลดทุกข์สร้างสุข น�ำเอาภูมิปัญญาพื้นบ้านมาเป็นแนวปฏิบัติที่จะน�ำไปสู่ความ
พ้นทุกข์และท�ำให้เกิดสุขขึ้น ฉะนั้น รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เชิงพุทธ
บูรณาการจึงมีความสัมพันธ์กบั ปัญหาและความทุกข์ของประชาชน ซึง่ วิธกี ารเชิงพุทธบูรณาการ
นั้น เน้นการประยุกต์ใช้หลักมรรคมีองค์ 8 ในการแก้ไขปัญหา ดังนี้
205

1. การมีสัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นชอบ โดยการมีความเห็นที่ถูกต้องตามความ
เป็นจริง เห็นว่าอะไร คือ ทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคล อะไร คือ เหตุแห่งทุกข์/ สาเหตุ
ของปัญหา สภาวะเช่นใด คือ แนวทางแห่งการแก้ไขปัญหา หรือความดับแห่งทุกข์ วิธีการใด
คือ แนวทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ ส�ำหรับการปฏิบัติในเชิงสังคมนั้น เริ่มต้นจากการมองถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นชุมชน สังคม และพยายามมองหาสาเหตุของปัญหา  เพื่อจะน�ำไปสู่การแก้ไข
ปัญหา และหาวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาในสิ่งนั้น
2. การมีสัมมาสังกัปปะ หมายถึง การคิดที่ดีหรือด�ำริชอบ โดยการด�ำริที่จะออกจากกาม
ออกจากความพยาบาท ออกจากความเบียดเบียนที่เผาผลาญภายในจิตใจของมนุษย์
3. การมีสัมมาวาจา หมายถึง วาจาชอบ โดยการงดเว้นจากการพูดปด พูดส่อเสียด พูด
ค�ำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ
4. การมีสัมมากัมมันตะ หมายถึง การงานชอบ โดยประพฤติชอบ (ทางกาย) คือ เว้นจาก
การฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม
5. การมีสัมมาอาชีวะ หมายถึง เลี้ยงชีพชอบ โดยการประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่ผิด
ศีลธรรม
6. การมีสัมมาวายามะ หมายถึง ความเพียรชอบ โดยการเพียรระวังบาปอกุศลธรรม
ที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรท�ำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด
ให้เกิดขึ้น และเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ตั้งมั่น มั่นคงต่อไป
7. การมีสัมมาสติ หมายถึง ระลึกชอบ โดยการตามระลึกรู้ความเป็นไปของกาย เวทนา 
จิต ธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์
8. การมีสัมมาสมาธิ หมายถึง ตั้งใจมั่นชอบ การมีสมาธิในระดับต่างๆ อันเป็นไปเพื่อ
การก�ำจัดกิเลสภายในตัวตนของมนุษย์
เมื่อบุคคลประกอบความเพียรด้วยมรรคมีองค์ 8 แล้ว ย่อมจะเกิดความสุข เพราะเริ่ม
จากการพิจารณาเห็นความทุกข์และหาวิธีการที่จะดับความทุกข์นั้น ดังแผนภาพนี้
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ดังนั้น การที่จะเสริมสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นกับตัวบุคคลและองค์กรหรือสังคมโดยทั่วไป
บุคคลและองค์กรนัน้ จะต้องมองเห็นความทุกข์หรือปัญหาทีม่ อี ยูใ่ นตัวมนุษย์ ชุมชน สังคม หรือ
ในองค์กร จากนั้นจึงค้นวิธีการที่เหมาะสมในการระงับความทุกข์นั้น โดยใช้หลักการคิด
ที่แยบคาย ละเอียดอ่อน และใช้หลักมรรคมีองค์ 8 คือการตั้งจิตคิดให้ตรง และมีการกระท�ำ
ทางกาย วาจา ที่ถูกต้องเหมาะสม จึงเข้าสู่สุขภาวะที่ดีได้
		 5.1.1.2 รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตและการเรียนรู้
วิธีการเสริมสร้างสุขภาวะของบุคคลและสังคมโดยนัยนี้ เป็นการค้นหาไปถึงสาเหตุ
ของการที่ให้เกิดความทุกข์ของบุคคลและสังคม จากผลการศึกษาที่พบว่า  ความสุขหรือ
ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้น มาจากปฏิสัมพันธ์กับการมีพฤติกรรมทางกาย วาจา  ใจของ
บุคคล โดยในหลายกรณีพบว่า ถ้าบุคคลสนใจเรียนรู้จากวิถีชีวิต เช่น กรณีพระโสภณพัฒโนดม
จ.พะเยา ที่ใช้วิถีชีวิตและการเรียนรู้ไปสู่การจัดการสุขภาวะทางสังคมได้ ดังนั้น บุคคลจะต้อง
ก�ำหนดบทบาทและท�ำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง เป็นธรรม มีวิถีการด�ำรงชีวิตที่เหมาะสม
หากบุคคลมีอกุศลมูล มีความไม่สุจริต ประพฤติล่วงละเมิดกฎเกณฑ์พื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน
คือ ศีล 5 หรือศีลของอารยชนเป็นปกติ บุคคลนั้นย่อมพบกับความทุกข์ ปิดกั้นทางแห่ง
ความสุข ฉะนั้น บุคคลจึงจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในฐานแห่งความดีงาม เช่น การมี
ความสุจริต มีศีล เป็นพื้นฐาน มีวิถีการด�ำเนินชีวิตที่เรียบง่าย เป็นธรรม สร้างประโยชน์เกื้อกูล
ต่อสังคม จึงจะท�ำให้เกิดสุขภาวะทางสังคมขึ้นได้ ดังนี้
แผนภาพแสดงวงจรการเสริมสร้างสุขภาวะของบุคคลและสังคมที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม/วิถีชีวิต

207

จากแผนภาพดังกล่าว จะเห็นได้ว่า  การที่บุคคลจะมีสุขภาวะที่ดีได้นั้น บุคคลจะต้อง
มีความประพฤติที่เหมาะสม โดยเริ่มต้นจากการเพียรละหรืองดเว้นจากอกุศลมูล ความโลภ
ความโกรธ ความหลง ความไม่สุจริตทั้งปวง อันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในการด�ำรงชีวิต
พยายามประพฤติตนด้วยการท�ำหน้าทีข่ องตนเองตามบทบาททีไ่ ด้รบั สมมติให้ดี เช่น รับผิดชอบ
ต่อการกระท�ำของตนเอง ท�ำหน้าที่ของพ่อ แม่ ลูก ครู อาจารย์ ศิษย์ หรือตามต�ำแหน่งการงาน
ให้ถูกต้อง มีความขยันในการประกอบอาชีพ พยายามท�ำหน้าที่และบริหารการงานให้มีความ
สุข และมีการประพฤติตนในการที่จะเสริมสร้างความสุข ด้วยความดีงาม มีศีลธรรม และ
จริยธรรมในการด�ำเนินชีวิต เพื่อเพิ่มพูนทางกุศล ทางแห่งการท�ำดีให้เพิ่มขึ้น เมื่อบุคคลได้
ประกอบกิจอันเป็นฝ่ายดีอย่างต่อเนื่อง ความสุขที่ได้จากการประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดขึ้น
สุขภาวะด้านกายภาพเป็นเพียงส่วนหนึ่งและความสุขทางสังคม จิตใจและปัญญานั้นมีความ
ส�ำคัญมาก สุขภาวะทีด่ เี กิดจากภายในจิตใจและปัญญา ดังนัน้ ความมีสขุ ภาวะจึงมีความสัมพันธ์
กับการประพฤติกรรมการปฏิบัติตนของแต่บุคคล นั่นคือ “การเรียนรู้”
		 5.1.1.3 รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูท้ สี่ มั พันธ์กบั จิตใจและปัญญา
รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะนั้น มีความสัมพันธ์กับจิตใจและปัญญาเป็นอย่างยิ่ง
ด้วยเหตุที่บุคคลและสังคมจะมีความสุขหรือความทุกข์นั้น เกิดจากการปรุงแต่งทางจิตใจและ
การมีปัญญารู้เท่าทันความสุขกับความทุกข์ หากปราศจากการปรุงแต่ง ยึดมั่นถือมั่นในจิตใจ
มีอิสระแห่งจิตใจ มีความเกษม เบิกบานและมีปัญญารู้เท่าทันในธรรมชาติของสรรพสิ่ง รู้เหตุ
รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้ปัจจัยที่เชื่อมโยงความสุขกับความทุกข์แล้ว ความสุขย่อมจะเกิดขึ้น
ทั้งในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นสุขทางกาย จิตใจ ปัญญา  และสังคม แต่การที่เสริมสร้างสุขภาวะ
ให้เกิดผลนั้น การพัฒนาจิตใจและปัญญาอย่างต่อเนื่อง ตามหลักพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึง
แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขไว้หลายประการ เช่น ความยินดีในวิเวกหรือความสงบสุข
ย่อมมีความสุข การไม่เบียดเบียน คือ การระมัดระวังไม่ท�ำ ร้ายสัตว์มีชีวิต เป็นความสุขในโลก
การละกามทั้งหลายเสียได้เป็นความสุขในโลก การก�ำจัดความถือตัว (อัสมิมานะ) เสียได้
นั่นแหละเป็นความสุขอย่างยิ่ง
ฉะนั้น ถ้าบุคคลมีการจ�ำกัดความถือตัว มีอิสระแห่งจิตใจ ปราศจากกิเลสเครื่องร้อยรัด
ทั้งหลาย ย่อมก่อจะเกิดความสุขภายในจิตใจเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าการพึ่งพาความสุขจาก
วัตถุภายนอกที่มีการเปลี่ยน เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป และถ้าบุคคลมีความปรารถนาที่จะเข้าถึง
ความสุขอย่างยิ่ง คือ ความสุขระดับที่เหนือโลก บุคคลสามารถเข้าถึงความสุขระดับนั้นได้
โดยการบ�ำเพ็ญไตรสิกขาและละกิเลส สามารถขจัดกิเลสที่เป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์ได้
โดยล�ำดับ ความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นกับบุคคลที่แสวงหาความสุขโดยอิงอาศัย รูป เวทนา  สัญญา 
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สังขาร และวิญญาณ โดยทั่วไปสิ่งที่ไม่เที่ยงย่อมท�ำให้บุคคลผิดหวัง เป็นทุกข์ โทมนัส เศร้าโศก
เสียใจและร�่ำไห้ อันเกิดจากการไม่ได้หรือเกิดจากการพลัดพรากหรือการสูญเสียสิ่งนั้นไป
การด�ำเนินชีวิตและการแสวงหาความสุขไม่อิงอาศัยรูป เวทนา  สัญญา  สังขาร และวิญญาณ
จึงเป็นแนวปฏิบัติที่จะท�ำให้เกิดสุข
ส�ำหรับกรณีศึกษาในสังคมไทย พบว่า  การเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัด
พระสงฆ์และชุมชนต่างๆ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา  ดังกรณีวัดป่าสุขสมบูรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้สร้างสรรค์พลังการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยการน�ำเยาวชน
คนแก่ และชาวบ้านมาเรียนรูเ้ พือ่ รักษาความสมดุลของชีวติ โดยเริม่ ต้นจากการดูแลสิง่ แวดล้อม
ที่มีอยู่จากนั้นน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในเชิงสังคม การพัฒนาจิตใจและ
ปัญญาในการด�ำรงชีวิต จึงท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความมีสุขภาวะที่ดี ดังนั้น การเสริมสร้าง
สุขภาวะที่ดีจึงมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาจิตใจและปัญญาเพื่อให้รู้เท่าทันกับสิ่งต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นตามความเป็นจริง ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้
แผนภาพแสดงการมีสุขภาวะที่สัมพันธ์กับการพัฒนาจิตใจและปัญญา
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จากแผนภาพดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมีสุขภาวะว่ามีความสัมพันธ์กับจิตใจและ
ปัญญา ถ้าบุคคลมีจิตใจที่อิสระ หลุดพ้นจากความเห็นแก่ตัว เอื้อเฟื้อแบ่งปัน มีความอิสระแห่ง
จิต ปราศจากกิเลสทั้งปวง ไม่มีการอิงอาศัยสุขภายนอก มีปัญญารู้เห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็น
จริงหรือยกจิตเข้าสู่ไตรลักษณ์ เมื่อนั้นปัญญาย่อมเกิดและมีความสุขตามมา ในทางโลก การที่
มีบุคคลมีความเข้าจิตใจของตนเองและผู้อื่นๆ มีการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน มีภูมิปัญญาในการด�ำรง
ชีวิตย่อมจะมีสุขภาวะทางจิต ปัญญา และสังคมได้ดี
รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธบูรณาการทั้ง 3 รูปแบบ
นั้น เป็นแนวคิดและกระบวนการที่พระสงฆ์ในสังคมไทยได้มีการบูรณาการและประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสม บางรูปบางท่านได้เริม่ ต้นจากปัญหาของชุมชน บางท่านเริม่ ต้นจากประสบการณ์
ในการท�ำงานด้านพระพุทธศาสนา บางท่านท�ำงานบนพืน้ ฐานของจิตใจและปัญญาทีม่ ตี อ่ สังคม
โดยรูปแบบทั้ง 3 นั้น สามารถน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ในระดับที่ดี ถึงแม้ว่า
ในความเป็นจริงการแก้ไขปัญหาของบุคคลและสังคม มิใช่จะส�ำเร็จได้ด้วยการด�ำเนินการ
ภายใต้แนวคิดและกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง แต่กระบวนการที่สะสมอย่างต่อเนื่องนั้น
จะไปสู่การจัดการที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลและชุมชนนั้นๆ ดังนั้น รูปแบบ
การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ทางสังคมตามแนวพุทธ จึงมีนัยที่ส�ำคัญต่อการพัฒนา
สังคมอีกประการหนึ่ง
5.2 การพัฒนาสมรรถนะของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ทางสังคม
จากกระบวนการทีด่ ำ� เนินการโดยการเปิดพืน้ ทีท่ างสังคมและการเรียนรูท้ กี่ ล่าวในบทที่ 2
ทีก่ ำ� หนดให้พระสงฆ์ แกนน�ำชุมชน และภาคีการพัฒนาทีเ่ กีย่ วข้องได้พฒ
ั นาโครงการเสริมสร้าง
สุขภาวะและพัฒนาสมรรถนะของพระสงฆ์ไปด้วยนั้น คณะผู้วิจัยได้ศึกษาถึงสมรรถนะของ
พระสงฆ์ในพื้นที่ต่างๆ ว่า  ควรมีสมรรถนะด้านใดบ้างที่จ�ำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ทางสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา  ผลการศึกษาพบว่า  สมรรถนะ
ทีส่ ำ� คัญของพระสงฆ์กบั การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูท้ างสังคมประกอบด้วยสมรรถนะ
ที่ส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่
1. สมรรถนะด้านความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2. สมรรถนะด้านการปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา
3. สมรรถนะด้านการเรียนรู้และการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
โดยสมรรถนะของพระสงฆ์แต่ละด้านมีประเด็นสมรรถนะย่อยหรือตัวบ่งชี้อีกจ�ำนวน
ด้านละ 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
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1. สมรรถนะด้านความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมีตัวบ่งชี้ย่อย
จ�ำนวน 5 ข้อ ดังนี้
1) การมีความรู้ตามหลักพุทธธรรม
2) การมีความรู้ในด้านการจัดการสุขภาวะทางสังคม
3) การมีความรู้เกี่ยวกับพุทธเศรษฐศาสตร์และนิเวศวิทยา
4) การมีความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) การมีความรู้ระบบการบริหารจัดการ
2. สมรรถนะด้านการปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาประกอบด้วยตัวบ่งชี้ย่อย คือ
1) การปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัย
2) การปกป้องดูแลรักษาพระธรรมวินัยและพระพุทธศาสนา
3) ความสามารถในการเผยแผ่พุทธธรรม
4) การพัฒนาจิตใจและปัญญา
5) การมีศรัทธาต่อการสร้างความดีงามของสังคม
3. สมรรถนะด้านการเรียนรูแ้ ละการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมประกอบด้วยตัวบ่งชี้ คือ
1) การมีภาวะผู้น�ำ
2) ความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
3) การมีมนุษยสัมพันธ์  
4) ความสามารถในการประสานงาน
5) ความสามารถในการเรียนรู้และการปรับตัว
การพัฒนาสมรรถนะในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูข้ องพระสงฆ์นนั้ คณะผูว้ จิ ยั
ได้ ด� ำ เนิ น การวิ จั ย โดยมี ก ารพั ฒ นาร่ ว มกั บ โครงการเปิ ด พื้ น ที่ ท างสั ง คมและการเรี ย นรู ้
ในพื้นที่ 15 จังหวัด โดยมีกิจกรรมที่ส�ำคัญ 5 กิจกรรม ได้แก่
1. การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ (Knowledge) ตามหลักพระธรรมวินัย ศาสตร์
สมัยใหม่ (พุทธเศรษฐศาสตร์ นิเวศวิทยาเชิงพุทธ การบริหารจัดการธรรมาภิบาลเชิงพุทธ)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และระบบการบริหารจัดการและการสื่อสารสังคมร่วมสมัย โดยอาศัย
ฐานความรู้ของพระมหาเถระ นักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์อื่นๆ เช่น
เจ้ า คณะจั ง หวั ด นั ก วิ ช าการในมหาวิ ท ยาลั ย ปราชญ์ ท ้ อ งถิ่ น เป็ น ต้ น มาเป็ น วิ ท ยากร
ในการเสริมสร้างความรู้ แนวคิดการท�ำงาน เพื่อให้พระสงฆ์รุ่นใหม่ มีแนวคิด ความรู้ในการ
ท�ำงานเพื่อสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
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2. การพั ฒ นาทั ก ษะ (Skill) เพื่ อ ให้ พ ระสงฆ์ มี ทั ก ษะเกี่ ย วกั บ แนวการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ทางสังคม เพื่อให้พระสงฆ์สามารถคิดได้ ท�ำได้ และ
แก้ปัญหาเป็น จากการปฏิบัติงานจริงในชุมชนที่พระสงฆ์พ�ำนักอยู่ โดยเฉพาะพระสงฆ์รุ่นใหม่
ที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคม เช่น พระธรรมทูต พระจริยานิเทศ โดยอาศัยแนวปฏิบัติ
ของชุมชน นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น การปฏิบัติของโครงการล้างพิษกายสลาย
พิษใจ ศูนย์สุขภาพพุทธรักษา อ�ำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น
3. การพัฒนาคุณลักษณะภายใน (Attributes) ได้แก่ การเสริมสร้างทัศนคติ ความเชื่อ
ความคิดเห็นให้กับพระสงฆ์ โดยมีการจัดประชุมสัมมนา  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อ
งานพัฒนาของพระสงฆ์ในพื้นที่ 15 จังหวัด โดยอาศัยฐานกิจกรรมการสัมมนา  การพัฒนา
โครงการในพื้นที่ การศึกษาดูงาน เพื่อให้พระสงฆ์มีมุมมองต่อการพัฒนาสังคมและการ
เสริมสร้างสุขภาวะในทิศทางที่เหมาะสม
4. การเสริมสร้างเครือข่าย (Network Promotion) ได้แก่ การประสานความร่วมมือกับ
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่ 15 จังหวัด ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
คณะสงฆ์ เพื่อให้มีการเชื่อมโยงการท�ำงานร่วมกันในพื้นที่ เช่น เครือข่ายสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
พะเยา  เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ พ ระสงฆ์ ไ ด้ มี ก ารการสานต่ อ เครื อ ข่ า ยทางสั ง คมในพื้ น ที่ เ พื่ อ จะ
ได้มีการท�ำงานร่วมกัน
5. การเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning) โดยการท�ำกิจกรรมในโครงการ
พัฒนาในพื้นที่ 15 จังหวัด ซึ่งด�ำเนินการลักษณะของการบูรณาการองค์ความรู้ คน (องค์กร
ชุมชน) และกระบวนการที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะสหวิทยาการ
จากองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ผ่านการปฏิบัติจริงในพื้นที่ โดยมีพระสงฆ์ แกนน�ำ ชุมชน
รวมทั้งนักวิชาการมาเป็นพี่เลี้ยงในการท�ำกิจกรรมการพัฒนา
ผลจากการเสริมสร้างสมรรถนะของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ดังกล่าวพบว่า  พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในหลักพุทธธรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูเ้ พิม่ มากขึน้ มีความสามารถในการคิดเชือ่ มโยงความรู้ เข้ากับ
การปฏิบัติ น�ำไปสู่การเทศน์ การสอน การลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม มีการพัฒนาทักษะความสามารถในแต่ละด้าน
อย่างเหมาะสม จนเกิดผลดีต่อกิจกรรมการพัฒนาสังคมด้านการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ ถึงแม้วา 
่ การเพิม่ สมรรถนะของพระสงฆ์อาจจะไม่มคี วามสมบูรณ์ในเชิงปฏิบตั กิ ต็ าม
เนื่องจากเป็นการพัฒนาในระยะเวลาสั้น โครงการกิจกรรมต่างๆ ยังไม่บรรลุผลตามที่ตั้งไว้
แต่ผลการด�ำเนินการ ก็พบว่า พระสงฆ์สามารถมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการท�ำงาน
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เพื่อสังคมมากขึ้น โดยพระสงฆ์สามารถด�ำเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นการพัฒนา
ขีดความสามารถของพระสงฆ์พร้อมกับการพัฒนาสุขภาวะของสังคม ซึ่งพระสงฆ์ได้พัฒนา
กิจกรรมต่างๆ เช่น
1) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วิธีคิดในการท�ำงานเพื่อพระพุทธศาสนา การเสริมสร้าง
สุขภาวะ และการพัฒนาสังคม
2)  การส่งเสริมให้ประชาชนรูจ้ กั การเรียนรู้ การด�ำรงชีวติ ทีไ่ ม่ประมาท เช่น การประหยัด
การเก็บออม มีความเพียรในการด�ำเนินชีวิตและกิจกรรม
3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้
การสร้างสวัสดิการแก่สังคม
4) การส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่เกิดขึ้นในระหว่างกิจกรรมและกระบวนการ
พัฒนา โดยมีการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กรต่างๆ ในพื้นที่
5) การส่งเสริมการอาชีพ การอยู่แบบพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม    
6)  การจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรในชุมชน
7)  การสนับสนุนให้เกิดกระบวนการกลุ่ม เสริมสร้างเครือข่ายการท�ำงานเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาวะของสังคม
8) การเสริมสร้างคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น
9) การด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเรียนรู้เพื่อ
สร้างประโยชน์และความสุขของมหาชน
ทั้งหมดเป็นผลลัพธ์ของการพัฒนาสมรรถนะของพระสงฆ์ ที่เกิดจากการเรียนรู้และ
การท�ำงานเชิงพื้นที่ 15 จังหวัด ซึ่งเป็นกระบวนการที่พระสงฆ์ ชาวบ้าน และชุมชน ได้ร่วมกัน
ด�ำเนินการกิจกรรม/โครงการเพื่อสุขภาวะและการเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นผลท�ำให้พระสงฆ์
กลายเป็นทีย่ อมรับจากชาวบ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และเครือข่ายพระสงฆ์ดว้ ยกันเอง
อนึ่ง ผลอันเกิดจากกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ทางสังคมของพระสงฆ์
มีผลดังนี้
1. การท�ำให้เกิดการเรียนรู้ การที่พระสงฆ์ได้ด�ำเนินการ กิจกรรม โครงการพัฒนาต่างๆ
ในพื้นที่ รวมทั้งมีการศึกษาปัญหาของชุมชน จึงท�ำให้พระสงฆ์และชุมชน เกิดความรู้ ความ
เข้าใจและมองเห็นแนวทางการแก้ไข โดยมีการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น ให้ชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ประสบ
ปัญหาได้รู้และเข้าใจ จนมองเห็นโทษและประโยชน์ของพฤติกรรมบางอย่าง ท�ำให้เกิดแนวคิด
สติปัญญาและกระบวนการที่จะแก้ไขปัญหา  แล้วหาทางพัฒนาร่วมกัน โดยใช้กระบวนการ
และองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนากับความรู้ในสาขาต่างๆ
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2. การท�ำให้เกิดเครือข่ายการพัฒนา การที่พระสงฆ์ได้มีการท�ำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ
ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะสงฆ์ มูลนิธิและสถาบันการศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง จึงท�ำให้เกิดข่ายใยการท�ำงานและการเรียนรู้ร่วมกัน ในกรณีโครงการพัฒนา
องค์ความรู้และศักยภาพในการเตรียมรับมือภัยพิบัติ (แผ่นดินไหว) ของจังหวัดเชียงรายนั้น
ได้มกี ารเชือ่ มโยงการท�ำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ เช่น ส่วนราชการจังหวัดเชียงราย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาของคุณเตือนใจ ดีเทศน์
คณะสงฆ์จังหวัดต่างๆ ที่ร่วมกันช่วยเหลือ บริจาคทุนเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย ดังนั้น การท�ำงานของพระสงฆ์จึงเกิดภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่เชื่อมโยง
ทัง้ ประเด็นกิจกรรมการพัฒนาและพืน้ ที่ ท�ำให้เกิดพลังการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและมีสขุ ภาวะ
ที่ดีของบุคคลและชุมชน
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3. การท� ำ ให้ เ กิ ด การจั ด การตนเองด้ า นสุ ข ภาวะ การที่ พ ระสงฆ์ แ ละชุ น ชนได้ มี
การท�ำงานร่วมกันในประเด็นกิจกรรมต่างๆ เช่น การสวดมนต์หมู่ การปลูกป่า  การป้องกัน
ยาเสพติด การส่งเสริมการศึกษา  การพัฒนาชาวเขา  และการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น ทุกสิ่ง
ที่ด�ำเนินการน�ำไปสู่การจัดการตนเองด้านสุขภาวะและการจัดการชุมชน โดยมีการพัฒนา
ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านจิตใจ และปัญญา  โดยมีหลายชุมชนที่พยายาม
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง ตัวอย่างเช่น การไม่ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ที่ไม่เลิกเหล้า โดยยังไม่รับเข้าสมาชิก
กลุ ่ ม ออมทรั พ ย์ การไม่ ไ ด้ รั บ แจกวั ต ถุ สิ่ ง ของ การใช้ ก ระบวนการต่ อ ยอดทางสั ง คม
และวัฒนธรรม เพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาส เวทีการพูดจาหาทางออกของปัญหา รวมถึงการ
ส่งเสริมงานประเพณี พิธีกรรมในชุมชน มาเป็นเงื่อนไขของการพัฒนา  เช่น การบวชป่า 
การสืบชะตาแม่น�้ำ และน�ำกิจกรรมอื่นๆ ให้ชาวบ้านได้เห็นเป็นเรื่องบาปบุญคุณโทษ การดูแล
รักษาสุขภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงเกิดการจัดการตนเอง
และการดูแลสุขภาวะของชุมชน ได้ด้วยคนภายในชุมชนเองอย่างยั่งยืน
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4. การท� ำให้เกิดพลังการเปลี่ยนแปลง วิธีการทางสังคมที่เกิดจากเรียนรู้ร่วมกัน
ท�ำให้เกิดพลังการเปลี่ยนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะที่มาจากการขับเคลื่อนในเชิงพหุภาคีที่มี
พระสงฆ์ ชุมชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ร่วมกันด�ำเนินการ การเปลี่ยนแปลงจาก
จุดเล็กๆ ดังเช่น การเรียนรู้ของวัดป่าสุขสมบูรณ์ บุรีรัมย์ ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ของเยาวชน
ในหมู่บ้านที่น�ำไปสู่การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น และ
การน�ำไปสู่การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในไปสู่ภายนอก
5. การให้เกิดการแก้ไขปัญหาของบุคคลและสังคม การแก้ไขปัญหาของบุคคลและ
สังคมนั้น สามารถแก้ไขได้หลายระดับตั้งแต่ในระดับนโยบาย องค์กร ชุมชน และระดับบุคคล
ในกรณีการจัดการที่มีพระสงฆ์มีส่วนร่วมในการพัฒนานั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ไขในระดับ
ชุมชน และปัจเจกบุคคล เช่น การให้ชุมชนมีการจัดการตนเอง บวชป่า  การดูแลผู้สูงอายุ การ
พั ฒ นากองทุ น ชุ ม ชน เป็ น ต้ น นั บ ว่ า เป็ น การพั ฒ นาและการแก้ ไ ขปั ญ หาในระดั บ ชุ ม ชน
เพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชนและสังคมในภาพกว้าง
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บทที่ 6
สรุปและข้อเสนอแนะ

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เรื่อง “การเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา” มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษา
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก พุ ท ธธรรมในการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้ ข องสั ง คม
โดยการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ไทย 2) เพื่อบูรณาการแนวคิดหลักการทางพระพุทธศาสนา
กั บ ศาสตร์ ส มั ย ใหม่ แ ละภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้ ข อง
บุคคลและสังคม โดยการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ 3) เพื่อพัฒนารูปแบบ (Model) และ
สมรรถนะ (Competency) ของคณะสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
ในเชิงพุทธบูรณาการ 4) เพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
ในพื้นที่ 15 จังหวัด และเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของ
สังคมตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ มีการส่งเสริมให้พระสงฆ์ องค์กร
ภาครัฐ ชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนากับ
ศาสตร์สมัยใหม่ เช่น เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของบุคคลและสังคม โดยผ่าน
กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด 15 จังหวัด โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนน�ำในการพัฒนา
หรือการเปิดพืน้ ทีท่ างสังคมและการเรียนรูเ้ ชิงพุทธ ได้มกี ารพัฒนารูปแบบการจัดการ (Model)
และพัฒนาขีดสมรรถนะ (Competency) ของคณะสงฆ์รนุ่ ใหม่เพือ่ เป็นแกนน�ำในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา รวมทั้งการพัฒนาบุคคลและสังคม
ตามหลักคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ เพื่อน�ำไปสู่การเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมตามหลัก
พุทธบูรณาการ โดยหวังให้เกิดเครือข่ายการท�ำงานของคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคประชาชน
องค์กรชุมชน ใน 15 จังหวัด เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนา
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วิธีด�ำเนินการศึกษาวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ
โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ (action Research) เพื่อการเชื่อมโยงความรู้ บุคลากร
การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม โดยมีวิธีการศึกษาใน 4 ลักษณะ ได้แก่
1) การศึกษาในเชิงเอกสาร 2) การศึกษาภาคสนามจากการลงมือปฏิบัติการขับเคลื่อน
กิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ร่วมกับพระเถระ
เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระนักพัฒนา นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ปราชญ์ท้องถิ่น
เครือข่าย องค์กรภาคประชาชน มหาวิทยาลัยสงฆ์ หรือกลไกหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ
3) การประชุมสัมมนาในเชิงวิชาการ ส�ำหรับประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ประกอบด้วย พระเถระ
คณะสงฆ์ หรือพระสังฆาธิการใน 15 จังหวัดๆ ละ 25-30 รูป/คน รวมจ�ำนวน 450 รูป/คน
โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามความส�ำคัญของ
การศึกษา ส่วนประชาชนใน 15 จังหวัด ซึ่งเป็นพระภิกษุ-สามเณร ประชาชน และตัวแทน
องค์กรในพืน้ ทีก่ ำ� หนดไว้จำ� นวน 4,500 คน (จังหวัดละ 300 คน) เพือ่ ให้มสี ว่ นร่วมตามโครงการ
พัฒนาที่คณะสงฆ์ใน 15 จังหวัดได้พัฒนาขึ้นและด�ำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้
6.1 สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 “เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม
ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมโดยการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ไทย”
ผลการศึกษาพบว่า พระสงฆ์ในพื้นที่ 15 จังหวัดที่ได้ด�ำเนินการโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
สุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้ ต ามหลั ก พระพุ ท ธศาสนาจ� ำ นวน 18 โครงการ มี แ นวทางการ
บูรณาการและการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมใน 4 ลักษณะ ได้แก่
1) การประยุกต์ใช้โดยอาศัยบทบาท หน้าที่และการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ก�ำหนดไว้
ในบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 6 ประการ คือ การปกครอง การศึกษา การเผยแผ่
การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณสงเคราะห์ และการสาธารณูปการ ซึ่งการประยุกต์ใช้
โดยอาศัยบทบาท หน้าที่ดังกล่าว เป็นการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมทั้งเพื่อการปกครอง
การศึกษา การเผยแผ่ การศึกษาสงเคราะห์   โดยมีหลักพุทธธรรมที่ส�ำคัญ เช่น มรรค์มีองค์ 8
อปริหานิยธรรม 7 สังคหวัตถุ 4 อิทธิบาท 4 ไตรสิกขา พรหมวิหารธรรม 4 เป็นต้น โดยมี
การบูรณาการตามระบบบริหารกิจกรรมการคณะสงฆ์ที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละด้าน ตัวอย่างเช่น
ด้านการเผยแผ่ กรณีของคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ที่ได้ด�ำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเผยแผ่แก่พระภิกษุสามเณรและประชาชน เยาวชนในจังหวัดแพร่ (โรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตย์) และพัฒนาศักยภาพหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำจังหวัด อ�ำเภอและ
โครงการต�ำบล (อปจ., อปอ., อปต.) โดยมีการประยุกต์หลักพุทธธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
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เพื่อบูรณาการที่สอดคล้องกับโครงการวิจัย คือ การพัฒนาจิตและเจริญปัญญาของศูนย์
การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และการจัดปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนของหน่วยอบรม
ประชาชนประจ�ำต�ำบล เป็นไปตามหลักการ 8 ประการ ที่มหาเถรสมาคมก�ำหนด คือ ด้าน
ศีลธรรมและวัฒนธรรม ด้านสุขอนามัย ด้านสัมมาชีพ ด้านสันติสุข ด้านศึกษาสงเคราะห์
ด้านกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้านสามัคคีธรรม ด้านสาธารณสงเคราะห์ การจัดกิจกรรมพัฒนา
จิตและเจริญปัญญา
2) การประยุกต์ใช้โดยอาศัยปัญหาของวัดและชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาซึ่งเป็นไป
ตามหลักอริยสัจ 4 ที่มองถึงปัญหา ความทุกข์ ต้นตอแห่งความทุกข์ ปัญหา แล้วจึงหาทาง
แก้ไขโดยใช้กระบวนการแห่งมรรคมีองค์ 8 หรือกระบวนการที่ถูกต้อง โดยเริ่มต้นจากการ
มีมุมมองที่เป็นสัมมาทิฏฐิ มีความคิดสร้างสรรค์ มีการกระท�ำทางกาย วาจา ใจที่ถูกต้อง มีสติ
ปัญญาในการด�ำเนินการ จึงท�ำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
3) การประยุกต์ใช้โดยอาศัยการเรียนรู้และความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นกระบวนการ
ที่อาศัยภูมิปัญญา การเรียนรู้ กลไกและภาคีการพัฒนาที่มีในสังคมเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน
กิจกรรมการเรียนรู้และการเสริมสร้างสุขภาวะของสังคม ผลที่เกิดท�ำให้สังคมมีการเรียนรู้
และในขณะเดียวกันก็มีการสร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลเพื่อประโยชน์และการพัฒนาของสังคม
โดยอาศัยหลักการทางพระพุทธศาสนา
4) การบูรณาการและการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่ ในมิตินี้
เป็นการใช้แนวคิด มุมมอง และหลักการทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์ร่วมสมัย เพื่อน�ำไปสู่
การจัดการที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ องค์ความรู้ และกระบวนการที่เกิดขึ้นในสังคม อันจะ
น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงการท�ำงานในมิติต่างๆ เช่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม
การจัดการเครือข่าย การเสริมสร้างพลังของชุมชน เป็นต้น โดยการบูรณาการและการประยุกต์
ใช้หลักพุทธธรรมสามารถสรุปเป็นแผนภาพดังนี้
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แผนภาพแสดงการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูข้ องสังคม
การศึกษาปัญหาและ
เริ่มต้นการดำ�เนิน
กิจกรรมเชิงพุทธ

การพัฒนากระบวนการ
และการประยุกต์ใช้
พุทธธรรมในเชิง
บูรณาการ

การริเริ่มพัฒนา
- การคำ�นึงถึงบทบาท
และหน้าที่กิจการ
คณะสงฆ์ 6 ประการ
- การมองเห็นปัญหา/
ความทุกข์ของบุคคล
และชุมชน
- การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ทำ�งาน
- ระบบความสัมพันธ์
และการจัดการชุมชน
- การเรียนรู้ภูมิปัญญา
และศาสตร์ร่วมสมัย
- การมีจิตสำ�นึกต่อสังคม  
- การเผยแผ่พุทธศาสนา

การพัฒนาตนเอง/
องค์กร
- การพัฒนาศีล/ความรู้
- การพัฒนาสมาธิ
- การพัฒนาปัญญา
- การเสริมสร้างความสุข
- พัฒนาคุณภาพชีวิต

- การประยุกต์ใช้หลัก
พุทธธรรมที่สอดคล้อง
กับกิจกรรมของชุมชน
- การบูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่และ
ภูมิปัญญา

การเสริมสร้างการเรียนรู้
และสุขภาวะ
- การพัฒนาผู้นำ�/ทีมงาน
- การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
- การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด
และการทำ�งาน
- การสื่อสารสังคม
- การสร้างเครือข่ายสังคม

- การเสนอทางเลือก
ในการพัฒนาสุขภาวะ
- การพัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
- การสร้างประโยชน์และ
ความสุขของบุคคล/
สังคม
- ความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม สังคม
และวัฒนธรรม
- การเผยแผ่พระสัทธรรม
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ผลแห่งการบูรณาการ
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
สู่การเรียนรู้และ
สุขภาวะ

สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 “เพื่อบูรณาการแนวคิดหลักการทาง
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของบุคคลและสังคมโดยการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์” ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้น�ำหลัก
ทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับศาสตร์ 3 สาขา คือ เศรษฐศาสตร์ นิเวศวิทยา และ
ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ (รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์) ผลการศึกษาพบว่า ในเชิงแนวคิดพระพุทธศาสนา
และศาสตร์ต่างๆ สามารถผสมผสานในสาระส�ำคัญต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยหลักการทาง
พระพุทธศาสนาไม่มีความขัดแย้งหรือต่อต้านแนวคิดในศาสตร์ดังกล่าว แต่ยังน�ำเสนอให้เห็น
มุมมองใหม่ทสี่ อดแทรกจริยธรรมเข้าไปก�ำกับศาสตร์ดงั กล่าวให้มคี วามเป็นศาสตร์สากลมากขึน้
ในลักษณะของการเสริมสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขของบุคคลและสังคม ส่วนวิธี
การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมเชิงพุทธที่มีการบูรณาการศาสตร์ต่างดังกล่าว
โดยมีการถอดบทเรียนจากชุมชนและองค์กรในสังคมไทยนัน้ สามารถสรุปแนวทางการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมกับศาสตร์ต่างๆได้ 3 ประเด็น ดังนี้
1) ด้านการบูรณาการแนวคิด หลักการทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่
เกี่ยวข้อง เช่น เศรษฐศาสตร์ ศาสตร์แห่งการบริหารองค์กร คือ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และ
นิเวศวิทยา การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งภูมิปัญญาไทยนั้นจะเห็นได้ว่า แนวคิด หลักการทาง
พระพุทธศาสนามีหลักการทีส่ อดคล้องกับศาสตร์สมัยใหม่ตา่ งๆ และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของไทย
โดยได้แสดงหลักการที่แสดงถึงความยั่งยืน ความสมดุลของการด�ำรงชีวิต การใช้จ่ายและการ
บริโภคตามแนวเศรษฐศาสตร์ โดยมองว่าบุคคลและสังคมจะต้องมีจริยธรรมคู่กับการบริโภค
ในขณะที่ศาสตร์แห่งการบริหารจัดการและการปกครองหรือธรรมาภิบาลนั้น พระพุทธศาสนา
ได้เสนอมุมมองต่อการบริหารว่า บุคคล องค์กร และสังคมจะต้องมีการบริหารงานที่มีความ
ยุติธรรม เท่าเทียม สร้างประโยชน์และความสุขให้เกิดขึ้น ส่วนหลักนิเวศวิทยาพระพุทธศาสนา
มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลแห่งการด�ำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียน การรู้จักใช้อย่างเหมาะสม
เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อบุคคลและสรรพสิ่ง
2) ด้านกระบวนการ จากกรณีศึกษาทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชานั้น จะเห็นได้ว่า ชุมชนและ
องค์กรในสังคมสามารถน�ำแนวคิด หลักการทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการและสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ขึ้นมาใหม่ภายใต้บริบทที่เหมาะสม จนน�ำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือ
มีความเหมาะสม เช่น การประยุกต์เศรษฐศาสตร์สู่การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจที่เริ่มต้นจากภายใน สู่ภายนอก การน�ำหลักพุทธธรรมและกิจกรรมเชิงพุทธไปสู่
การบริหารจัดการองค์กรและชุมชนให้มีระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นองค์กร
ที่มีจริยธรรมในการด�ำเนินการ นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาให้มีวามสุจริต โปร่งใส ท�ำงานโดย
ปราศจากอคติ ในขณะที่การบูรณาการหลักนิเวศวิทยานั้น สามารถน�ำไปสู่การสร้างความ
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สมบูรณ์ของดิน น�้ำ ป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติ จนท�ำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ มีการสร้าง
พลังของชุมชนที่น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของบุคคลและสังคมตามหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม จากกรณีศึกษาจะพบว่า ชุมชนและองค์กรในสังคม
สามารถเชื่อมโยงการท�ำงานร่วมกันของฝ่ายต่างๆ ได้ ทั้งภาครัฐ เอกชน พระสงฆ์ สถาบันการ
ศึกษา องค์กรชุมชน และภาคประชาชนในการสร้างพลังของการเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม
จนน�ำไปสูก่ ารพัฒนาเชิงพืน้ ทีแ่ ละเชิงประเด็นทีต่ อบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม
ซึ่งในอดีตเรียกว่า “หลักบวร” หรือบ้าน วัด โรงเรียน แต่ในปัจจุบันเน้น “พหุภาคีในการพัฒนา
และการมีส่วนร่วม” ซึ่งจากการศึกษาพบว่า โครงการที่ภาคส่วนต่างๆ ด�ำเนินการนั้น หากมา
จากการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ พระสงฆ์ ผู้น�ำศาสนา และภาคีการพัฒนาต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชนก็จะท�ำให้การโครงการนั้นประสบผลส�ำเร็จ
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า แนวคิดและวิธีการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
เชิงพุทธจากกรณีศึกษาของชุมชนและองค์กรในสังคมไทย สามารถน�ำไปสู่การพัฒนาด้าน
กายภาพ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านพฤติกรรมสร้างสรรค์ การพัฒนาจิตใจ ปัญญา และการ
สร้างพลังทางสังคมได้ โดยมีพระสงฆ์และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆ ร่วมเป็นกลไกส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนและการพัฒนา โดยมีการบูณาการคน องค์กร ความรู้ และกระบวนการ
ตามที่กล่าวแล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์และความสุขหรือสุขภาวะของสังคม
สรุปวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 “เพื่อพัฒนารูปแบบ (Model) และสมรรถนะ (Competency)
ของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมในเชิงพุทธบูรณาการ”  ผลการ
ศึ ก ษาพบว่ า สมรรถนะที่ ส� ำ คั ญ ของพระสงฆ์ กั บ การเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้
ทางสังคมตามหลักพระพุทธศาสนานั้น ประกอบด้วยสมรรถนะที่ส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่
1. สมรรถนะด้านความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาและศาสตร์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
2. สมรรถนะด้านการปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา
3. สมรรถนะด้านการเรียนรู้และการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
โดยสมรรถนะของพระสงฆ์แต่ละด้านนั้นมีความส�ำคัญต่อการที่จะพัฒนาแนวคิดพื้นฐาน
ของพระสงฆ์ การพัฒนาองค์กรสงฆ์ และการสร้างศรัทธาให้กบั ประชาชนเพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนา
สังคม การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ โดยมีประเด็นสมรรถนะย่อยหรือตัวบ่งชี้อีก
จ�ำนวนด้านละ 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
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1. สมรรถนะด้านความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1) การมีความรู้ตามหลักพระธรรมวินัย
2) การมีความรู้ในด้านการจัดการสุขภาวะทางสังคม
3) การมีความรู้เกี่ยวกับพุทธเศรษฐศาสตร์และนิเวศวิทยา
4) การมีความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) การมีความรู้ระบบการบริหารจัดการองค์กร
2. สมรรถนะด้านการปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ย่อย คือ
1) การปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัย
2) การปกป้องดูแลรักษาพระธรรมวินัยและพระพุทธศาสนา
3) ความสามารถในการเผยแผ่พุทธธรรม
4) การพัฒนาจิตใจและปัญญา
5) การมีศรัทธาต่อการสร้างความดีงามของสังคม
3. สมรรถนะด้านการเรียนรูแ้ ละการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมประกอบด้วยตัวบ่งชี้ คือ
1) การมีภาวะผู้น�ำ
2) ความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
3) การมีมนุษยสัมพันธ์  
4) ความสามารถในการประสานงาน
5) ความสามารถในการเรียนรู้และการปรับตัว
ส�ำหรับการพัฒนาสมรรถนะในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของพระสงฆ์นั้น
สามารถด�ำเนินการใน 5 กิจกรรมที่ส�ำคัญ ได้แก่
1. การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ (Knowledge) ตามหลักพระธรรมวินยั ศาสตร์สมัยใหม่
(พุทธเศรษฐศาสตร์ นิเวศวิทยาเชิงพุทธ การบริหารธรรมาภิบาลเชิงพุทธ) ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และ
ระบบการบริหารจัดการและการสื่อสารสังคมร่วมสมัย โดยอาศัยฐานความรู้ของพระมหาเถระ
นักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์อื่นๆ เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
2. การพัฒนาทักษะและแนวปฏิบัติ (Skill and Practice) เพื่อให้พระสงฆ์มีทักษะและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับแนวการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ทางสังคม เพื่อให้
พระสงฆ์สามารถคิดได้ ท�ำได้ และแก้ปญ
ั หาเป็นจากการปฏิบตั งิ านจริงในชุมชนทีพ่ ระสงฆ์พำ� นัก
อยู่ โดยเฉพาะพระสงฆ์รนุ่ ใหม่ทมี่ บี ทบาทในการพัฒนาสังคม เช่น พระธรรมทูต พระจริยานิเทศ
โดยอาศัยแนวปฏิบัติที่ของชุมชน นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
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3. การพัฒนาคุณลักษณะภายใน (Attributes) ได้แก่ การเสริมสร้างทัศนคติ ความเชื่อ
ความคิดเห็นให้กับพระสงฆ์ โดยมีการจัดประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่องาน
พั ฒ นาของพระสงฆ์ โดยอาศั ย ฐานกิ จ กรรมการสั ม มนาและการพั ฒ นาโครงการในพื้ น ที่
การศึกษาดูงาน เป็นต้น เพือ่ ให้พระสงฆ์มมี มุ มองต่อการพัฒนาสังคมและการเสริมสร้างสุขภาวะ
ในทิศทางที่เหมาะสม
4. การเสริมสร้างเครือข่าย (Network Management) ได้แก่ การประสานเพื่อสร้าง
ความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
คณะสงฆ์ เพื่อให้มีการเชื่อมโยงการท�ำงานในพื้นที่ร่วมกัน
5. การเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning) โดยเป็นการเรียนรู้จากการท�ำ
กิจกรรมโครงการพัฒนาในพืน้ ทีแ่ ละมีบรู ณาการกิจกรรมกับการพัฒนาคน ความรู้ และกระบวน
การที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะสหวิทยาการจากศาสตร์สาขาต่างๆ
ผ่านการปฏิบัติจริงโดยมีพระสงฆ์ แกนน�ำชุมชน รวมทั้งนักวิชาการมาเป็นพี่เลี้ยงในการท�ำ
กิจกรรมการพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ จากการศึกษาพัฒนา
องค์ประกอบและเกณฑ์ชี้วัดการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการจะพบว่า
มีรูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาใน 3 รูปแบบ คือ
1) รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับปัญหา ซึ่งเป็นวิธีการ
เสริมสร้างสุขภาวะโดยการน�ำความทุกข์หรือปัญหาของชุมชนมาสู่การเรียนรู้และพัฒนาสู่
ความสุข โดยมองปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน เช่น ปัญหาสิง่ แวดล้อม ยาเสพติด การเรียนรู้ เป็นต้น
จากนั้นจึงลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาของตนเอง โดยการบูรณาการหลักพุทธธรรม เช่น หลักอริสัจ 4
มรรคมีองค์ 8 หลักโยนิโสมนสิการ มาแก้ไขปัญหา ดังนั้น เมื่อบุคคลและสังคมประกอบ
ความเพียรแล้ว ย่อมจะเกิดความสุข เพราะเริ่มจากการพิจารณาเห็นความทุกข์และหาวิธีการ
ที่จะดับความทุกข์นั้น ดังแผนภาพนี้
มรรคมีองค์ 8
สุขภาวะ

ทุกข์
โยนิโสมนสิการ
224

ฉะนั้น การที่จะเสริมสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นกับตัวบุคคลและองค์กรหรือสังคมโดยทั่วไป
บุคคลและองค์กรนั้น จะต้องมองเห็นความทุกข์หรือปัญหาที่มีอยู่ในตัวมนุษย์และสังคม
จากนั้นจึงค้นวิธีการที่เหมาะสมในการระงับความทุกข์นั้น โดยใช้หลักการคิดที่แยบคาย
ละเอียดอ่อน และใช้หลักมรรคมีองค์ 8 คือการตั้งจิตคิดให้ตรง และมีการกระท�ำทางกาย วาจา
ที่ถูกต้องเหมาะสม จึงเข้าสู่ความมีสุขภาวะที่ดีได้
2) รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตและการเรียนรู้ เป็นวิธีการ
เสริมสร้างสุขภาวะโดยการสาวไปถึงสาเหตุของการด�ำรงชีวติ และการเรียนรูท้ ใี่ ห้เกิดความทุกข์/
ปัญหาของบุคคลและสังคมซึ่งพบว่า ความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นมาจาก
ปฏิสัมพันธ์กับการมีพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจของบุคคล ถ้าบุคคลสนใจเรียนรู้จากวิถีชีวิต
และพัฒนาตนเองไปสู่การก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของตนเองให้เหมาะสม ถูกต้อง เป็นธรรมแล้ว
ย่อมจะมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งต่างจาก บุคคลที่มีความไม่สุจริต ประพฤติล่วงละเมิดกฎเกณฑ์พื้นฐาน
ของการอยู่ร่วมกัน บุคคลนั้นย่อมพบกับความทุกข์ ปิดกั้นทางแห่งความสุข ฉะนั้น บุคคลจึง
จะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในฐานแห่งความดีงาม เช่น การมีความสุจริต มีศีล เป็นพื้นฐาน
มีวถิ กี ารด�ำเนินชีวติ ทีเ่ รียบง่าย เป็นธรรม สร้างประโยชน์เกือ้ กูลต่อสังคม จึงจะท�ำให้เกิดสุขภาวะ
ทางสังคมขึ้นได้
3) รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับจิตใจและปัญญา ด้วยเหตุ
ที่บุคคลและสังคมจะมีความสุขหรือความทุกข์นั้น เกิดจากการเรียนรู้ภายใจทางจิตใจและ
การมีปัญญาที่รู้เท่าทันความสุขกับความทุกข์ หากปราศจากการเรียนรู้ มีจิตคับแคบและไม่มี
ปัญญารู้เท่าทันในธรรมชาติของสรรพสิ่งย่อมจะเกิดความไม่รู้ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาและ
ความไม่มีสุขภาวะที่ดี ดังนั้น การรู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้ปัจจัยที่เชื่อมโยงความสุข
กับความทุกข์แล้ว ความสุขย่อมจะเกิดขึ้นทั้งในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นสุขทางกาย จิตใจ ปัญญา
และสังคม
รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธบูรณาการทั้ง 3 รูปแบบ
นั้น เป็นแนวคิดและกระบวนการที่พระสงฆ์ในสังคมไทยได้มีการบูรณาการและประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสม บางรูปบางท่านได้เริม่ ต้นจากปัญหาของชุมชน บางท่านเริม่ ต้นจากประสบการณ์
ในการท�ำงานด้านพระพุทธศาสนา บางท่านท�ำงานบนพืน้ ฐานของจิตใจและปัญญาทีม่ ตี อ่ สังคม
โดยรู ป แบบทั้ ง 3 นั้ น สามารถน� ำ ไปสู ่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาของชุ ม ชนได้ ร ะดั บ ที่ ดี ถึ ง แม้ ว ่ า
ในความเป็นจริงการแก้ไขปัญหาของบุคคลและสังคมมิใช่จะส�ำเร็จได้ดว้ ยการด�ำเนินการภายใต้
แนวคิดและกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งแต่กระบวนการที่สะสมอย่างต่อเนื่องนั้น จะไปสู่
การจัดการที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลและชุมชนนั้นๆ ดังนั้น รูปแบบการ
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เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ทางสังคมตามแนวพุทธ จึงมีนัยที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาสังคม
อีกประการหนึ่ง
สรุปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ที่ว่า “เพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนาในพื้นที่ 15 จังหวัดและเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา” พบว่า พระสงฆ์ ภาคประชาชน และภาคี
การพัฒนาได้มีการพัฒนาโครงการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนา  จ�ำนวน 17 โครงการ
1. คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา-เชียงราย ได้แก่
1.1 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการเตรียมรับมือภัยพิบัติ
1.2 โครงการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
1.3 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
2. คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
2.1 โครงการรวมพลังต้านภัยเอดส์
2.2 โครงการธรรมจาริก (ธรรมะห่มดอย)
3. คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่
3.1 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาเครือข่ายพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลก
4. คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ ได้แก่
4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร และประชาชน เยาวชน
จังหวัดแพร่ (โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์)
4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำจังหวัด
5. คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ได้แก่
5.1 โครงการล้างพิษกายสลายพิษใจ ศูนย์สุขภาพพุทธรักษา อ�ำเภอโคกโพธิ์ชัย
จังหวัดขอนแก่น
6. คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่
6.1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคณะสงฆ์ร้อยเอ็ด
7. คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่
7.1 โครงการเสริมสร้างความความสุขและการเรียนรู้ของวัดป่าสุขสมบูรณ์
8. คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่
8.1 โครงการฟื้นฟู-อนุรักษ์จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนตาม
โครงการหมู่บ้านคุณธรรมต้นแบบให้ยั่งยืน
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9. คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ได้แก่
9.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคมของพระสงฆ์นักพัฒนารุ่นใหม่ของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี
10. คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่
10.1. โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมทูตในการเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ของสังคมของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี
11. คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่
11.1 โครงการสิงห์บุรีสร้างเยาวชนคนดีสู่สังคมไทย
12. คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่
12.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสงฆ์นักพัฒนารุ่นใหม่เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ของสังคม
13. คณะจังหวัดสงขลา ยะลา และปัตตานี
13.1 โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของ
สังคมเชิงพุทธบูรณาการ
13.2.โครงการเยาวชนอาสาส่งเสริมธรรมะ 5 จังหวัดชายแดนใต้
ตารางสรุปโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
พื้นที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

เชียงราย โครงการพัฒนาองค์ความ
พะเยา รู้และศักยภาพในการเตรี
ยมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย-พะเยา
ประเด็นสุขภาวะ
- การพัฒนาพื้นที่ทาง
  กายภาพหลังภัยพิบัติ
- การฟื้นฟูจิตใจ
- การพัฒนาความรู้และ
  ปัญญาเพื่อรับมือภัย
  พิบัติต่างๆ
- การสร้างเครือข่ายทาง
  สังคมเพื่อรับมือภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา
1) เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และพัฒนา
ชุดความรู้เพื่อการพัฒนา
และเตรียมความพร้อม
ในการรับมือภัยพิบัติ
แผ่นดินไหว
2) เพื่อเปิดเวทีสาธารณะ
ในการระดมความคิดเห็น
เพื่อการสร้างแนวทางการ
เตรียมความรับมือภัยพิบัติ
แผ่นดินไหว

227

กลุ่มเป้าหมาย
- พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย-พะเยา ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากแผ่นดินไหว
จำ�นวน 200 รูป
- ผู้ที่สนใจและเครือข่ายความ
ร่วมมือในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
จำ�นวน 100 คน
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- คณะสงฆ์ภาค 6
- คณะสงฆ์จงหวัดเชียงราย
- คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา

พื้นที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา
3) เพื่อการเตรียมความ
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
พร้อมในการแก้ไขปัญหา
ลงกรณราชวิทยาลัย
และผลกระทบจากภัยพิบัติ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
แผ่นดินไหวสำ�หรับ
ราชมงคลล้านนา
พุทธสถานและขยาย
(เชียงใหม่)
บทบาทของพระสงฆ์
-  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและ
เพื่อออกสู่การเข้าไปดูแล
เขตภูเขา (พชภ.) โดย
ช่วยเหลือประชาชน
นางเตือนใจ ดีเทศน์
- กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ช่างพื้นบ้าน อ.แม่สรวย
จังหวัดเชียงราย

พะเยา โครงการอบรมแกนนำ�
สวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัย
ทำ�นองสรภัญญะ
ประเด็นสุขภาวะ
- การพัฒนาความรู้ ทักษะ
  การสวดมนต์ ไหว้พระ
  และระเบียบทางกาย
- การเสริมสร้างสมาธิ
  พัฒนาจิตใจ
- การพัฒนาความรู้และ
  ปัญญาในการใช้ชีวิต
- การสร้างเครือข่ายทาง
  สังคม การสวดมนต์หมู่

1) เพื่อเสริมความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะในการ
สวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัย ทำ�นอง
สรภัญญะ ให้กับพระสงฆ์
ครูผู้ฝึกสอน และนักเรียน
2) เพื่อสามารถสวดมนต์หมู่
สรรเสริญฯ ได้อย่างถูกต้อง
3) เพื่อพัฒนากระบวนการ
ด้านจิตใจและปัญญา
4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้น้อมรำ�ลึกถึงคุณพระรัตน
ตรัย ที่มีต่อตนเองและ
บุคคลอันเป็นที่รัก
5) เพื่อเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของไทยและพุทธศาสนา
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กลุ่มเป้าหมาย
- พระสงฆ์ นักเรียน มัคนายก
และผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัด
แกนนำ� จำ�นวน 81 รูป และ
ขยายกลุ่มเป้าหมายไปวัด
โรงเรียน ชุมชน
จำ�นวน 60 แห่ง
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- คณะสงฆ์ภาค 6
- คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
- โรงเรียนในพื้นที่จังหวัด
พะเยา
- กลุ่ม-ชมรมมัคนายก
- กลุ่มศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- วัด และชุมชน

พื้นที่
พะเยา

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
ประเด็นสุขภาวะ
- กายภาวนา การพัฒนา
  ชีวิต โดยอาศัยการ
เป็นอยู่ ที่ถูกต้อง
สอดคล้องเกื้อกูล
กับสิ่งแวดล้อม
ด้านภายภาพ  
- ศีลภาวนา การพัฒนา
ชีวิต โดยมีท่าทีและ
วิถีปฏิบัติที่ถูกต้อง
ต่อสิ่งแวดล้อมด้านสังคม
- จิตภาวนา การพัฒนา
  คุณภาพชีวิต ภายใน
ด้านอารมณ์หรือจิตใจ
- ปัญญาภาวนา การพัฒนา
ชีวิตโดยการฝึกฝนเรียนรู้
เพื่อการรู้แจ้งความจริง
ของธรรมชาติ โดย
องค์รวม ไม่เบียดเบียน
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา
1) เพื่อรณรงค์ให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนให้เห็น
ความสำ�คัญของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
2) เพื่อเป็นการเพิ่มผืนป่า
ให้กับธรรมชาติ เพื่อ
เสริมสร้างความสามัคคี
ของชุมชนและ
หน่วยงานของรัฐ
3) เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
บนพื้นที่จำ�นวน 1,000 ไร่
โดยสามารถเพิ่มพื้นที่
ป่าไม้ภายในหมู่บ้าน
จำ�นวน 20 หมู่บ้าน
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กลุ่มเป้าหมาย
- พระสงฆ์ เยาวชน
ประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แกนนำ�ชุมชน
ในอำ�เภอแม่ใจ
และขยายกลุ่มเป้าหมาย
ไปวัด โรงเรียน ชุมชน
จำ�นวน 20 แห่ง
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
- กลุ่มอนุรักษ์หนองป่า
เล็งทราย
- วัด และชุมชนในพะเยา
- คณะสงฆ์อำ�เภอแม่ใจ    
- โรงเรียนวัดโพธาราม    
- เทศบาลตำ�บลแม่ใจ
- สำ�นักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพะเยา
(ทสจ.พะเยา)

พื้นที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

เชียงใหม่ โครงการรวมพลังต้านภัย
เอดส์ อำ�เภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นสุขภาวะ
- การดูแลสุขภาพกาย
- การดูแลสุขภาพใจ
- การสร้างความรู้ ปัญญา
  บนฐานแห่งความเข้าใจ
- การสร้างสังคมแห่งการ
  เกื้อกูล เอื้ออารีย์ต่อกัน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา
1) เพื่อให้ประชากร
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ที่ถูกต้องเรื่องโรคเอดส์
แนวใหม่
2) เพื่อให้ประชากร
กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดี
ต่อผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอดส์
และการป้องกันตนเอง
จากเชื้อเอชไอวี เอดส์
3) เพื่อให้ประชากร
กลุ่มเป้าหมายมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
4) เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ตนเองในรูปแบบที่
เหมาะสมของทีมภาคี
การแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
5) เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ตนเองในรูปแบบการ
ดำ�เนินงานด้านการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์
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กลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชน กลุ่มสาธารณสุข
และเยาวชนรุ่นใหม่
ในพื้นที่อำ�เภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่
จำ�นวน 32,520 คน
- กลุ่มผู้ติดเชื้อ เอดส์
จำ�นวน 301 ราย
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
- มูลนิธิแห่งความเมตตา
และเอื้ออารีย์ วัดพระธาตุ
ดอยสะเก็ด
- วัด/ชุมชนในอำ�เภอ
ดอยสะเก็ด
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
  ตำ�บล 8 แห่งใน
อ.ดอยสะเก็ด    
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กลุ่มแม่หม้ายเอดส์
ดอยสะเก็ด

พื้นที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

เชียงใหม่ โครงการธรรมจาริกชาวเขา
(ธรรมะห่มดอย)  
วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่
ประเด็นสุขภาพ
- การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  แบบบูรณาการ
- การพัฒนาจิตใจเชิงพุทธ
  สำ�หรับชนเผ่า
- การพัฒนาความรู้และ
ปัญญาแห่งการอยู่ร่วมกัน
- การสร้างสังคมแห่งความ
  เอื้ออาทร การแบ่ง การ
  สงเคราะห์ การส่งเสริม
  การพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา
1) เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา
โดยความมุ่งหมายให้
ชนเผ่าบนพื้นที่สูงได้น้อมนำ�
พระธรรมคำ�สอนของ
พุทธศาสนาเป็นหลัก
ในการดำ�เนินชีวิต
2) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชนเผ่าให้ดีขึ้น
3) เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
สร้างภาคเครือข่าย
ประสานให้เกิดการพัฒนา
และจัดสวัสดิการสังคม
ให้ชนเผ่า ครอบคลุม 7 มิติ
ทางสังคมคือ การศึกษา
สุขอนามัย ที่อยู่อาศัย
มีรายได้ มีงานทำ� 
สวัสดิการ นันทนาการ
และความยุติธรรม
4) เพื่อสร้างแกนนำ�
ชาวพุทธในชุมชน
ที่อยู่ห่างไกล ไม่มีวัด
และอาศรมบนดอยสูง
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กลุ่มเป้าหมาย
- พระสงฆ์ในโครงการ
ธรรมจาริก พระทดลองงาน
และบัณฑิตอาสา
จำ�นวนทั้งสิ้น 303 รูป
- ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน
ของพระธรรมจาริก
13 จังหวัด เช่น เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน ลำ�พูน ลำ�ปาง
แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย
ตาก กำ�แพงเพชร สุโขทัย   
เพชรบูรณ์ และกาญจนบุรี
โดยมีศูนย์อบรมฯ จำ�นวน
17 ศูนย์ อาศรม 297 แห่ง
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- คณะสงฆ์จังหวัดหนเหนือ
และเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
- สถาบันโพธิยาลัย
- โครงการป้องกันการค้า
มนุษย์บนพื้นที่สูง
- มูลนิธิพัฒนาชุมชนและ
เขตภูเขา (พชภ.)
- มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธ
ศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร
- มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชน
บนพื้นที่สูง

พื้นที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

พิษณุโลก โครงการประชุมสัมมนา
พัฒนาศักยภาพ
พระสังฆาธิการ
จังหวัดพิษณุโลก
ประเด็นสุขภาวะ
- การบริหารจัดการ
  สภาพแวดล้อม
- การพัฒนาจิตใจและ
  ความปรารถนาดีในการ
  พัฒนาสังคม
- การพัฒนาความรู้และ
  ระบบการบริหารจัดการ
  ในกิจการคณะสงฆ์ 6
  ประการ คือ การ
  ปกครอง การศึกษา การ
  เผยแผ่ การศึกษา
  สงเคราะห์ การสาธารณ  
  สงเคราะห์ และการ
  สาธารณูปการ
- การสร้างเครือข่าย
  พระสงฆ์ในจังหวัด

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา
1) เพื่อทบทวนความรู้
ความสามารถ
ประสบการณ์
แนวความคิด ทัศนคติ
และมีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการ
บริหารงานกิจการ
คณะสงฆ์ของพระสงฆ์
2) เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ที่จำ�เป็นในการแก้ไข
ปัญหา ประสบการณ์
ในการประสานงาน
และบริหารงาน
กิจการคณะสงฆ์
ภายใน ภาค จังหวัด
อำ�เภอ ตำ�บล
3) เพื่อให้มีความรู้และ
เข้าใจในตำ�แหน่งหน้าที่
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้มี
ความมั่นใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่
4) เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน
ระหว่างพระสงฆ์
ในจังหวัดพิษณุโลก
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กลุ่มเป้าหมาย
- พระสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลก
จำ�นวน 525 รูป โดยแบ่ง
เจ้าคณะอำ�เภอ 9 รูป 		
รองเจ้าคณะอำ�เภอ 10 รูป
เลขานุการเจ้าคณะอำ�เภอ  
8 รูป เจ้าคณะตำ�บล 78 รูป
รองเจ้าคณะตำ�บล  7 รูป
รวม 112  รูป
และระดับเจ้าอาวาส
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
รวม 413 รูป
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาสงฆ์พุทธชินราช
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มูลนิธิวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร พิษณุโลก

พื้นที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา

แพร่

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแก่พระภิกษุ
สามเณร และประชาชน
เยาวชนจังหวัดแพร่
(โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์)  
ประเด็นสุขภาวะ
- การพัฒนาจิตอาสา
- การใช้ชีวิตแบบพอเพียง
- การแก้ปัญหายาเสพติด
- การพัฒนาจิตใจ
- การพัฒนาความรู้และ
ปัญญาทางพุทธศาสนา
- การสร้างสังคมในระดับ
ชุมชน ครู นักเรียน

1) เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร ครูผสู้ อน
ได้ประยุกต์ใช้หลัก
พุทธธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้
ของนักเรียน
2) เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนได้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักศาสนาพุทธ
และสามารถนำ�ไปกต์ใช้
ในชีวิตประจำ�วันได้อย่าง
มีความสุข เคารพระเบียบ
และกฎเกณฑ์ของสังคม
3) เพื่อให้รู้จักพึ่งตนเอง /
รู้จักมัธยัสถ์ /รู้จักบำ�เพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่อ
เพื่อนมนุษย์
4) เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษา
ด้านศาสนาพัฒนาจิตเจริญ
ปัญญาและสามารถประกอบ
ศาสนกิจในชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย
- พระภิกษุ ครู และ
ประชาชน, เยาวชน
แกนนำ�ผู้สนใจ
ในเขตพื้นที่ 8
อำ�เภอในจังหวัดแพร่ 		
จำ�นวน 50 รูป/คน
- นักเรียนศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์จำ�นวน 100 คน
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
- โรงเรียนวิถีพุทธ
- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
  วันอาทิตย์
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตแพร่
- วัดพระธาตุช่อแฮ
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่

แพร่

โครงการพัฒนาศักยภาพ
หน่วยอบรมประชาชน
ประจำ�จังหวัด อำ�เภอ
และตำ�บล (อปจ.,อปอ.,
อปต.) ของคณะสงฆ์
จังหวัดแพร่

1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของหน่วยอบรม
ประชาชนประจำ�ตำ�บล
จำ�นวน 87 แห่ง

กลุ่มเป้าหมาย
- พระสังฆาธิการ
พระสงฆ์แกนนำ� 
พื้นที่ 87 ตำ�บล
จำ�นวน 120 รูป
- ประชาชนในพื้นที่
87 ตำ�บล
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พื้นที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
ประเด็นสุขภาวะ
- การพัฒนาตามหลัก
  สุขกาย สุขใจ มี
  พลานามัยสมบูรณ์
- เพิ่มพูนงานอดิเรก
- การเพิ่มสัมมาชีพ
- การพัฒนาปัญญาด้าน
  การใช้ชีวิตและ
ความสมดุล
- การพัฒนาสังคมแห่ง
  สุจริตตามหลักพุทธ

ขอนแก่น โครงการการล้างพิษ
กายสลายพิษใจ
ศูนย์สุขภาพพุทธรักษา
อำ�เภอโคกโพธิ์ชัย
จังหวัดขอนแก่น
ประเด็นสุขภาวะ
- การดูแลสุขภาพกาย
ตามการแพทย์ทางเลือก
- การดูแลจิตใจด้วย
  ธรรมชาติบำ�บัด
- การสร้างศูนย์สุขภาพ
  พุทธรักษาเพื่อสังคม
- การสร้างเครือข่าย
  สุขภาพเพื่อสังคม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา

2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
คณะสงฆ์ในหน่วยอบรม
ประชาชนในการเสริมสร้าง
สุขภาวะเพื่อเป็นแกนนำ�
ในการสร้างเสริมสุขภาวะ
และการเรียนรู้ของสังคม
ตามแนวพุทธ
3) เพือ่ พัฒนาและสงเคราะห์
และอนุเคราะห์ประชาชน
ในท้องถิ่นตามหลักสุขภาวะ
4 ประการ คือ สุขกาย สุขใจ
พลานามัยสมบูรณ์
เพิ่มพูนงานอดิเรก

ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตแพร่
- วัดในจังหวัดแพร่
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่

1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา
ทางร่างกายและจิตใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ล้างพิษกายสลายพิษใจ
ของศูนย์สุขภาพพุทธรักษา
อ. โคกโพธิ์ชัย จ. ขอนแก่น
2) เพื่อศึกษากระบวนการ
ล้างพิษกายสลายพิษใจ
ของศูนย์สุขภาพพุทธรักษา
อ. โคกโพธิ์ชัย จ. ขอนแก่น
3) เพื่อศึกษาผลรับที่
เกิดจากการเข้าโครงการ
ล้างพิษกายสลายพิษใจ
ของศูนย์สุขภาพพุทธรักษา
อ. โคกโพธิ์ชัย จ. ขอนแก่น
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กลุ่มเป้าหมาย
- พระสงฆ์ประชาชน
260 รูป/คน
- แกนนำ�ชุมชนโนนงาม 10 คน
- ชาวบ้านโนนงาม 80 คน
- ผู้แทนภาครัฐและเอกชน 40
คน
- พระสงฆ์ จำ�นวน  20  รูป
- ผู้นำ�ชุมชนจำ�นวน  50  คน
- พระนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
60 รูป
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
  ลงกรณราชวิทยาลัยขอนแก่น
- ศูนย์สุขภาพพุทธรักษา
- โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
- ชุมชนโนนงาม

พื้นที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา

ร้อยเอ็ด โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของคณะสงฆ์ร้อยเอ็ด
ประเด็นสุขภาวะ
- การดูแลสิ่งแวดล้อม
- การพัตนาจิตใจด้วยการ
  พัฒนาสถานที่ปฏิบัติ
  ธรรมและการส่งเสริม
  การปฏิบัติ
- การสร้างเครือข่ายทาง
  สังคมเพื่อสิ่งแวดล้อม
- การสร้างภาคีการพัฒนา
  ในพื้นที่

1) เพื่อถ่ายทอดและเรียนรู้
ร่วมกันของชุมชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2) เพื่อเสริมสร้างและ
สนับสนุนจิตสำ�นึกที่ดี
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
3) เพื่อสร้างเครือข่าย
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติของชุมชนไปยัง
เขตพื้นที่ต่างๆในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด
4) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
สุขภาวะองค์รวมระหว่าง
ชุมชน  คณะสงฆ์องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.)

กลุ่มเป้าหมาย
จำ�นวน 120 รูป/
คนประกอบด้วย
แกนนำ�ชุมชน ประชาชนทั่วไป
ผู้แทนภาครัฐ สมาชิกกลุ่ม
จิตอาสานักเรียน-นักศึกษา
อาสาสมัคร
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- ป่าชุมชนไทรทอง-หนองอ่าง  
- ป่าชุมชนดงทำ�เล-ดอนใหญ่  
- บ้านหนองบั่ว
ตำ�บลช้างเผือก  
- ป่าชุมชนดอนแดง
บ้านท่าเยี่ยม   
- โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย  
- วัดป่าสุทธิธรรมวิเวก  
- วัดบ้านเปลือยใหญ่  
- ผู้นำ�ชุมชนต่างๆ ในร้อยเอ็ด
- หน่วยงานภาครัฐ เช่น อบจ.  

บุรีรัมย์ โครงการเสริมสร้าง
ความสุขและการเรียนรู้
ของวัดป่าสุขสมบูรณ์
ประเด็นสุขภาวะ
- การรักษากาย-ใจ
- การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  ภายในชุมชน
- การเสริมสร้างจิตอาสา
  ต้นแบบความดีให้ยั่งยืน
- การพัฒนาฟื้นฟู-อนุรักษ์
  จารีตประเพณีและ
  วัฒนธรรมอันดีงาม

1) เพื่อถ่ายทอดและเรียนรู้
ร่วมกันของชุมชนในการ
ฟื้นฟู-อนุรักษ์จารีต
ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงาม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชน
2) เพื่อเสริมสร้างและ
สนับสนุนจิตสำ�นึกที่ดี
ในการร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์จารีตประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม

กลุ่มเป้าหมาย
- เยาวชนในพื้นที่ จำ�นวน
50 ราย
- ประชาชน 50 ราย
- พระสงฆ์แกนนำ� 50 รูป
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- วัดป่าสุขสมบูรณ์  
บ้านสุขสมบูรณ์ ตำ�บลสองชั้น  
อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
- อบต. สองชั้น
- โรงเรียนในพื้นที่ อ.กระสัง
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พื้นที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา

- การสร้างเครือข่ายชุมชน 3) เพื่อสร้างเครือข่าย
- การสร้างกิจกรรมเรียนรู้ การฟืน้ ฟู-การอนุรักษ์
  ของเยาวชน
จารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชน
อุบล โครงการฟื้นฟู-อนุรักษ์
ราชธานี จารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของชุมชนตามโครงการ
หมู่บ้านคุณธรรมต้นแบบ
จังหวัดอุบลราชธานี
ประเด็นสุขภาวะ
- การดูแลครอบครัวดี
- พัฒนาครูมีความตั้งใจดี
- นักเรียนให้มีความรู้ดี
- พระสงฆ์ดี ชุมชนดี
- การพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1) เพื่อถ่ายทอดและเรียนรู้
ร่วมกันของชุมชน
ในการฟื้นฟู-อนุรักษ์จารีต
ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของชุมชนตาม
โครงการหมู่บ้านคุณธรรม
ต้นแบบให้ยั่งยืน
2) เพื่อเสริมสร้างและ
สนับสนุนจิตสำ�นึกที่ดี
ในการร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์จารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของชุมชน ตามโครงการ
หมู่บ้านคุณธรรมต้นแบบ
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กลุ่มเป้าหมาย
- พระสงฆ์แกนนำ�ใน
อุบลราชธานี และ
ประชาชนในพื้นที่
จำ�นวน 120 รูป/คน
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- ศูนย์พทุ ธธรรมพรหมวชิรญาณ
- เจ้าอาวาสวัดป่าดงใหญ่วังอ้อ  
ตำ�ลหัวดอน อำ�เภอเขื่องใน  
จังหวัดอุบลราชธานี
- มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี
- วัดป่ามหาวัน
- โครงการหมู่บ้านคุณธรรม
ต้นแบบ จ.อุบลราชานี

พื้นที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา

ราชบุรี โครงการพัฒนาสมรรถนะ
(Competency)
ในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ของสังคม
ของพระสงฆ์นักพัฒนา
รุ่นใหม่ของคณะสงฆ์
จังหวัดราชบุรี
ประเด็นสุขภาวะ
- การพัฒนาจิตใจและ
ปัญญา การบูรณาการ
หลักพระพุทธศาสนา
กับศาสตร์ต่างๆ ในการ
พัฒนาบุคคล ชุมชน
- การพัฒนาวิธีคิดเชิงพุทธ
- การเครือข่าย
พระนักพัฒนาในราชบุรี

1) เพื่อเสริมสร้างพระสงฆ์
รุ่นใหม่ให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถสูง เข้าสู่
ระบบการเผยแผ่
2) เพื่อพัฒนาพระสงฆ์
รุ่นใหม่เป็นนักเผยแผ่
ที่มีสมรรถนะครบครัน
ทั้งในด้านการเป็นนักคิด
ที่มีวิสัยทัศน์
(Visionary Thinker)
นักพัฒนาและวางแผน
(Developer & Planner)
และนักปฏิบัติ (Operator)
อย่างสมดุล

กลุ่มเป้าหมาย
พระธรรมทูต
พระจริยานิเทศพระนักเทศน์
พระนักพัฒนา
หน่วยอบรมประจำ�ตำ�บล
รวม 80 รูป
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
- ศูนย์ประสานงานสำ�นัก
ปฏิบัติธรรมประจำ�จังหวัด
- หน่วยวิทยาบริการ จ.ราชบุรี
- โรงเรียนใน อ.ดำ�เนินสะดวก

สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาสมรรถนะ
พระธรรมทูตในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคมของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเด็นสุขภาวะ
- การพัฒนาจิตใจและ
ปัญญาแนวพุทธ
- การพัฒนาวิธีคิดเชิงพุทธ
- การเครือข่าย
  พระนักพัฒนาในจังหวัด
สุพรรณบุรี
- การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชิงพุทธ

1) เพื่อเป็นพัฒนาสมรรถนะ
ของพระธรรมทูตในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้สังคมที่ดีให้
เกิดขึ้นกับประชาชน
2) เพื่อเสริมสร้างพระธรรม
ทูตได้ตระหนักถึงบทบาทใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
อย่างเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน
3) เพื่อเป็นแนวทางในสร้าง
พระธรรมทูตในจังหวัด
สุพรรณบุรีผู้มีความรู้ ความ
สามารถสูงเข้าสู่ระบบ
การเผยแผ่ และตระหนัก
ถึงหน้าที่พระธรรมทูต

กลุ่มเป้าหมาย
พระธรรมทูต และพระสงฆ์ใน
หน่วยอบรมประจำ�ตำ�บล
80 รูป
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี
- พิพิธภัณฑ์ชาติภูมิ
ป.อ.ปยุตฺโต
- หน่วยวิทยาบริการ
จ.สุพรรณบุรี
- เทศบาลในพื้นที่ศรีประจันต์
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พื้นที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

สิงห์บุรี

โครงการสิงห์บุรีสร้าง
เยาวชนคนดีสู่สังคมไทย
ประเด็นสุขภาวะ
- การพัฒนาเยาวชน
- การเสริมสร้างสุขภาพ
- การสร้างเครือข่าย
- การพัฒนาจิตอาสา
- การพัฒนาครอบครัว

ปราจีนบุรี โครงการพัฒนาสมรรถนะ
พระสงฆ์นักพัฒนารุ่นใหม่
เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ของสังคม
ประเด็นสุขภาวะ
- การพัฒนาพระสงฆ์
- การเสริมสร้างสุขภาพใจ
- การสร้างเครือข่าย
จิตอาสาและพัฒนา
ชุมชน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา
1) เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
และการเรียนรู้ของเยาวชน
2) เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
ของพระสงฆ์ในจังหวัด
สิงห์บุรี เพื่อนำ�ไปประยุกต์
ใช้ในสังคมปัจจุบัน
3) เพื่อสร้างเครือข่าย
เยาวชนและจิตอาสา

กลุ่มเป้าหมาย
- เยาวชนใน จ.สิงห์บุรี 50 คน
- พระสงฆ์รุ่นใหม่ 30 รูป
- ครูแกนนำ� 15 คน
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  
อำ�เภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
- คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี
- สำ�นักงานเขตการศึกษา
ในพื้นที่
- ห้องเรียน มจร. วัดพิกุลทอง
- อบจ. สิงห์บุรี

1) เพื่อเป็นพัฒนา
สมรรถนะของพระสงฆ์
ในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้สังคมที่ดี
ให้เกิดขึ้นกับประชาชน
2) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการเผยแผ่พุทธศาสนา
อย่างเป็นรูปธรรม
3) เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
การพัฒนาพระสงฆ์ในพื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย
- เยาวชนใน จ.ปราจีนบุรี
30 คน
- พระสงฆ์รุ่นใหม่ 50 รูป
- ครูแกนนำ� 15 คน
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- วัดป่ามะไฟ
- คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี
- สำ�นักงานเขตการศึกษา
ในพื้นที่
- อบจ. ปราจีนบุรี
- มจร. ปราจีนบุรี
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พื้นที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีการพัฒนา

ภาคใต้
ยะลา
ปัตตานี
สงขลา

โครงการพัฒนาพัฒนา
สมรรถนะในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้
ของสังคมเชิง
พุทธบูรณาการ
ประเด็นสุขภาวะ
- การเสริมสร้างความ
ร่วมมือทางสังคมและ
การเรียนรู้
- การสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาชุมชนโดย
พระสงฆ์ในพื้นที่
- การพัฒนาสุขกาย-ใจ
ของชุมชนผู้ได้รับผล
กระทบเหตุการณ์
ไม่สงบชายแดนใต้

1) เพื่อศึกษาการประยุกต์
ใช้หลักพุทธธรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคมโดย
การมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์
2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของคณะสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคม
โดยผ่านการจัดทำ�โครงการ
พัฒนาเชิงพุทธบูรณาการ
3) เพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคม
และการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนาในพื้นที่
3 จังหวัดภาคใต้

กลุ่มเป้าหมาย
พระสงฆ์รุ่นใหม่ จำ�นวน
100 รูป ชุมชน 3 จังหวัด
15-30 ชุมชน
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- คณะสงฆ์ภาค 18
- วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
- ศูนย์เพาะบ่มคนดี
พลเอกเปรม จังหวัดสงขลา
- มหาวิทยาลัยทักษิณ

ภาคใต้
ยะลา
ปัตตานี
สงขลา

โครงการเยาวชนอาสา
ส่งเสริมธรรมะ 5
จังหวัดชายแดนใต้
ประเด็นสุขภาวะ
- การพัฒนาเยาวชน
- การเสริมสร้างแนวคิด
จิตอาสา
- การพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนภาคใต้

1) เพื่อเพิ่มความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
ตามแนวพระพุทธศาสนา
ให้กับกลุ่มเยาวชน
5 จังหวัดภาคใต้
2) เพื่อจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย
ของเยาวชนที่มีความ
ประสงค์ที่จะทำ�งานเพื่อ
สังคมและส่วนรวม
3) เพื่อส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันพระพุทธศาสนา
ในพื้นที่ชายแดนใต้

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน 50 คน
พระวิทยากร 15 รูป
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่
- คณะสงฆ์ภาค 18
- มหาวิทยาลัยทักษิณ
- หน่วยวิทยาบริหาร
มจร.สงขลา
- กลุ่มพระธรรมทูตอาสา
5 จังหวัดชายแดนใต้
- สำ�นักงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และความมั่นคง
แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา
พระมหากษัตริย์
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ผลจากการพัฒนาโครงการและกิจรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่จ�ำนวน 18 โครงการ ในพื้นที่
15 จังหวัดน�ำร่องซึ่งเกิดขึ้นจากความต้องการของพระสงฆ์และชุมชนที่ต้องการเสริมสร้าง
กระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละสุ ข ภาวะของสั ง คมพบว่ า มี ก ระบวนการและผลการพั ฒ นาใน
4 ประเด็นส�ำคัญ คือ
1) การพัฒนาด้านกายภาพ โดยมีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้มีเป็นที่สัปปายะต่อการ
เรียนรู้และการเกิดสุขภาพที่ดี (กายภาวนา) เช่น โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
2) การพัฒนาพฤติกรรม โดยมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพระสงฆ์ เยาวชน และ
ประชาชนในพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้มกี ารอยูร่ ว่ มกันอย่างเหมาะสม เกือ้ กูล ไม่เบียดเบียนซึง่ กันและกัน (ศีล
ภาวนา) เช่น โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของพระสงฆ์ เยาวชนคนดี หมูบ่ า้ นต้นแบบ ในจังหวัด
อุบลราชธานี
3) การพัฒนาด้านจิตใจและปัญญาของบุคคลและสังคม โดยมีการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางพระพุทธศาสนา ศาสตร์สมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด�ำเนินการ (จิตภาวนา)
เช่น โครงการสวดมนต์หมู่ โครงการธรรมจาริก เป็นต้น
4) การพัฒนาด้านปัญญาและสังคมของชุมชนและคณะสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ และกลุ่ม
เป้าหมายที่ร่วมด�ำเนินการได้ใช้ปัญญาเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ ซึ่งจะเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ต่อการเรียนรูแ้ ละการเสริมสร้างสุขภาวะในด้านอืน่ ๆ ในระยะยาว (ปัญญาภาวนา) โดยพยายาม
ให้เกิดเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ที่จะเป็นแกนหมุนให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ เช่น
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการเตรียมรับมือภัยพิบัติ จังหวัดเชียงราย-พะเยา
เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมโดยอาศัย
พระสงฆ์และชุมชนเป็นแกนน�ำในการขับเคลือ่ นนัน้ สามารถน�ำไปสูส่ ขุ ภาวะของสังคมใน 4 ด้าน
คือ การพัฒนาด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต การพัฒนาจิตใจ ปัญญา พฤติกรรมการ
เรียนรู้และการพัฒนาสังคม ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการแนวคิด หลักการทาง
พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการจัดการเชิงพื้นที่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศาสตร์สมัยใหม่
ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนและสังคมเกิดการเรียนรู้ การปรับตัวและน�ำไปสู่การจัดการตนเองในด้าน
กาย จิต ปัญญา และสังคม ในล�ำดับต่อไป
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6.2 ข้อเสนอแนะ
การทีจ่ ะส่งเสริมการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูข้ องสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
ควรมีการพัฒนากระบวนการและกลไกของคณะสงฆ์ ชุมชน และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อน�ำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของบุคคลและสังคม เพื่อให้บุคคลเป็นบุคคลแห่งการ
ตื่นรู้และการสร้างประโยชน์สุขตามแนวพระพุทธศาสนา ในขณะที่สังคมมีความเข้มแข็ง
และการพัฒนาที่ยั่งยืน จากผลการศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ระดับนโยบาย
1) ควรมีการน�ำหลักการทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับศาสตร์ใหม่ ภูมิปัญญา
สากล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม  
2) ควรมีการประสานกับภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เช่น ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่ท�ำงานในพื้นที่โดยอาศัยกิจกรรม ประเพณี
ความเชื่อของชุมชนเป็นพื้นฐานในการพัฒนา เพื่อน�ำไปสู่ประโยชน์สุขและการเสริมสุขภาวะ
ของบุคคลและสังคม
3) ควรมีการก�ำหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ให้เหมาะสม โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาสมรรถนะของพระสงฆ์ให้เหมาะกับ
การปฏิบัติงานในพื้นที่และการเชื่อมโยงกับบริบททางสังคม
4) จากการเปิดพื้นที่ทางสังคมในลักษณะของโครงการพัฒนาที่พบว่า มีประโยชน์ต่อ
การพัฒนาสังคม ดังนั้น ควรมีการเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
หรือการท�ำงานในเชิงรุกเพื่อให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้จากวิถีแห่งพุทธะและการปฏิบัติ
จากการท�ำงานที่สร้างสรรค์
7) ควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณและการปฏิบัติภาวนาอย่างต่อเนื่อง
โดยการเสริมสร้างกลไกการปฏิบตั งิ านตัง้ แต่ในระดับพืน้ ที่ ระดับจังหวัดหรือภาคีเครือข่าย และ
ระดับนโยบาย เพื่อให้มีการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ระดับภาคีการพัฒนาในพื้นที่หรือในระดับจังหวัด
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1) ในระดับจังหวัด คณะสงฆ์และภาคีการพัฒนา เช่น ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน ควรมีการเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาในระดับพื้นที่
เพื่อให้เป็นเวทีการเรียนรู้ของพระสงฆ์ ประชาชน และการท�ำงานของฝ่ายต่างๆ โดยอาจมีการ
ประยุกต์ใช้หลักการทางพระพุทธศาสนา ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในการด�ำเนินการ เช่น การจัดโครงการ
พัฒนาเยาวชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาด้านสุขภาวะ และการพัฒนาดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น
2) ควรมีการส่งเสริมท�ำงานด้านต่างๆ ของพระสงฆ์ คีการพัฒนาในพืน้ ที่ เช่น คณะท�ำงาน
ด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม สุขภาพชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ 6 ประการ
การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่ เพื่อน�ำไปสู่การจัดการด้านสุขภาวะและการเรียนรู้
ของสังคม
3) ควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ของคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผ่าน
กิจกรรมการท�ำงาน/โครงการพัฒนาในพื้นที่ ในลักษณะของการท�ำงานเชิงรุก เช่น การพัฒนา
ชุมชน การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม การเรียนรู้ผ่านระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ผ่าน
การท�ำงานของพระสงฆ์นักพัฒนาในพื้นที่ด้วยการศึกษาดูงานและการท�ำงานร่วมกัน เป็นต้น
4) พระสงฆ์ แ ละภาคี ก ารพั ฒ นาด้ า นสุ ข ภาวะ ควรมี ก ารประสานความร่ ว มมื อ กั บ
ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยน�ำหลักการพระพุทธศาสนา ศาสตร์สมัยใหม่
กั บ ภู มิป ั ญ ญาท้องถิ่นในการพัฒนาเชิงพื้น ที่ โ ดยมี ก ารเชื่ อ มโยงกั บการท� ำ งานของภาครั ฐ
ในเชิงบูรณาการ เช่น มีศนู ย์ประสานงานร่วมของภาครัฐ เอกชน พระสงฆ์ คล้ายกับศูนย์ประสาน
ของมูลนิธิฮักเมืองน่าน ของจังหวัดน่าน เป็นต้น
5) คณะสงฆ์ในพื้นที่ควรให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้และแนวปฏิบัติของคณะสงฆ์
ที่ท�ำงานในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การเผยแผ่ การพัฒนา การปฏิบัติธรรม เป็นต้น เพื่อหา
เป้าหมายร่วมของการพัฒนาเพื่อสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม โดยยึดหลักพระธรรมวินัย
องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ และความหลากหลายของสังคมสมัยใหม่
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ระดับพระสงฆ์ (เชิงปัจเจกบุคคล)
1) ควรมีการบูรณาการหลักพุทธธรรม ศาสตร์ความรู้ในด้านต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และควรยึดหลักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของบุคคลและสังคม
2) พัฒนาและปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัย เพื่อเป็นแบบอย่างของการพัฒนาและ
ขยายผลการท�ำงานของตนเองสู่ชุมชนและสังคม
3) ส่ ง เสริ ม การให้ ค วามรู ้ ต ามหลั ก พุ ท ธธรรมและการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะตาม
หลักภาวนา 4 (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา ปัญญาภาวนา) เพื่อให้ประชาชนสามารถ
น�ำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ�ำวันหรือเพื่อการพัฒนาบุคคลให้เข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดี
4) ควรด�ำเนินการพัฒนาและสงเคราะห์ชุมชน/สังคมด้วยหลักพุทธธรรมและการเรียนรู้
โดยให้มีการแบ่งปันเกื้อกูลต่อกัน รวมทั้งมีการพัฒนากิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้และการให้
เพื่อสังคม
5) ควรมีการน�ำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ในการจัดการด้านสุขภาวะ การเรียนรู้
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาและฟื้นฟู
ชนบท เพื่อให้ชุมชน/สังคมมีความเข้มแข็ง เช่น การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ โรงเรียนผู้สูงอายุ
เป็นต้น
6) ควรมีการพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อสังคมและการเผยแผ่ศาสนธรรมให้สอดคล้อง
กับยุคสมัยและมีการเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
7) ควรมีการพัฒนาสมรรถนะของพระสงฆ์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยผลการวิจัย
ครั้งนี้เป็นแนวทางในการพัฒนา
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โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
ตามแนวพระพุทธศาสนา

15

ขับเคลื่อนกิจกรรม
การพัฒนาในพื้นที่

18

โครงการ

4

จังหวัด
มีพระสังฆาธิการ
พระสงฆ์นักพัฒนา
และภาคีเครือข่าย
เข้าร่วมโครงการฯ

มีแนวทางการบูรณาการ
และกลุ่มประชาชน
และการประยุกต์
ในพื้นทีอ่ ีก
ใช้หลักพุทธธรรมใน ลักษณะ

3

1) การประยุกตโดยอาศัยบทบาทหนาที่ในฐานะพระสงฆ
2) การประยุกตโดยอาศัยปญหาของวัดและชุมชนเปนฐาน
3) การประยุกตโดยอาศัยการเรียนรูทางพระพุทธศาสนา
และความสัมพันธทางสังคม
4) การประยุกตหลักพุทธธรรมรวมกับศาสตรสมัยใหม

3
รูปแบบ

การเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ
1) รูปแบบที่สัมพันธกับปญหา
2) รูปแบบที่สัมพันธกับวิถีชีวิตและการเรียนรู
3) รูปแบบที่สัมพันธกับจิตใจและปญญา

4

1,500
3,000

คน

สมรรถนะที่สำคัญของพระสงฆ์
ต่อการส่งเสริมสุขภาวะและการเรียนรู้
ของสังคมตามหลักพระพุทธศาสนา

ประการ

1) สมรรถนะดานความรูตามหลักพระพุทธศาสนา
และศาสตรที่เกี่ยวของ
2) สมรรถนะดานการปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา
3) สมรรถนะดานการเรียนรูและการสรางความสัมพันธทางสังคม

มีผลการพัฒนาใน

นำไปสู่การพัฒนาใน
ประเด็นสำคัญ

รูป/คน

5

มิติ

1) เกิดการเรียนรู้ของบุคคลและสังคม
2) เกิดเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่
1) การพัฒนาด้านกายภาพ (กายภาวนา)
3) เกิดการจัดการตนเองด้านสุขภาวะ
2) การพัฒนาด้านพฤติกรรม (ศีล)
3) การพัฒนาด้านจิตใจและปัญญาของบุคคลและสังคม (จิตภาวนา) 4) เกิดพลังการเปลี่ยนแปลงในเชิงสันติและความสมดุล
4) การพัฒนาด้านปัญญาและการเรียนรู้ของสังคม
5) เกิดการแก้ไขปัญหาของบุคคลและสังคมที่ยั่งยืน
245

กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
โดยการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์
การปกครอง
คณะสงฆ์

o โครงการพัฒนาสมรรถนะในการเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูของสังคม
ของพระสงฆนักพัฒนารุนใหม คณะสงฆจังหวัดราชบุรี
o โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสงฆนักพัฒนารุนใหมเพื่อการเสริมสรางสุขภาวะ
และการเรียนรูของสังคม คณะสงฆจังหวัดปราจีนบุรี

การศาสนศึกษา
การศึกษา
สงเคราะห์

การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

การสาธารณูปการ

การสาธารณสงเคราะห์

o โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาเครือขายพระสังฆาธิการ จังหวัดพิษณุโลก
o โครงการพัฒนาศักยภาพหนวยอบรมประชาชนประจำจังหวัดแพร

o โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกพระภิกษุสามเณรและประชาชน เยาวชน
(โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย) คณะสงฆจังหวัดแพร
o โครงการสิงหบุรีสรางเยาวชนคนดีสูสังคมไทย คณะสงฆจังหวัดสิงหบุรี
o โครงการเสริมสรางความสุขและการเรียนรูของวัดปาสุขสมบูรณ จังหวัดบุรีรัมย
o โครงการพัฒนาสมรรถนะในการเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูของสังคม
เชิงพุทธบูรณาการ จังหวัดสงขลา ยะลา และปตตานี
o โครงการธรรมจาริก (ธรรมะหมดอย) คณะสงฆจังหวัดเชียงใหม
o โครงการสวดมนตหมูสรภัญญะ คณะสงฆจังหวัดพะเยา-เชียงราย
o โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมทูตในการเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรู
ของสังคมของคณะสงฆจังหวัดสุพรรณบุรี
o โครงการเยาวชนอาสาสงเสริมธรรมะ 5 จังหวัดชายแดนใต
o โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ คณะสงฆจังหวัดพะเยา-เชียงราย
o โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของคณะสงฆจังหวัดรอยเอ็ด
o โครงการฟนฟู-อนุรักษจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน
ตามโครงการหมูบานคุณธรรมตนแบบใหยั่งยืน
o โครงการลางพิษกายสลายพิษใจ ศูนยสุขภาพพุทธรักษา จังหวัดขอนแกน
o โครงการพัฒนาองคความรูและศักยภาพในการเตรียมรับมือภัยพิบัติ
คณะสงฆจังหวัดพะเยา-เชียงราย
o โครงการรวมพลังตานภัยเอดส คณะสงฆจังหวัดเชียงใหม
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การเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ

สุขภาวะทางกาย
o การรูจักประมาณในการกิน การรูจักปองกันโรคทางกาย การจัดระเบียบ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดำรงชีวิต
o การออกกำลังกาย การพัฒนาทางกาย ไดแก การดูแลสุขภาพกาย มีความ
สัมพันธกับวัตถุสิ่งเสพบริโภค เชน การรูจักกินรูจักใช การบำรุงสุขภาพให
แข็งแรง การทำกิจกรรมรวมกันในชุมชน
o การรูจักประมาณในการบริโภค การใสใจตออาหารเพื่อสุขภาพ การแบงปน
อาหารสิ่งของกันในชุมชน เปนตน
o การใชหลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน 4 คือ มีความขยัน หมั่นรักษาทรัพย
คบเพื่อนดี และใชชีวิตที่เหมาะสม มีการตั้งกลุมชวยเหลือกันและกัน เชน
กลุมออมทรัพย เปนตน
o การพยายามที่จะลดภาระหนี้สิน ใชชีวิตใหมีความสุขแบบพอเพียง ในระดับ
ชุมชนมีการจัดการกลุมเพื่อรวมกันสรางอาชีพชุมชน
ฯลฯ

สุขภาวะทางสังคม
o การใชหลักขันติธรรมในการพัฒนาตนเอง มีความอดทนตอคำพูด และการ
ทำงาน
o การใชหลักอธิปไตย 3 คือ ยึดโลก ยึดธรรม และความถูกตองในการอยูรวมกัน
o การใชหลักทานในการสงเคราะหดูแลผูคนในสังคมที่ยังมีความลำบาก และ
การใชหลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อเกื้อกูลตอกัน
o การสรางประโยชนตามหลักพุทธจริยา 3 คือ รวมสรางประโยชนตอครอบครัว
ตอชุมชน และตอโลกที่อาศัยอยู
o การมีสวนรวมในการสรางสังคมตามหลักมรรคมีองค 8 โดยใหมีสันติภาพ
มีความสามัคคี มีความเสมอภาค มีความยุติธรรม ดวยหลัก “สาราณียธรรม”
ฯลฯ

สุขภาวะทางจิตใจ สุขภาวะทางปัญญา

o การปฏิบัติตามหลักกัมมัฏฐาน 2 คือ สมถะ เนนพัฒนาความสงบของจิตใจ
การฝกสมาธิ และวิปสสนากัมมัฏฐาน คือ การพยายามรูเห็นดวยปญญา มี
การฝกอบรมเจริญปญญาอยางตอเนื่อง
o การมีพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เปนฐานคูกับการมี
ปญญา จึงจะทำใหมองเห็นสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง ทำใหมองเห็นในแงดี
o มีการฝกจิต รักษาจิต คุมครองจิตใหเปนสุข ไมหวั่นไหวกับโลกธรรมหรือ
ความสุข ทุกข นินทา สรรเสริญ ที่เขามากระทบ
o การใหยกยองตามหลักสาราณียธรรม 6 คือ การตั้งจิตประกอบดวยเมตตา
และทำหนาที่ดวยความเห็นและการกระทำที่ถูกตอง
o การมีความสงบ สันโดษ และการใชปญญาเพื่อพัฒนาดานจิตใจใหมีอุปนิสัย
พอเพียง คือ ดวยการฝกจิตใจใหเขมแข็ง
ฯลฯ

o การใชหลักสัปปุริสธรรม 7 คือ รูเหตุ รูผล รูตน รูประมาณ รูกาลเวลา รูชุมชน
รูบุคคล และรูสังคม
o การใชหลักปริเยสนา คือ การแสวงหาความรู ปญญา และการกระทำที่ดี หรือ
การใชหลักโกศล 3 เพื่อความมีสติปญญา
o การใชหลักอริยสัจ 4 เรียนรูกับปญหา ตนตอแหงความทุกข สรางสุขดวยมรรค
o การใชหลักไตรลักษณในการมองสิ่งตางๆ วาเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไปเปนธรรมดา
ไมควรยึดมั่นในสิ่งตางๆ จนเกินไป
o การมีศีล 5 เปนฐานการดำเนินชีวิต เพื่อรักษาชีวิต ทรัพย ครอบครัว สัจจะ
มิตรภาพ และสติปญญาของตน
ฯลฯ
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คณะผูวิจัย

พระมหาสุทิตย อาภากโร ดร. (หัวหนาโครงการ)
พระมหาบุญเลิศ อินฺทปฺโญ รองศาสตราจารย
สายชล ปญญชิต
ภูเบศ วณิชชานนท
รินนา ทากุดเรือ
อมลณัฐ ไฝเครือ

จัดพิมพโดย
โครงการเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา (สรพ.)
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมูที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13170
Website: http://bri.mcu.ac.th
Facebook Page: ชุดโครงการวิจัยพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม มจร
สนับสนุนโดย
สำนักสนับสนุนสุขภาวะองคกร
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

