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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา”
มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพ บทบาท กลไกการเรียนรู้และการท�ำงาน
พระสงฆ์ และองค์กรทางพระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 2) เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�ำเนินการกิจการคณะสงฆ์ตาม
นโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในสังคมไทย 3) เพื่อเปิดพื้นที่ทาง
สังคมและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่ 20 จังหวัด และเพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะ และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 4) เพื่อผลักดัน
และให้ข้อเสนอ เชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วิธีการศึกษาวิจัยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่มีการพัฒนาโครงการ
และกิจกรรมในพื้นที่ 20 จังหวัด ตามประเด็นที่คณะสงฆ์และพื้นที่ก�ำหนด จากนั้นให้พระสงฆ์
และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันด�ำเนินการตามหลัก List Model ผลการศึกษาพบว่า
1. การศักยภาพ บทบาท กลไกการเรียนรู้และการท�ำงานพระสงฆ์และองค์กรทาง
พระพุทธศาสนานัน้ ปัจจุบนั มีกระบวนการท�ำงานทีห่ ลากหลายแต่กระบวนการทีด่ ำ� เนินการผ่าน
กระบวนการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่งผลต่อการขับเคลือ่ นกิจกรรมการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนาและการเสริมสร้างสุขภาวะในระดับสูงและมีพื้นที่ครอบคลุม 45 จังหวัด
2. การขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�ำเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบายหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในสังคมไทยนั้น ส่งผลให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
มีประชาชนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการถึง 43 ล้านคน โดยมีการเสริมสร้างการเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้กิจกรรมเชิงพุทธในทุกพื้นที่สังคมไทย
3. การเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่
20 จังหวัดของพระสงฆ์และองค์กรที่เกี่ยวข้องพบว่า วัด ชุมชน และภาคีเครือข่ายสามารถยก
ระดับการท�ำงานเพือ่ เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาในลักษณะของ
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อสังคมได้
4. ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน
และภาคประชาชนในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนานั้น
มีความสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่ นโยบายและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สามารถน�ำไปสู่การสร้าง
พลังของการจัดการในพืน้ ทีแ่ ละน�ำไปสูก่ ารผลักดันและให้ขอ้ เสนอ เชิงนโยบายด้านการเสริมสร้าง
สุขภาวะ การเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนบนพืน้ ฐานวิถพี ทุ ธและการจัดการเชิงเครือข่ายได้
ค�ำส�ำคัญ: การเสริมสร้างสุขภาวะ, การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา, การพัฒนาสังคม
ตามแนวพระพุทธศาสนา
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Abstract

The study on “The well-being and learning promotion base on Buddhist”
contained 4 objectives: 1) For develop potential, role, learning mechanism and
Buddhist organization’s work by process of Mahachulalongkornrajavidyalaya university;
2) For driven and support sila 5 village project of Sangha supreme council of Thailand
as development network cooperation; 3) For develop social space and learning
base on Buddhist in 20 provinces and analyze relation of Sangha, government sector,
local government sector, private sector and civil society sector;
4) For making policy recommendation in well-being and learning promotion
including sustainable development. This research was action research that
support development projects for driven Sangha activities in 20 provinces.
Follow issue that Sangha in each province select and consideration to
cooperate working base on LIST model.
The Study result Found that Firstly; in dimension of potential, role,
learning mechanism and Buddhist organization’s work in present Sangha
organization has many processes to driven their own mission. However
the mission that cooperated through Mahachulalongkornrajavidyalaya
university mission enhance impact to Buddhist learning activities and intensive
well-being promotion cover more than 45 provinces. Secondly; in dimension of
driven and support sila 5 village project of Sangha supreme council of Thailand
as development network cooperation support the activities of support Sila 5
Village Project accumulate the member around 43 million people. And promoted
Buddhist learning activities to applied Buddhist principle to society. Thirdly;
in dimension of develop social space and learning base on Buddhist in 20 provinces
found temple, community and networks enhance the mission of well-being
and learning promotion base on Buddhist particularly the application of using
Buddhist principle to society. Fourthly; the relation between Sangha, government
sector, local government sector, private sector and civil society sector on mission of
well-being and learning promotion base on Buddhist found that the succession of
area, policy and cultural relationship have effect on local management and support
policy recommendation in well-Being and learning promotion including sustainable
development base on Buddhist and network management.
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กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา”
เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจที่พัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนการด�ำเนินการกิจการคณะสงฆ์
การพัฒนาศักยภาพ บทบาท กลไกการเรียนรู้และการท�ำงานพระสงฆ์ องค์กรทางพระพุทธ
ศาสนา การเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา และการสนับสนุนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งเป็นโครงการในด�ำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและคณะสงฆ์ การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่ทาง
สังคมและการเรียนรู้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาบุคคลและสังคมบนพื้นฐานของ
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย
สถาบั น วิ จั ย พุ ท ธศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ขอกราบ
ขอบพระคุณในความเมตตาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พระพรหมบัณฑิต
พระพรหมเสนาบดี และพระมหาเถระทั้งปวงด้วยความเคารพอย่างสูงที่ได้ให้ค�ำแนะน�ำและ
ให้แนวปฏิบัติเพื่อสนองกิจการคณะสงฆ์อันเป็นที่ตั้งของความดีงามและวิถีชีวิตในสังคมไทย
เพื่อช่วยธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและสุขภาวะที่ดีของประชาชนคนไทย
ขอเจริญพรขอบคุณ นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ เป็นอย่างยิง่ ทีใ่ ห้แนวคิดและแนวทาง
ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงด้านการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมและการเรียนรูข้ องสังคมไทย
ขอขอบคุณคณะนักวิจยั มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาทิ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี และคณะนักวิจัยทุกท่าน ที่ช่วยกันศึกษาวิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะสงฆ์และประชาชนทั่วประเทศ แล้วน�ำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
เพื่อให้เห็นทิศทางการเสริมสร้างสุขภาวะของสังคม
คุณงามความดีที่เกิดจากความมีอุตสาหะวิริยะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ขอน้อมบูชา
พระมหาเถระ พระสงฆ์ และนักปราชญ์ ผูม้ สี ติปญ
ั ญาอันเฉียบแหลมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
รักษาพระธรรมค�ำสอนที่มีคุณค่าและมีความหมายประดุจดังประทีปที่ส่องแสงในยามค�่ำคืน
ขอความเป็นไปในโลกจงเป็นประดุจดัง่ ค�ำปรารภของพระสิรมิ งั คลาจารย์ทรี่ จนาไว้ในนิคมคาถา
แห่งคัมภีร์จักวาฬทีปนีว่า “…ขอพระสัทธรรมค�ำสอนของพระโลกนาถส่องแสงตลอดกาลนาน
ขอสัตว์ทงั้ หลายทัง้ สิน้ จงเป็น ผูเ้ ลือ่ มใสในพระศาสนา ขอฝนจงตกต้องตามฤดูกาล หลัง่ อุทกธาร
โดยดี น�ำปฐพีไปสู่ความมั่งคั่ง รักษาพืชและสัตว์ที่เกิดบนแผ่นดินทุกเมื่อ ขอพระราชาทั้งหลาย
จงรักษาประชาชนโดยธรรมทุกเมื่อ ประดุจมารดาบิดารักษาบุตรน้อยที่เกิดจากตนเป็นนิตย์
เทอญ...”
					
พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) และคณะ
						
ธันวาคม 2560
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บทสรุปผู้บริหาร
1. ชื่อโครงการวิจัย
2. หน่วยงานสนับสนุน
3. หน่วยงานศึกษาวิจัย

การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1. ชื่อโครงการวิจัย

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพ บทบาท และกลไกการเรียนรู้และการท�ำงาน
พระสงฆ์ องค์กรทางพระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการของ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2) เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�ำเนินการกิจการคณะสงฆ์ตาม
นโยบายหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5 ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในสังคมไทย
3) เพือ่ เปิดพืน้ ทีท่ างสังคมและการเรียนรูข้ องสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
ในพืน้ ที่ 20 จังหวัดและเพือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะ และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
4) เพื่อผลักดันและให้ข้อเสนอ เชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ
การเรียนรู้ และการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน

4. วัตถุประสงค์

เป้าหมายเชิงคุณภาพ เพือ่ ขับเคลือ่ นและสนับสนุนการด�ำเนินการกิจการ
คณะสงฆ์ การพัฒนาศักยภาพ บทบาท และกลไกการเรียนรูแ้ ละการท�ำงาน
พระสงฆ์ องค์กรทางพระพุทธศาสนา การเสริมสร้างสุขภาวะ และการเรียนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนาและการสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
ของคณะสงฆ์
เป้าหมายเชิงปริมาณ ด�ำเนินการในพื้นที่ 20 จังหวัด ประกอบด้วย
พะเยา ล�ำปาง ล�ำพูน น่าน แม่ฮ่องสอน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก
ก�ำแพงเพชร ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด สุรนิ ทร์ บุรรี มั ย์ พระนครศรีอยุธยา
กาญจนบุรี สงขลา นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการ
พัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
ของวัดจ�ำนวน 2,000 วัด โดยให้พระสงฆ์และประชาชนจ�ำนวน 8,400
รูป/คน เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการที่จัดขึ้นในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ พระสงฆ์ และแกนน�ำพระนิสติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนกิจการคณะสงฆ์
ตามนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 การเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
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6. วิธีการศึกษาวิจัย

วิธีการศึกษาวิจัยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่มี
การพัฒนาโครงการและกิจกรรมในพื้นที่ 20 จังหวัดตามประเด็นที่คณะ
สงฆ์และพื้นที่ก�ำหนด จากนั้นให้พระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ร่วม
กันด�ำเนินการตามหลัก List Model คือ Learning สร้างการเรียน
ร่วมกันพัฒนากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Innovation)
เพื่อน�ำไปสู่การสร้างความยั่งยืนด้านสุขภาวะและการเรียนรู้เชิงพุทธ
(Sustainable Action) และการเปลีย่ นของบุคคล พระสงฆ์ วัด และชุมชน
(Transformation) ไปสู่การสุขภาวะและการเรียนรู้เชิงพุทธเหมาะสม

7. สรุปผลการศึกษา

1. การพัฒนาศักยภาพ บทบาท และกลไกการเรียนรู้และการท�ำงาน
พระสงฆ์ พระนิสติ และองค์กรทางพระพุทธศาสนา พบว่า คณะสงฆ์ คณาจารย์
และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ใน
20 จังหวัด จ�ำนวนพระสงฆ์ 2,832 รูป/คน (คณาจารย์ นักวิจัย มจร
จ�ำนวน 645 รูป/คน พระนิสติ จ�ำนวน 1,187 รูป/คน และพระสงฆ์ในระดับ
จังหวัด 20 จังหวัดละ 50 รูปรวม 1,000 รูป) ได้มีการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาโดยผ่านการท�ำ
กิจกรรม/โครงการจ�ำนวน 25 โครงการ และการอบรมเชิงปฏิบัติด้าน
สุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัด ซึง่ พบว่า
พระสงฆ์ คณาจารย์ พระนิสติ และชุมชนได้มกี ารพัฒนาศักยภาพใน 3 มิติ
คือ การด�ำเนินการทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานพุทธธรรม การท�ำงานในแนวราบและ
แนวดิง่ การใช้กระบวนการท�ำงานของมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นพืน้ ทีใ่ นการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะ
2. การขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�ำเนินการกิจการคณะสงฆ์ตาม
นโยบายหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5 ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในสังคมไทย
โครงการนี้ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�ำเนินการ
กิจการคณะสงฆ์ตามนโยบายโครงการหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5 ในลักษณะของ
ภาคีการพัฒนาในสังคมไทย โดยมีการพัฒนาชุดความรู้ กิจกรรม เอกสาร
เผยแผ่ และสนับสนุนกระบวนการของหมู่บ้านในพื้นที่ 20 จังหวัด ซึ่ง
ส่งผลให้ประชาชน นักเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล
จ�ำนวน 41,435,024 คน คิดเป็น ร้อยละ 63.04 ของประชากรในสังคม
ไทย โดยมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนใน 2 มิติ ได้แก่ การ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่ ได้ผลการเข้าร่วม
ของพระสงฆ์และประชาชนจ�ำนวน 10,802 รูป/คน
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3. การเปิ ด พื้ น ที่ ท างสั ง คมและการเรี ย นรู ้ ข องสั ง คมตามแนว
พระพุทธศาสนาในพื้นที่ 20 จังหวัด โครงการนี้ได้ด�ำเนินเสริมสร้าง
สุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้ ต ามแนวพระพุ ท ธศาสนา โดยการพั ฒ นา
โครงการในพื้นที่ 20 จังหวัด จ�ำนวน 25 โครงการ โดยมีเป้าหมาย
ส�ำคัญ คือ การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา
การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาวะ การสนับสนุนการเรียนรู้เชิงสังคม
โดยการด�ำเนินการเพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ใน 20 จังหวัด
โดยพัฒนาโครงการจ�ำนวน 25 โครงการ มีวัด พระสงฆ์และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 10,802 รูป/คน จ�ำนวน 1,982 วัด โดยมีการพัฒนา
ด้านการเรียนรูเ้ ชิงพุทธ สิง่ แวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวติ และการจัดการ
ตนเองทางสังคมที่ครอบคลุมสุขภาวะด้านกาย จิต ปัญญา และสังคม
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา จากการ
ด�ำเนินการภายใต้โครงการนี้ สามารถเห็นเครือข่ายการท�ำงานของ
คณะสงฆ์ ภาครั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภาคธุ ร กิ จ เอกชน
ภาคประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน องค์กร
ชุมชน และระดับนโยบาย ร่วมกันท�ำงานเพื่อเปิดพื้นที่สุขภาวะของ
ชุมชนและพืน้ ทีส่ าธารณะ ดังนัน้ ความสัมพันธ์ทเี่ กิดขึน้ จึงมีกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องใน 2 มิติ คือ ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และความสัมพันธ์
เชิงประเด็นด้านสุขภาวะเชิงพุทธ
5. การผลักดันและให้ขอ้ เสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ
การเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยมีการผลัก ดันและให้ขอ้ เสนอ
เชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้ และการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาต่อคณะสงฆ์และภาคี
การพัฒนา จากการด�ำเนินการพบว่า โครงการนี้สามารถสร้างข้อเสนอ
แนะและการผลักดันในเชิงนโยบายให้กบั คณะสงฆ์ คือ การสร้างเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมการรักษาศีล 5 การเปิดพืน้ ทีส่ าธารณะในระดับจังหวัด และ
การส่งเสริมการพัฒนาสังคมทีย่ งั่ ยืนโดยใช้เกณฑ์ชวี้ ดั การรักษาศีล 5 และ
เกณฑ์ชี้วัดความสุขทางพระพุทธศาสนาในการขับเคลื่อนการด�ำเนิน
การของคณะสงฆ์ แ ละภาคี ก ารพั ฒ นา มี ก ารพั ฒ นาชุ ด ความรู ้ เรื่ อ ง
“ศีล 5 คุณค่าชีวิตและสังคม” แผ่นพับ โปสเตอร์ และเอกสารงานวิจัย
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ในเชิงพื้นที่ให้กับประชาชนมากกว่า 100,000 ชุด และได้มีการพัฒนา
ฐานข้อมูลและสื่อสาธารณะในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ตามแนวพระพุ ท ธศาสนาในระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเว็ บ ไชต์
https://www.buddhistfordev.com/
นอกจากนี้ ยังได้มีการน�ำเกณฑ์ชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธ
ศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการและกิจกรรมของคณะสงฆ์
และโครงการ โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ค วามสุ ข ทางพระพุ ท ธศาสนาซึ่ ง มี
องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ความสุขด้านกายภาพ ความสุขสังคม ความ
ทางสุขจิตใจ และความสุขที่เกิดจากปัญญา ซึ่งจากการด�ำเนินการ
พบว่า การที่บุคคลและสังคมจะมีการเสริมสร้างความสุขเชิงพุทธให้เกิด
ได้นั้น จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการรักษาศีล 5 และการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมเข้ามาเป็นส่วนของการปฏิบัติในชีวิตด้วยเสมอ
6. การวิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาด้วย List Model กระบวนการเสริม
สร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาของโครงการทีเ่ กิด
ขึ้น สามารถวิเคราะห์ด้วย List Model (Learning Innovation Sustainable and Transformation) โดยหลักการของ List Model มอง
ว่าการเสริมสร้างสุขภาวะ การสร้างสรรค์การเรียนรู้ และการพัฒนาสังคม
นัน้ เป็นสิง่ จ�ำเป็นต่อการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ
สร้างดุลยภาพของสังคม ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงด้านเศรษฐกิจสังคม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สังคมใดมีการเรียนรู้และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม สังคมนัน้ สามารถทีจ่ ะพัฒนากระบวนการปฏิบตั นิ นั้
ไปสู่ความรู้ ความดีงาม ความสมดุลและความยั่งยืน และก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ การสร้างสรรค์ และการสร้างการเปลีย่ นแปลงของบุคคลและสังคม
โดยตระหนักถึงความยั่งยืน ความสุข และการสร้างประโยชน์ร่วมกัน
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ความสมดุลและความยังยืน และก่อให้เกิดการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ และการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงของบุคคลและสังคมโดยตระหนักถึงความยั่งยืน ความสุข และการสร้างประโยชน์
ร่วมกัน
ปแบบและกระบวนการเสริมมสร้างสุขภาวะและการเรี
ทธศาสนา
รูปรูแบบและกระบวนการเสริ
ภาวะและการเรียนรู
ยนรู้ตามแนวพระพุ
้ตามแนวพระพุ
ทธศาสนา
ฉันทะ + วิริยะ

ความคิด
สร้างสรรค์

Learning

Innovation

Public Mind

7.7.สรุสรุปปผลการศึ
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Innovation
เรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับการสร้าง Innovation หาก
หากบุคคลและชุมชนมีการเรียนรู้ มีความปรารถนาและความตั้งใจที่
บุคคลและชุมชนมีการเรียนรู้ มีความปรารถนาและความตั้งใจที่จะ
จะพัฒนาสังคมหรือการเสริมสร้างสุขภาวะแล้วการสร้างสรรค์กิจกรรม
และนวัตกรรมย่อมจะเกิดขึน้ ตามมา ดังเช่น วัด พระสงฆ์ ชุมชนและภาคี
ใน 20 จังหวัดมีความปรารถนาที่จะเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนาก็ย่อมจะพัฒนากิจกรรมและโครงการเชิงพุทธ
ในพืน้ ทีข่ องตนเองด้วยการมีจติ สาธารณะ จิตอาสาเพือ่ การพัฒนาสังคม
ที่ยั่งยืน ส่วนจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน
(Sustainable Action) หากปราศจากจริยธรรม และความรับผิดชอบ
เพื่อสังคมแล้ว การปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืนของชุมชน วิถีวัฒนธรรม
สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีย่อมจะไม่เกิดขึ้น ส่วนจิตวิญญาณและ
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ความรูจ้ ริงเป็นปัจจัยส�ำคัญของการเปลีย่ นแปลงความคิดและจิตใจจาก
ภายในของตนเองสู่สังคม (Transformation) เพื่อสาธารณะ (Public
Space) ดังนั้น การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธ
ศาสนาจึงเริม่ ด้วยจิตสาธารณะเพือ่ น�ำไปสร้างบนพืน้ ทีส่ าธารณะด้วยการ
เรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรม การสร้างความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลง
อย่างสร้างสรรค์
8. ข้อเสนอแนะ

1. ระดับนโยบาย
1) คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมที่ได้ริเริ่มโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล 5 นับว่าเป็นโครงการที่ดีสามารถส่งเสริมให้ประชาชนและหมู่บ้าน
ในพื้นที่ต่างๆ สนใจหลักการทางพระพุทธศาสนา แต่ควรมีการก�ำหนด
แนวปฏิบัติในเชิงคุณภาพเพื่อให้เกิดผลการสร้างสุขภาวะและการเรียน
รูท้ เี่ ป็นรูปธรรม โดยการด�ำเนินการให้หมูบ่ า้ นต้นแบบเป็นแม่ขา่ ยในการ
สร้างสุขภาวะของจังหวัดต่างๆ
2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะหน่วยงาน
ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ 45 จังหวัด ควรมี
หน่วยประสานงานด้านการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนา และร่วมพัฒนาศักยภาพ บทบาท และกลไกการเรียนรู้
ในการท�ำงานของพระสงฆ์ พระนิสติ และองค์กรทางพระพุทธศาสนาโดย
ผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัยในลักษณะโครงการปฏิบตั กิ ารในพืน้ ที่
ในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน
3) ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ควรเข้ามา
มีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นและสนับสนุนการด�ำเนินการกิจการคณะสงฆ์
ตามนโยบายโครงการหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5 ในลักษณะของภาคีการพัฒนา
ในสังคมไทยซึง่ จะส่งผลให้ประชาชนทีส่ มัครเข้าร่วมโครงการหมูบ่ า้ นรักษา
ศีลจ�ำนวน 41,435,024 คน ได้มีการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ที่
ต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการพัฒนาของท้องถิ่นและระดับเครือข่าย
4) คณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
ควรมีการส่งเสริมการเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของสังคมตาม
แนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยยึดประเด็น
การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
5) คณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
ควรมีการจัดท�ำหลักสูตรเสริมเสริมจิตอาสาของเยาวชน ประชาชนใน
พืน้ ทีเ่ พือ่ สร้างจิตส�ำนึกและการพัฒนากิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน
และสังคมในวงกว้าง โดยยึดหลักการสร้างจิตสาธารณะบนพืน้ ทีส่ าธารณะ
(Public Mind on Public Space)
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2. ระดับองค์กรพระพุทธศาสนา องค์กรชุมชนในพื้นที่
1) องค์กรพระพุทธศาสนาและองค์กรชุมชนในพืน้ ที่ ควรมีการสานต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูข้ องสังคม
ตามแนวพระพุทธศาสนาทีเ่ ป็นองค์รวม โดยด�ำเนินการพัฒนาระบบการ
จัดการด้านสุขภาวะของชุมชนในพื้นที่
2) องค์กรพระพุทธศาสนาและองค์กรชุมชนในพื้นที่ ควรส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5
ที่คณะสงฆ์ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาในเชิง
คุณภาพ
3) องค์กรพระพุทธศาสนาและองค์กรชุมชนในพื้นที่ ควรมีการสร้าง
เครือข่ายในพืน้ ทีเ่ พือ่ เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธ
ศาสนา โดยน�ำประเด็นการพัฒนาในพื้นที่มาเชื่อมโยงและสร้างพลัง
เครือข่ายเพื่อให้เกิดที่เป็นรูปธรรม เช่น เครือข่ายงดเหล้า เครือข่าย
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายการเรียนรู้ เครือข่ายผู้สูงอายุ เป็นต้น
4) องค์กรพระพุทธศาสนาและองค์กรชุมชนในพืน้ ที่ ควรมีการก�ำหนด
ประเด็นจากพืน้ ทีแ่ ละเครือข่ายไปสูก่ ารจัดการเชิงในนโยบายของท้องถิน่
โดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาโครงการ กิจกรรม และกลไก
ของท้องถิ่นในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
5) องค์กรพระพุทธศาสนาและองค์กรชุมชนในพื้นที่ ควรส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมในการผลักดันและให้ขอ้ เสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้าง
สุขภาวะการเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสังคมตามแนวพระพุทธ
ศาสนาต่อคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนาเพือ่ สร้างพืน้ ทีส่ าธารณะในท้องถิน่
3. ระดับปัจเจกบุคคล
1) พระสงฆ์ ประชาชน และแกนน�ำพระนิสิตของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพึงสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม
ในพื้นที่ของวัด ชุมชน และเครือข่ายเพื่อ ให้พระสงฆ์ท�ำงานเพื่อสังคม
ให้มากขึ้น
2) พระสงฆ์ ประชาชน และแกนน�ำพระนิสิต ควรให้ความสนใจ
การเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธ โดยเฉพาะด้านการสร้างสุขภาวะทาง
จิตใจและปัญญาบนพื้นฐานพุทธธรรม
3) พระสงฆ์ ประชาชน และแกนน�ำพระนิสิต ควรมีการประยุกต์ใช้
หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยการ
ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะสงฆ์และประชาชนในจังหวัด
4) พระสงฆ์ ประชาชน และแกนน�ำพระนิสิต ควรพัฒนากิจกรรม
และนวัตกรรมทางสังคมในรูปแบบใหม่เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและ
การลดปัจจัยเสี่ยงเชิงสุขภาวะของพระสงฆ์และประชาชนสืบต่อไป
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บทที่ 1

บทน�ำ
1.1 หลักการและเหตุผล

การพั ฒ นาและการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะทางสั ง คมนั้ น เป็ น บทบาทและหน้ า ที่ ข อง
องค์กร ภาครัฐ เอกชน และภาคีต่างๆ ในสังคมที่จะสร้างกระบวนการเพื่อให้บุคคลและสังคม
มีสุขภาพที่ดี ดังนั้น บทบาทของฝ่ายต่างๆ จึงมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาและการเสริมสร้าง
สุขภาวะที่ดีของสังคม ส�ำหรับสังคมไทยนั้น บทบาทของพระสงฆ์และองค์กรพระพุทธศาสนา
นับว่า เป็นผู้ที่มีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การเสริมสร้างสุขภาวะ การพัฒนา
จิตใจและสังคม โดยพระสงฆ์นั้นได้ด�ำเนินการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เช่น
การพัฒนาจิตใจและปัญญาด้วยการสอนการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวพระพุทธศาสนา
การพัฒนาชีวิตและสังคมด้วยการท�ำงานร่วมกับชุมชน การก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
การดูแลสวัสดิการสังคม การดูแลผู้ป่วยเอดส์ การส่งเสริมการศึกษา และการเสริมสร้าง
จริยธรรมแก่บคุ คลในสังคมให้บคุ คลเป็นผูท้ มี่ จี ติ ใจและปัญญาในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
จากการศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่าย
องค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปี 2555-56 พบว่า พระสงฆ์ในสังคมไทยสามารถประยุกต์
ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาบุคคลและสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายหลัก คือ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา การส่งเสริม
การเรียนรู้และการพัฒนาบุคคลบนพื้นฐานของความดีงาม โดยค�ำนึงถึงความยั่งยืนของ
บุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการเพื่อคุ้มครองชีวิตที่ดีร่วมกัน นอกจากนี้ยังพบว่า
การพัฒนาสังคมไทยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระพุทธศาสนาและการจัดการในเชิงบูรณาการ
โดยการประยุกต์หลักพุทธธรรมกับหลักการสมัยใหม่ เช่น การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น
มีแนวโน้มที่จะท�ำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ท�ำให้เกิดสุขภาวะที่ดี คือ การพัฒนาด้านกาย จิตใจ ปัญญา สังคม และสามารถน�ำไปสู่การ
พัฒนาและการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมบนพืน้ ฐานของความไม่ประมาท
และความถูกต้องดีงาม ดังนั้น บทบาทและการท�ำงานของพระสงฆ์ในสังคมไทยดังกล่าว
นับได้ว่ามีกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เป็นผู้น�ำทางจิตวิญญาณและคอยประสานเชื่อมโยง
ผู้คนในสังคมให้มีความเมตตา ความสามัคคีต่อกันโดยอาศัยพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา
และวิถีวัฒนธรรมและประเพณีของไทย

2 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

จากการศึ ก ษาวิ จั ย ของสถาบั น วิ จั ย พุ ท ธศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย ใน “โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา”
ภายใต้การสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (พ.ศ.2557-2558)
ได้แสดงให้เห็นบทบาทการท�ำงานของพระสงฆ์และภาคีเครือข่ายในสังคมว่า คณะสงฆ์สามารถ
ที่จะพัฒนากิจกรรมและส่งเสริมการน�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสู่การประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาสังคม และการสร้างความตระหนักรู้ถึงประเด็นสุขภาวะแบบองค์รวมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในศาสตร์สมัยใหม่เพื่อสนับสนุน
กิจการคณะสงฆ์ได้ในหลายมิติ1 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า พระสงฆ์ยังคงเป็นศูนย์กลางของการ
ขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทางสังคมที่จะพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับพันธกิจและ
นโยบายของคณะสงฆ์ ดังเช่น โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการเตรียมรับมือ
ภัยพิบตั ใิ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย-พะเยา โครงการธรรมจาริกชาวเขา (ธรรมะห่มดอย) จ.เชียงใหม่
โครงการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของคณะสงฆ์ ร ้ อ ยเอ็ ด จ.ร้ อ ยเอ็ ด
โครงการฟื้นฟู-อนุรักษ์จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนตาม โครงการหมู่บ้าน
คุณธรรมต้นแบบ จ.อุบลราชธานี โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมทูตในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี และ โครงการเยาวชนอาสา
ส่งเสริมธรรมะ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น
ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงทิศทางการท�ำงานของคณะสงฆ์ในปัจจุบันจะพบว่า เครือข่าย
การท�ำงานของพระสงฆ์มีความตื่นตัวและเป็นกลไกในการพัฒนาเชิงพุทธ โดยมีพระสงฆ์
กลุม่ ใหม่ทมี่ ลี กั ษณะการท�ำงานเพือ่ สังคมเกิดขึน้ เช่น กลุม่ พระสงฆ์นกั พัฒนาทีม่ งุ่ เน้นงานสุขภาพ
และการลดปัจจัยเสี่ยงในสังคม กลุ่มพระสงฆ์นักพัฒนาที่มุ่งเน้นงานด้านอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มพระสงฆ์นักพัฒนาที่มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจพอเพียง
และสัจจะออมทรัพย์ กลุม่ พระสงฆ์นกั พัฒนาทีม่ งุ่ เน้นด้านการศึกษา และกลุม่ พระสงฆ์นกั พัฒนา
ที่มุ่งเน้นด้านสวัสดิการสังคม เป็นต้น ซึ่งโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนาภายใต้การสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ที่ได้ด�ำเนินการมาระหว่างปี 2557-2558 จึงได้พยายามเชื่อมโยงบทบาทและสนับสนุน
การขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยอาศัยฐานการท�ำงาน 2 ส่วน คือ ประการแรก
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มี บ ทบาทในการท� ำ งานที่ เชื่ อ มโยงกั บ
คณะสงฆ์ ใ นระดั บ พื้ น ที่ 45 จั ง หวั ด ให้ มี บ ทบาทในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายของคณะสงฆ์
และภาครัฐในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม2 และประการที่สอง คือ การให้ภาคประชาชน
1
ดู พระมหาสุทิตย์ อาภากโร. 2557. รายงานการวิจัยการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ:
ส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
2
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยก�ำหนดไว้ในด้านที่ 4 การศึกษาและ
การเรียนรู้ การทะนุบ�ำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในข้อย่อยที่ 4.7 และเจตนารมณ์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ใน
เรื่องการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ที่กล่าวถึงการส่งเสริมการใช้หลักวิชาการเพื่อจัดการความขัดแย้ง

แนวคิดพื้นฐานการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 3

มีสว่ นร่วมในการร่วมขับเคลือ่ นโครงการหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5 ตามนโยบายของเจ้าพระคุณสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่ท่านมีด�ำริให้
คณะสงฆ์ทั่วไปประเทศได้ด�ำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูป
และพัฒนาสังคมไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมและการเสริมสร้างสุข
ภาวะที่ยั่งยืนของสังคมไทย3
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และกระแสโลกาภิวัตน์
ทีเ่ ข้าสูส่ งั คมไทยท�ำให้มผี ลกระทบต่อการกระบวนการท�ำงานของฝ่ายต่างๆ ร่วมทัง้ มีผลต่อการ
ท�ำงานของพระสงฆ์ ประเพณี ค่านิยม และรูปแบบการด�ำเนินชีวิตแบบดั้งเดิม ถูกเปลี่ยนแปลง
และท้าทายด้วยอ�ำนาจของเทคโนโลยีและค่านิยมในระดับสากลซึง่ มีผลทัง้ ทางบวกและทางลบ
ต่อสังคมและพระพุทธศาสนา องค์ความรู้และกระบวนการท�ำงานในมิติทางพระพุทธศาสนา
เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้และการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม จ�ำเป็น
ต้องอาศัยความรู้และศาสตร์ต่างๆ เข้ามาบูรณาการเพื่อให้เกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์นั้นๆ
และสร้างกระบวนการใหม่ทกี่ อ่ ให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่สงั คม ในขณะเดียวกันพระสงฆ์
ก็จะต้องปรับแนวคิดและบทบาทการท�ำงานของตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม
ด้วยการบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ และปรับกระบวนการ
ท�ำงานในลักษณะของพหุภาคีที่อาศัยการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการเสริมสร้างสุขภาวะของสังคม
โดยจ�ำเป็นต้องมีการเสริมสร้างการท�ำงานในเชิงรุกในลักษณะของ “การเปิดพืน้ ทีท่ างสังคมและ
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา” กอปรกับผลการวิจัยที่พบว่า คณะสงฆ์ควรมีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างจริยธรรมและการพัฒนาสังคมในเชิงพืน้ ทีแ่ ละเครือข่าย (ระดับจังหวัด) เพือ่ ให้
เกิดผลทีเ่ ป็นรูปธรรมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์เกือ้ กูลต่อบุคคลและสังคม ฉะนัน้ การเสริมสร้าง
และพัฒนากระบวนการท�ำงานของคณะสงฆ์โดยอาศัยหลักพระธรรมวินัยและการบูรณาการ
หลักการทางพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์ต่างๆ เพื่อให้เกิดสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
จึงเป็นสิง่ จ�ำเป็น เพราะจะน�ำไปสูก่ ารขับเคลือ่ นพลังทางสังคมและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธ
ศาสนาทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความพอเพียงและการสร้างสุขภาวะในมิตทิ หี่ ลากหลาย ทัง้ นี้ เพือ่
สร้างสรรค์สังคมแห่งการตื่นรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขของบุคคลและสังคม
ดังนัน้ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา ทีส่ ถาบันวิจยั
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน
การศึกษาของคณะสงฆ์ จึงมุ่งเน้นการด�ำเนินการศึกษาวิจัยและสนับสนุนการด�ำเนินงาน
เชิงพืน้ ที่ เพือ่ รองรับการพัฒนาบทบาทพระนิสติ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
3
สายชล ปัญญชิต. 2557. สังฆะพัฒนา: แนวคิด อุดมการณ์และการสร้างเครือข่ายทางสังคม. กรุงเทพฯ: ส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (เอกสารอัดส�ำเนา)
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ราชวิทยาลัย ในเกิดการพัฒนาพระสงฆ์รุ่นใหม่ที่จะเป็นนักพัฒนาของสังคมไทย รวมทั้ง
การผลักดันและเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุนภารกิจคณะสงฆ์ที่มี
ความเร่งด่วน เช่น นโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5, การลดปัจจัยเสี่ยงเชิงสุขภาวะของพระสงฆ์
เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการด�ำเนินโครงการผ่านกลไกและเครือข่ายการท�ำงานของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้งพระนิสิต วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และห้องเรียน 4
ตลอดจนอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายพระสงฆ์นกั พัฒนาในพืน้ ที่ เพือ่ ผลักดันบทบาทพระสงฆ์
สู่การท�ำงานพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ บทบาท และกลไกการเรียนรู้และการท�ำงานพระสงฆ์ องค์กร
ทางพระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�ำเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบายหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในสังคมไทย
3. เพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่
20 จังหวัด และเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
4. เพื่อผลักดันและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้ และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาต่อคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนา

1.3 ขอบเขตการด�ำเนินการศึกษาวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาศักยภาพ บทบาท กลไกการเรียนรู้และการท�ำงานองค์กรทางพระพุทธศาสนา เพื่อ
ขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�ำเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5
ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในการเปิดพื้นที่ทางสังคม การเสริมสร้างสุขภาวะ และการเรียน
รู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมีขอบเขตการศึกษาวิจัย ดังนี้
1.3.1 ขอบเขตด้านเนือ้ หาและองค์ความรู้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มุง่ เน้นศึกษาประเด็น
การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชน พระสงฆ์ และองค์กร
พระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ ดังนี้
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีหน่วยงานในสังกัดจ�ำนวน 11 วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์จังหวัด 16 จังหวัด ห้องเรียน
และหน่วยวิทยาบริการ 23 จังหวัด โรงเรียนเตรียมบาลีศึกษา 2 แห่งและสถาบันสมทบอีก 6 ประเทศ โดยมีจ�ำนวนนิสิตทั้งสิ้น 23,255 รูป/คน
4

แนวคิดพื้นฐานการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 5

		 1) ศึกษาและพัฒนาศักยภาพ บทบาท และกลไกการเรียนรู้และการท�ำงานองค์กร
ทางพระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทัง้
การขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�ำเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5
ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในสังคมไทย
		 2) ศึกษาองค์ความรู้ กระบวนการ และรูปแบบการพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายพระสงฆ์กับสุขภาวะและ
พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม
		 3) ศึกษาและส�ำรวจฐานข้อมูลประเด็นการด�ำเนินงานและสุขภาวะพื้นฐานของ
พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
		 4) ศึกษาและพัฒนาพืน้ ทีแ่ ละองค์กรทางพระพุทธศาสนาทีเ่ ป็นแหล่งแลกเปลีย่ นเรียน
รู้โดยเฉพาะคณะสงฆ์ในระดับจังหวัด และภาคีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยมุ่งเน้นการเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา และมุ่ง
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน
และภาคประชาชน/องค์กรชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนา
		 5) ศึกษาเครือข่ายการท�ำงานจากการด�ำเนินงานระยะที่ผ่านมา เครือข่ายพระสงฆ์
นักพัฒนาและเครือข่ายภาควิชาการและสังคม ที่สนับสนุนโดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ เพื่อผลักดันและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ
การเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาต่อคณะสงฆ์และ
ภาคีการพัฒนา
1.3.2 ขอบเขตเชิงพื้นที่และกลุ่มประชากรเป้าหมาย
ในการศึกษาครั้งนี้ก�ำหนดขอบเขตเชิงพื้นที่เป้าหมายและประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
ของการศึกษาวิจัยและการด�ำเนินการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ ดังนี้
		 1) พื้นที่การท�ำงานใน 20 จังหวัด ประกอบด้วยพะเยา ล�ำปาง ล�ำพูน แม่ฮ่องสอน
น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก ก�ำแพงเพชร ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์
พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สงขลา นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร โดยมุ่ง
การพัฒนากระบวนการท�ำงานและสนับสนุนเครือข่ายพระสงฆ์เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้และ
การบูรณาการท�ำงานระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับองค์กรคณะสงฆ์
องค์กรภาคประชาชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน
		 2) มุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายฐานและฐานข้อมูลและภาคีการท�ำงานระยะเริ่มต้น
โดยมีวัดจ�ำนวน 2,000 วัด พระสงฆ์และประชาชนจ�ำนวน 8,400 รูป/คน เข้าร่วมโครงการ
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ในฐานะมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการนับตั้งแต่ในระดับวัดและชุมชน ระดับจังหวัด และนโยบาย
ของคณะสงฆ์และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
		 3) การส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ พระสงฆ์ และแกนน�ำพระนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและส่วนวิทยาเขต จ�ำนวน 300 รูป เพื่อเป็นผู้ขับเคลื่อนและ
สนับสนุนการด�ำเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบายหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5 การเสริมสร้างสุขภาวะ
และส่งเสริมพระนิสิตอีก 700 รูป เข้าร่วมเรียนรู้เพื่อท�ำงานกับภาคสังคม
1.3.3 ขอบเขตด้ า นโครงการและกิ จ กรรม โครงการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในครั้ ง นี้
ด� ำ เนิ น การในลั ก ษณะของโครงการชุ ด ประกอบด้ ว ยโครงการย่ อ ยจ� ำ นวน 12 โครงการ
ตามประเด็นการวิจัยและพื้นที่ ประกอบด้วย
		 1) โครงการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้ ต ามแนวพระพุ ท ธศาสนา
(บริหารกลาง) ท�ำหน้าที่บริหารโครงการ ติดตามและก�ำหนดทิศทางการท�ำงานเชิงบูรณาการ
รวมทั้ ง ด� ำ เนิ น การจั ด กิ จ กรรมสื่ อ สารสาธารณะและพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล โดย
พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้จัดการโครงการ
		 2) โครงการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินการภายใน ท�ำหน้าติดตามและ
ประเมินผลการด�ำเนินการภายใน เพือ่ เสนอแนะและร่วมควบคุมยุทธศาสตร์และการด�ำเนินงาน
ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการ
		 3) โครงการพัฒนาตัวชี้วัดศีล 5 และความสุขตามนโยบายของหมู่บ้านศีล 5
ท�ำหน้าที่ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดศีล 5 และความสุขตามนโยบายของหมู่บ้านศีล 5
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานุ มหันธนาดุลย์ อาจารย์ประจ�ำวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการ
		 4) โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา ภาคเหนือ ที่ 1
(จังหวัดน่าน แพร่ และอุตรดิตถ์) โดย รองศาสตราจารย์พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ อาจารย์ประจ�ำ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เป็นหัวหน้าโครงการ
		 5) โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาภาคเหนือ ที่ 2
(จังหวัดพะเยา ล�ำพูน ล�ำปาง และแม่ฮ่องสอน) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย พลเมืองดี
อาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เป็นหัวหน้าโครงการ
		 6) โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือที่ 1 (จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ ทองปั้น
อาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นหัวหน้า
โครงการ

แนวคิดพื้นฐานการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 7

		 7) โครงการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้ ต ามแนวพระพุ ท ธศาสนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 2 (จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์) โดย อาจารย์ ดร.สุธีกิตต์
ฝอดสูงเนิน อาจารย์พิเศษวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เป็นหัวหน้าโครงการ
		 8) โครงการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้ ต ามแนวพระพุ ท ธศาสนา
ภาคกลางที่ 1 (จังหวัดตาก พิษณุโลก และก�ำแพงเพชร) โดย พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ
รองศาสตราจารย์ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นหัวหน้าโครงการ
		 9) โครงการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้ ต ามแนวพระพุ ท ธศาสนา
ภาคกลางที่ 2 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธีร์ ศรีดี
อาจารย์ประจ�ำคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหัวหน้า
โครงการ
		 10) โครงการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้ ต ามแนวพระพุ ท ธศาสนา
ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา) โดย รองศาสตราจารย์สมบูรณ์ บุญฤทธิ์
อาจารย์ ป ระจ� ำ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตนครศรี ธ รรมราช
เป็นหัวหน้าโครงการ
		 11) โครงการศึกษา “ภูมิสถาปัตยกรรมของวัดไทย การเรียนรู้และการเสริมสร้าง
สุขภาวะเชิงพุทธบูรณาการ” โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วุฒนิ นั ท์ กันทะเตียน คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าโครงการ
		 12) โครงการ “กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมของเยาวชนและชุมชน
ตามหลักศีล 5” (กรุงเทพมหานคร) โดย พระมหานันทกรณ์ ปิยภาณี อาจารย์ประจ�ำวิทยาลัย
พุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการ
โครงการย่อยทั้ง 12 โครงการดังกล่าว ด�ำเนินการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและแนวปฏิบัติ
ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมุ่งเน้นการศึกษา
กระบวนการสร้างสถานที่ทางกายภาพให้เหมาะสมกับเรียนรู้และการมีสุขภาวะที่ดี ได้แก่
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมของวัดไทยเพื่อการเรียนรู้และ
การเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธบูรณาการ ในขณะที่เชิงสังคม มุ่งเน้นการการศึกษาหลักศีล 5
ที่จะน�ำไปสู่การเรียนรู้ การเสริมสร้างสุขภาวะของบุคคลและสังคม
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1.4 เป้าหมายของการด�ำเนินโครงการ

1.4.1 เป้าหมายเชิงนโยบาย
		 1) เพื่อพัฒนาบทบาทของคณาจารย์ พระสงฆ์ และพระนิสิตของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการสนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการปกครอง
ศาสนศึกษา การเผยแผ่ สาธารณูปการ ศึกษาสงเคราะห์ และสาธารณะสงเคราะห์
		 2) การผลักดันและเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุนภารกิจ
คณะสงฆ์เร่งด่วน เช่น นโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5, ประเด็นการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงสุขภาวะ
ของพระสงฆ์ เป็นต้น
		 3) เสริมสร้าง สนับสนุน และประสานร่วมกับองค์กรทางพระพุทธศาสนากับการ
ด�ำเนินนโยบายภาครัฐ เช่น โครงการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละศักยภาพในการเตรียมรับมือภัยพิบตั ิ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย-พะเยา โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
คณะสงฆ์ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมทูตในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ของสังคมของคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี และ โครงการเยาวชนอาสาส่งเสริม
ธรรมะ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น
1.4.2 เป้าหมายเชิงองค์ความรู้วิชาการและสื่อสารสังคม
		 1) สร้างความตื่นตัวในองค์ความรู้สมัยใหม่เชิงพุทธ เพื่อน�ำไปสู่การส่งเสริมการ
ขยายบทเรียนโดยเฉพาะในคณาจารย์ พระสงฆ์ พระนิสิต เครือข่ายชมรมของพระนิสิต และ
ประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 8,400 รูป/คน
		 2) ด�ำเนินการจัดท�ำ พัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลพระสงฆ์ พระนิสิตและ
องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ในประเด็นการด�ำเนินงานและสุขภาวะพื้นฐานของพระสงฆ์
		 3) การเผยแผ่ความรูท้ างพระพุทธศาสนา ทัง้ การสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ในระดับกลุ่มย่อย/ภูมิภาค/ประเทศ ในประเด็นพระสงฆ์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.5 นิยามศัพท์ของการศึกษา

องค์กรทางพระพุทธศาสนา หมายถึง องค์กรพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องที่ท�ำหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนา นับตั้งแต่มหาเถรสมาคม ส�ำนักงานเจ้าคณะภาค ส�ำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
จนถึงระดับวัด ทัง้ นีร้ วมถึงภาคประชาสังคมและภาครัฐทีท่ ำ� งานสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา
สถาบันการศึกษาคณะสงฆ์ หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานที่ท�ำหน้าจัดการศึกษา
ให้พระสงฆ์และสามเณรตั้งแต่โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ
ศาสนา ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ โรงเรียนเตรียมบาลีศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

แนวคิดพื้นฐานการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 9

เครือข่ายพระสงฆ์กับสุขภาวะ หมายถึง กลุ่มพระสงฆ์ที่มุ่งเน้นการด�ำเนินงานด้าน
การลดปัจจัยเสี่ยงเชิงสุขภาพแก่ชมุ ชนและพระสงฆ์ โดยรูปแบบและขอบเขตการท�ำงานพัฒนา
มีความหลากหลายตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ ซึ่งในงานชิ้นนี้จะให้ความสนใจกับ
การศึกษาและพัฒนากลุ่มและเครือข่ายพระสงฆ์ด้านสุขภาพ ทั้งที่รวมตัวท�ำงานเชิงประเด็น
และรวมตัวท�ำงานในระดับพื้นที่ชุมชน จนถึงภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
เครือข่ายพระสงฆ์กบั การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน หมายถึง กลุม่ พระสงฆ์ทดี่ ำ� เนินงานพัฒนา
สังคมในมิติต่างๆ เช่น สุขภาพ เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยรูปแบบและขอบเขตการท�ำงานพัฒนามีความหลากหลายตั้งแต่
ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ ซึ่งในงานชิ้นนี้จะให้ความสนใจกับการศึกษาและพัฒนากลุ่ม
และเครือข่ายพระสงฆ์นกั พัฒนา ทัง้ ทีร่ วมตัวท�ำงานเชิงประเด็นและรวมตัวท�ำงานในระดับพืน้ ที่
ชุมชน จนถึงภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ หมายถึง การด�ำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนเพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี คือ การพัฒนาด้านกาย จิตใจ ปัญญา สังคม และ
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และภาคีเครือข่าย
การบูรณาการ หมายถึง การประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักพุทธธรรมกับแนวคิดและ
หลักการศาสตร์สมัยใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างชุดความรู้ในเชิงบูรณาการที่สามารถ
ไปอธิบายปรากฏการณ์และการน�ำไปใช้ในการพัฒนาบุคคล สังคม และการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ของสังคมไทย
การพัฒนารูปแบบและสมรรถนะของพระสงฆ์ หมายถึง กระบวนการด�ำเนินการ
เพื่อเสริมสร้างการท�ำงานของพระสงฆ์ให้มีรูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการท�ำงานที่ชัดเจน
เหมาะสมกับสภาพสังคม และมีขีดความสามารถในการที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเป็นแกนน�ำ
ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย

1.6 ขั้นตอนและกระบวนการด�ำเนินการ

1) ระยะที่ 1 พัฒนาคณาจารย์ พระสงฆ์ และแกนน�ำพระนิสิตของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มีความสนใจการด�ำเนินการชมรมพระสงฆ์กับสุขภาวะและ
พระสงฆ์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการอบรมและลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะสงฆ์
ในจังหวัด อีกทั้งด�ำเนินโครงการพัฒนารายจังหวัด โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายและ
สนับสนุนภารกิจคณะสงฆ์เร่งด่วน เช่น นโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5, ประเด็นการลดปัจจัยเสี่ยง
เชิงสุขภาวะของพระสงฆ์ เป็นต้น
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2) ระยะที่ 2 พัฒนาชุดความรู้เกี่ยวกับศีล 5 เกณฑ์ชี้วัดการรักษาศีล 5 แผ่นพับ โปสเตอร์
และชุดกิจกรรมว่าด้วยการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อน�ำ
ไปพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และกระบวนการท�ำงานของพระสงฆ์และแกนน�ำพระนิสิตในพื้นที่
ก่อนที่จะพัฒนาโครงการเสริมสร้างสุขภาวะใน 20 จังหวัด
3) ระยะที่ 3 การศึกษาพื้นที่และพัฒนาโครงการและกิจกรรม โดยมุ่งเน้นการศึกษา
พื้นที่รายจังหวัดทั้ง 20 จังหวัด เพื่อท�ำความเข้าใจบริบททางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ที่ จ ะสามารถส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ ครื อ ข่ า ยพระสงฆ์ กั บ สุ ข ภาวะและพระสงฆ์ กั บ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถขับเคลื่อนการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเน้น
การสร้างตัวชี้วัดเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนโยบายหมู่บ้านรักษา
ศีล 5, สุขภาวะพระสงฆ์ รวมทั้งพัฒนารูปแบบการสนับสนุนองค์กรพระพุทธศาสนาโดย
องค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน
4) ระยะที่ 4 การด�ำเนินการเชิงพื้นที่และสื่อสารสาธารณะ มุ่งเน้นการบูรณาการและ
สรุปผลการด�ำเนินโครงการพัฒนารายจังหวัด ตลอดจนผลการศึกษารายประเด็น เพือ่ เป็นข้อมูล
ในการจัดกิจกรรมสื่อสารสาธารณะและถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ให้กบั เครือข่ายพระสงฆ์กบั สุขภาวะและพระสงฆ์กบั การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยมีการด�ำเนินการ
จัดท�ำ พัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลประเด็นการด�ำเนินงานและสุขภาวะพื้นฐานของ
พระสงฆ์นักพัฒนาและพระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตาม
แนวพระพุทธศาสนา
โดยมีการสัมมนา อบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งระดับกลุ่มย่อย/ภูมิภาค/ประเทศ
ในประเด็นพระสงฆ์กับสุขภาวะและพระสงฆ์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งด�ำเนิน
ความร่วมมือและประสานพันธกิจกับส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพและภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม
การลดปัจจัยเสี่ยงเชิงสุขภาวะของพระสงฆ์ ตลอดจนกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
5) ระยะที่ 5 วิเคราะห์ผลการศึกษา ประเมินและทบทวนการด�ำเนินงาน จัดท�ำข้อเสนอ
เชิงนโยบายและระบบฐานข้อมูล มุ่งเน้นการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นการด�ำเนินงาน
ทั้งเชิงยุทธศาสตร์และการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาข้อมูลในการจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย
รวมทัง้ ส่งเสริมการขับเคลือ่ นชมรมของพระนิสติ เครือข่ายพระสงฆ์กบั สุขภาวะและพระสงฆ์กบั
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและระบบฐานข้อมูล เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยมี
พระสงฆ์และองค์กรทางพระพุทธศาสนาเป็นความร่วมมือที่ส�ำคัญดังกล่าวด้วย
6) ระยะที่ 6 สรุปวิเคราะห์และพัฒนาชุดข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อผลักดันให้องค์กร
ทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถเป็น
ส่วนหนึ่งของกลไกการด�ำเนินการการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในสังคมไทย
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กรอบแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยใช้กิจการคณะสงฆ์ และหลัก KAP

กรอบแนวคิดและแนวทำงกำรขับเคลื่อนโครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะและกำรเรียนรู้ตำมแนวพระพุทธศำสนำ โดยใช้กิจกำรคณะสงฆ์ และหลัก KA

พุทธศาสนา
กิจการคณะสงฆ์
การปกครอง

ภาครัฐ

การศาสนศึกษา
การศึกษา
สงเคราะห์
การเผยแผ่
พระพุทธ

เอกชน

ศาสนา

สั งคมสุ ขภาวะ
กาย
การสร้ างสังคมแห่ ง
การเรียนรู้

ขับเคลื่อนด้วยฐำนคิด
K – Knowledge
สมรรถนะ นิสิต/พระสงฆ์ ฐำนควำมรู้เชิงพุทธ
ด้วยฐำนควำมรูเ้ ชิงพุทธ A – Attitude
บูรณำกำร / วิทยำกำร ทั ศ น ะ เ ชิ ง พุ ท ธ เ พื่ อ
ประโยชน์และควำมสุข
สมัยใหม่ / มุมมองต่อโลก
P – Practice แนวปฏิบัติ
/ แนวปฏิบัติเชิงพุทธ ตำม ศีล สมำธิ ปัญญำ

จิต

กำรพัฒนำเสริมสร้ำง

การสร้ าง
สั งคม
ด้ วยศีล 5
สั งคม

การสาธารณูปการ
การสาธารณ
สงเคราะห์
ภาคีการพัฒนา

กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข / สัปปำยะ

ปัญญา

เ ค รื อ ข่ า ย อ ง ค์ ก ร ท า ง

พระพุทธศาสนาทั้ง 20 จังหวัด
อย่างบูรณาการ

3. พั ฒ นาและสนั บ สนุ น การ

ด าเนิ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง

เครือข่ายพระสงฆ์กับสุขภาวะ

น าพระนิ สิ ต และบุ ค ลากรของ

มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในการขับเคลื่อน

บ ท บ า ท ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม

ร่ ว ม กั บ ภ า คี เ ค รื อข่ า ย ทา ง

พระพุทธศาสนาในพื้นที่

เป้ำหมำย

ส นั บ ส นุ น กิ จ ก ร ร ม ข อ ง

ของพระสงฆ์ คณาจารย์ แกน

ศึ ก ษา พั ฒ นาและถอดบทเรี ย นองค์ ค วามรู้

6. ส่งเสริมการเผยแผ่บูรณาการองค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ
สู่การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิ ท ยาลั ย และสถาบั น การศึ ก ษาคณะสงฆ์ ใ ห้
แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

5. นาองค์ความรู้และผสานประเด็นการทางานของ
ภาคีเครือข่ายสานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร โดย
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทางพระพุทธศาสนา สู่
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในพื้นที่

ภูมิภาคของสังคมไทย

ความแตกต่าง ทางบริบทสังคมและวัฒนธรรมทั่วทุก

ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาองค์กรทางพระพุทธศาสนา
อย่างยั่งยืน โดยการดาเนินการศึกษาต้องคานึงถึ ง

4.

พัฒนาองค์ ความรู้
8. ดาเนินการจัดทา พัฒนา
และบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล
ประเด็นการดาเนินงานและ
สุ ข ภ า ว ะ พื้ น ฐ า น ข อ ง
พระสงฆ์ นั ก พั ฒ นา และ
พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการ
เ รี ย น รู้ ต า ม แ น ว
พระพุทธศาสนา

9. การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งระดับกลุ่มย่อย/
ภูมิภาค/ประเทศ ในประเด็นพระสงฆ์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7. พัฒนาพื้นที่และการสัมมนา
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและการประชุ ม
กลุ่ ม ย่ อ ยในรู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละความ
ร่ ว มมื อ ในการท างานภาคี ข อง
เครื อ ข่ า ยส านั ก สนั บ สนุ น สุ ข
ภาว ะองค์ ก ร โ ดย เฉพาะ ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ อ ง ค์ ก ร ท า ง
พระพุทธศาสนา

พัฒนาฐานข้ อมูลและสื่ อสารสาธารณะ

การผลักดันและเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุนภารกิจคณะสงฆ์ ทั้งนโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว

สนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือและการทางานขององค์กรทางพระพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และการสร้างสังคมสุขภาวะของ สสส.

พื้นที่
พัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณาจารย์ พระสงฆ์และพระนิสติ ให้สามารถมีบทบาทสาคัญในการการดาเนินงานพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

เรี ย นรู้ ก ารท างานกั บ องค์ ก ร
ทางพระพุ ท ธศาสนาอื่ น ๆ ใน

คณะสงฆ์ แ ละแลกเปลี่ ย น

สามารถสนั บ สนุ น นโยบาย

และพระสงฆ์ กั บ การพั ฒ นา
อย่ า งยั่ ง ยื น ในมิ ติ ต่ า งๆ ให้

2. ศึกษา พัฒนาโครงการและ

1. พัฒนาและสนับสนุนบทบาท

พัฒนาเครื อข่ ายและการดาเนินงานเชิงพืน้ ที่

8
12 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

แนวคิดพื้นฐานการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 13

1.7 วิธีการด�ำเนินการศึกษาวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดวิธีด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
1.7.1 รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิจัยในเชิงเอกสาร
(Documentary Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้วิธีวิทยาวิจัยการแบบผสมผสาน ดังนี้
		 1) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ท�ำการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูล จากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องพระไตรปิฎก หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการ
ประชุม ภาพถ่าย เอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา
รูปแบบ ความสัมพันธ์ กระบวนการสร้าง การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนา ดังนี้
			 (1) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหนังสือ รายงานการวิจัย และเอกสารอื่นๆ โดยอาศัยแนวคิดการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาแนวคิดเกี่ยวกับศีล 5 หลักสัปปายะ 7 หลักการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ 6 ประการ และหลักภาวนา 4 เป็นต้น เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา
			 (2) ท�ำการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนา ทัง้ ในระดับนโยบาย ประชาชน องค์กร/สถาบันการศึกษา ทางพระพุทธ
ศาสนาในสังคมไทย
			 (3) ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในมิติต่างๆ
			 (4) สรุปผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา รูปแบบ
การประยุกต์ใช้การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
		 2) การศึกษาในภาคสนามเชิงคุณภาพและปฏิบัติ (Field Study/ Qualitative
Research /Action Research) เพือ่ เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา
ทัง้ ในระดับนโยบาย องค์กร และระดับชุมชนในพืน้ ที่ 20 จังหวัด ทีเ่ ป็นกรณีศกึ ษา โดยมีขนั้ ตอน
การศึกษาค้นคว้า ดังนี้
			 (1) ท�ำการศึกษาและคัดเลือกองค์กรพระพุทธศาสนา ชุมชน องค์กร จ�ำนวน
20 จังหวัดละๆ 3 องค์กร ได้แก่ องค์กรคณะสงฆ์ในระดับจังหวัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และองค์กร/ชุมชนในพื้นที่ โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตามความส�ำคัญของเรือ่ ง คือ เป็นองค์กรทีม่ บี ทบาทและความสัมพันธ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

14 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

			 (2) ด�ำเนินการศึกษาเชิงปฏิบัติในพื้นที่ 20 จังหวัด ประกอบด้วย พะเยา
ล�ำปาง ล�ำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก ก�ำแพงเพชร ขอนแก่น
อุดรธานี ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สงขลา นครศรีธรรมราช
และกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งการพัฒนากระบวนการท�ำงานและสนับสนุนเครือข่ายพระสงฆ์
เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้และการบูรณาการการท�ำงานระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยและองค์กรคณะสงฆ์ องค์กรภาคประชาชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และ
ภาคธุรกิจเอกชน
			 (3) การพัฒนาเครือข่ายฐานข้อมูลและภาคีการท�ำงานระยะเริ่มต้น โดยมีวัด
จ�ำนวน 2,000 วัด พระสงฆ์และประชาชน 8,400 รูป/คน เข้าร่วมโครงการในฐานะมีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินการ นับตั้งแต่ในระดับนโยบาย องค์กรในระดับจังหวัด วัดและชุมชน
			 (4) การส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ พระสงฆ์ แกนน�ำพระนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและส่วนวิทยาเขต จ�ำนวน 300 รูป เพื่อเป็นผู้ขับเคลื่อนและ
สนับสนุนการด�ำเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบายหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5 การเสริมสร้างสุขภาวะ
และส่งเสริมพระนิสิตอีก 700 รูป เข้าร่วมเรียนรู้เพื่อท�ำงานกับภาคสังคม
		
(5) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ
คณะสงฆ์ ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว องค์กรละ 3-5 ราย
		
(6) ด�ำเนินการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด รูปแบบ การจัดการ และกระบวนการ
บริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้ ต ามแนวพระพุ ท ธศาสนา
ในลักษณะของการวิเคราะห์เชิงลึก โดยเน้นกระบวนการมีสว่ นร่วมของผูท้ เี่ กีย่ วข้องในการด�ำเนิน
การศึกษาวิจัย
		
(7) สรุปและน�ำเสนอผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและ
ภาคสนาม โดยน�ำมาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ส�ำคัญ คือแนวคิด หลักการ ความเป็นมา รูปแบบ
กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา และการพัฒนา
ความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ ทั้งนี้ เน้นการน�ำผลการศึกษาวิจัยมาเผยแพร่ให้คณะสงฆ์ ผู้บริหาร
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของในระดับประเทศได้รับทราบ
			 (8) วิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านกระบวนการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา รวมถึงการสร้างเกณฑ์การปฏิบัติ
(Benchmark) ทีส่ ามารถน�ำไปสูก่ ารเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา
ในระดับต่างๆ ได้
			 (9) สรุปผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ

แนวคิดพื้นฐานการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 15

1.7.2 ประชากร/กลุม่ ตัวอย่างและผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ (Key Informant) เป็นการศึกษา
วิจัยในเชิงลึกมุ่งเน้นการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับผู้บริหาร
ระดับสูงตัวแทนคณะสงฆ์ในระดับจังหวัด ตัวแทนประชาชน/ชุมชน ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และองค์กรที่ท�ำงานด้านกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อให้เห็นแนวคิด หลักการ รูปแบบ และกระบวนการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา จ�ำนวน 20 จังหวัด ดังนี้
		 1) ตัวแทนคณะสงฆ์ พระนิสิต วัด ชุมชน ภาคีการท�ำงานด้านการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา จ�ำนวน 2,000 วัด พระสงฆ์และประชาชน
จ�ำนวน 8,400 รูป/คน ที่เข้าร่วมโครงการในฐานะมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ นับตั้งแต่
ในระดับนโยบาย องค์กรในระดับจังหวัด วัดและชุมชน
		 2) การส่งเสริมและพัฒนาแกนน�ำพระนิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จ�ำนวน 300 รูป เพือ่ เป็นผูข้ บั เคลือ่ นและสนับสนุนการด�ำเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบาย
หมู่บ้านรักษาศีล 5 การเสริมสร้างสุขภาวะ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 6 ประการ และส่งเสริม
พระนิสิตอีก 700 รูป เข้าร่วมเรียนรู้เพื่อท�ำงานกับภาคสังคมในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
รวมประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในลักษณะของการปฏิบัติงานพื้นที่ร่วมกัน
ทั้งสิ้น จ�ำนวน 10,802 ราย และผู้ที่ร่วมเรียนรู้อีกจ�ำนวน 2,000 ราย
1.7.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ ประกอบ
ด้วย การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การปฏิบัติการในพื้นที่ การจัดเวที
ประชุมในระดับชาติ โดยมีเครื่องมือที่ส�ำคัญ ได้แก่
		 1) การสัมภาษณ์ คณะผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interviews) ส�ำหรับ
พระเถระผู้ใหญ่ นักวิชาการ ผู้บริหาร ผู้น�ำชุมชน และผู้เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
		 2) การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ร่วมกับคณะสงฆ์ ผู้น�ำชุมชน ตัวแทน
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
		 3) การปฏิบัติการในพื้นที่ 20 จังหวัด ในลักษณะของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
		 4) การสังเกต ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝ่ายต่างๆ ที่จะท�ำ
ควบคู่กับการสัมภาษณ์พระสงฆ์ และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพื่อให้สามารถมองเห็นถึง
กระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้และการเสริมสร้างสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา

16 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

1.7.4 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล /การด� ำ เนิ น การตามโครงการ ผู ้ วิ จั ย ได้ ใช้ วิ ธี ก าร
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล /การด� ำ เนิ น การที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล และแนวปฏิ บั ติ ต าม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/การด�ำเนินการ ดังนี้
		 1) พัฒนาพระสงฆ์ คณาจารย์ แกนน�ำพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยและส่วนวิทยาเขตเพื่อสร้างบุคลากรและส่งเสริมการจัดการความรู้ให้อยู่ในระบบ
การศึกษาของสถาบันการศึกษาคณะสงฆ์
		 2) การบริหารจัดการ เผยแผ่และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการสนับสนุนการท�ำงาน
ให้กับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาทั้ง 20 จังหวัด
		 3) การด�ำเนินโครงการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายพระสงฆ์กับสุขภาวะ หรือพระสงฆ์
หรือการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 20 จังหวัด
		 4) การด�ำเนินการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลประเด็นการด�ำเนินงานและ
สุขภาวะพื้นฐานของพระสงฆ์นักพัฒนาและพระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
		 5) การสั ม มนา อบรมและประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง ระดั บ กลุ ่ ม ย่ อ ย/ภู มิ ภ าค/
ประเทศ ในประเด็นพระสงฆ์กับสุขภาวะและพระสงฆ์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
		 6) ด�ำเนินความร่วมมือและประสานพันธกิจกับส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุน
การด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงสุขภาวะของพระสงฆ์ ตลอดจนกิจกรรม
พิเศษอื่นๆ
		 7) พั ฒ นาชุ ด ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายเพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ อ งค์ ก รทางพระพุ ท ธศาสนา
โดยเฉพาะให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลไก
การด�ำเนินการการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในสังคมไทย
1.7.5. การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร (Documentary Research)
และข้อมูลเชิงประจักษ์ จากการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย การปฏิบัติการในพื้นที่
เป็นกระบวนศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการ (Qualitative/action Research)
โดยผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการสรุปตามสาระส�ำคัญด้าน
เนื้อหาที่ก�ำหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็นหัวข้อดังนี้
		 1) วิเคราะห์แนวคิด รูปแบบ และแนวปฏิบัติ เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา รวมทั้งการปฏิบัติการในระดับต่างๆ ของพระสงฆ์ ชุมชน
และประชาชนตามหลักพระพุทธศาสนา
		 2) การน�ำเสนอรูปแบบและวิธีการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนาโดยมีพระสงฆ์ มหาวิทยาลัยสงฆ์ เป็นแกนน�ำในการด�ำเนินการ
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		 3) น�ำผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มาท�ำการวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลพื้นฐานกับ
ระดับการปฏิบตั ทิ มี่ ตี อ่ การโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา
		 4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้ว
เพือ่ ให้เห็นชุดความรู้ กระบวนการ และแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนว
พระพุทธศาสนา เพื่อน�ำไปประยุกต์ในระดับนโยบาย องค์กร ชุมชน และปัจเจกบุคคล
1.7.6 การน�ำเสนอผลการศึกษาวิจัย การน�ำเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการพรรณนา
ความ (Descriptive Presentation) ประกอบภาพถ่ายและการพรรณนาความประกอบการ
บรรยายเหตุการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา
เพื่อให้เห็นศักยภาพของพระสงฆ์ในการพัฒนาสุขภาวะทางสังคม กระบวนการขับเคลื่อน
และสนับสนุนการด�ำเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในลักษณะของ
ภาคีการพัฒนาในสังคมไทย และเพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนาในพืน้ ที่ 20 จังหวัด โดยมุง่ เน้นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เพื่อผลักดันและให้ข้อเสนอ
เชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคม
ตามแนวพระพุทธศาสนาต่อคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนาในสังคมไทย

1.8 ผลที่ได้รับจากการศึกษา/ด�ำเนินการตามโครงการ

1. ได้มีการพัฒนาศักยภาพ บทบาท และกลไกการเรียนรู้และการท�ำงานพระสงฆ์
พระนิสติ และองค์กรทางพระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยที่มีการท�ำงานใน 45 จังหวัด จ�ำนวนพระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมจ�ำนวน
10,802 รูป/คน
2. ได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นและสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น การกิ จ การคณะสงฆ์
ตามนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในสังคมไทย ซึ่งส่งผลให้
ประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการหมูบ่ า้ นรักษาศีลจ�ำนวน 41,435,024 คน คิดเป็น ร้อยละ 63.04
ของประชากรในสังคมไทย
3. ได้มกี ารเปิดพืน้ ทีท่ างสังคมและการเรียนรูข้ องสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา ในพืน้ ที่
20 จังหวัดจ�ำนวนโครงการย่อยในพื้นที่จ�ำนวน 25 โครงการ
4. ได้มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาที่เป็นองค์รวม
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5. ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ
การเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาต่อคณะสงฆ์และ
ภาคีการพัฒนาในมิติของการพัฒนากาย จิต ปัญญา สังคม และการเรียนรู้เชิงพุทธในมิติของ
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม
6. ได้มีการพัฒนาชุดความรู้เรื่อง “ศีล 5 คุณค่าชีวิตและสังคม” แผ่นพับ โปสเตอร์ และ
เอกสารงานวิจัยในเชิงพื้นที่ให้กับประชาชนมากกว่า 100,000 ชุด เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้าน
การจัดการสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
7. ได้มกี ารพัฒนาฐานข้อมูลและสือ่ สาธารณะในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนว
พระพุทธศาสนาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเว็บไชต์ https://www.buddhistfordev.com/
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บทที่ 2

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

2.1 แนวคิดเรื่องศีล 5 ในพระพุทธศาสนา

หลักพระธรรมและพระวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงและบัญญัติไว้แล้ว เพื่อทรง
ประสงค์ให้เป็นตัวแทนของพระองค์ในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญส่งผลให้เกิด
ความด�ำรงคงมั่นอยู่ได้อย่างยั่งยืนของพระพุทธศาสนา และให้เกิดความสันติสุขของมวลมนุษย์
ในสังคมโดยรวม เมื่อกล่าวถึงพระวินัยในส่วนแห่งศีล โดยเฉพาะศีล 5 จัดเป็นข้อปฏิบัติสากล
ของมวลมนุษย์ หากมนุษย์สามารถอยู่คนเดียวตามล�ำพังในโลกนี้ได้ ศีลก็ไม่มีความจ�ำเป็น
แต่มนุษย์จำ� ต้องอยูร่ ว่ มกันเป็นหมูค่ ณะและหรือทีเ่ รียกว่าสังคม ศีลจึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ยวด
และมีความจ�ำเป็นส�ำหรับมนุษย์ทุกคน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข รวมถึงความปลอดภัย
ทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน และหากเราพิจารณาถึง “หลักการอยู่ร่วมกัน”1 เพื่อจะให้สังคมเกิด
ความสงบสุข มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการจัดการและคุ้มครองชีวิตที่ดีร่วมกัน ปราศจาก
การท�ำลาย ท�ำร้าย ลักขโมย ฆ่าข่มขืน ไม่มกี ารหลอกลวง จริงจัง จริงใจต่อกันและไม่มยี าเสพติด
มาท�ำร้ายตัวเราและลูกหลาน อาชญากรรมในสังคมมีน้อย เป็นสังคมที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
เป็นความยั่งยืนแห่งความสุขในสังคม (Stability of Happiness in Society) และเป็นสังคม
ที่เกื้อหนุนต่อ “การพัฒนาชีวิตที่งอกงาม”2

พระสุธีรัตนบัณฑิต. ศีล 5 คุณค่าชีวิตและสังคม. กรุงเทพมหานคร : โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา,
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560) หน้า 1-2.
2
วงศกร เพิ่มผล, “ศีล 5: มิติอารยธรรมสากล”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555), หน้า 22.
1
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“อะไร” คือ สิ่งที่จะท�ำให้สังคมแบบนี้เกิดขึ้นได้ ? กฎหมาย ศีลธรรม กติกาของสังคม
หรือการอยู่ในกรอบความเชื่อทางศาสนา ปราชญเมธี พระพุทธเจ้า ศาสดาของศาสนา
และลัทธิต่างๆ ต่างขบคิดถึง “ความเป็นจริง” ของมนุษย์และสิ่งต่างๆ ว่า ธรรมชาติของมนุษย์
นั้นมีพื้นฐานของ “ความเห็นแก่ตัว” และก็มองว่า “มนุษย์มีจิตส�ำนึกแห่งความดีงาม” ในตัว
เองด้วย ถ้าวันใด มนุษย์มีความเห็นแก่ตัวอาศัยความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นพื้นฐาน
วันนั้น มนุษย์ก็สามารถที่จะกระท�ำการใดๆ ที่เป็นฝ่ายอกุศลได้ เช่น ประหัต ประหาร ท�ำลาย
ท�ำร้าย ลักขโมย ฆ่าข่มขืน หลอกลวง หรือก่ออาชญากรรมได้ทุกอย่าง แต่ถ้าวันใด มนุษย์มี
จิตส�ำนึกแห่งความดีงาม อาศัยความเมตตา กรุณา และใช้สติปัญญาเป็นก�ำลังแห่งตน วันนั้น
มนุษย์สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามทั้งต่อตนเอง เพื่อนมนุษย์ สรรพสัตว์ และสรรพสิ่งได้อย่าง
น่าสรรเสริญ ความรัก ความสามัคคี ความเกื้อกูลต่อกัน ย่อมจะเกิดขึ้น เป็นสังคมแห่งความสุข
และความเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิติที่ดีร่วมกัน

ความหมายของศีล

จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับความหมายของศีลในทางพระพุทธศาสนา สามารถ
ประมวลมาน�ำเสนอได้ ดังต่อไปนี้
ศีลตามความหมายที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ว่าโดยความหมายแล้ว มีหลายนัย
ในประเด็นต่างๆ ดังพระบาลีเป็นต้นว่า “กึ สีลนฺติ เจตนา สีลํ เจตสิกํ สีลํ สํวโร สีลํ อวีติกฺกโม
สีลํ” แปลความว่า อะไรเป็นศีล คือ เจตนาเป็นศีล เจตสิกเป็นศีล ความส�ำรวมเป็นศีล ความ
ไม่ล่วงเป็นศีล3 หรือบางแห่งว่า “ปญฺจ สีลานิ ปาณาติปาตสฺส ปหานํ สีลํ เวรมณี สีลํ เจตนา
สีลํ สํวโร สีลํ อวีติกฺกโม สีลํ” แปลความว่า ศีล 5 ประการ คือ การละปาณาติบาต เป็นศีล
เวรมณีการงดเว้นเป็นศีล เจตนาเป็นศีล สังวรเป็นศีล การไม่ล่วงเป็นศีล4 ในขุททกนิกาย
ปฏิสัมภิทามรรคได้แสดงถึงเรื่องศีลว่าเป็นข้อปฏิบัติส�ำหรับฝ่ายคฤหัสถ์หรือคนทั่วไป โดยเน้น
ให้ส�ำรวมระวังและไม่ให้ก้าวล่วงละเมิดในทางกายกรรม 3 วจีกรรม 4 และมโนกรรม 3
ดังพระพุทธพจน์ว่า “ศีลเป็นที่ประชุมแห่งสังวร เป็นที่ประชุมแห่งการไม่ก้าวล่วง เป็นที่
ประชุมแห่งเจตนา อันเกิดในความเป็นอย่างนั้น ชื่อว่าศีล เพราะอรรถว่าส�ำรวมและไม่ก้าวล่วง
ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปิสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ
อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฐิ...”5 ก็หมายความว่า ศีล นั่นหมายถึงวินัย การให้ส�ำรวมระวัง
และเว้นระงับจากจากอกุศลกรรมบถ 10 นั่นเอง ดังค�ำบาลีที่ว่า “ตตฺถ อคาริกวินโย นาม
ทสอกุสลกมฺมปถวิรมณํ” แปลความว่า ในพากย์ ที่ชื่อว่าอคาริกวินัย คือ การงดเว้นจากอกุศล
กรรมบถ 10 6
ขุ.ป. (บาลี) 31/89/64., ขุ.ป. (ไทย ฉบับหลวง) 31/89/34.
ขุ.ป. (บาลี) 31/90/66., ขุ.ป. (ไทย ฉบับหลวง) 31/90/35.
5
ขุ.ป. (บาลี) 31/89/64-65., ขุ.ป. (ไทย ฉบับหลวง) 31/89/34.
6
ขุ.ขุ.อ. (บาลี) 25/5/117.
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ในฝ่ายบรรพชิตก็มีพระพุทธพจน์แสดงเรื่องศีลว่าเป็นสิกขาบทในไตรสิกขา ดังนี้ว่า
“ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีลส�ำรวมด้วยความส�ำรวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระ
และโคจร เห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย
ศีลขันธ์น้อย ศีลขันธ์ใหญ่ ศีลเป็นที่ตั้ง เป็นเบื้องต้น เป็นเครื่องประพฤติ เป็นความส�ำรวม
เป็นความระวัง เป็นบาท เป็นประธานแห่งความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกว่า
อธิศีลสิกขา”7 หรือในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จุฬนิเทส มีว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เป็นผู้มีศีลส�ำรวมในปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม้มี
ประมาณน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ศีลขันธ์แม้เล็ก ศีลขันธ์แม้ใหญ่ ศีลเป็น
ทีพ่ งึ่ เป็นเครือ่ งกัน้ เป็นความส�ำรวม เป็นความระวัง เป็นประมุข เป็นประทานแห่งความถึงพร้อม
แห่งกุศลธรรมทั้งหลาย นี้ชื่อว่า อธิศีลสิกขา”8 ทั้งนี้ ในกูฎทันตสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ก็มี
ข้อความทีแ่ สดงเกีย่ วกับศีลไว้เช่นกันว่า เป็นสิกขาบท โดยพระพุทธองค์ทรงประสงค์ให้สมาทาน
สิกขาบท 5 ข้อ เป็นข้อประพฤติปฏิบัติส�ำหรับการควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อย ดังมีพระพุทธ
พจน์ว่า “การที่บุคคลเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบททั้งหลาย คือ งดเว้นจากปาณาติบาต
งดเว้นจากอทินนาทาน งดเว้นจากกาเมสุมจิ ฉาจาร งดเว้นจากมุสาวาท งดเว้นจากการดืม่ นำ�้ เมา
คือสุราและเมรัยอันเป็นฐานแห่งความประมาท ดูกรพราหมณ์ นีแ้ หละเป็นยัญ ซึง่ ใช้ทรัพย์นอ้ ยกว่า
มีการตระเตรียมน้อยกว่า และมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญสมบัติ ทั้ง 3 ประการ
ซึ่งมีบริวาร 16 นี้ กว่านิตยทานอันเป็นอนุกูลยัญ กว่าวิหารทาน และกว่าสรณคมน์นี้”9
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ได้ให้ความหมายว่า ศีล คือ ความประพฤติ
ดีทางกายและวาจา การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ข้อปฏิบัติสำ� หรับควบคุมกายและวาจา
ให้ตั้งอยู่ในความดีงาม การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ปกติมารยาทที่สะอาดปราศจากโทษ
ข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว ข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้ดียิ่งขึ้น ความสุจริต
ทางกาย วาจา และอาชีพ มักใช้เป็นค�ำเรียกอย่างง่ายส�ำหรับค�ำว่า อธิศีลสิกขา10 ศีลในทาง
พระพุทธศาสนา ว่าโดยความหมายตามปทานุกรมและพจนานุกรม ก็หมายถึง ข้อบัญญัติ
ทางพระพุทธศาสนา เป็นธรรมชาติทคี่ นดีควรทรงไว้ให้มคี วามเป็นสภาวะทีป่ กติ เป็นวัตรอันดีงาม
ความส�ำรวมระวังท�ำให้รักษากายวาจาให้เรียบร้อย กล่าวคือเป็นข้อปฏิบัติส�ำหรับการควบคุม
กายวาจาให้ตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องดีงาม หรือเป็นข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้เกิด
ความประพฤติดี รวมถึงการประกอบอาชีพที่สุจริต
ขุ.ม. (บาลี) 29/46/45., ขุ.ม. (ไทย ฉบับหลวง) 29/46/36.
ขุ.จู. (บาลี) 30/92/24., ขุ.จู. (ไทย ฉบับหลวง) 30/92/20.
9
ที.สี. (บาลี) 9/234/187-188., ที.สี. (ไทย ฉบับหลวง) 9/234/166.
10
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 11,(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
2546), หน้า 245.
7
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ในขณะที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ก็ได้ทรงขยายความไว้
อีกว่า ศีล หรือสีละ คือ ปรกติ หมายเอาใจที่สงบเป็นปกติ ไม่คิดจะประพฤติล่วงตามนั้นๆ
เพราะฉะนั้ น การตั้ ง ใจรั ก ษาอาการมิ ใ ห้ ป ระพฤติ ชั่ ว เป็ น อาการของศี ล ตั้ ง ใจรั ก ษาไป
จนจิตใจเป็นปกติ ไม่คิดล่วงตัวศีล11 หมายความว่า ศีล ก็คือเจตนางดเว้นความชั่วทางกาย
วาจา รวมถึงทางใจด้วย เจตนางดเว้นทุจริตทางกาย วาจา ท่านเรียกว่า เจตนาศีล การงดเว้นจาก
มโนทุจริต 3 เรียกว่า เจตสิกศีล คือศีลที่เกี่ยวกับใจโดยตรง แม้ไม่ท�ำด้วยกาย วาจา ก็ท�ำให้
ศีลทางใจขาดได้12 ก็เพราะศีลเป็นตัวเจตสิกนั่นเอง ได้แก่ กุศลธรรม คือ ความไม่โลภ
ความไม่พยาบาท และความเห็นชอบ ของบุคคลผู้งดเว้นจากบาปธรรม มีปาณาติบาต เป็นต้น13
ดังนั้น ศีล จึงมีความหมายรวมถึงจิตที่เป็นปกติ จะไม่ถูกโลภะ โทสะ โมหะครอบง�ำและ
ชักพาไปท�ำความชั่วหรือท�ำความผิดได้ เมื่อจิตเป็นปกติ จะท�ำอะไรทางกาย ก็ย่อมจะไม่ท�ำ
ด้วยกายทุจริต เมื่อจะพูดอะไรทางวาจา ก็ไม่พูดด้วยวจีทุจริต เมื่อจะคิดเรื่องราวอะไรทางใจ
หรือทางมนะ ก็ไม่ติดเป็นมโนทุจริต เพราะฉะนั้น ใจจึงเป็นศีล ท�ำทางกาย กายก็เป็นศีล
ท�ำทางวาจา วาจาก็เป็นศีล ท�ำทางมนะหรือทางใจ มนะก็เป็นศีล คนที่รักษาศีลกันโดยมาก
รักษากันทางกาย ทางวาจา ไม่ถึงทางใจ และถึงอย่างนั้นก็ยังดีกว่าที่ไม่มีเสียเลย เพราะกายกับ
วาจาจะไม่ได้ท�ำการทุจริตต่างๆ อย่างที่ว่ารักษาศีลๆ ก็คือ ตั้งใจรักษาปกติของตน14
นักปราชญ์ดา้ นจิตวิญญาณในพระพุทธศาสนาอย่าง ท่านพุทธทาสภิกขุ ก็ได้ให้คำ� นิยาม
ศีลไว้ในมิติความเป็นปกติทางกาย วาจา และครอบคลุมถึงใจด้วยว่า ศีล ก็คือความเป็นปกติ
หรือปกติภาวะตามธรรมดา หมายความว่า ท�ำทุกอย่างอยูต่ ามหน้าทีท่ คี่ วรจะท�ำ แต่อยูใ่ นภาวะ
ปกติ คือไม่เดือดร้อน ไม่กระวนกระวาย ไม่ระส�่ำระสาย ไม่มีความสกปรกความเศร้าหมองใดๆ
เกิดขึ้น ว่าโดยเนื้อความ ศีล ก็หมายถึงระเบียบที่ได้บัญญัติขึ้นไว้ส�ำหรับประพฤติปฏิบัติกัน
เพื่อให้เกิดภาวะปกติขึ้นมาที่กายที่วาจา15 โดยให้เหตุผลว่า การปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการ
เป็นอยู่ทางภายนอกนั้น จะต้องอาศัยศีลเป็นเครื่องมือพัฒนาที่กายที่วาจา เพื่อให้เป็นกายวาจา
ที่น่าดู เมื่อศีลเป็นพื้นฐานแล้ว จิตจึงเป็นสมาธิได้ง่าย ถ้ามีศีลดี สมาธิก็มีได้ง่าย16 ดังนั้น ศีลจึง
น่าจะมีความหมายสัมพันธ์เชือ่ มโยงถึงด้านจิตใจด้วย สอดคล้องกับทัศนะของพระราชสีมาภรณ์
ที่ได้กล่าวไว้ว่า ศีล หมายถึง ปกติ คือ รักษากายและวาจาให้เป็นปกติ ไม่ให้พิกลพิการวิปริต
ผิดปกติของมนุษย์ ทั้งนี้ ศีล แปลว่า เย็น คือ เย็นใจส่งผลให้รักษากายวาจาให้เย็นไปด้วย
และศีล ก็แปลว่า หนัก คือ ท�ำให้ใจหนักแน่นเหมือนดังศิลาแท่งทึบ ไม่ไหวติงเพราะแรงลม
สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช, พระโอวาทธรรมบรรยาย เล่ม 1, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2522), หน้า 34.
วศิน อินทสระ, พุทธจริยาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ทองกราว, 2541), หน้า 14.
13
กองพุทธศาสนศึกษา ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือศีล 5, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557), หน้า 1.
14
ปิ่น มุทุกันต์, พุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535), หน้า 185.
15
พุทธทาสภิกขุ, ทาน ศีล ภาวนา, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์สุขภาพใจ, 2539), หน้า 56-57.
16
พุทธทาสภิกขุ, บรมธรรม, (กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์พระนคร, 2515), หน้า 5-6.
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ที่พัดมาจากทิศานุทิศ ฉันใด จิตใจของผู้มีศีล ก็หนักแน่นไม่หวั่นไหวในเพราะอิฏฐารมณ์และ
อนิฏฐารมณ์ที่มากระทบ17
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์โดดเด่น
ทางพระพุ ท ธศาสนาในยุ ค ต้ น กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ไ ด้ ท รงให้ ค� ำ นิ ย ามศี ล ไว้ ใ นมิ ติ ข องสั ง วร
และเจตนาว่า ศีล หมายถึง การส�ำรวมกาย วาจาให้เรียบร้อย18 อีกอย่างหนึ่ง พระองค์ทรง
หมายถึง เจตนาอันคิดจะระวังรักษาความประพฤติกาย วาจาให้เรียบร้อยดีงามปราศจากโทษ19
กล่าวคือความส�ำรวมระวังไม่ล่วงละเมิด จัดเป็นการรักษากาย และวาจาให้เรียบร้อย 20
ให้เป็นปกติตรงกันข้ามกับความไม่เรียบร้อยอันเป็นการผิดปกติ ซึ่งก็หมายเอาการงดเว้น
จากการท�ำความชั่วต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับความหมายในคัมภีร์วิสุทธิมรรคที่วสิน อินทสระ
ได้แสดงทัศนะสนับสนุนความหมายของศีลไว้ว่า เป็นเจตนาที่จะงดเว้นจากความชั่วหรือทุจริต
ส่วนท่านพระพุทธโฆษาจารย์ ได้น�ำเอาค�ำของพระสารีบุตรที่กล่าวไว้ในปฏิสัมภิทามรรค
คือ เจตนา เจตสิก ความระวัง และการไม่ล่วงละเมิดข้อห้าม แล้วมาอธิบายต่ออีกว่า ศีล ก็คือ
การงดเว้นจากกายทุจริต 3 วจีทุจริต 4 ชื่อว่า เจตนาศีล การงดเว้นจากมโนทุจริต 3 ชื่อว่า
เจตสิกศีล ความระวัง หรือสังวร ชื่อว่า สังวรศีล ท่านแบ่งเป็น 4 ได้แก่
(1) ปาฏิ โ มกข์ สั ง วร หมายถึ ง การส� ำ รวมระวั ง ในสิ ก ขาบทตามภู มิ ชั้ น ของตน
		 เช่น ศีล 5 เป็นศีลปาฏิโมกข์ของอุบาสก อุบาสิกา เป็นต้น
(2) สติสังวร ระวังกีดกันด้วยสติ
(3) ขันติสังวร คือระวังกีดกันด้วยบาปด้วยญาณ คือความรู้เท่าทัน
(4) วิริยะสังวร ระวังด้วยกีดกันบาปด้วยความเพียรพยายาม
ศีล หมายถึง ความประพฤติดีทางกายและวาจา การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย
ข้อปฏิบัติเพื่อควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม การรักษาปกติตามระเบียบวินัย
มารยาทที่ปราศจากโทษ ข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้ดียิ่งขึ้น ความสุจริตทางกายวาจา
และอาชีพ21
ศีล หมายถึง ความสะอาดที่ทวาร คือกายวาจา เป็นเครื่องหมายหรือธงชัยของศีล
เช่ น เดี ย วกั บ ควั น ขึ้ น จากที่ ใ ด เป็ น เครื่ อ งหมายให้ รู ้ ไ ด้ ว ่ า มี ไ ฟหรื อ ความร้ อ นอยู ่ ที่ นั่ น22
ซึ่งหมายความว่า ความรู้สึกที่ท�ำลายการทุศีลเสียได้ และความสามารถหมดจดจากโทษ
เป็นรสของศีล เช่นเดียวกับควันขึน้ จากทีใ่ ด เป็นเครือ่ งหมายให้รไู้ ด้วา่ มีไฟหรือความร้อนอยูท่ นี่ นั้
พระราชสีมาภรณ์, พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 1-10.
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์, นวโกวาท, พิมพ์ครั้งที่ 78, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2538), หน้า 1.
19
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมทางพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครัง้ ที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย,
2539), หน้า 437.
20
คูณ โทขันธ์, พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2545), หน้า 166.
21
สุวัฒน์ จันทรจ�ำนง, แก่นพุทธธรรม ฉบับอังกฤษ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, 2547), หน้า 209.
22
พระพุทธทาส อินทปัญโญ, ตามรอยพระอรหันต์, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์ดวงตะวัน, 2553), หน้า 202.
17
18
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ศีล หมายถึง การรักษากาย วาจาให้เรียบร้อย และยังหมายถึงข้อปฏิบัติส�ำหรับ
ควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ปกติมารยาท
ทีส่ ะอาดปราศจากโทษ ข้อปฏิบตั ใิ นการเว้นจากความชัว่ ข้อปฏิบตั ใิ นการฝึกกายวาจาให้ดยี งิ่ ขึน้
ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ23
ความหมายของศี ล 5 ในทั ศ นะของนั ก วิ ช าการพระพุ ท ธศาสนา มี ค วามหมาย
ที่ครอบคลุมถึงการแสดงออกทั้งทางกาย วาจา และใจด้วย ดังนี้ว่า ศีล หมายถึง การมีปกติ
ในการกระท�ำทางกายที่สุจริต การพูดทางวาจาที่สุจริต รวมถึงความรู้สึกนึกคิดทางใจที่สุจริต
ซึง่ ก็หมายถึงว่า ศีลเป็นข้อปฏิบตั เิ พือ่ ควบคุมรักษากิรยิ าทางกาย วาจาให้เรียบร้อย ไม่กอ่ ให้เกิด
ความเดือดร้อนทั้งต่อตนเองและคนอื่น ซึ่งเป็นการฝึกอบรมและพัฒนาทางกาย วาจาให้สงบ
เรียบร้อย รวมถึงสามารถส่งผลให้เกิดความสงบทางจิตใจได้ด้วย นับว่าเป็นจริยศาสตร์เบื้องต้น
คือข้อปฏิบตั พิ นื้ ฐานส�ำหรับควบคุมกายวาจาให้ตงั้ อยูใ่ นความดีงามอย่างปกติ ทัง้ เป็นภาวะทีจ่ ติ
เป็นปกติไม่ถูกกิเลสทั้งหลาย มีโลภะ เป็นต้น ครอบง�ำและชักพาให้กระท�ำความชั่วต่างๆ

ศีล 5 คืออะไร

ศีล 5 เป็นบทบัญญัติพื้นฐานของพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความดีงาม
ต่อบุคคลและสังคม โดยมีนัยต่างๆ ดังนี้
1) ศีล 5 คือ “บทบัญญัติพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม” การล่วงละเมิดศีล
ก็คือ การละเมิดต่อหลักการอยู่ร่วมกันของสังคม เพราะเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
ให้เดือดร้อน การอยู่ร่วมกันในสังคมจึงต้องมีหลักการพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน
2) ศีล 5 คือ “หลักประกันของชีวิต” ผู้ที่รักษาศีลย่อมมีหลักประกันความมั่นคง
ของชีวิต เมื่อเราไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน ไม่มีการเบียดเบียน ไม่ฆ่า ไม่ท�ำร้าย
ไม่ลักขโมย ย่อมจะได้ชื่อว่า รักษาชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัว ความมีสัจจะ มิตรภาพ และ
สติปัญญาของตนเอง
3) ศีล 5 คือ “หลักมนุษยธรรม” บุคคลผู้ที่รักษาศีล 5 ย่อมจะท�ำให้มีความเป็นมนุษย์
ใน ตนเองสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่นในการประกอบกิจกรรมการงานของตนเอง
4) ศีล 5 คือ “จิตส�ำนึกแห่งความดีงาม” เนื่องจากศีลมาจาก “เจตนา” ความตั้งใจ
ที่จะงดเว้นจากการประพฤติที่ไม่ดีงามทั้งหลาย เช่น กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต และ
เป็นเจตนาแห่ง ความส�ำรวมระวังเพื่อปิดกั้นหนทางความชั่วร้ายที่เกิดจากการเบียดเบียน
ซึ่งกันและกัน
5) ศีล 5 คือ “ความรักในตนเองและเพื่อนมนุษย์” ศีล 5 นั้น เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์
และมวลมนุษย์ช่วยกันบัญญัติขึ้นมา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข จากสามัญส�ำนึกที่รู้ว่า
23

อ้างแล้ว, คู่มือศีล 5, หน้า 1.
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เมื่อเรามีความรักตนเอง ต้องการความสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คนอื่นก็ย่อมมี
ความรู้สึกเช่นเดียวกับเรา ด้วยเหตุนี้ ศีล 5 จึงเป็นความรักในตนเองและเพื่อนมนุษย์
6) ศีล 5 คือ “การสร้างสันติภาพสากล” ความไม่สงบสุขในโลกส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเมิดในกฎเกณฑ์ของมนุษย์ที่พยายามประหัตประหาร ท�ำร้ายซึ่งกันและกัน ผนวกกับ
ความสงบสุขในใจของบุคคลไม่มี สันติภาพจึงเกิดขึ้นได้ยาก หากสังคมใดมีศีล มีเหตุมีผล รู้จัก
ยับยั้งชั่งใจ สันติภาพในใจของบุคคลและของโลกย่อมจะเกิดขึ้น
7) ศีล 5 คือ “เครื่องบ่งชี้ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์” มนุษย์ที่ยังเบียดเบียน ท�ำร้าย
ล่วงละเมิดซึ่งกันและกัน จะมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่ไหน คนที่มีศีล มีปกติแห่งการ
ประพฤติดีปฏิบัติชอบแห่งตนในแนวทางที่เหมาะสมจึงมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่แท้ได้
8) ศีล 5 คือ “คุณธรรมพืน้ ฐานของสังคม” เพราะเป็นเครือ่ งช่วยควบคุมกาย และวาจา
ของมนุษย์ให้เรียบร้อย เพือ่ ให้มนุษย์อยูร่ ว่ มกันในสังคมอย่างสงบสุข หากมีผใู้ ดล่วงละมิดศีลข้อใด
ข้อหนึ่ง แล้ว ก็จะแสดงพฤติกรรมหรือการกระท�ำที่ผิดปกติของมนุษย์โดยทั่วไปออกมา ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายเกิดความเดือดร้อนทั้งต่อตนเอง หมู่คณะ และสังคมส่วนรวม

ศีล 5 ในกรอบของสิกขาบท (ที่บุคคลพึงรักษา)

ศีลในฐานะที่เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของบุคคลและสังคม มีหลายข้อที่บุคคล
จะพึงรักษาซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนาเรียกว่า “สิกขาบท” มี 5 ข้อ ประกอบด้วย
1) ศีลข้อที่หนึ่ง การมีเจตนางดเว้น จากการไม่ท�ำลายชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย มีความ
ประพฤติหรือมีการด�ำเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นและสรรพสัตว์ทางด้านชีวิต
ร่างกาย ไม่ฆา่ ท�ำลายชีวติ หรือว่าจ้างผูอ้ นื่ กระท�ำ และไม่เลีย้ งชีพด้วยอาชีพทีร่ นุ แรงต่อสรรพสัตว์
และเพื่อนมนุษย์ การมีศีลข้อนี้ถือว่าเป็นการประกันชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นการฝึกฝนความมีเมตตา
กรุณาให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง (ปาณาติปาตา เวรมณี)
2) ศีลข้อที่สอง การมีเจตนางดเว้น จากการไม่ถือเอาของที่เขามิได้ให้ ไม่ลักขโมย
มีความประพฤติหรือมีการด�ำเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นทางด้านทรัพย์สินและ
กรรมสิทธิต์ า่ งๆ ทีบ่ คุ คลอืน่ ถือครองอยู่ หลีกเลีย่ งจากการกระท�ำตนให้รำ�่ รวยมัง่ คัง่ ขึน้ บนความ
ทุกข์ยากของชีวติ บนโลกโดยมีเจตนาไม่บริสทุ ธิ์ การมีศลี ในข้อนีถ้ อื ว่าเป็นการประกันทรัพย์สนิ
เป็นพัฒนาความซื่อสัตย์ สุจริตขึ้นในตนเองและสร้างประโยชน์สุขของตนและสังคม บนความ
เคารพในสิทธิของกันและกัน (อทินนาทานา เวรมณี)
3) ศีลข้อที่สาม การมีเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกามารมณ์
ไม่ล่วงละเมิด ข่มขืน ขืนใจบุคคลที่ไม่ยินยอมพร้อมใจและบุคคลผู้ที่พ่อ-แม่หรือญาติผู้ใหญ่
ยังให้การคุ้มครอง (ผู้เยาว์) มีความประพฤติหรือมีการด�ำเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียน
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ผู้อื่นทางด้านคู่ครองบุคคลที่รักหวงแหน ไม่ผิดประเพณี ไม่นอกใจคู่ครองของตน การมีศีลข้อนี้
ถือว่าเป็นการประกันครอบครัว (กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี)
4) ศีลข้อที่สี่ มีความตั้งใจงดเว้นจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง ยุแยง ส่อเสียด
ในทางเสียหาย มีความประพฤติหรือการด�ำเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจา
ที่ไม่เป็นจริง ไม่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ตัดผลประโยชน์หรือแกล้งท�ำลาย การมี
ศีลข้อนี้ถือว่าเป็นการประกันเครดิตทางสังคม (มุสาวาทา เวรมณี)
5) ศีลข้อที่ห้า มีเจตนางดเว้น จากการเสพสิ่งของมึนเมา คือ สุรา ยาเสพติด อันเป็น
ที่ ตั้ ง แห่ ง ความประมาท มี ค วามประพฤติ ห รื อ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ที่ ป ราศจากความประมาท
พลั้งพลาดมัวเมาเนื่องจากการใช้สิ่งเสพติดที่ท�ำให้เสียสติปัญญา การมีศีลข้อนี้ถือว่าเป็นการ
ประกันสติปัญญาแห่งตน (สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี)

อานิสงส์และประโยชน์ของการรักษาศีล 5

นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาหลายท่าน ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของศีล 5 ไว้ โดยจ�ำแนก
ให้เห็นรายละเอียดต่างๆ เพื่อง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ประมวลมาพอเป็น
สังเขป ดังต่อไปนี้
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้ตรัสถึงเรือ่ งอานิสงส์
ของศีล 5 ไว้ว่า
“ผูท้ รี่ กั ษาศีลข้อที่ 1 เมือ่ เกิดเป็นมนุษย์กจ็ ะท�ำให้มพี ลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคภัย
อายุยนื ยาวไม่มศี ตั รูเบียดเบียนให้ตอ้ งบาดเจ็บไม่มอี บุ ตั เิ หตุตา่ งๆ ทีจ่ ะท�ำให้บาดเจ็บหรือสิน้ อายุ
เสียก่อน
ผู้ที่รักษาศีลข้อที่ 2 เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ย่อมท�ำให้เกิดในตระกูลที่ร�่ำรวยการท�ำมา
หาเลี้ยงชีพมักจะประสบช่องทางที่ดีมั่งมีทรัพย์สมบัติไม่วิบัติหายนะไปด้วยกันต่างๆ เช่น
อัคคีภัย วาตภัย โจรภัย ฯลฯ
ผู้ที่รักษาศีลข้อที่ 3 เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็จะประสบโชคดีในความรักมักได้พบรัก
ที่แท้จริงจัง จริงใจไม่อกหัก มีบุตรธิดาก็ว่านอนสอนง่าย ไม่ดื้อด้านไม่ถูกผู้อื่นหลอกหลวง
ฉุดคร่าอนาจารไปท�ำให้เสียหายบุตรธิดาย่อมเป็นอภิชาตบุตรซึ่งจะน�ำชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูล
ผู้ที่รักษาศีลข้อที่ 4 เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ จะท�ำให้เป็นผู้ที่มีสุ่มเสียงไพเราะ พูดจามีน�้ำ
มีนวล ชวนฟังมีเหตุผลชนิดที่เป็น พุทธวาจา มีโวหารปฏิภาณ ไหวพริบในการเจรจา จะเจรจา
ความสิ่งใดก็มีผู้เชื่อฟัง และเชื่อถือสามารถว่ากล่าว สั่งสอนบุตรธิดา และศิษย์ให้อยู่ในโอวาท
ที่ดีได้
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ผูท้ รี่ กั ษาศีลข้อที่ 5 เมือ่ เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผูท้ มี่ สี มองประสาทปัญญาความคิดแจ่มใส
จะศึกษาเล่าเรียนสิ่งใดก็แตกฉานและทรงจ�ำได้ง่าย ไม่หลงลืมฟั่นเฟือน เลอะเลือน ไม่เสียสติ
วิกลจริต ไม่เป็นโรคสมองโรคประสาท ไม่ปัญญาทราม ปัญญาอ่อนหรือปัญญานิ่ม”24
พระพุทธโฆษาจารย์ ได้พรรณนาอานิสงส์ของศีล 5 ไว้ในคัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรค ซึง่ เป็นคัมภีร์
ที่ส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา ไว้ดังนี้
(1) ศีลเป็นที่พึ่งของกุลบุตรในศาสนา หากขาดแล้วกุลบุตรก็จะขาดที่พึ่ง
(2) ศีลย่อมช�ำระมลทินของสัตว์โลกได้
(3) ศีลมีความเย็น ระงับความเร่าร้อนของสัตว์โลก ซึ่งลมเจือฝนหรือแก่นจันทร์แดง
		 สร้อยคอมุกดา แก้วมณี ก็ระงับไม่ได้
(4) กลิ่นของศีล ฟุ้งขจรไปได้ทั่วสารทิศทั้งทวนลมตามลมไม่มีกลิ่นใดเสมอ
(5) เป็นบันไดขึ้นสู่สวรรค์ หรือเป็นประตูเข้าไปสู่พระนครคือพระนิพพาน
(6) เป็นเครื่องประดับที่สวยงามของนักพรต แม้พระราชาผู้ประดับตกแต่งด้วยมุกดา
		 และแก้วมณีก็ไม่งามเท่า
(7) ศีลย่อมก�ำจัดภัยต่างๆ เช่น การต�ำหนิติเตียนตนเองได้ เป็นต้น
(8) ศีลท�ำใช้มีชื่อเสียง และท�ำความร่าเริงบันเทิงใจให้กับผู้มีศีลได้ทุกเวลา25
อนึ่ง พระพุทธโฆษาจารย์ได้พรรณนาอานิสงส์ของศีลไว้ว่า ภิกษุผู้มีศีลสมบูรณ์ ย่อมได้
รับอานิสงส์ ดังต่อไปนี้
(1) ศีลของภิกษุใดหมดมลทินดีแล้ว การทรงบาตรและจีวรของท่านรูป ย่อมเป็น
		 กิริยา ที่น่าเลื่อมใส บรรพชาของท่านก็มีผล
(2) หทัยของภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ ย่อมไม่หยั่งลงสู่ภัยมีการต�ำหนิติเตียนตนเองเป็นต้น
		 ดุจพระอาทิตย์ไม่ลงสู่ความมืดฉะนั้น
(3) ภิกษุเมื่องดงามในป่าคือ พระศาสนา ก็ย่อมเป็นคนงามด้วยความถึงพร้อมแห่งศีล
		 ดุจพระจันทร์เมื่องามในท้องฟ้า ก็ย่อมงามเพราะความพร้อมของรัศมีฉะนั้น
(4) กลิ่นกายของภิกษุผู้มีศีล ท�ำความชื่นบานแก่พวกเทวดาได้ กลิ่นศีลครอบง�ำกลิ่น
		 ของคันธชาติทุกชนิด ฟุ้งขจรไปได้ตลอดสิบทิศอย่างไม่ติดขัด
(5) เครื่องสักการะที่คนน�ำมาถวายแม้จ�ำนวนน้อย ย่อมมีผลมาก ฉะนั้นท่านผู้บริสุทธิ์
		 จึงเป็นดุจภาชนะรองรับเครื่องสักการบูชา
24
25

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, วิธีสร้างบุญบารมี, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์นพรัตน์, 2548), หน้า 19-22.
พระพุทธโฆสเถระ, วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส ปฐโม ภาโค, หน้า 11-12.
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(6) อาสวะหรือเครื่องมัวหมองต่างๆ ที่มีในชาติปัจจุบัน ย่อมไม่มาเบียดเบียนท่านผู้มี
		 ศีลท่านยังขุดรากเหง้าความทุกข์ในสัมปรายภพได้อีกด้วย
(7) ท่านผูม้ ศี ลี ย่อมได้ประสบสมบัตขิ องมนุษย์ สมบัตขิ องเทวดาทีต่ นปรารถนาได้ไม่ยาก
(8) ใจของท่านผู้มีศีลสมบูรณ์ ย่อมแล่นไปสู่พระนิพพานที่สงบสุขสุดยอด26
พระพุทธโฆษาจารย์ ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของศีลไว้ในสีลานุสสติว่า “ก็แล ภิกษุ
ผู้ประกอบเนืองๆ ซึ่งสีลานุสสติ (ย่อมได้รับอานิสงส์) ดังนี้”
(1) เป็นคนมีความเคารพในสิกขา
(2) เป็นคนมีความประพฤติเหมาะสม
(3) เป็นคนไม่ประมาทในการปฏิสันถาร
(4) เป็นคนมากไปด้วยปีติ และปราโมช
(5) เป็นคนปราศจากภัย มีการติเตียนตนเอง เป็นต้น
(6) มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายมาตรว่าเล็กน้อย
(7) ได้รับความไพบูลย์แห่งคุณ มีศรัทธา เป็นต้น
(8) เมื่อยังไม่ได้บรรลุคุณอันยิ่งขึ้นไป ย่อมมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า27
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งเป็นพระสงฆ์ผู้แตกฉานในการปฏิบัติกรรมฐาน ได้กล่าวถึง
อานิสงส์ของศีลไว้ 5 ประการ คือ
(1) ท�ำให้อายุยืนปราศจากโรคภัยเบียดเบียน
(2) ทรั พ ย์ ส มบั ติ ที่ อ ยู ่ ใ นความปกครอง มี ค วามปลอดภั ย จากโจรผู ้ ร ้ า ย มาราวี
		 เบียดเบียน ท�ำลาย
(3) ระหว่างลูกหลานสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่มีผู้คอยล่วงล�้ำกล�้ำกราย
		 ต่างครองคู่กันอยู่ด้วยความเป็นสุข
(4) พูดอะไรมีผู้เคารพเชื่อถือค�ำพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะด้วยสัตย์ ด้วยศีล
(5) เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาดไม่หลงลืมสติ28
ส่ ว นนั ก ปราชญ์ ผู ้ เ ป็ น พุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ มี ค วามรู ้ ท างพระพุ ท ธศาสนา เช่ น
พันเอกปิ่น มุทุกันต์ ได้แสดงอานิสงส์แห่งการรักษาศีล 5 คือ ผลดีที่ผู้รักษาศีล 5 จะพึงได้รับ
อย่างแน่นอนปรากฏตามค�ำบาลีที่พระผู้ให้ศีลจะกล่าวทุกครั้งเมื่อให้ศีลจบลง ดังนี้
เรื่องเดียวกัน, หน้า 72.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 285.
28
อาภากร ปัญโญ, “ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการรักษาศีลห้าของเยาวชนเทศบาลต�ำบลวังดิน จังหวัดล�ำพูน”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, 2557), หน้า 26.
26
27
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“สีเลน สุคตึ ยนฺติ สีเลน โภคสมฺปทา สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ”29 ถอดความได้ว่า
		
(1) สุคตึ ยนฺติ ท�ำให้เข้าถึงคติที่ดี ไม่ตกไม่สู่ที่ชั่ว
		
(2) โภคสมฺปทา ท�ำให้ได้โภคสมบัติ ไม่ตกไปสู่ความวิบัติ
		
(3) นิพฺพุตึ ยนฺติ ท�ำให้ถึงความดับทุกข์
ส่วนสุชพี ปุญญานุภาพ นักปราชญ์ผเู้ ชีย่ วชาญทางพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงอานิสงส์
ของศีลที่เกิดขึ้นในมิติสังคมสงฆ์ท่ีมีศีลเสมอกันตามหลักสาราณียธรรม โดยจะมีการปฏิบัติ
เสมอกัน ทางกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อย่างมีเมตตาต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลังว่า
“แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงปวารณาให้ภิกษุทั้งหลายทักท้วงการกระท�ำทางกายและวาจา
กับพระองค์ได้” ศีลเป็นศูนย์รวมก�ำลังอย่างเลิศ ศีลเป็นเสบียงทางอย่างสูงสุด ศีลเป็นผู้น�ำ
ทางอย่างประเสริฐ
นอกจากนี้ ยังมีการรักษา บ�ำบัด และป้องกันโรคร้ายหรืออันตรายที่จะเกิดกับชีวิต
“ศีลเปรียบด้วยยาดับพิษไข้ เปรียบด้วยยาระงับโรค เปรียบด้วยน�้ำที่เย็นใส เปรียบด้วย
แก้วมณี เปรียบด้วยเรือ เปรียบด้วยเกวียน เปรียบด้วยลม เปรียบด้วยฝนห่าใหญ่ เปรียบด้วย
อาจารย์ เปรียบด้วยผู้ชี้ทาง”30 ศีลเป็นเครื่องประดับตกแต่งร่างกาย วาจา ใจ ท�ำให้ผู้มีศีลเกิด
ความงดงาม มีเสน่ห์ ท�ำให้คนระดับเดียวกันเกิดความรักใคร่และนับถือ ผู้ใหญ่มีความเมตตา
สงสาร ผู้น้อยกว่าเกิดความเคารพรักศรัทธา มี 3 ลักษณะ31 ได้แก่
(1) เป็นสะพานอันมีศักดิ์ใหญ่ หมายถึง แนวทางด�ำเนินชีวิตอันดีงาม เพื่อให้ข้ามพ้น
		 จากอกุศลธรรมทั้งปวง32
(2) เป็นกลิ่นไม่มีกลิ่นอื่นยิ่งกว่า หมายถึง ความดีงามที่ล่องลอยขจรขจายไปทั่ว
		 ทุกสารทิศ เป็นที่ยกย่องศรัทธาและเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป
(3) ศีลเป็นเครื่องส�ำอางอันประเสริฐ หมายถึง สิ่งที่น�ำมาประดับตกแต่งร่างกายและ
		 จิตใจให้สวยงาม
อานิสงส์ของศีล มีลกั ษณะพิเศษอีกอย่างหนึง่ คือ เป็นเครือ่ งมือในการสร้างความสมาน
สามัคคีของหมู่คณะหรือสังคม ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “สีลสามัญญตา” หมายถึง การที่
คนในสังคมมีระเบียบปฏิบัติที่เสมอเหมือนกัน น�ำมาซึ่งความสุจริตต่อกัน “เป็นหลักปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความผาสุกและสงบสุขเนื่องด้วยสังคมเป็นส่วนใหญ่”33
ปิ่น มุทุกันต์, แนวสอนธรรมะตามหลักสูตรนักธรรมตรี, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539), หน้า 427.
พ.พันธุเสนา และธวัช เฟื่องประภัสสร์, คลังปริยัติ, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2552), หน้า 328.
31
เรื่องเดียวกัน, หน้า 90.
32
สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระพุทธศาสนากับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย,(กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552), หน้า 30.
33
พุทธทาสภิกขุ, คู่มือมนุษย์ ฉบับปฏิบัติธรรม, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, 2549), หน้า 76.
29
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ดังนั้น ศีลจึงมีอานิสงส์ที่พิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ เป็นคุณสมบัติของผู้น�ำ ท�ำให้เกิด
ความมั่นใจและองอาจ เป็นสิ่งป้องกันตัว ไม่ให้บาปอกุศลกรรมทั้งหลายสามารถท�ำลายได้ คือ
(1) สีลํ พลํ อปฺปฏิมํ	 เป็นก�ำลังไม่มีที่เปรียบ
(2) สีลํ อาวุธมตฺตํ	
ศีลเป็นอาวุธอันคม
(3) สีลํ อาภรณํ เสฏฺฐํ	 ศีลเป็นอาภรณ์อย่างประเสริฐ
(4) สีลํ กวจมพฺภุตํ	
ศีลเป็นเกราะอย่างน่าอัศจรรย์34
เมื่อกล่าวถึงอานิสงส์ จะเห็นได้ว่า ศีลถือเป็นไตรสิกขาข้อแรกที่พระพุทธศาสนา
แนะน�ำให้ประพฤติปฏิบัติ ทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม การด�ำเนินชีวิตภายใต้กรอบแห่ง
ศีล 5 ถือเป็นศีลขั้นมูลฐานที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ เพื่อใช้เป็นบันไดที่จะน�ำไปสู่การสร้าง
คุณค่าทางจิตวิญญาณในระดับสูงต่อไป พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเถรวาทถือว่าหากปราศจาก
การรักษาศีลแล้ว “การท�ำสมาธิในระดับสัมมาสติและสัมมาสมาธิจะไม่สามารถบรรลุได้เลย
เพราะศีลและสมาธิคือทางน�ำไปสู่ปัญญา เมื่อไม่สามารถมีสัมมาสมาธิก็ย่อมไม่บรรลุปัญญา
อันรู้แจ้งในสภาวธรรมสูงสุดได้อย่างสมบูรณ์”35
โดยสรุปการรักษาศีล 5 ตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่า เป็นวิธีการท�ำบุญอย่างหนึ่ง
เพราะทุกครั้งที่บุคคลมีความตั้งใจงดเว้นจากความชั่ว ตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน
ย่อมจะเกิดจิตส�ำนึกแห่งความดีงาม เกิดความเมตตาขึ้นมาในใจ เป็นการช�ำระจิตใจของตนเอง
ให้สะอาดบริสุทธิ์ การรักษาศีลจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจให้บริสุทธิ์ดีงามยิ่งขึ้น
ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงอานิสงส์ของการรักษาศีลไว้ 5 ประการ คือ
1. ย่อมได้โภคทรัพย์สมบัตมิ ากมาย ผูท้ รี่ กั ษาศีลย่อมได้โภคทรัพย์ทมี่ าจากการประพฤติ
ปฏิบตั อิ นั ดีงามของตนเอง เช่น บิดา-มารดาย่อมมอบทรัพย์สมบัตใิ ห้ องค์กร หน่วยงานย่อมมอบ
หมายการงานที่เหมาะสมให้ด�ำเนินการเพราะเชื่อมั่นในความสุจริต โปร่งใส ที่ส�ำคัญผู้ที่มีศีล
ย่อมรักษาทรัพย์สมบัติของตนเองได้อย่างดีเพราะมีก�ำลังแห่งสติปัญญาของตนเอง
2. ชือ่ เสียงอันดีงามย่อมขจรขจายไป บุคคลผูท้ มี่ ศี ลี มีความประพฤติทดี่ งี าม คนทัง้ หลาย
จึงชืน่ ชมยินดีเป็นทีร่ กั ทีพ่ อใจของบุคคลรอบข้าง บุคคลเหล่านัน้ ย่อมกล่าวถึงสิง่ ดีงาม คุณธรรม
และความประทับใจที่ได้รับ ความดีนี้เองย่อมเป็นที่แพร่หลายออกไป
3. มีความองอาจเมื่อไปสู่ท่ามกลางผู้คน ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ มีความภาคภูมิใจ
ในความดีงามของตน มีใจเป็นปกติ ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครรู้กรรมชั่วของตน ดังนั้น
จึงองอาจในทามกลางผู้คนที่ทุจริต
4. ไม่เป็นผู้หลงสติในขณะเสียชีวิต คนมีศีลย่อมมีสติสมบูรณ์อันเนื่องมาจากการได้
ฝึกสติอยู่เสมอๆ เพราะเมื่อจะกระท�ำสิ่งใดก็ตามต้องคอยระมัดระวังไม่ให้ผิดศีล เมื่อถึงคราว
34
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อ้างแล้ว, คลังปริยัติ, หน้า 174.
อ้างแล้ว, แก่นพุทธธรรม ฉบับอังกฤษ-ไทย, หน้า 209.
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หมดอายุขัย ย่อมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ เพราะรู้และได้เห็นการกระท�ำอันดีงามจากการ
รักษาศีลของตนเอง
5. หลังจากเสียชีวิต ย่อมเข้าถึงสุคติ เพราะได้มีความประพฤติดีงาม มีกรรมดี ท�ำให้
จิตผ่องใส ย่อมไปสู่โลกหน้าในภพภูมิอันเป็นสุข คือ สุคติภูมิ
อานิสงส์ของศีล 5 คือ การรักษาชีวิตให้ยืนยาว รักษาทรัพย์สมบัติให้มั่นคง รักษา
ครอบครัวให้อบอุ่น รักษาสัจจะและมิตรภาพให้ยั่งยืน รักษาสติปัญญาของตนเองให้สมบูรณ์
และเป็นเครือ่ งป้องกันตนเองจากความทุกข์เข้าถึงความสุขได้มากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ศีลจึงมีประโยชน์
และอานิสงส์แก่ผู้ที่รักษาศีลตลอดกาลนาน

แนวทางการรักษาศีล 5

ในทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงวิธกี ารรักษาศีล 5 ว่า สามารถปฏิบตั ไิ ด้ในชีวติ ประจ�ำวัน
ด้วยมีความเชื่อว่า มนุษย์เรามี “เจตจ�ำนง” ในการด�ำเนินชีวิต โดยปกติเราก็มี การคิด การพูด
การท�ำ ซึ่งมาจากเจตนาภายในของเราอยู่แล้ว ดังนั้น การมีความตั้งใจว่า จะไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนทั้งทางกาย วาจา และสติปัญญา ก็ถือว่า เป็นการรักษาศีลแล้ว
ดังนั้น การรักษาศีล 5 ก็คือการมีเจตนาหรือความตั้งใจที่จะไม่ประพฤติในทางเสียหาย
ต่อชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัวหรือบุคคลที่อ่อนแอ ตั้งใจในการรักษาค�ำพูด มีสัจจะ และลดเว้น
กับสิ่งของมึนเมา ยาเสพติด ที่ท�ำให้สูญเสียก�ำลังแห่งสติปัญญาของตน ในทางพระพุทธศาสนา
กล่าวถึงการรักษาศีลว่า จะต้องประกอบเจตนาทีแ่ รงกล้า เพือ่ งดเว้นจากการกระท�ำผิดในสิกขาบท
ทั้ง 5 ข้อ โดยใช้หลัก “วิรัติ” หรือหลักการเว้นจากการท�ำชั่ว การทุจริต 3 ประการ คือ
1) สมาทานวิรัติ คือ การงดเว้นด้วยการตั้งใจที่จะรักษาศีลในข้อนั้นๆ ตั้งใจสมาทาน
เพื่อจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ การประหัตประหาร ท�ำร้าย ลักขโมย ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้ที่
อ่อนแอ ไม่ยินยอม ตั้งใจที่จะรักษาค�ำพูด การละเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นเหตุที่ตั้งของ
ความประมาท
2) สัมปัตตวิรัติ คือ การงดเว้นการกระท�ำความชั่วในสถานการณ์ซึ่งหน้า เมื่อมีความ
ตั้งใจที่จะงดเว้นรักษาศีลแล้ว แต่เมื่อบุคคลเราพบเจอกับสิ่งยั่วยุ หรือประสบกับสิ่งซึ่งหน้าที่
จะก่อให้เกิดการล่วงละเมิดศีล 5 แล้ว ก็ยังมีความตั้งใจมั่นที่จะไม่กระท�ำให้เกิดความเสียหาย
ต่อชีวิต ทรัพย์สิน นั้นๆ ถือว่าเป็นรักษาศีลที่มั่นคงยิ่งขึ้น มีจิตใจที่มั่นคงในการรักษาศีล
3) สมุจเฉทวิรตั ิ คือ การละเว้นการล่วงละเมิดในศีล 5 อย่างเด็ดขาด งดเว้นจากความชัว่
ทั้งปวงได้ ไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าและลับหลัง มีจิตใจเมตตา มีสติปัญญาในการด�ำเนินชีวิตอย่าง
สม�่ำเสมอ จนถึงขั้นสามารถขจัดกิเลสที่เป็นเหตุแห่งความชั่วนั้นๆ ได้ ไม่มีความคิดที่จะ
ประกอบกรรมชัว่ หรือการละเมิดศีลต่างๆ ได้เลย การรักษาศีล 5 ใน 3 ระดับดังกล่าว ย่อมน�ำพา
บุคคลไปสู่การสร้างความดีงามยิ่งขึ้น ดังภาพแสดงขั้นตอนการรักษาศีล 5 ตามหลักวิรัติ 3 ดังนี้

ทั้งปวงได้ ไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าและลับหลัง มีจิตใจเมตตา มีสติปัญญาในการดาเนินชีวิตอย่างสม่าเสมอ
จนถึงขั้นสามารถขจัดกิเลสที่เป็นเหตุแห่งความชั่วนั้นๆ ได้ ไม่มีความคิดที่จะประกอบกรรมชั่วหรือ
ามแนวพระพุ
32 การเสริ
การละเมิ
ดศีมลสร้ต่าางสุงๆขภาวะและการเรี
ได้เลย การรัยนรูก้ตษาศี
ล 5 ในทธศาสนา
3 ระดับดังกล่าว ย่อมนาพาบุคคลไปสู่การสร้างความดี
งามยิ่งขึ้น ดังภาพแสดงขั้นตอนการรักษาศีล 5 ตามหลักวิรัติ 3 ดังนี้

ขั้นตอนการรักษาศีล 5 ตามหลักวิรัติ 3

ขั้นตอนการรักษาศีล 5 ตามหลักวิรัติ 3

(ขั้นที่ 3 สมุจเฉทวิรัติ)

(ขั้นที่ 2 สัมปัตตวิรัติ)
(ขั้นที่ 1 สมาทานวิรัติ)
มีความเจตนาตัง้ ใจว่าจะรักษาศีล ละ
เว้นความไม่ดงี ามต่อชีวติ และสังคม
ผลลัพธ์ : เพื่อสามารถดารงชีวิต
ท่ามกลางสังคมที่มีกฎเกณฑ์
อยู่ในโลกที่ดีร่วมกับสังคมได้

มีเจตนาแน่วแน่ ปรารถนาดีให้
ความเจริญต่อชีวิตและสังคม
ผลลัพธ์ : มีความสุขจากการได้
ทาความดี มีความเกื้อกูลต่อ
สังคม มีจิตสานึกแห่งความดีงาม

ศีล 5 และเบญจธรรม 5 : คุณค่าของชีวิตและสังคม

ละเว้นการทาชั่ว สร้างความดีตอ่
ชีวิตและสังคมอย่างสม่าเสมอ
ผลลัพธ์ : มีกาลังแห่งสติปัญญา
สามารถพัฒนาตนและสังคมได้ดี
และสามารถนาตนเองเข้าถึง
ความดีงามของ

มนุษย์ทกุ เชือ้ ชาติ ศาสนา หรือต่างผิวพรรณ วรรณะล้วนชืน่ ชอบความสงบสุข สันติภาพ
และการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล แต่ด้วยเหตุที่ยังมีคนบางคน บางกลุ่ม บางพวกไม่เข้าใจถึง
ความรัก ความเมตตา และไม่สามารถควบคุมกิเลส ตัณหาภายในใจของตนเองได้ดีพอ จึงก่อ
ความขัดแย้ง เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ความสงบสุขและสันติภาพจึงเกิดขึ้นได้ยาก ผล
ที่เกิดขึ้น คือ ความสูญเสียในชีวิต ทรัพย์สิน ความขัดแย้ง สูญเสียคนรัก ครอบครัว มิตรภาพ
เสียแม้กระทัง้ ความสุขภายในใจของตนเอง ไม่วา่ โลกจะเกิดสงครามหลายครัง้ เกิดความขัดแย้ง
ทัง้ ในระดับบุคคลไปจนถึงความขัดแย้งระดับนานาชาติ ทุกอย่างจบลงด้วยการสร้างความเข้าใจ
ทีม่ าจากความปรารถนาดีของกลุม่ คนทีต่ อ้ งการยุตคิ วามขัดแย้ง ไม่อยากให้มกี ารประหัตประหาร
ท�ำลาย ท�ำร้ายซึ่งกันและกัน
ดังนั้น สิ่งที่ท�ำให้บุคคลและโลกเกิดสันติภาพได้ ก็คือ ความปรารถนาดีที่มาจาก
ภายในใจ จากความรัก ความเมตตา และการตั้งอยู่ใน “ศีล” หรือข้อปฏิบัติที่มนุษย์จะพึงมี
ต่อกัน ไม่ว่าศีลธรรมทางศาสนาหรือจริยธรรมที่เป็นข้อตกลง-กติกาของสังคม เช่น การเคารพ
ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอื่น ไม่เบียดเบียน ดูถูก ให้ร้ายซึ่งกันและกัน ฉะนั้น “ศีล”
จึงเป็นเสมือนกติกาของชีวิตและสังคมที่จะท�ำให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เมื่อบุคคลด�ำเนินการ
ตามหลักศีล 5 และเจริญในหลัก “เบญจธรรม” คือ คุณธรรม 5 ประการคู่กับศีล ย่อมจะสร้าง
สังคมให้เกิดสันติภาพขึ้นมาได้

แนวคิดพื้นฐานการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 33

เบญจธรรม 5 ประการ คือ
1) เมตตากรุณา ได้แก่ ความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นให้มีความสุข ความเจริญ
และต้องการจะช่วยเหลือ ดูแล แบ่งปันผู้อื่นให้พ้นจากปัญหาในชีวิต
2) สัมมาอาชีวะ ได้แก่ การประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่ประพฤติตนเองให้ทางเสียหาย
ก่อการทุจริต คอร์รัปชันที่เกิดจากการท�ำงานของตนเอง มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
ในอาชีพและการท�ำงานของตนเอง
3) กามสังวร ได้แก่ ความส�ำรวมระวัง รู้จักยับยั้ง สามารถควบคุมตนในทางกามารมณ์
ไม่เบียดเบียนผู้ที่อ่อนแอ รับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองท�ำลงไปจากพฤติกรรมทางเพศนั้น
4) สัจจะ ได้แก่ การมีความจริงใจ มีความซื่อตรงต่อตนเองและต่อบุคคลอื่น เป็นการ
สร้างสัจจะและมิตรภาพด้วยการคิด พูด ท�ำที่มาจากความรู้สึกภายใน
5) สติสัมปชัญญะ ได้แก่ ความระลึกได้ รู้สึกตัวอยู่เสมอ เป็นการฝึกตนให้เป็นคน
รู้จักยั้งคิด ยั้งท�ำ ไตร่ตรองถึงสิ่งต่างๆ ว่า สิ่งใดควรท�ำ และไม่ควรท�ำ ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต
เมื่อบุคคลได้กระท�ำสิ่งที่เกื้อกูลด้วยศีลและเบญจธรรมดังกล่าว สันติภาพจากใจและ
สันติภาพของสังคมย่อมเกิดขึ้น ดังนั้น ศีลจึงเป็นคุณค่าของชีวิตและสังคมที่จะก่อให้เกิด
ความสงบสุข มีการจัดการและคุ้มครองชีวิตที่ดีร่วมกัน

ศีล 5 กับสุขภาวะทางสังคม

ถึงแม้ว่า “ความสุขกับความทุกข์” จะเป็นของคู่กันที่สามารถเกิดขึ้นได้กับมนุษย์
ตลอดเวลา แต่มนุษย์กป็ รารถนาความสุขมากกว่า ความทุกข์ เพราะน�ำมาซึง่ ความสุข ความสบาย
ความโปร่งโล่งภายในจิตใจของตนเองอันเป็นไปตามอารมณ์ที่ชอบปรารถนาของตนเอง
จากการศึกษาตามแนวคิดและหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาพบว่า ความสุขของบุคคลและ
สังคมนั้น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิต การพัฒนาด้านจิตใจและปัญญา
“ศีล” ก็เป็นอีกหลักการหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับความสุข ความเจริญในชีวิตของ
บุคคลและสังคม หากบุคคลมีศีลเป็นพื้นฐานการประกอบกิจการต่างๆ ในชีวิตย่อมรุ่งเรือง
เพราะไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามของสังคม ปราศจากการเบียดเบียนตนเองและ
ผูอ้ นื่ ให้เดือดร้อน ไม่มกี ารท�ำลาย ท�ำร้าย ข่มเหงซึง่ กันและกัน การท�ำงานทีท่ ำ� ย่อมได้รบั การยอมรับ
เป็นที่ไว้วางใจต่อสังคม แต่หากมีการละเมิดศีล มีการเบียดเบียนผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงาน
การค้ามนุษย์ การหลอกลวง ทุจริต คอรัปชั่น เป็นต้น การงานที่ท�ำนั้น ย่อมไม่เป็นที่ยอมรับ
ในสังคมของผู้ที่มีศีลหรือประเทศที่มีมาตรฐานในการด�ำรงชีวิตที่มองเห็นคุณค่าของบุคคล
และสังคมแห่งความดีงาม ดังนั้น ศีล จึงเป็นการสร้างความสุขให้บุคคลและสังคมได้ดีกว่า
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ปัจจุบันหลายประเทศมีการพัฒนาประเทศในเส้นทางของการเสริมสร้างสุขภาวะ
ทางสังคมใน 4 ด้าน คือ การพัฒนาด้านกายภาพ ด้านสังคม (ศีล) ด้านจิตใจ และด้านปัญญา
เพื่อให้ผู้คนในสังคมได้มีสุขภาวะที่ดีทั้งทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม สังคมที่ดีงาม มีจิตใจ
ทีเ่ ข้มแข็ง มีความเป็นอิสรภาพทางความคิดและการกระท�ำ มีปญ
ั ญาทีร่ เู้ ท่าทันกับบริบทของโลก
สังคมและรู้จักตนเอง โดยมีความพยายามก�ำหนดเกณฑ์ชี้วัดสุขภาวะทางสังคมขึ้นมาว่า
หากประเทศไหน สังคมไหน ชุมชนไหน มีการพัฒนาใน 4 ด้านดังกล่าว สังคมนั้น ประเทศนั้น
ถือว่า มีการพัฒนาในทิศทางที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เอื้อเฟื้อต่อการพัฒนาชีวิต
และสังคมให้มีความสุข ความเจริญ โดยมิได้มองถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่มอง
ถึงการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม มองถึงความสุข การพัฒนาจิตใจและปัญญาเป็นส�ำคัญ
เกณฑ์ดชั นีชวี้ ดั ความสุขและการพัฒนาสุขภาวะทางสังคม 4 ประการนัน้ หากพิจารณา
จากหลักการทางพระพุทธศาสนาแล้วจะพบว่า มีส่วนที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้
1) ดัชนีสขุ ภาวะทางกาย เช่น การมีสขุ ภาพดี มีการแสวงหาทรัพย์ทถี่ กู ต้อง ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่นให้เดือดร้อน ใช้จ่ายทรัพย์เพื่อความรู้และการพัฒนาสติปัญญา การรู้จักการบริโภคที่
เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นต้น
2) ดัชนีสขุ ภาวะทางสังคม เช่น การมีปลอดภัยในการด�ำเนินชีวติ การอยูใ่ นสังคมทีไ่ ม่มี
การเบียดเบียนท�ำร้ายซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สังคมมีความเป็นธรรม เสมอภาค
ยุติธรรม ให้เกียรติและไม่เอาเปรียบผู้อื่น เป็นต้น
3) ดัชนีสุขภาวะทางจิตใจ เช่น การมีความดีงามภายในจิตใจ มีความเมตตา กรุณา
ความขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ ผ่องใส สดชื่น เบิกบาน เป็นสุข ไม่ขุ่นมัวด้วยอารมณ์ต่างๆ
ที่มากระทบที่จะมีกระทบต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน รวมทั้งการมีสภาวะแห่งจิตใจที่มี
ความส�ำราญ แช่มชื่น ไม่ขุ่นมัวด้วยอ�ำนาจของความโลภ ความโกรธ ความหลง อันเป็นเหตุ
แห่งความเศร้าหมองหรือความทุกข์
4) ดัชนีสุขภาวะทางปัญญา เช่น การมีสติปัญญา มีความรู้ มีความเห็น มีความเข้าใจ
ชีวติ และโลกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถอยูก่ บั ความเป็นจริงของโลกและชีวติ ได้อย่าง
ปกติสุข มองเห็นและเข้าใจกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง มีเหตุผล สามารถพิจารณา
เห็นปัจจัยต่างๆ อันเป็นสาเหตุของความสุขและความทุกข์ในชีวิตได้
การที่จะเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมทั้ง 4 ประการให้เกิดขึ้นได้นั้น “ศีล” คือ
หลักการและเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญต่อการให้เกิดสุขาภาวะทางสังคมดังกล่าว หลายประเทศ
จึงให้ความส�ำคัญกับศีลธรรมและกติกาของสังคมเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและให้ศีล
เป็นพื้นฐานของการพัฒนา
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ศีล 5 กับการด�ำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน

ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน นับว่าเป็นความยากล�ำบากต่อการรักษาคุณธรรม จริยธรรม
หรือการรักษาศีลเพื่อให้สังคมเกิดสันติสุข คดีอาชญากรรมก็ยังเกิดขึ้นในทุกๆ วัน และมี
ความรุนแรงมากขึ้น ในหลายประเทศถึงแม้ว่าจะมิได้บอกว่าประเทศเหล่านั้นรักษาศีล 5
เช่นเดียวกับสังคมไทย แต่กพ็ บว่าปัญหาอาชญากรรมในประเทศเช่น ญีป่ นุ่ ยุโรป หรือบางประเทศ
ก็มีจ�ำนวนน้อย เมื่อเทียบกับจ�ำนวนประชากร ค�ำถามก็คือว่า อะไร ที่ท�ำให้ประเทศเหล่านั้นมี
อาชญากรรมไม่มากนัก คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ดังนั้น หากพิจารณาถึงหลักการดังกล่าวก็จะพบว่า “จิตส�ำนึกแห่งความดีงาม” และ
เจตจ�ำนงแห่งการละเว้นความชั่วที่จะไม่เบียดเบียนตนเองและสังคมให้เดือดร้อนนั่นแหละ
คือ ปัจจัยหลักของการสร้างสังคมให้น่าอยู่ การมีศีล 5 เป็นพื้นฐานของการด�ำรงชีวิตเท่านั้น
จึ ง จะท� ำ ให้ บุ ค คลและสั ง คมได้ รั บ ความสุ ข หากแต่ เรามองข้ า มการละเมิ ด ศี ล เล็ ก น้ อ ย
ไม่มีเจตนาและความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะความไม่ดีงามทั้งปวง สังคมไทยก็ยังคงพบกับปัญหา
ทางสังคม อาชญากรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด วิธีการง่ายๆ ในการรักษาศีล 5 คือ
1) พึงสละ “ความเห็นแก่ตัว” ออกจากตนเองอย่างจริง
2) มีความตั้งใจ มุ่งมั่น เพื่อรักษาศีล 5
3) รับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองท�ำลงไปทั้งต่อหน้าและลับหลัง
4) เจริญในหลักภาวนา 4 คือ การพัฒนากายภาพให้เรียบร้อย (กายภาวนา) รักษา
สังคม (สีลภาวนา) ดูแลจิตใจ (จิตภาวนา) และแสวงหาความรู้ พัฒนาปัญญาอย่างต่อเนื่อง
(ปัญญาภาวนา)
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามของชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัวที่อบอุ่น สัจจะ
และมิตรทีย่ งั่ ยืน และสติปญ
ั ญาของตนเอง การละเมิดศีล 5 คือ ความพยายามทีจ่ ะเข้าข้างตนเอง
เพื่อเบียดเบียนผู้อื่น เป็นความเห็นแก่ตัวที่มาจากการไม่สามารถควบคุมความอยากหรือกิเลส
ตัณหาที่มาจากภายในของตัวเราเอง
การใช้หลักเบญจธรรม คือ ความมีเมตตากรุณา การตั้งใจประกอบอาชีพที่สุจริต
การให้เกียรติยกย่องความเป็นมนุษย์และสตรีเพศ การรักษาสัจจะและมิตรภาพ รวมทั้งการมี
สติปญ
ั ญาเพือ่ รักษาตนจะท�ำให้สงั คมน่าอยู่ ก็เท่ากับว่า เป็นการรักษาศีล 5 ได้แล้วในสังคมปัจจุบนั
อานิสงส์ของศีลในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะศีล 5 ซึ่งถือเป็นหลักการขั้นพื้นฐาน
ของมนุ ษ ย์ ที่ อ าศั ย อยู ่ ร วมกั น เป็ น กลุ ่ ม เป็ น สั ง คม ศี ล จึ ง เป็ น เสมื อ นจารี ต ที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ
เพราะสั ง คมโดยรวมให้ ก ารยอมรั บ ว่ า ศี ล นั้ น เป็ น หนทางน� ำ ไปสู ่ ค วามสงบสุ ข ของสั ง คม
ในขณะที่สังคมปัจจุบันเรียกหาสันติภาพ ศีลจึงเป็นค�ำตอบของการสร้างสันติภาพ หากแต่
สันติภาพที่จะเกิดขึ้นนั้น ใช่จะเกิดขึ้นเพียงเพราะคนในสังคมบอกว่าตนเองมีศีลประจ�ำใจ
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แต่เกิดขึ้นเพราะทุกคนในสังคมให้สัจจะกับตนเองแล้วปฏิบัติตามศีลแต่ละข้ออย่างเคร่งครัด
อานิสงส์ของการปฏิบัติตามศีลก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงระดับ
สังคม ประเทศชาติและระดับโลก แต่หากบุคคลใด สังคมใด ขาดการปฏิบัติตามศีล ยังคง
ด�ำเนินชีวิตโดยไม่สนใจถึงส่วนรวม ก็ย่องที่จะเกิดปัญหา เกิดโทษขึ้นได้ สิ่งนี่เอง เราเรียกว่า
โทษของการละเมิดศีล ดังนั้น จะเห็นได้ว่า เบญจศีล ถือว่าเป็นข้อห้ามส�ำหรับผู้ปฏิบัติศีล
จะบริสุทธิ์อยู่ได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติตามหลักเบญจกัลยาณธรรม ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นของคู่กัน
ทั้งนี้ เบญจกัลยาณธรรม ก็เป็นหลักคอยประคับประคอง คอยกระตุ้นเตือนจิตใจผู้ปฏิบัติ
เป็นส�ำคัญ เป็นธรรมที่ต้องอาศัยกันและกัน ต้องเป็นไปร่วมกัน เพราะศีลธรรมเป็นของคู่กัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลจะถือศีลอยู่ได้ก็ต้องอาศัยเบญจกัลยาณธรรม อาทิเช่น ความมีเมตตา
กรุณา และมีหิริโอตตัปปะ อยู่ในจิตใจเป็นเบื้องต้น และในทางตรงกันข้าม บุคคลจะมีธรรม
อันงามนี้ได้ ก็ต้องอาศัยเบญจศีลเช่นกัน จึงจะสามารถรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์ไว้ได้การอยู่
ร่วมกันในสังคมก็ต้องอาศัยเบญจศีล และเบญจกัลยาณธรรมนี้เป็นพื้นฐานก่อน สังคมจึงจะอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

2.2 แนวคิดสุขภาวะองค์รวม

เนื่องจากแนวคิดสุขภาพองค์รวมและการจัดการสุขภาวะของสังคมไทยมีกระบวน
การที่เติบโตหรือเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในระดับนโยบาย กฎหมาย และวิธีการท�ำงานในระดับ
ชุมชน กอปรกับแนวคิดและกระบวนทัศน์ในการดูแลรักษาสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากระบบการจัดการเพื่อสุขภาพทางกายเป็นหลักได้พัฒนาไปสู่การมองเรื่องของสุขภาพ
ในมิติต่างๆ อย่างรอบด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาชุมชนเพื่อน�ำไปสู่สุขภาวะที่ดีของชุมชน รวมทั้งในอนาคตสังคมไทยจะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ หากไม่มีระบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม จะท�ำให้กระบวนการพัฒนาชุมชนและ
สังคมไทยมีความยากล�ำบากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ในบทนีจ้ ะกล่าวถึงแนวคิด หลักการ และการใคร่ครวญ
ย้อนรอยถึงการจัดการด้านสุขภาพและสาธารณสุขที่ผ่านมา เพื่อจักได้แนวทางการประยุกต์ใช้
กับกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในมิติของการเรียนรู้และการจัดการสุขภาพที่ดีต่อไป

แนวคิดการแพทย์กระแสหลัก

การแพทย์กระแสหลัก (Mainstream medicine) ทีม่ กั เรียกกันว่า การแพทย์สมัยใหม่
หรือการแพทย์แผนปัจจุบัน (Conventional medicine) หรือการแพทย์แบบวิทยาศาสตร์
(Scientific medicine) นัน้ ได้รบั การยอมรับในฐานะกระบวนการหลักในการดูแล รักษาสุขภาพ
ของผู้คนในสังคม ผลส�ำเร็จของการแพทย์แผนปัจจุบันนั้นนับว่า เป็นประโยชน์ต่อการรักษา
สุขภาพและการดูแลชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก จากการรายงานขององค์การอนามัยโลก36 พบว่า
36
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ทารกที่เกิดมามีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นกว่าในอดีต การแพทย์สมัยใหม่สามารถลดอัตรา
การตายของทารกและเด็ ก อายุ ต�่ ำ กว่ า ห้ า ปี (Under-five mortality rates) จากในปี
ค.ศ. 1960 มีอัตราการตายของทารกและเด็กอายุตำ�่ กว่าห้าปี ประมาณ 360 คนต่อจ�ำนวน
ประชากร 1,000 คน และค่อยๆ ลดลง จนในปี ค.ศ. 2005 อัตราการตายของทารกและเด็ก
อายุต�่ำกว่าห้าปี มีประมาณ 120 คนต่อจ�ำนวนประชากร 1,000 คน และมีแนวโน้มที่จะลดลง
ไปโดยล�ำดับ ประการต่อมา มนุษย์ในสังคมปัจจุบันมีอายุยืนยาวมากขึ้น โดยมีค่าอายุขัย
เฉลี่ย (Life expectancy at birth) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากในปี ค.ศ. 1995 ค่าอายุขัยเฉลี่ย
ของมนุษย์อยู่ที่ 48 ปี พอถึงปี ค.ศ. 2005 อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 64 ปี ส�ำหรับเพศชาย และ 68 ปี
ส�ำหรับเพศหญิง (ส่วนประเทศไทยอายุเฉลีย่ ในปี ค.ศ. 2005 เพศชาย 67 ปี และเพศหญิง 73 ปี)
ซึง่ เพิม่ ขึน้ อย่างมากจากอดีต นอกจากนี้ ยังพบเห็นความส�ำเร็จของวงการแพทย์และสาธารณสุข
ในมิติต่างๆ ในการคิดค้นวิธีการในการรักษาพยาบาล การจัดการด้านสุขภาพ และการค้นพบ
ยาใหม่ๆ ที่ใช้ในการรักษาโรคหรือความเจ็บป่วย เช่น ความส�ำเร็จในการโคลนนิ่ง (Cloning)
การรักษาโรคด้วยสเตมเซลล์ (Stem cell) เป็นต้น จนท�ำให้เข้าใจว่า แนวคิดและกระบวนทาง
การแพทย์และการสาธารณสุขสมัยใหม่สามารถท�ำให้มนุษย์มีสุขภาพที่ดีขึ้น สามารถเอาชนะ
โรคและธรรมชาติได้ จนท�ำให้หลายฝ่ายเกิดมีทฏิ ฐิวา่ การแพทย์และสาธารณสุขเหล่านีเ้ ป็นทีพ่ งึ่
อันปลอดภัยต่อชีวิต ท�ำให้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ปราศจากความเจ็บไข้ได้ป่วยอันทุกข์
ทรมาน และสามารถมีชวี ติ ทีย่ งั่ ยืนยาวนาน ห่างไกลจากความเจ็บป่วยหรือแม้กระทัง่ ความตายได้
มากขึ้น ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ระบบการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัย จนท�ำให้
ผู้คนบางส่วนไว้ใจ เชื่อมั่น และได้ฝากชีวิตทั้งหมดไว้ภายใต้ระบบการแพทย์และสาธารณสุข
สมัยใหม่
ดังนั้น เมื่อมนุษย์เจ็บป่วยด้วยอาการต่างๆ ระบบการแพทย์ก็ด�ำเนินการรักษา ดูแล
สุขภาพด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ และเน้นการรักษาโรคทางกายมากกว่าการรักษาโรคทางใจ
ดังเช่น เมื่อมีการป่วยอาการทางจิตไม่ว่าจะเป็นอาการหดหู ซึมเศร้า กระวนกระวายเป็นต้น
แพทย์ก็จะก็วินิจฉัยด้วยค่าต่างๆ ของสารเคมีและสารสื่อกระแสระบบประสาทในสมอง
หากพบว่า มีสารเคมีในสมองที่ผิดปกติไป ก็แก้ไขด้วยการใช้ยาซึ่งก็คือสารเคมีต่างๆ เพื่อน�ำ
เข้าไปทดแทนสารเคมีในสมองที่ผิดปกติ หรือใช้ยาหรือสารเคมีเพื่อเข้าไปยับยั้งการท�ำงาน
ของสารสื่อกระแสประสาทที่แพทย์วินิจฉัยว่าผิดปกตินั้นๆ ซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงการควบคุม
อาการของความผิดปกติทางกาย แต่มิได้เป็นการแก้ไข บ�ำบัดรักษาความผิดปกติในทางจิต
โดยตรง เป็นการปฏิบตั กิ ารรักษาทางจิตเวชแบบมาตรฐานทีเ่ ป็นไปตามกระแสการรักษาสุขภาพ
แบบวิทยาศาสตร์ เมื่อแพทย์มองสิ่งต่างๆ รวมทั้งผู้ป่วยในลักษณะประจักษ์ ย่อมเป็นระบบที่ให้
ความสนใจในการแก้ปัญหาทางกายภาพเป็นหลัก ด้วยเพราะสามารถวัดผลได้ในเชิงประจักษ์
ท�ำให้ขาดความสนใจต่อผู้ป่วยในฐานะมนุษย์ที่มีจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก และขาดศิลปะ
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แห่งการเยียวยาทีค่ วบคูก่ บั การรักษา มีการจัดระบบระเบียบต่างๆ เพือ่ ความสะดวกในการรักษา
ของแพทย์ แต่กลับส่งผลกระทบต่อความรูส้ กึ ของผูป้ ว่ ยและญาติ เช่น การจ�ำกัดเวลาเยีย่ มผูป้ ว่ ย
ของญาติและผู้ใกล้ชิด เป็นต้น การขาดศิลปะแห่งการเยียวยานี้เองอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้
เกิดการฟ้องร้องต่อแพทย์กับผู้ป่วยและญาติ ที่มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน37
แนวคิ ด การแพทย์ แ บบวิ ท ยาศาสตร์ นั้ น มี ลั ก ษณะและทั ศ นะแบบลดทอนและ
แยกส่วน มองสิ่งต่างๆ ลงลึกในรายละเอียด จนขาดการมองบริบทของสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ขาดความเป็ น องค์ ร วม ท� ำ ให้ ร ะบบไม่ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาสุ ข ภาพซึ่ ง ซั บ ซ้ อ น มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับมิติอื่นๆ เช่น มิติทางสังคม ปัจจุบันมีลักษณะสังคมแบบบริโภคที่เห็นชัดคือ
โรคอ้วน (Obesity) หรือ โรคโภชนาการเกิน (Over Nutrition) เกิดจากการบริโภคเกินพอดี
โรคอ้วนก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันท�ำให้เกิดโรคอื่นๆ ตาม เช่น หัวใจ ความดัน เบาหวาน เป็นต้น
หรือการบริโภคสุราและการสูบบุหรี่ ซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาอีกมาก
ปัญหาความเครียดจากการใช้ชีวิตปัจจุบัน ซึ่งส่งผลถึงการท�ำงานของร่างกาย เกิดโรคต่างๆ
หรือถึงขั้นฆ่าตัวตาย หรือ โรคอันเกี่ยวเนื่องกับขาดการเรียนรู้ ขาดความเข้าใจในการรักษา
สุขภาพทั้งหมดนี้ เป็นภาพที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การแพทย์ซึ่งมองมนุษย์เป็นจักรกลที่
ซับซ้อนหรือทางกายภาพเพียงอย่างเดียวไม่สมารถแก้ปัญหาสุขภาพได้ทั้งหมด เพราะเป็น
การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น เมื่อการแพทย์มีทัศนะแบบแยกส่วน จึงท�ำให้เกิดผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน (Specialization) เกิดระบบการแพทย์ที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญต่างๆ
จากเดิมในยุคเริ่มแรกมีเพียงแพทย์ ต่อมาภายหลังเกิดการแบ่งแยกเป็นวิชาชีพ
ต่างๆ มากมาย ทั้ง เวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การพยาบาล การแพทย์แผนไทย
การแพทย์ทางเลือก หรือแม้แต่แพทย์เองก็มีระบบความเชี่ยวชาญเฉพาะขึ้น เกิดศัลยแพทย์
แตกย่อยเป็นศัลยแพทย์สมอง เป็นต้น ระบบความช�ำนาญพิเศษนี้เอง เมื่อมองผู้ป่วยย่อมมอง
เป็นชิ้นส่วนย่อยๆ แยกชีวิตเป็นเสี่ยงๆ ไม่ได้มองบุคคลในลักษณะองค์รวม เมื่อท�ำการรักษา
ก็ท�ำการรักษาอวัยวะเฉพาะส่วน แม้แต่อวัยวะชิ้นเดียวกันนี้เองก็มีการแบ่งรูปแบบการรักษา
เป็นด้วยยา (อายุรแพทย์) ด้วยการผ่าตัด (ศัลยแพทย์) เป็นต้น การรักษาที่มุ่งไปที่อวัยวะตาม
ความเชี่ยวชาญของตนนี้เอง ท�ำให้ระบบการแพทย์หรือแพทย์เองลืมไปว่า ก�ำลังรักษาคนอยู่
จนเกิดค�ำพูดที่ว่า “เอาแต่แก้ไข้ ไม่ได้รักษาคน” ระบบความเชี่ยวชาญนี้เองท�ำให้ขาดการมอง
ถึงบริบทที่เกี่ยวข้องการรักษาจึงขาดตอนเป็นส่วนๆ ไม่เป็นไปโดยตลอดทั้งขบวนการเกิดมิติ
การรักษาที่คับแคบทั้งสัมพันธ์ไปถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาที่มากขึ้น และที่ส�ำคัญที่สุดแล้ว
คือ ไม่สามารถมองเห็นคนไข้เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกเป็นพื้นฐานของชีวิต
ภินันท์ สิงห์กฤตยา, “ศึกษาการประยุกต์ใช้กระบวนทัศน์และกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระพุทธศาสนา” วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, 2553).
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แนวคิดการแพทย์กระแสหลักสู่แนวคิดสุขภาพองค์รวม

ท่ามกลางกระบวนทัศน์แบบวิทยาศาสตร์ที่แพร่ขยายครอบคลุมไปทั่วโลก ก็ได้เกิด
แนวคิดใหม่ที่มีทัศนะต่อสรรพสิ่งอย่างกว้างขวางหลากหลายแทนที่ทัศนะเดิม โดยมองว่า
สรรพสิ่ ง มี ส ายใยแห่ ง ความสั ม พั น ธ์ การเกื้ อ กู ล ความเป็ น เหตุ ป ั จ จั ย แก่ กั น และกั น ของ
สรรพสิ่ ง แทนที่ก ารมองตนเองแยกส่วนจากสิ่ ง แวดล้ อ ม จนเกิ ด ความปรารถนาแห่ ง การ
เอาชนะที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว ตีบตัน และไร้ทางออก มีความพยายามในการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดที่ยึดโยงกับกระบวนทัศน์แบบวิทยาศาสตร์เชิงจักรกล สู่กระบวนทัศน์แบบองค์รวม
ที่มองสรรพสิ่งเป็นเครือข่าย ต่างพึงพิงอิงกัน (Interdependent) โดยมองว่าสรรพสิ่งในตัวเรา
และสิ่งรอบข้างนั้น เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบต่างๆ ที่มาบรรจบกันแล้วก่อรูปและสร้าง
กระบวนการจนเป็ น ข่ า ยใยชี วิ ต (web of life) ที่ ป รากฏอั ต ลั ก ษณ์ ห รื อ ภาพแห่ ง
ความเคลือ่ นไหวทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั สิง่ ต่างๆ โดยทีเ่ ราอาจลืมนึกถึงความเป็นจริงแห่งข่ายใยชีวติ
ในมิติแห่งความสัมพันธ์อันนั้น สรรพสิ่งในตัวเราและสิ่งต่างๆ ในโลกและสากลจักรวาลนั้น
เกิดขึ้นด้วยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่มีสิ่งใดจะเกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว ทุกสิ่งมีท่ีมา
มีที่ไป มีเหตุ มีปัจจัย เมื่อเหตุและปัจจัยเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างเกื้อกูล ย่อมเป็นปัจจัยที่ก่อให้
เกิดสิ่งใหม่ และสิ่งใหม่ก็สร้างเส้นทางการเชื่อมโยงกับสิ่งเก่าและสรรพสิ่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ทุกอย่างเป็นกระบวนการที่โยงใย สลับซับซ้อน เป็นเครือข่าย (network) ที่เชื่อมโยงจาก
สิ่งเล็ก ๆ และภายในสิ่งเล็กๆ ก็มีการเกาะเกี่ยวกันอย่างน่าอัศจรรย์38 ทั้งนี้ เพื่อการจัดการ
ที่เป็นระบบ ถึงแม้ว่าจะมีความไร้ระเบียบอยู่แต่ก็สามารถจัดการตามเหตุผล และปัจจัย
ของสิ่งเหล่านั้น แนวคิดนี้มีอิทธิพลต่อการจัดการดูแลสุขภาพด้วย กลายเป็นการจัดการ
สุ ข ภาวะภายใต้ แ นวคิ ด แบบองค์ ร วม ซึ่ ง มี ค วามหมายที่ ก ว้ า งกว่ า การมี สุ ข ภาพชี วิ ต ที่ ดี
หรือ ความปราศจากโรค แต่หมายถึงองค์รวมของชีวิตทั้งหมดที่เป็นปกติสุขหรือสมบูรณ์
เช่นเดียวกับที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก�ำหนดนิยามของสุขภาพไว้ว่า ภาวะแห่ง
ความสมบูรณ์พร้อมของร่างกาย จิตใจ และสังคม ดังนั้น สุขภาพจึงมิได้หมายความเฉพาะ
เพียงแต่การไม่เป็นโรคหรือทุพลภาพเท่านั้น แต่เป็นการจัดการเพื่อความสมดุลของชีวิต
และการใช้ชีวิตที่เหมาะสม
องค์ ก ารอนามั ย โลก (World Health Organization หรื อ WHO) ได้ นิ ย าม
ความหมายของค�ำว่า สุขภาพ หรือ สุขภาวะ (Well being) ไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2491 ว่า
สุ ข ภาพ คื อ “ภาวะแห่ ง ความสมบู ร ณ์ พ ร้ อ มของร่ า งกาย จิ ต ใจ และสั ง คม และมิ ไ ด้
หมายความเฉพาะเพียงแต่การไม่เป็นโรคหรือทุพลภาพเท่านัน้ ” (Ottawa Charter for Health
Promotion. WHO, Geneva, 1986. อ้างใน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541, หน้า 2.)
38
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชน
เป็นสุข (สรส.), 2548).
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และ “ปัจจุบันสุขภาพในมิติทางจิตวิญญาณหรือ สุขภาวะทางจิตวิญญาณได้ถูกยอมรับ
เพิ่มเติมเข้าไป” (World Health Organization, 1998), p.1.) โดย “สุขภาวะทางกาย
หมายถึง การปราศจากโรคหรือทุพพลภาพ สุขภาวะทางใจ หมายถึง การมีความสบายใจ
มีความร่าเริงแจ่มใส ไม่เครียด หรือทุกข์ร้อนใจ สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การปลอดพ้น
จากความบีบคัน้ ทางสังคม เช่น ความไม่เป็นธรรมทางสังคม การกดขีข่ ดู รีด การดูถกู เหยียดหยาม
หรือความรุนแรงอื่นๆ และ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ยังเป็นมิติที่ยากที่จะให้ค�ำจ�ำกัดความ
ที่แน่ชัดลงไป” และ สุขภาพ (Health) คือ ขอบข่ายความสามารถอย่างต่อเนื่องทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมของคนๆ หนึ่งที่จะรับมือกับสภาพแวดล้อม สุขภาพดีนั้น
ยากที่จะให้ค�ำจ�ำกัดความยิ่งกว่าสุขภาพไม่ดีซึ่งสามารถบอกได้จากการปรากฏโรคต่างๆ
เพราะค�ำว่าสุขภาพดีไม่ใช่เพียงแต่การไม่มีโรค แต่ต้องสื่อถึงแนวคิดในเชิงบวกมากกว่านั้น
ระหว่างความมีสุขภาพดีกับความมีโรคภัยก็ยังมีความปลีกย่อยแตกต่างกันไปอีก เช่น บางคน
อาจมี สุ ข ภาพร่ า งกายดี แ ต่ เ ป็ น หวั ด หรื อ ป่ ว ยทางจิ ต บางคนอาจดู เ หมื อ นสุ ข ภาพดี แ ต่ มี
ภาวะร้ายแรง เช่น มะเร็งซ่อนอยู่ซึ่งการตรวจร่างกายหรือทดสอบวินิจฉัยเท่านั้นจะบอกได้
หรืออาจตรวจไม่พบเลยไม่ว่าจะด้วยวิธีใด
ค�ำว่า องค์รวม หมายถึง ทั้งหมด (all) ตลอดทั้งหมด (entire) รวมทั้งหมด (total)
เป็นแนวคิดที่ว่าคุณสมบัติทั้งหมดที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดระบบหนึ่งทั้งทางชีววิทยา สังคม
เศรษฐกิจ จิตใจ ภาษา และอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถก�ำหนดหรืออธิบายได้ โดยอาศัยผลรวม
ของส่วนประกอบต่างๆ ของสรรพสิ่งเข้าด้วยกัน โดยจะเป็นระบบทั้งหมด (whole) ที่เป็น
ตัวก�ำหนดแนวทางความส�ำคัญให้แต่ละส่วนได้แสดงคุณสมบัติออกไป ซึ่งหลักการทั่วไปของ
ความเป็ น องค์ ร วม เป็ น แนวคิ ด ที่ ส รุ ป รวบยอดมาจากหลั ก อภิ ป รั ช ญา (Metaphysics)
ของอริสโตเติล (Aristotle) ที่ว่า “ทั้งหมดเป็นมากกว่าผลรวมของส่วนต่างๆ ของมันเอง”
(http://en.wikipedia.org/wiki/Holism) แนวคิ ด องค์ ร วม คื อ ทั ศ นะที่ ถื อ ว่ า การจะ
อธิบายหรือเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องถึงภาพรวมของสิ่งนั้นไว้ก่อนโดยแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งนั้นกับสิ่งที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นหนึ่งเดียว39
ความเป็นองค์รวมหมายถึง ความเป็นหนึ่งอันเกิดจากความเชื่อมโยงอย่างสอดคล้อง
ขององค์ประกอบต่าง ๆ สิ่งที่ตามมาก็คือคุณภาพใหม่ที่พิเศษไปจากคุณภาพขององค์ประกอบ
ย่อย ๆ ทั้งหลาย ตัวอย่างที่ช่วยให้เห็นคุณสมบัติดังกล่าวชัดเจน ได้แก่ ออกซิเจนและ
ไฮโดรเจน ต่างเอื้อต่อการเกิดไฟ แต่เมื่อมารวมกันเป็นน�้ำ ก็ได้คุณภาพใหม่ที่สามารถดับ
ไฟได้ หรือแสงเจ็ดสีเมื่อมารวมกันจะได้แสงสีขาว ซึ่งเป็นสีที่พิเศษไปจากสีทั้งเจ็ด 40 ส่วน
สุขภาพองค์รวม หมายถึงสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติของชีวิต เป็นสุขภาวะโดยรวมอันเกิด
39
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร: นานมี. บุคส พับลิเคชั่นส, 2546), หน้า 43.
พระไพศาล วิสาโล , “สุขภาพองค์รวม”, <www.visalo.org>, 13 มิถุนยน 2560.
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จากสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม ซึ่งต่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดยากที่จะแยก
ออกจากกันเป็นส่วน ๆ หรืออย่างโดด ๆ ได้ ค�ำว่าองค์รวม ได้ถูกน�ำมาใช้อย่างกว้างขวางหลาก
หลายสาขาวิชา41 ได้กล่าวแสดงทัศนะองค์รวมไว้ว่า หมายถึงทัศนะที่ถือว่า ความเป็นจริง
ของสิ่งใด ย่อมเป็นคุณสมบัติส�ำคัญเฉพาะตน ซึ่งไม่สามารถเข้าใจได้โดยการแยกสิ่งนั้น
ออกเป็นส่วนย่อยๆ แล้วศึกษาคุณสมบัติของส่วนย่อยนั้นๆ แม้จะเอาคุณสมบัติของส่วน
ย่อยๆ มารวมกันก็ไม่สามารถเทียบความหมาย หรือความส�ำคัญกับคุณสมบัติขององค์รวม
เดิมได้ และเมื่อมองเข้าสู่ระบบสุขภาพในความหมายที่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปหมายความถึง
สภาพร่างกายที่อยู่ในระดับที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือเป็นสภาพของการมีชีวิตที่ดี 42
หรือ “ภาวะทีป่ ราศจากโรคภัยไข้เจ็บ” ในความหมายทีก่ ว้างกว่านัน้ คือ “(1) สภาพทางร่างกาย
หรือจิตใจของคน และ (2) สภาพของการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจนั้น ก็คือ
สุขภาพตามที่บุคคลโดยทั่วไปเข้าใจร่วมกัน คือ การมีร่างการแข็งแรง ปราศจากโรค หรือที่
เข้าใจกันในมิตทิ กี่ ว้างกว่านัน้ คือ การมีทงั้ ร่างกายและจิตใจทีแ่ ข็งแรง ปราศจากโรค ซึง่ นับได้วา่
ยังไม่สมบูรณ์ โดยนัยแล้ว ความเป็นองค์รวม คือ ชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดที่เป็นปกติสุขและ
มีความสมบูรณ์
พระไพศาล วิสาโล มองว่า แนวคิดเรื่องสุขภาพองค์รวม มาจากความคิดพื้นฐานที่ว่า
มนุษย์แต่ละคนนัน้ ประกอบด้วยกายและใจ ขณะเดียวกันก็มอิ าจแยกตัวอยูโ่ ดด ๆ ได้ หากยังต้อง
มีความสัมพันธ์กับผู้คน เริ่มจากพ่อแม่ ญาติพี่น้องไปจนถึงผู้คนในสังคม ด้วยเหตุนี้ กายและใจ
จะต้องสัมพันธ์กันด้วยดี ควบคู่ไปกับความสัมพันธ์ทางสังคม ถึงจะท�ำให้ชีวิตมีความเจริญ
งอกงามหรือมีสขุ ภาพทีด่ ไี ด้ โดยมิได้มองว่า สุขภาพ หมายถึง ความปลอดโรค (disease) เท่านัน้
เพราะแม้จะปลอดโรคหรือปัจจัยทางกายภาพที่เป็นตัวก่อโรค (pathogen) เช่น เชื้อโรค
สารพิษ ก็ใช่ว่าบุคคลจะมีสุขภาพหรือสุขภาวะที่ดีได้ มีผู้ป่วยไม่น้อยที่รู้สึกอ่อนเพลีย เวียนหัว
ทั้ง ๆ ที่อวัยวะทุกอย่างเป็นปกติ บางคนหูหนวก ตาบอด หรือเป็นอัมพาต โดยไม่พบรอยโรค
หรือความผิดปกติของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อสาวหาสาเหตุกลับพบว่าต้นตออยู่ที่จิตใจ เช่น
ความเครียด ภาวะกดดันในจิตไร้ส�ำนึก ซึ่งอาจสืบเนื่องจากปัญหาความสัมพันธ์กับผู้ใกล้ชิด
แนวคิดแบบสุขภาพองค์รวมมองว่า โรคนั้นมิได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งโดด ๆ แม้กระทั่ง
โรคติดเชื้อ ก็มีสาเหตุมาจากปัจจัยอื่นนอกจากตัวเชื้อโรคเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งสุขภาพองค์
รวมมีทัศนะว่า โรคแต่ละโรคนั้นเกิดจากหลายสาเหตุ มีหลายองค์ประกอบเข้ามาเกี่ยวข้อง
และองค์ประกอบเหล่านั้นมิได้มีแค่องค์ประกอบทางกายภาพ (เช่น เชื้อโรค สารพิษ) เท่านั้น
หากมักมีองค์ประกอบทางด้านจิตใจและความสัมพันธ์ทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ
ดังเช่น ความเครียดมักจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคมความเจ็บป่วยของผู้ที่ไปหาหมอ
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ร้ อ ยละ 60-90 เป็ น เรื่ อ งกาย-ใจ และเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความเครี ย ด แม้ ก ระทั่ ง โรคติ ด เชื้ อ
ทัศนะแบบองค์รวมก็เห็นว่ามิได้เกิดจากเชื้อโรคหรือจุลชีพอย่างเดียว หากยังเกี่ยวข้องกับ
ระบบภูมคุ้มกันในร่างกาย หากระบบภูมิคุ้มกันเป็นปกติหรือท�ำงานได้ดีเชื้อโรคก็ไม่สามารถ
ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเจ็ บ ป่ ว ยได้ ดั ง เห็ น ได้ ว ่ า คนปกติ นั้ น มี เชื้ อ โรคหลายอย่ า งอยู ่ ใ นร่ า งกาย
แต่ก็ไม่เจ็บป่วย ทั้งนี้เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันสามารถควบคุมเชื้อโรคนั้นไม่ให้ออกฤทธิ์ได้
สุขภาพของบุคคลแม้กระทั่งในทางกายนั้น ผูกพันแนบแน่นกับสุขภาวะทางใจและ
ทางสังคม จิตใจที่แช่มชื่น เป็นสุข ไม่เครียด ความสัมพันธ์ที่ราบรื่น ไม่ร้าวฉาน เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ต่อสุขภาพของบุคคล หากมีปัญหาทางจิตใจและความสัมพันธ์ทางสังคมแล้ว บุคคลก็สามารถ
ล้มป่วยได้ โดยที่การล้มป่วย (illness) นั้นอาจไม่เกี่ยวข้องกับโรค (disease) เลย ด้วยเหตุนี้
การปลอดโรคจึงไม่ใช่หลักประกันแห่งสุขภาพอย่างแท้จริง เพราะถึงแม้ไม่เป็นโรคแต่ก็อาจ
ล้มป่วยได้ด้วยสาเหตุทางจิตใจและความสัมพันธ์ทางสังคม ทัศนะที่ว่า สุขภาพ หมายถึง
การปลอดโรค จึงไม่ครอบคลุมเพียงพอ นอกจากจะเน้นเฉพาะมิติทางกายภาพแล้ว ยังเป็น
การมองสุขภาพในเชิงลบ เพราะสุขภาพที่แท้จริงเกิดจากสภาวะที่เป็นบวกทั้งในทางกาย
ใจ และสังคม คือร่างกายแข็งแรง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายท�ำงานได้ดี ใจเป็นสุขแช่มชื่น รู้จัก
มองในแง่บวก ส่วนความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็เป็นไปอย่างราบรื่น กลมเกลียวกัน กระบวนทัศน์
ต่อการมองชีวิตและสุขภาพในแนวสุขภาพแบบองค์รวมนั้นมองสุขภาพว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับทั้งชีวิตเป็นมากกว่าการเน้นแค่ความเจ็บป่วยหรือการจัดการส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
โดยจะพิจารณาที่ “ตัวคนทั้งคน” ความเกี่ยวเนื่องของร่างกาย จิตใจ วิญญาณ รวมถึงปัจจัย
ทางสังคม สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนๆ นั้น ดังนั้น หลักการพื้นฐานของสุขภาพ
องค์รวมจะต้องมีการด�ำเนินการที่สอดคล้องกันในทุกมิติ
จากนิยามสุขภาพขององค์การอนามัยโลกจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนถึงแนวคิด
และกระบวนทัศน์สุขภาพที่มีมิติที่กว้างขวางมากขึ้น ส�ำหรับสุขภาพในมิติทางจิตวิญญาณ
ทีถ่ กู น�ำมาเพิม่ เติมในภายหลังนัน้ แสดงถึงมุมมองทีก่ ว้างขวางและการให้ความส�ำคัญกับสุขภาพ
ในมิติที่ลึกซึ้ง ละเอียดอ่อน เป็นการพัฒนามิติของสุขภาพที่ความหมายมากขึ้นกว่าการมี
ร่างกายที่แข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง ไม่มีความทุกข์ร้อนใจ สังคมที่มีความปลอดภัยและเหมาะสม
แก่การสร้างความสุขให้แก่ชีวิต ถึงแม้ว่ามนุษย์จะไม่สามารถให้ค�ำนิยามหรือแสดงให้เกิดความ
เข้าใจในมิติทางจิตวิญญาณได้อย่างสมบูรณ์ แต่ก็นับได้ว่าเป็นความก้าวหน้าทางกระบวนทัศน์
ที่ ม นุ ษ ย์ พ ยายามก้ า วผ่ า นเส้ น แบ่ ง ระหว่ า งสิ่ ง ที่ จั บ ต้ อ งได้ วั ด ได้ คาดการณ์ ไ ด้ อั น เป็ น
กระบวนทัศน์แบบวิทยาศาสตร์ สู่มิติด้านจิตใจส่วนลึก อารมณ์ ความรู้สึก มโนธรรม หรือ
ความศรัทธาที่มักมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอันเป็นนามธรรมยิ่งขึ้น
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จากที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า สุขภาพมีความเกี่ยวข้องใน 4 มิติ คือ สุขภาพทางกาย สุขภาพ
ทางจิต สุขภาพทางสังคม/สิ่งแวดล้อม และสุขภาพทางปัญญา/จิตวิญญาณ ซึ่งแต่ละมิติ
ของสุขภาพล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างเป็นองค์รวมและสมดุลหากสามารถหลอมรวม
เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันได้ ดังนั้น นิยามของสุขภาพจึงสามารถสรุปได้ใน
2 นิยาม คือ นิยามในทางบวก (Positive) หมายถึง ความสุข ความสบายของชีวิต และนิยาม
ในทางลบ (Negative) หมายถึง ชีวิตที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือความไม่มีโรคภัยเบียดเบียน
ซึ่งการเสริมสร้างสุขภาพภายในกรอบคิดด้านการแพทย์และการสาธารณสุขนั้นได้จ�ำแนก
กระบวนงานด้านสุขภาพออกเป็น 4 ประเภท คือ
1) การส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion)
2) การป้องกันโรค (Disease control and prevention)
3) การวินิจฉัยและรักษาพยาบาล (Prompt diagnosis and treatment) และ
4) การฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation medicine)
กระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาพของการแพทย์
กระแสหลัก ทีก่ ำ� หนดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าประกอบด้วย 5 ด้าน คือ (1) การส่งเสริม
สุขภาพ (Promotive medicine) (2) การป้องกันโรค (Preventive medicine) (3) การรักษาโรค
(Curative medicine) (4) การจ�ำกัดหรือป้องกันความพิการ (Disability limitation) และ
(5) การฟื้นฟูสมรรถภาพของคนไข้ (Rehabilitation medicine) กระบวนงานด้านสุขภาพทั้ง
4 กระบวนงาน หรือแนวคิดการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของการแพทย์กระแสหลัก 4 ด้านนี้
สามารถสรุปเป็นหลักการสร้างเสริมสุขภาพได้ 2 ด้านใหญ่ๆ คือ43
1) หลักการดูแลสุขภาพในยามปกติเมื่อยังไม่เกิดการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
สุขภาพ หรือการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดโรค มีวิธีการที่หลากหลาย เช่น การออกก�ำลัง
กายเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีความครบถ้วน
มี ค วามหลากหลาย มี ค วามเพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของร่ า งกาย และมี ค วามพอเพี ย ง
ไม่มากเกินไปจนก่อให้เกิดโรค การให้วัคซีนเพื่อป้องกันการเกิดโรค และความเจ็บป่วยต่างๆ
การลด ละ เลิก บุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การหลีกเลี่ยงการบริโภคสิ่งที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ เป็นต้น ตลอดรวมไปถึงการตรวจร่างกายอย่างสม�่ำเสมอเพื่อค้นหาการเจ็บป่วย
ที่จะเกิดขึ้นระยะต้นๆ เป็นการป้องการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นไม่ให้รุนแรงมากขึ้นอันจะน�ำไปสู่
การเจ็บป่วยเรื้อรัง
43

สภากาชาดไทย, “การสร้างเสริมสุขภาพ”,http://www.redcross.or.th/aboutus/repair.php4, 13 มิถุนายน 2560.

44 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

2) หลักการรักษาโรคเมือ่ เกิดการเจ็บป่วย หรือ การรักษาพยาบาลฟืน้ ฟูสขุ ภาพให้กลับ
มาเป็นปกติ มีลกั ษณะเด่นทีม่ งุ่ เน้นการค้นหาโรค ซึง่ เป็นอาการหรือความผิดปกติของอวัยวะใด
อวัยวะหนึ่งในร่างกาย เป็นระบบการท�ำงานทางชีวกลไกที่ผิดปกติที่ต้องตรวจวัดทางคลินิกได้
การแพทย์กระแสหลักจึงถือเรื่องโรคเป็นหลัก หรือทฤษฎีโรค จะกระท�ำรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
สาขาต่างๆ ที่มีความช�ำนาญเฉพาะโรคหรือที่มีความช�ำนาญแบ่งแยกตามระบบของร่างกาย
การรักษาจะมุ่งเน้นไปในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการรักษาบางครั้งดูเหมือน
เป็นกระบวนการที่ใช้แทรกแซงจากภายนอก
กองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (2550) ได้ก�ำหนดแนวทางการ
เสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม ดังนี้
1) สุขภาพองค์รวมให้คณ
ุ ค่าของค�ำว่า “สุขภาพ” ว่าหมายถึง การปรับ แก้ไข และพัฒนา
ให้เกิดการมีสุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงแค่การไม่เจ็บป่วย
2) สุขภาวะของเราจะเป็นแบบเดียวกับที่วิถีชีวิตของเราเป็น การเลือกบริโภคสิ่งใด
เข้าสู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจจะมีส่วนก�ำหนดสุขภาวะกายและใจของบุคคลคนนั้น
3) การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่สุด หลักการของสุขภาพองค์รวม
จะเน้นการพัฒนาระดับการมีสุขภาพดีให้สูงขึ้นเรื่อยๆ จนให้ดีเยี่ยมถึงที่สุด โดยให้ทบทวน
พฤติกรรมในแต่ละวันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
4) สุขภาพองค์รวมเน้นการให้คุณค่าต่อวิถีการด�ำรงชีวิต ให้ความส�ำคัญกับกระบวน
การทางการศึกษา และสร้างความรับผิดชอบให้แต่ละบุคคลได้พยายามดูแลตนเองให้มี
สุขภาวะที่สมดุลและสมบูรณ์
5) เมื่อมีสภาวะความเจ็บป่วย การแพทย์องค์รวม (Holistic Medicine) จะให้
หลักการแบบองค์รวมในการแลกเปลี่ยนเรื่องการรักษาและการดูแลสุขภาพกับคนไข้ โดย
การเยียวยาแบบธรรมชาติ (Natural Healing System) และพิจารณาปัจจัยทั่วทั้งตัวคน
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ถึงแม้ว่าแนวคิดสุขภาพในปัจจุบันจะปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่แนวคิดสุขภาพ
องค์รวมซึง่ ประกอบด้วย 4 มิติ คือ มิตทิ างกาย จิตใจ สังคม และปัญญาตามทีก่ ล่าวแล้ว การรักษา
และการเสริมสร้างสุขภาพทั้ง 4 มิตินั้น จะต้องสอดผสาน สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน
อย่างเป็นองค์รวม ถึงแม้ว่าปัจจุบันภายใต้กรอบแนวคิดทางการแพทย์กระแสหลักยังคง
มุ่งเน้นสุขภาพในมิติทางกาย มีกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพโดยการส่งเสริมให้ร่างกาย
มีสภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค การดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหาร การ
ออกก�ำลังกาย การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคเป็นหลัก และเมื่อร่างกายเจ็บป่วยขึ้นแล้วก็มี
กระบวนการวิ นิ จ ฉั ย และรั ก ษาพยาบาล เพื่ อ ให้ ร ่ า งกายฟื ้ น คื น สภาพจากความเจ็ บ ป่ ว ย
ป้องกันไม่ให้เกิดความพิการขึ้นกับร่างกาย และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยให้คืนดีดังเดิม ในขณะที่
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มิติด้านจิตใจกลับถูกมองไปในลักษณะการท�ำงานในเชิงชีวเคมี โดยเน้นการศึกษาระบบท�ำงาน
อั น สลั บ ซั บ ซ้ อ นของกลไกทางเคมี แ ละชี ว วิ ท ยาเป็ น หลั ก ดั ง นั้ น การดู แ ลรั ก ษาจิ ต ใจ
ก็กลายเป็นการให้การรักษาด้วยสารเคมีเพื่อมุ่งปรับปรุงการท�ำงานสารเคมีในสมองเท่านั้น
ส่วนมิติทางสังคมและทางปัญญา ถึงแม้จะมีการกล่าวไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 แล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติเท่าที่ควร มีการ
ละเลยในการดูแลสุขภาพด้านสังคมและปัญญา ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ
ที่ ขยายมิ ติ ของการมองที่ขวางออกไปและมีก ารส่ง เสริ ม ในบางพื้นที่ และประเด็ นสุข ภาพ
เท่านั้น เนื่องกระบวนการเสริมสร้างด้านสังคมและปัญญานั้นจะต้องใช้กระบวนการและ
ขั้นที่หลากหลายและมีความเกี่ยวข้องกับภาคีต่างๆ ตั้งในระดับชุมชนไปจนถึงระดับนโยบาย
ดังนั้น จ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลา การให้ความรู้และกระบวนการที่เหมาะสม ซึ่งในอนาคตจ�ำเป็น
ต้องมีกระบวนการพัฒนาสังคมและปัญญาร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในมิติของการพัฒนาชุมชน
และสังคมต่อไป
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แนวคิดสุขภาพองค์รวมมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนและสังคมในมิติต่างๆ
อย่ า งมากมายและมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ เครื อ ข่ า ยและสมั ช ชาสุ ข ภาพในสั ง คมไทยทั้ ง ใน
ด้านนโยบาย และกระบวนการพัฒนาในระดับบุคคล ชุมชน และเครือข่าย ดังนี้
1. ในระดับบุคคล ตามหลักของการพัฒนาชุมชนที่มีเป้าหมายว่า จะต้องพัฒนาบุคคล
ให้ เ ป็ น ผู ้ ที่ รู ้ เ ท่ า ทั น กั บ ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ส ติ ป ั ญ ญา สามารถพึ่ ง พาเองทั้ ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสุขภาพทางกายที่สมบูรณ์
มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถมองปัญหาและระบบการพัฒนาต่างๆ อย่างเป็นองค์รวมและยั่งยืน
ดังนั้น จึงมีความสอดคล้องกับการพัฒนาสุขภาพตามแนวคิดสุขภาพองค์รวม คือ การพัฒนา
บุคคลใน 4 มิติ ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา โดยสามารถด�ำเนินการได้ ดังนี้ 44
		 1) การเสริมสร้างสุขภาพทางกาย ในการพัฒนาบุคคลเพื่อให้มีสุขภาพทางกาย
ที่ดี ควรด�ำเนินการดูแลร่างกายภายใต้หลักการพื้นฐานที่จะป้องกันไม่ให้โรคหรือทุกขเวทนา
เกิดขึ้น และบรรเทารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นแล้วให้ลดลง ด้วยการรับประทานอาหารให้
ครบถ้วน เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย มีการใช้สอยปัจจัย 4 อย่างเหมาะสม
การออกก�ำลังสม�่ำเสมอ มีการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง และเมื่อร่างกาย
เกิดเจ็บป่วยไม่สบายขึ้นก็ให้ท�ำการรักษา โดยใช้ภูมิปัญญาและกระบวนการของการแพทย์
เข้ามาดูแล เช่น การใช้สมุนไพรในการรักษาโรค ใช้วิธีการธรรมชาติบ�ำบัด และใช้กระบวนการ
ของชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลในลักษณะของการปรึกษาหา หรือใช้จิตวิทยาทางสังคมในการ
เฝ้าระวัง ป้องกันโรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น
44

ปาริชาติ วลัยเสถียร, กระบวนการและเทคนิคการท�ำงานของนักพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544).
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		 2) การเสริมสร้างสุขภาพทางจิตซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของชีวิตมนุษย์
จะต้องให้ความส�ำคัญกับจิตใจของตนเอง ให้จิตใจมีความเข้มแข็ง ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด
และมีความพร้อมในการพัฒนาและยกระดับจิตใจด้านคุณธรรมให้เพิ่มพูนขึ้น พัฒนาจิตใจ
ให้เจริญงอกงามด้วยสติปัญญา โดยมีเป้าหมายสุดท้าย คือ ความไม่เจ็บป่วยทางจิตใจอย่าง
สิ้นเชิง บรรลุสุขภาพอันสมบูรณ์ หรือมีความอิสระแห่งจิตที่ไม่เป็นทาสของกิเลส ความโลภ
ความโกรธ ความหลง และความครอบง�ำด้านอวิชชา มีจติ ทีป่ ลอดโปร่ง เหมาะสมกับการท�ำงาน
ในทุกสภาวะ ส�ำหรับความใสใจต่อสุขภาพใจนี้ สามารถปรับสภาพจิตใจของบุคคลให้เรียนรู้
มีการพัฒนาจิตใจของตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าใจถึงสภาพการณ์ที่เป็นจริงในสังคม
ในขณะเดียวกันก็ใช้กระบวนการทางสังคมเพื่อเป็นการเยียวยาและเสริมสร้างพลังทางจิตใจ
ของบุคคล เช่น การใช้มิตรภาพ การเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันละกันก็จะท�ำให้บุคคลมีจิตใจที่เข้มแข็ง
		 3) การเสริมสร้างสุขภาพทางสังคม โดยปกติผู้คนในสังคมจะยอมรับพฤติกรรม
ของบุคคลที่แสดงออกต่อโลกและชีวิตโดยการไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น
มีจริยธรรมขัน้ พืน้ ฐานในการประกอบกิจกรรมหรือการท�ำหน้าทีข่ องตนเอง เป็นผูไ้ ม่เบียดเบียน
บุคคลอื่น หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เป็นบุคคลที่สามารถด�ำรงตนอยู่ด้วยดีในสังคม และสามารถ
เป็นแบบอย่างเพื่อชักน�ำสังคมสู่ความอยู่เย็น เป็นสุขร่วมกัน สภาพแวดล้อมทางสังคมล้วนมี
ความส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่ต้องอยู่ภายในสังคมนั้นๆ เมื่อสภาพแวดล้อมเป็นสังคม
ที่ดีและเกื้อกูลต่อการพัฒนาบุคคล ทั้งในด้านกายและจิตใจ บุคคลก็จะพัฒนาสังคมให้เกิด
การจัดการและคุ้มครองชีวิตที่ดีร่วมกัน ตามหลักการพัฒนาชุมชนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมเป็นที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของบุคคลในการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอนจะท�ำให้สังคมมีความน่าอยู่ มีการสร้างสรรค์กิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และบุคคล และเมื่อเป็นเช่นนั้น ก็จะเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ
ทางสังคมในทุกมิติร่วมกัน
		 4) การเสริมสร้างสุขภาพทางปัญญา เนื่องจากปัญญาของบุคคลและสังคม
มีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิต เมื่อบุคคลมีสติปัญญาที่สมบูรณ์ ย่อมจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพที่ดี
ดังนัน้ การพัฒนาสุขภาพทางปัญญาจะต้องพัฒนาอยูเ่ สมอด้วยการอ่าน การฟัง คิด การแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ และปฏิบัติด้านจิตใจที่มาจากหลักการทางศาสนาซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เกิด
ความรู้แจ้งโลกและสรรพสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง การเสริมสร้างทางด้านปัญญา จะต้อง
มาจากการสร้างความรู้ในมิติที่หลากหลาย เมื่อบุคคลมีความรู้ และมีสติปัญญาในการจัดการ
กับสิ่งต่างๆ อย่างเหมาะสม ก็จะกลายเป็นปัญญาของบุคคลที่จะน�ำพาบุคคลไปสู่ความงอกงาม
ของการใช้ชีวิต ในขณะเดียวกันก็จะต้องร่วมกันสร้างภูมิปัญญาของสังคมด้วยการแบ่งปัน
ความรู้แก่สังคม
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พระไพศาล วิสาโล กล่าวว่า ในการบ�ำบัดโรคทางใจหรือโรคทางวิญญาณ การท�ำ
สมาธิเพื่อให้จิตสงบ ผ่อนคลาย สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าจะให้ได้ผลอย่างแท้จริง
และยั่งยืน ต้องอาศัยการเปลี่ยนทัศนคติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือสอดคล้อง
กับความเป็นจริงซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่าปัญญา ปัญญามีหลายระดับเริ่มจากการเห็นว่า
ความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาของชีวิต ความเข้าใจดังกล่าวช่วยให้ยอมรับความเจ็บป่วยได้
โดยใจไม่ทุกข์ทรมานไปกับอาการดังกล่าวมากนักหรือการเห็นว่าโรคใดๆ ก็ตามไม่น่ากลัว
เท่ากับความกลัวต่อโรค ความส�ำเร็จของชีวจิตส่วนหนึ่งอยู่ที่การท�ำให้ผู้ป่วยเห็นว่ามะเร็ง
ไม่ใช่โรคร้ายที่น่าสะพรึงกลัว แม้จะเป็นมะเร็งหรือมีเซลมะเร็งอยู่ในร่างกาย เราก็สามารถมี
ความสุขได้ และอาจสุขยิ่งกว่าตอนก่อนป่วยด้วยซ�้ำ ส่วนปัญญาในขั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้น คือ
การเห็นว่าไม่มอี ะไรทีจ่ ะยึดมาเป็นตัวตนได้ แม้แต่รา่ งกายก็ไม่ใช่ของเราจริง ๆ ปัญญาดังกล่าว
ช่วยให้ปล่อยวางในร่างกาย และไม่ยึดเอาทุกขเวทนาทางกายมาเป็นของตน ดังนั้น แม้จะ
ป่วยกาย แต่ก็ไม่ป่วยใจ ปัญญาที่ละวางความยึดติดในตัวตนนี้ ช่วยให้สามารถด�ำเนินชีวิต
อย่างมีความสุข และโปร่งเบา ปลอดพ้นจากความเครียด ความโกรธ ความริษยา ความแข่งดี
ความถือตัว เป็นต้น45 ปัญญาที่พัฒนาเต็มขั้นย่อมท�ำให้เป็นอิสระจากโรคทางใจได้อย่าง
สิ้นเชิง สุขภาวะหรือสุขภาพที่เกิดจากปัญญาดังกล่าว อาจเรียกว่าสุขภาวะทางปัญญาได้
โดยสรุปการรักษาสุขภาพแบบองค์รวมมี 4 ด้าน คือ
1) ด้านกาย ได้แก่ การฟื้นฟูและรักษาร่างกายทั้งระบบ โดยอาศัยยา กระบวนการ
บ�ำบัดทางกาย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาทิ การกิน การนอน การพักผ่อน
การออกก�ำลังกาย และการท�ำงาน
2) ด้านจิต ได้แก่ การผ่อนคลายจิต ท�ำให้เกิดความสงบ แช่มชื่น ผ่องใส มีเมตตา และ
ก�ำลังใจ ไม่ท้อแท้สิ้นหวัง
3) ด้านปัญญา ได้แก่ การเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับโรคและชีวิต เพื่อละวางความติดยึด
และเป็นอิสระจากความผันผวนปรวนแปรของชีวิต
4) ด้านสังคม ได้แก่ การมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นกับผู้อื่น มีครอบครัว ญาติมิตร หรือ
ชุมชนที่พร้อมเป็นก�ำลังใจให้ความช่วยเหลือ มีความเอื้ออาทรต่อกัน
กองการแพทย์ ท างเลื อ ก กระทรวงสาธารณสุ ข46 ระบุ ถึ ง เทคนิ ค วิ ธี ก ารพื้ น ฐาน
ในการเยียวยาสุขภาพแบบองค์รวมว่า น่าจะประกอบด้วยวิธีการที่ส�ำคัญ ดังนี้
45
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์,”พหุลักษณ์ทางการแพทย์: มุมมองมานุษยวิทยากับความหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพ”, ใน พหุลักษณ์
ทางการแพทย์กับวัฒนธรรมสุขภาพ, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2548), หน้า 50.
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กองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, ต�ำราวิชาการสุคนธบ�ำบัด, (นนทบุรี: กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข, 2550)

48 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

1) อาหารและโภชนาการ
2) การผ่อนคลายความเครียด
3) การเยียวยาทางจิตใจและการท�ำสมาธิ
4) การหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพ
5) การพักผ่อนที่เพียงพอ
6) การออกก�ำลังกายที่เหมาะสมกับวัย เพศ และสภาพร่างกาย
7) การแบ่งปันความรัก และสร้างสัมพันธภาพระหว่างคนรอบข้าง รวมทั้งตนเอง
8) การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
9) การสร้างสัมพันธภาพทางจิตวิญญาณและการเยียวยา
10) การพัฒนาปัญญา
ส่วนภินันท์ สิงห์กฤตยา 47 ได้กล่าวถึงการเสริมสร้างสุขภาพองค์รวมเชิงพุทธว่า
บุคคลจะต้องด�ำเนินการดูแล รักษาสุขภาพในมิติทางกายและจิตใจ ดังนี้
1) สุขภาพดีเกิดจากความเข้าใจในธรรมชาติของโลก (ไตรลักษณ์)
2) สุขภาพดีบนความพอเพียง (สันโดษ)
3) สุขภาพทางร่างกายดีสร้างได้ด้วยการรับประทานอาหาร และการออกก�ำลังกาย
4) สุขภาพดีเกิดด้วยสติ
5) สุขภาพดีมีศีลธรรมเป็นพื้นฐาน
6) สุขภาพดีเกิดจากต้นแบบที่ดี (กัลยาณมิตร)
เมื่อมีการด�ำเนินการรักษาสุขภาพดังกล่าวแล้ว ผลที่เกิดขึ้น คือ บุคคลเป็นผู้ที่มี
สุขภาพทัง้ ทางกายและทางจิตใจทีด่ ี มีความสุข เป็นผูต้ งั้ ตนอยูใ่ นบุญกุศล เป็นผูป้ ฏิบตั ติ ามหลัก
ไตรสิกขาเป็นผู้ด�ำเนินชีวิตมุ่งสู่ความเจริญทั้งทางสังคมและปัญญา
2. ในระดับชุมชน การรักษาสุขภาวะของชุมชน เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ
คนในชุมชนที่สร้างสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อเป้าหมายของการพัฒนา
ชุมชน คือ ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในชุมชน มีการพึ่งพาตนเองได้ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม
การจัดการทรัพยากรชุมชน และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีการด�ำเนินการเพื่อการจัดการ
และคุ้มครองชีวิตที่ดีร่วมกัน ให้ชุมชนและสังคมมีความเสมอภาค มีความยุติธรรมต่อกันและมี
ความสันติสขุ เนือ่ งจากมนุษย์แต่ละคนมีอย่างน้อย 2 สถานะ สถานะแรกคือการเป็นปัจเจกบุคคล
สถานะที่สองคือการเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมไม่เฉพาะสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
47

อ้างแล้ว, ศึกษาการประยุกต์ใช้กระบวนทัศน์และกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระพุทธศาสนา.

แนวคิดพื้นฐานการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 49

หากยังรวมถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม เริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน ไปจนถึงประเทศ
และโลก ในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคล สุขภาพของแต่ละคนย่อมขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและ
การด�ำเนินชีวิตของตนเอง แต่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม สุขภาพของแต่ละคน
ย่อมต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมด้วย สภาพแวดล้อมที่เกื้อกูล เช่น มีน�้ำสะอาด อากาศบริสุทธิ์
สังคมมีความเอื้อเฟื้อ มีหลักประกันทางสุขภาพและสวัสดิการ ย่อมช่วยให้สุขภาพของบุคคล
เป็นไปด้วยดี แต่ถ้าสภาพแวดล้อมเป็นพิษ สังคมเสื่อมโทรม สุขภาพของบุคคลย่อมยากจะ
เป็นปกติได้48
ดังนั้น จึงไม่อาจมองสุขภาพของปัจเจกบุคคลแบบโดดเดี่ยวได้ หากจะต้องมองอย่าง
เชือ่ มโยงกับสุขภาพหรือสุขภาวะของสภาพแวดล้อมทัง้ ทางธรรมชาติและทางสังคม ในปัจจุบนั
อาณาบริ เวณของสั ง คมกว้ า งขวางจนครอบคลุ ม ไปถึ ง เรื่ อ งสภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ
กล่าวอีกอย่างหนึ่ง สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไปแล้ว ฉะนั้น
จึงสามารถสรุปได้วา่ สุขภาพของบุคคลแยกไม่ออกจากสุขภาพของสังคม โดยสุขภาพของสังคม
มี 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านกายภาพ ได้แก่ การมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สะอาด ไม่มีมลพิษ
ทางอากาศ น�ำ้ และในอาหาร ปราศจากภัยคุกคามทางธรรมชาติ มีทรัพยากรธรรมชาติพอเพียง
แก่การด�ำเนินชีวิตด้วยดี ประชาชนมีอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย สุขภาพอนามัย พลังงาน
ตลอดจนรายได้ที่เอื้อให้ด�ำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข
2) ด้านจิตใจ ผูค้ นมีคณ
ุ ธรรม ซือ่ สัตย์สจุ ริต มีความเมตตาต่อกัน มีจติ ใจแช่มชืน่ ผ่องใส
มีศรัทธาในศาสนา มีความนิยมชมชื่นในศิลปะวัฒนธรรม มีส�ำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
และมีค่านิยมที่ดีงาม มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตและโลก มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาชีวิตจิตใจ สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่ตนเอง สังคม และโลกได้
3) ด้านสังคม ประชาชนมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ เคารพใน
สิทธิของกันและกัน ปราศจากอาชญากรรม ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความกลมเกลียวกัน
ผู้คนมีส่วนร่วมอย่างพร้อมเพรียงในการสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม
สภาพดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ นอกจากจะต้องอาศัยจิตส�ำนึกและความร่วมมือของ
ประชาชนแล้ว ปัจจัยที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ ระบบและกลไกต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็น
โครงสร้างของสังคม ได้แก่ระบบเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม และศาสนา
ระบบและกลไกเหล่านี้ ควรมีลักษณะ ดังนี้

48

พระไพศาล วิสาโล. “หลายมิติของสุขภาพ”, <http://www.visalo.org/article/healthlaiMiti.htm>, 13 มิถุนายน 2560.

50 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

1) ระบบเศรษฐกิจ มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความเป็นอยูแ่ ก่ประชาชน โดยไม่เน้น
สร้างความเจริญเติบโตทางวัตถุหรือรายได้ จนท�ำลายสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์
ในสังคม ขณะเดียวกันก็มีความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ไม่ขยายช่องว่างระหว่างคนรวย
กับคนจนให้กว้างขวางมากขึ้น
2) ระบบการเมือง มีความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ
มีการกระจายอ�ำนาจอย่างทั่วถึง สนับสนุนการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง คุ้มครองสิทธิและ
สวัสดิภาพของประชาชนอย่างเสมอหน้า ไม่ถูกครอบง�ำโดยอ�ำนาจทุนหรือผู้มีอิทธิพล
3) ระบบการศึกษาและสื่อสารมวลชน ส่งเสริมความใฝ่รู้ยิ่งกว่าใฝ่เสพ พัฒนาปัญญา
ควบคู่กับคุณธรรม เอื้อให้ผู้คนมีความรู้และทักษะในการพึ่งตน สามารถแก้ปัญหาของตนเอง
และของชุมชนได้ สนับสนุนให้ศักยภาพของแต่ละคนได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและสังคมอย่างเต็มที่ ไม่ผลิตคนให้เป็นเพียงแค่แรงงานในทางเศรษฐกิจ หรือเป็น
แค่ผู้บริโภคเท่านั้น
4) ระบบบริการสาธารณสุข สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และให้บริการสุขภาพ
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เน้นรักษาโรค หรือรวมศูนย์บริการไว้ทสี่ ถาบันแพทย์ หากมุง่ ป้องกันโรค
โดยส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
5) สถาบันศาสนา เอื้อให้ผู้คนเข้าถึงความสงบภายใน มีสภาวะจิตที่ดีงาม เปี่ยมด้วย
คุณธรรม มีปัญญารู้เท่าทันชีวิตและโลก สามารถลดละความหลงใหลติดยึดในวัตถุ ใฝ่ชีวิต
ที่เรียบง่าย สันโดษ และเสียสละต่อส่วนรวม
ระบบและโครงสร้างทางสังคมเหล่านี้ หากท�ำงานด้วยดี ย่อมท�ำให้ชุมชน สังคม
ทั้งประเทศมีความมั่นคงเข้มแข็ง ก่อให้เกิดสุขภาวะอย่างทั่วถึงทั้งในทางกายภาพ จิตใจ และ
สังคม แต่หากระบบเหล่านี้พิกลพิการหรือไร้ประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน
เมื่อความเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับคนไม่กี่คน เราอาจกล่าวว่านั่นเป็นความรับผิดชอบของตัวเขาเอง
แต่เมื่อความเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับคนนับหมื่นนับแสน นั่นไม่ใช่เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลเท่านั้น
หากเป็นปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบในสังคม กล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นภาพสะท้อน
ของสังคมที่อ่อนแอและไร้สุขภาวะ ดังนั้น สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน มีพื้นฐานจากการ
ที่แต่ละปัจเจกในสังคมมีสัมมาทิฎฐิ (เห็นชอบ) คือ มีความรู้ มีความเข้าใจต่อสิ่งทั้งหลายถูกต้อง
ตรงตามความจริง ย่อมน�ำไปสู่สัมมาสังกัปปะ (ด�ำริชอบ) ซึ่งจะน�ำไปสู่การปฏิบัติการตน
ในด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง ดีงาม มีเห็นแก่ตัวลดลง มีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น
3. ระดับเครือข่าย การพัฒนาชุมชนมีความเกี่ยวข้องกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา
ในทุกระดับ เนื่องจากความเป็นภาคีเครือข่ายจะน�ำไปสู่กระบวนการตัดสินใจในทางเลือก
และโอกาสที่เพิ่มขึ้น การเข้าร่วมและพัฒนาเป็นเครือข่ายในประเด็นต่างๆ เช่น เครือข่าย
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สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร-ป่าชุมชน เครือข่ายชุมชนปลอดยาเสพติด เครือข่ายสัจจะ
สะสมทรัพย์-ออมทรัพย์ เครือข่ายประมงพื้นบ้าน เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เครือข่ายสุขภาพ
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทั้งในระดับชุมชนและ
นโยบาย ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อการจัดการด้านสุขภาวะของชุมชน จึงจ�ำเป็น
จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะเครือข่าย
สมัชชาสุขภาพที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่ก�ำหนดทิศทางให้มี
สมัชชาสุขภาพในสังคมไทย เพื่อด�ำเนินกิจกรรมและประสานงานในด้านต่างๆ49 ดังนี้
1) เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม
โดยสมัชชาสุขภาพจะท�ำการเปิดพื้นที่สาธารณะทางสังคมอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ทุกฝ่าย
ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้มาพบปะ พูดคุยแลกเปลีย่ นประสบการณ์และค้นหาทางออกด้านสุขภาวะร่วมกัน
และให้ความส�ำคัญต่อข้อเสนอเชิงนโยบายของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่ อ เป็ น กลไกในการผลั ก ดั น นโยบายสาธารณะ คุ ณ ค่ า ของกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพทีส่ ำ� คัญและแตกต่างจากการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ วั่ ๆ ไป คือ การมีบทบาท
ในการผลั ก ดั น นโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพ ให้ เ กิ ด ทางเลื อ กเชิ ง นโยบายที่ เ อื้ อ หรื อ
สนับสนุนการสร้างสุขภาวะของประชาชน
3) เพื่อเป็นกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โดยสนับสนุนให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ อาศัยขบวนการประชาสังคมมาขับเคลื่อน
เพื่อประสานงานกับทุกภาคด้วยท่าทีและบรรยากาศแบบพันธมิตรเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง
เครือข่ายมุ่งให้มีลักษณะเป็นแบบพหุภาคี
การขั บ เคลื่ อ นกระบวนการปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพของสั ง คมไทยที่ ผ ่ า นมาได้ อ าศั ย
สมั ช ชาสุ ข ภาพ เป็ น กลไกและเครื่ อ งมื อ หลั ก ในการเชื่ อ มร้ อ ยความเคลื่ อ นไหวนั บ ตั้ ง แต่
การยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 การผลักดันกฎหมายและการปรับเปลี่ยน
กระบวนทั ศ น์ ด ้ า นสุ ข ภาพ การสื่ อ สารสาธารณะ และการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
ภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมก�ำหนดนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพของประชาชนในสังคม
ทั้งนี้ เพื่อน�ำไปสู่สมัชชาสุขภาพที่พึงประสงค์ คือ การมีภาคเครือข่ายในการจัดการสุขภาวะ
ของสังคมไทยที่มีความยั่งยืนและมาจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทย เพื่อ
สุขภาวะที่ดีของคนไทย
แนวคิดสุขภาพองค์รวมดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สังคมเป็นอย่างยิ่งในฐานะแนวคิด กระบวนการ กลไก และกิจกรรมของการจัดการสุขภาวะ
ของชุมชน เป็นทั้งเป้าหมายและวิธีการที่จะท�ำให้การพัฒนาชุมชนด้านสุขภาพของบุคคล
และชุมชนใน 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม และปัญญา มีความสมบูรณ์ การน�ำแนวคิดสุขภาพ
49
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องค์ ร วมมาบู ร ณาการกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนจะท� ำ ให้ ชุ ม ชนมี ก ระบวนการจั ด การสุ ข ภาพ
ทีค่ รอบคลุม เป็นการก้าวย่างทีม่ คี วามหมายและมีความส�ำคัญต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน
ในอนาคตสังคมไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หากระบบการจัดสวัสดิการสังคมของภาครัฐ
ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ หรือมีการดูแลรักษาสุขภาพเพียงด้านใดด้านหนึ่งแล้ว จะท�ำให้การ
พัฒนาสังคมไทยโดยเฉพาะสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสประสบกับปัญหามากขึ้น
ดังนั้น การให้ความส�ำคัญกับแนวคิดและกระบวนการสุขภาพองค์รวมจะช่วยให้ลดภาวะ
ไร้สุขภาวะของสังคมได้ อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม

2.3 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) หลังจากที่ประเทศ
แถบซีกโลกตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและอเมริกาไดเปนผูน�ำและตนแบบในการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม คือเปลี่ยนวิถีการผลิตเพื่อยังชีพและคาขายภายในประเทศเปนหลักมาสูการผลิต
เชิงอุตสาหกรรมเพื่อใหไดผลผลิตแบบเดียวกันในปริมาณมากซึ่งท�ำใหมีตนทุนตํ่าเพื่อการ
แขงขันทางการคาและมุงจําหนายระหวางประเทศกันมากขึ้นนับแตนั้นชวงระยะ 1 ศตวรรษ
ที่ผานมาทําใหเกิดการใชวัตถุดิบ การสั่งสมพฤติกรรมการบริโภค และการใชฐานทรัพยากร
ธรรมชาติอยางฟุมเฟอย ไมคุมคาและมุงสนองตอบความสะดวกสบายมากกวาความจ�ำเปน
พื้นฐาน ทําใหทรัพยากรธรรมชาติของแตละประเทศรอยหรอลงอยางมาก เชน ทรัพยากร
พลังงาน ทรัพยากรปา ทรัพยากรแร และทรัพยากรน�้ำ เปนตน นอกจากนี้ ของเสียที่ปล่อย
ออกจากการกระบวนการผลิตและการบริโภคสินคาของพลไดกอใหเกิดมลพิษ การปนเปอน
และสรางผลกระทบทั้งแกมนุษย ทรัพยากรน�้ำ อากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ50
ดังนั้น ประเทศที่พัฒนาแลว จึงเริ่มรวมตัวกันสรางกรอบแนวทางการพัฒนาใหมโดยเกิด
การพัฒนาความคิดแบบที่เรียกวา “การเปลี่ยนยายกระบวนทัศน” (paradigm shift) ขึ้น
สงผลใหเกิด “กรอบแนวคิดวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน” นับแตป 2515 เปนตนมาจากการที่
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไดเริ่มเขามีบทบาทในกระแสการพัฒนาของสังคมโลกนับตั้งแตป
พ.ศ. 2515 โดยเริ่มตั้งแตองคการสหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุมสุดยอดวาดวยสิ่ง
แวดลอมของมนุษย (Human Environment) ณ กรุงสตอคโฮลม ประเทศสวีเดน ซึ่งเรียก
รองใหชาวโลกคํานึงถึงผลกระทบจากการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยจนเกินขีดจํากัด ผลจาก
การประชุมดังกลาว ทําใหทั่วโลกหันมาใหความสนใจเรื่องสิ่งแวดลอมกันอยางกวางขวาง
ตอมาในป พ.ศ. 2526 สหประชาชาติไดจัดตั้งสมัชชาของโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา (World Commissionon Environment and Development) หรือเปนที่รูจักกันดี
50
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย”, รายงาน
การวิจัย ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547), หน้า 2-8.
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ในชื่อ “Brundland Commission” เพื่อทําการศึกษาเรื่องการสรางความสมดุลระหวาง
สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาซึ่งไดเผยแพรเอกสารชื่อ “Our Common Future” ที่ไดเรียกรอง
ใหชาวโลกเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตที่ฟุมเฟอยและเปลี่ยนวิถีทางการพัฒนาประเทศ
เสียใหม ในลักษณะที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมและใหสอดคลองกับขอจํากัดของธรรมชาติ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งไดเสนอวามนุษยชาติสามารถที่จะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นมาได้
ตอมาสหประชาชาติไดจัดการประชุมสุดยอดระดับโลกอีก 2-3 ครั้ง คือ “การประชุมสุดยอด
ระดับโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา” (UN Conference on Environment and
Development : UNCED) ณ กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล ในป พ.ศ. 2535 โดยมีเอก
สารสําคัญคือ “แผนปฏิบัติการ 21” ซึ่งเปนเหมือนแผนแมบทของโลกใหประเทศภาคีสมาชิก
ที่เขารวมประชุมไดนําไปเปนกรอบทิศทางพัฒนาประเทศใหกาวสูความยั่งยืน อีก 5 ปถัดมา
สหประชาชาติก็ไดเปนเจาภาพจัด “การประชุมสุดยอดระดับโลกวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน”
(World Summit on Sustainable Development: WSSD) ณ กรุงโจฮันเนสเบอรก
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต ในป พ.ศ. 2545 ซึ่งประเทศตางๆ ทั่วโลกกวา 180 ประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยไดใหความสําคัญใน “กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน” อยางตอเนื่องและรวมกัน
ลงนามรับมาเปน “พันธกรณี” รวมกันที่จะพัฒนาประเทศและสังคมโลกใหนาอยูและยั่งยืน
โดยมุงพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและ สิ่งแวดลอมอยางสมดุล
จากรายงานของบรันดท์แลนก็เรียกร้องในสิ่งเหล่านี้ นั่นคือ การพัฒนาที่ตระหนัก
หรือค�ำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และการคิดถึงคนรุ่นหลังด้วย จึงได้รับการตอบรับและต้อนรับ
อย่างอบอุ่นจากวงการต่างๆ ซึ่งนอกจากนี้ การพัฒนาที่ยั่งยืน ยังถูกมองว่า เป็นสิ่งที่ดีเป็น
สิ่งที่น่าปรารถนา และด้วยความที่ยังคลุมเครือ ก็เป็นการเปิดพื้นที่/ ที่ว่างให้กับบรรดา
ผู้ที่เกี่ยวข้องเลือกตีความ/ให้ความหมายต่อสิ่งที่เรียกว่า “การพัฒนาแบบยั่งยืน” ในแบบฉบับ
ที่ตัวเองต้องการได้ ไม่แตกต่างจากมโนทัศน์อื่นๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็น “ความยุติธรรม” หรือ
“ประชาธิปไตย” เป็นต้น เพราะคงไม่มีใครกล้าประกาศว่าไม่เห็นด้วย ไม่ชอบความยุติธรรม ไม่
ชอบการปกครองแบบประชาธิปไตย หรือแม้แต่ไม่ชอบการพัฒนาแบบยั่งยืน เพียงแต่จะมีราย
ละเอียดของเรื่องเหล่านี้แตกต่างกันไปเท่านั้น ฉะนั้น สิ่งที่รายงานของบรันดท์แลนกระท�ำก็คือ
เปิดพืน้ ทีช่ นิดใหม่ขนึ้ ในสังคม เพือ่ ให้บคุ คล สถาบัน หน่วยงาน องค์การแขนงต่างๆ เลือกประกาศ
จุดยืนทางศีลธรรมของตนเองผ่านวาทกรรมที่เรียกว่า “การพัฒนาแบบยั่งยืน”51
ความโดดเด่นของวาทกรรมการพัฒนาแบบยั่งยืนอยู่ที่สามารถท�ำให้สิ่งที่ขัดแย้งกัน
สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะไปด้วยกันไม่ได้ในอดีต นั่นคือ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic
growth) กับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (environmental protection) สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ และอย่างราบรื่นโดยไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระบบที่ด�ำรงอยู่
51

ชัยวัฒน์ เจริญสินโอฬาร, Development Discourse วาทกรรมการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์วิภาษ, 2549), หน้า 43-55.
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกตลาดและระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลก กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความโดดเด่น
ของวาทกรรมการพัฒนาแบบยัง่ ยืน อยูท่ สี่ ามารถสลายความเชือ่ ความหวาดวิตกในยุคทศวรรษ
1970s และ 1980s ที่มองว่าความเจริญเติ บโตทางเศรษฐกิ จและสั ง คมแบบที่ ด�ำ รงอยู ่
จะน�ำไปสู่การท�ำลายล้างโลกในที่สุด สิ่งที่การพัฒนาแบบยั่งยืนน�ำเสนออย่างส�ำคัญ คือ
การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ อื่ น และในฐานะที่ ก ารพั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น เป็ น รากฐานของจริ ย ธรรม
ในปัจจุบัน ความน่าสนใจของการพัฒนาแบบยั่งยืนเกี่ยวกับการประสานระหว่างความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของวาทกรรมการพัฒนาแบบยั่งยืน ดูยังเป็น
ข้อเสนอที่น่าสนใจอย่างมากด้วย เนื่องจากเป็นทางเลือกที่สาม ระหว่างข้อเสนอที่ดูมีลักษณะ
สุดขัว้ 2 แบบ คือแบบของนักนิเวศวิทยาอย่างลึกทีเ่ รียกร้องให้ปฏิเสธสิง่ ทีเ่ รียกว่า “การพัฒนา”
อย่างสิ้นเชิง กับแบบที่ชูการพัฒนาอย่างไม่ตั้งค�ำถามและไม่ค�ำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเลย
ดังกรณีของทฤษฎีการให้ทันสมัยอย่างตะวันตกในอดีต
โดยสรุปการพัฒนาอยา งยัง่ ยืนในบริบทโลกคือการพัฒนาทีม่ งุ สูด ลุ ยภาพของมิติ 3 ดาน
คือ ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม โดยใหตอบสนองตอความตองการของคนรุนปจจุบัน
และไมทําใหคนรุนอนาคตตองประนีประนอมยอมลดความสามารถที่จะสนองความตองการ
ของตนเองความหมายของคําวา “ยั่งยืน” การใชคํา sustainable และ sustainability มีนิยาม
อยู 3 แนวใหญ่ด้วยกัน คือ
1) แนวสังคม หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับการสนองความตองการพื้นฐานอยางตอเนื่อง
ซึ่งมนุษยทุกคนตองไดรับอาหาร น�้ำ ที่อยูอาศัย และการบ�ำบัดรักษายามเจ็บปวย ในขณะ
เดียวกันก็หมายถึงการสนองความตองการระดับสูงดวย เชน ความมั่นคง เสรีภาพ การศึกษา
การมีงานท�ำ ความยั่งยืนทางสังคมอาจจะเนนเรื่องการสงเสริมความสุขสมบูรณของมวลชน
สวนใหญ เปาหมายสําคัญที่สุดของแนวนี้คือ การรักษาคุณภาพชีวิตใหมีระดับสูงอยางยาวนาน
2) แนวนิเวศ จุดเนนอยูที่กระบวนการทางชีววิทยาของธรรมชาติ โดยเนนเรื่อง
ความยั่ ง ยื น ของการทํ า งานและประสิ ท ธิ ภ าพของระบบนิ เวศ เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด ความยั่ ง ยื น
ทางนิเวศในระยะยาวจ�ำเปนจะตองมีการคุมครองทรัพยากรทางพันธุกรรมและการอนุรักษ
ความหลากหลายทางธรรมชาติ ในความหมายนี้ การจัดการและการรักษาระบบนิเวศรวมทั้ง
การสนับสนุนใหชีวิตทั้งหลายอยูรอดคือเปาหมายส�ำคัญที่สุด
3) แนวเศรษฐกิจ จะเนนแตเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ถากลาวถึง “ความยั่งยืน”
จะหมายถึง เศรษฐกิจขยายตัวอยางยั่งยืนยาวนาน ในอัตราที่สูง แตนักเศรษฐศาสตรสีเขียว
มีแนวคิดอีกแบบคือ กลาววา เศรษฐกิจที่ยั่งยืน หมายถึง เศรษฐกิจที่คํานึงถึงระบบนิเวศและ
โลกธรรมชาติ การให้คุณคาทางชีวิตจิตใจมากกวาคํานึงถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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พระธรรมปิฎก52 ได้เขียนไว้ในหนังสือ “การพัฒนาที่ยังยืน” ระบุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน
ว่าคือ ระบบการพัฒนาทีเ่ ปน องคร วม คือ การดํารงอยูด ว ยดีของมนุษย หมายถึง มนุษยอยูอ ยาง
มีอสิ รภาพและสันติสขุ ในโลกทีเ่ กือ้ กูล การพัฒนาอยา งยัง่ ยืนตอ งอาศัยความเปน ไปอยา งประสาน
และเกื้อกูลกันของระบบความสัมพันธแหงองคประกอบทั้ง 4 ประการคือ มนุษย์ สังคม
เทคโนโลยี และธรรมชาติแวดลอม โดยเสนอแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนา
แบบองค์รวม โดยบูรณาการอย่างสมดุล จะต้องเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ ซึ่งเป็นไป
ตามระบบความสัมพันธ์ของเหตุและปัจจัยทั้งหลาย มีอิสรภาพที่จะเกื้อกูลต่อกันด้วยระบบ
ความสัมพันธ์แห่งองค์ประกอบพื้นฐานและรวมกับความซับซ้อนที่มนุษย์สร้างขึ้น อันได้แก่
เทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการพัฒนาดังนี้
1) มนุษย์ในฐานะบุคคล ในฐานะชีวิตทั้งกายและใจ
2) สังคม
3) ธรรมชาติ
4) เทคโนโลยี
องค์ประกอบทัง้ 4 จะเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อกันทัง้ ระบบ แต่มนุษย์เป็นตัวกระท�ำ
เพราะมีเจตจ�ำนง ในขณะที่องค์ประกอบอื่นไม่มี และการที่มนุษย์แปลกแยกจากธรรมชาติ
ย่อมหมายถึงว่ามนุษย์แปลกแยกจากชีวิตมนุษย์เองด้วย การแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการ
ง่ายๆ ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่จะท�ำให้โลกมนุษย์กับโลกธรรมชาติประสานประโยชน์กันได้
โดยมนุษย์อยูใ่ นโลกธรรมชาติอย่างกลมกลืน เกือ้ กูล ความส�ำเร็จนีจ้ งึ จะเป็นชัยชนะอย่างแท้จริง
ของมนุษย์ และเพื่อให้เป็นองค์ประกอบที่ดีที่จะน�ำไปสู่ระบบใหญ่ทั้งหมด 53 ในการพัฒนา
จึ ง ถื อ เอาการพั ฒ นามนุ ษ ย์ เ พื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการเป็ น ปั จ จั ย ที่ ก ระท� ำ ดั ง กล่ า วมาแล้ ว
กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนแยกได้เป็น 2 ส่วนดังนี้
1. ระบบการพัฒนาคน โดยพัฒนาที่ตัวคนเป็นปัจจัยที่กระท�ำให้เป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาด้วยการพัฒนาตัวคนเต็มทั้งระบบ คือ ครบทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา
โดยทั้ง 3 ด้านมีความสัมพันธ์อิงอาศัยกันการพัฒนาคนจะต้องท�ำทั้งหมดจึงจะเป็นการ
พัฒนาคนเต็มคน
1) พฤติกรรม พฤติกรรมีที่ดีเป็นช่องทางให้จิตใจพัฒนาและช่วยให้ปัญญางอกงาม
โดยให้ความพิเศษกับพฤติกรรมเคยชินที่ดีและเกื้อกูลซึ่งจะต้องฝึกแต่เด็ก
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2) จิตใจ จิตใจที่มีเจตจ�ำนงที่เป็นตัวชี้น�ำก�ำหนดพฤติกรรมและสภาพจิตที่พอใจ
มีความสุข ก็ท�ำให้พฤติกรรมมีความมั่นคง ปัญญาจะท�ำงานได้ผลและพัฒนาไปได้ ต้องอาศัย
สภาพจิตใจที่เหมาะ
3) ปัญญา ปัญญาเป็นตัวแก้ปัญหา เป็นตัวจัดปรับทุกข์อย่างทั้งพฤติกรรมและจิตใจ
ให้ลงตัวพอดี และเป็นตัวน�ำไปสู่จุดหมายแห่งความมีอิสรภาพและสันติสุข จะต้องพัฒนา
ควบคู่ประสานกันไป และอิงอาศัยการพัฒนาทั้งพฤติกรรมและจิตใจ ใช้ปัญญาบนความไม่
ประมาท
2. ระบบการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยคนที่ พั ฒ นาเต็ ม ระบบเป็ น ตั ว กลางหรื อ เป็ น
แกนกลาง ด้วยการเป็นปัจจัยตัวกระท�ำที่ไปประสานปรับเปลี่ยนบูรณาการระบบสัมพันธ์
องค์รวมใหญ่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาที่ยั่งยืน จะเกิดขึ้นเมื่อระบบความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบทั้ง 4 ด�ำเนินไปด้วยดี โดยทุกส่วนเป็นปัจจัยส่งผลในทางเกื้อกูลกัน และ
ในระบบนี้ มนุษย์ในฐานะปัจจัยตัวการที่มีค วามส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ที่ จะให้ ภาวะที่ พึ ง ประสงค์ นี้
เกิดขึ้นหรือไม่โดยจะกล่าวถึงข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและการปฏิบัติต่อองค์ประกอบทั้ง 4
เฉพาะที่เป็นแนวทางพื้นฐานบางประการ
1) มนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์ เป็นหลักที่ควรให้ความส�ำคัญที่สูงสุด โดยมุ่งให้
การศึกษา จัดสรรปัจจัยเกื้อหนุนอื่นๆเพื่อให้มนุษย์แต่ละชีวิตเจริญงอกงาม เข้าถึงความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ อันจะเป็นปัจจัยไปกระท�ำต่อระบบสัมพันธ์องค์รวมใหญ่บรรลุจุดหมาย
แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนและมนุษย์ในฐานทรัพยากรมนุษย์ คือทุนหรือปัจจัยในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม พึงมีการพัฒนาให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ มีสุขภาพดี ขยัน อดทน
รับผิดชอบ มีความรู้ ฯลฯ พร้อมที่จะเป็นก�ำลังในการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) สังคมระบบต่างๆทางสังคมเป็นการจัดการรูปแบบในระดับสังคม ต่างสังคม
ประเทศชาติที่เปิดถึงทั่วกัน จะต้องวางมาตรการร่วมกัน ปกป้องมิให้มีการกดขี่ บีบบังคับ
เอารัดเอาเปรียบกัน ไม่ว่าน้อยใหญ่ สังคมควรมีมาตรการพิทักษ์ ป้องกันมิให้คนเบียดเบียน
ท�ำลายธรรมชาติแวดล้อม
3) ธรรมชาติ การมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ข องมนุ ษ ย์ ต ่ อ ธรรมชาติ ไ ม่ ค วรหยุ ด มองแค่ เ ลิ ก
มองตนเองแยกต่างหากจากธรรมชาติ แล้วมองตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ แต่ควรจะ
ก้าวต่อไปถึงขั้นแสดงศักยภาพของมนุษย์ในการจัดวางสมมติต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อ
ใช้อ้างสิทธิต่างๆ กลับมาอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล ไปเบียดเบียน ท�ำร้าย เอาเปรียบ
ยอมเสียสละให้มาก แล้วท�ำความดีชดใช้หรือจะถือว่ากอบโกยจากเขามามากพอแล้ว จะคืน
ให้แก่ธรรมชาติบ้างก็ได้
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4) เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกื้อกูลไม่ท�ำลายธรรมชาติ เทคโนโลยี
ที่ ป ระหยั ด พลั ง งานหรื อ ใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เทคโนโลยี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ผลการผลิตสูงโดยมีของเสียน้อย ก�ำจัดน�้ำเสีย ก�ำจัดขยะ เอาของเสียมาเวียนใช้ใหม่ ตลอดจน
การวางมาตรการบังคับควบคุม มนุษย์เองจะต้องไม่ประมาทกับการใช้เทคโนโลยี เพราะ
เทคโนโลยีเป็นเครือ่ งสนองกิเลศของมนุษย์ จะต้องใช้อย่างมีสติ มิใช่วา่ เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า
แต่มนุษย์กลับเสื่อมลง จะต้องเสพที่คุณค่าแท้มิใช้เสพเพราะตัณหา ข้อปฏิบัติต่อองค์ประกอบ
แต่ละอย่างพอเป็นแนวทางแล้วขั้นที่จะบูรณาการทั้ง 4 องค์ประกอบเข้าด้วยกันเป็นระบบ
สัมพันธ์อันเดียว โดยเอาระบบพัฒนาตัวคนมาเป็นองค์แกนกลาง ที่จะท�ำหน้าที่เป็นปัจจัย
ตัวกระท�ำให้ส�ำเร็จเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยสรุป การพัฒนาอยางยั่งยืน มีหลักการที่ลักษณะส�ำคัญ คือ เปนการพัฒนา
ที่ด�ำเนินไป โดยค�ำนึงถึงขีดจ�ำกัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสนองความ
ตองการในปจจุบันโดยไมสงผลเสียตอความตองการในอนาคต เปนการพัฒนาที่ค�ำนึงถึง
ความเปน “องครวม” คือมองวาการจะทําสิ่งใดตองค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งอื่นๆ
ดังนั้น การพัฒนาแนวนี้จึงยึดหลักความรอบคอบ และคอยเปนคอยไป การพัฒนาอยาง
ยั่งยืนไมไดระบุวาตองปฏิเสธ “ระบบเทคโนโลยี” เพียงแตตองคํานึงวาเทคโนโลยีที่นํามาใช
เปนไปในทางสรางสรรหรือ ทําลายทายที่สุด ผลของการดําเนินการพัฒนาตามแนวคิดใดก็ตาม
จะตกแกตวั มนุษยเ องเสมอ เชน หากพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจและการใชเทคโนโลยีควบคุม
และบงการธรรมชาติมากเกินไป สังคมมนุษยก็อาจถึงกาลอวสานรวดเร็วขึ้น หรือหากยึดถือ
การพัฒนาตามแนวทางความยั่งยืนที่ตระหนักวาสรรพสิ่งเกี่ยวของและสงผลกระทบตอกัน
อยางซับซอนและหลากหลาย สังคมโลกก็จะดําเนินไปดวยกันระหวางสรรพสิ่งและตัวมนุษย
ไดอยางยั่งยืนยาวนาน เปนตน54

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs)
ที่ 189 ประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทย ได้ตกลงร่วมกันให้เป็นวาระการพัฒนาของโลก ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2543 อันประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 8 ข้อ ได้แก่
(1) ขจัดความยากจนและความหิวโหย
(2) ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา
(3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี
(4) ลดอัตราการตายของเด็ก
(5) พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์
54

อ้างแล้ว , โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย, หน้า 4
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(6) ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคส�ำคัญอื่น ๆ
(7) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(8) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก ซึ่งถูกใช้ในช่วง 15 ปี
มานี้ ก�ำลังจะสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 2015 UN จึงได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพื่อก�ำหนดวาระ
การพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน์
“การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ” โดยประเด็ น ส� ำ คั ญ ของวาระการพั ฒ นาภายหลั ง ปี ค.ศ. 2015
คือ การจัดท�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)
โดยเป็นการด�ำเนินการต่อเนื่องจากแถลงการแห่งสหัสหวรรษ (Millennium Declaration)
เพื่อประเมินเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals:
MDGs) และกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ พัฒนาประเทศเพื่อขจัดความยากจน ความหิวโหย
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดูแลสิ่งแวดล้อม
และพร้อมรับมือต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ อีกทัง้ เพิม่ เนือ้ หาการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ให้ครอบคลุม
โดยยึดถือหลักส�ำคัญว่า “No one left behind”55
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ริเริ่ม
จากการประชุม Rio+20 โดยปรากฎอยู่ในผลการประชุมที่มีชื่อว่า “The Future We Want”
ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อเนื่องจาก MDGs ซึ่งจะสิ้นสุดในปี ค.ศ. 2015 ในการนี้มีการจัดตั้ง Open
Working Group on Sustainable Development Goals: OWG) เพื่อด�ำเนินการจัดท�ำ
เป้าหมาย (Goals) และเป้าประสงค์ (Targets) ขึ้น OWG ประกอบไปด้วยประเทศต่างๆ 70
ประเทศ แบ่งเป็น 30 กลุ่มประเทศ โดยประเทศไทยจัดอยู่กับ ราชอาณาจักรภูฏาน และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม OWG มีหน้าที่ในการจัดท�ำข้อเสนอ Goals และ Targets
โดยได้ รั บ ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การท� ำ งานจากระบบสนั บ สนุ น ทางเทคนิ ค ของสหประชาชาติ
(UN System Technical Support Team: TST) โดยข้อเสนอ Goals และ Targets เสร็จสิ้น
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2014 เสนอในการ ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 68
(68th United Nations General Assembly: UNGA) กระบวนการจัดท�ำตัวชี้วัดเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal Indicators: SDGs indicators)
เริ่มด�ำเนินการภายหลังจากได้ข้อเสนอ Goals และ Targets โดย คณะกรรมาธิการด้านสถิติ
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Statistical Commission: UNSC) ได้รวบรวมตัวชี้วัด
ที่ได้รับการเสนอจากหน่วยงานเฉพาะด้าน และหน่วยงานสหประชาติอื่นๆ จัดท�ำเป็นรายการ
ตัวชี้วัดขั้นต้นที่ถูกน�ำเสนอ (List of proposed preliminary indicators) พร้อมเอกสาร
ความเป็นมาของตัวชี้วัด (Background of List of proposed preliminary indicators)
55
พระมหาสุทติ ย์ อาภากโร, เอกสารประกอบการสัมมนา กระบวนการขับเคลือ่ นเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของภาคประชาสังคม” สถาบันวิจยั
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬ่าลงกรณราชวิทยาลัย, 2559.
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ในปีนี้สหประชาชาติจะประกาศเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable
Development Goals (SDGs) โดยเปลี่ยนจากกรอบคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบ 3 เสาหลัก
(Pillars) มาสู่กรอบคิดใหม่ที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อลดข้อจ�ำกัดของการส่งเสริมการพัฒนาในแบบแยกส่วน
ที่ได้รับอิทธิพลจากกรอบความคิดแบบเสาหลัก56

หลักการส�ำคัญของ SDGs

ทีป่ ระชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ (UN General Assembly) ณ กรุงนิวยอร์ก
ได้มีการรับรอง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ” (The Global Goals for
Sustainable Development) ประกอบด้วย
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมัน่ คงทางอาหารและโภชนาการทีด่ ขี นึ้
และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 ท�ำให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการด�ำรงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่
ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ57
Thaicsr, “ก้าวสู่ยุค SDGs “,<http://www.thaicsr.com/2015/01/sdgs.html>, 13 มิถุนายน 2560.
มูลนิธิมั่นพัฒนา. “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ”, <http://www.tsdf.or.th/th/seminar-event/10268 >,
13 มิถุนายน 2560.
56

57

60 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

เป้าหมายที่ 4 ท�ำให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
เป้าหมายที่ 5 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและ
เด็กหญิงทุกคน
เป้าหมายที่ 6 ท�ำให้แน่ใจว่าเรือ่ งน�ำ้ และการสุขาภิบาลได้รบั การจัดการอย่างยัง่ ยืน และ
มีสภาพพร้อมใช้ส�ำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 7 ท�ำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัยยั่งยืน เชื่อถือได้
ตามก�ำลังซื้อของตน
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไป
อย่างยัง่ ยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานท�ำและการจ้างงานเต็มที่ และงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าส�ำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการ
ปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล�้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่ 11 ท�ำให้เมืองและการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์มคี วามปลอดภัยทัว่ ถึง พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 12 ท�ำให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 13 ด�ำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล
ส�ำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบ
นิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟู
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม
มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ
เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลัง
แห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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เป้าหมายทั้ง 17 ข้ออาศัยกรอบแนวคิดที่มองการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านมิติที่เชื่อมโยง
กันของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่มาจากการรวบรวมความเห็นและข้อเสนอจาก
ประชาชนจากทุกประเทศทัว่ โลก ทีจ่ ะใช้เป็นเป้าหมายเพือ่ การพัฒนาร่วมกันในอีก 15 ปีขา้ งหน้า
จนถึงปี 2573 เพื่อทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development
Goals) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีเป้าหมายร่วมในการมุ่งขจัดความยากจนของประชากรโลกทั้งสิ้น
836 ล้านคนทั่วโลกให้หมดสิ้นไปภายในปี 2573
ด้วยเหตุนี้ องค์การสหประชาชาติจึงเน้นย�้ำความส�ำคัญของเป้าหมายข้อ 17 ที่เน้น
การสร้างภาคีความร่วมมือเพื่อผลักดันให้ถึงเป้าหมาย (Partnerships for Goals) ซึ่งส่งเสริม
การท�ำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนการ
ระดมเงินทุน เทคโนโลยี การยกระดับศักยภาพของส่วนราชการและองค์กรสาธารณประโยชน์
และความรับผิดชอบต่อเป้าหมายร่วมกัน
โดยปี 2558 สหประชาชาติ ได้ ป ระกาศใช้ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(Millennium Development Goals; MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558 โดยจะเป็น
ข้อผูกพันส�ำหรับชาติสมาชิกที่ได้ให้การรับรอง (193 ประเทศ) ในการประชุมสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly – UNGA) ประกอบด้วย
17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) 58
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สหประชาชาติในไทย, “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”,< http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/> , 5 กุมภาพันธ์ 2559.
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1. ขจัดความยากจน ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานที่ ในทั่วโลก ผู้คน
มากกว่า 800 ล้านคน ยังคงอยู่ได้ด้วยเงินน้อยกว่า 1.25 ดอลลาห์ต่อวัน หลายคนยังขาด
การเข้าถึงอาหาร น�้ำดื่มที่สะอาดและสุขอนามัยที่เพียงพอ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างรวดเร็วในประเทศ เช่น จีนและอินเดีย ได้ช่วยยกระดับประชากรออกจากความยากจน
แต่ความเติบโตในเรื่องดังกล่าวก็ยังไม่มีความสม�่ำเสมอเท่าใดนัก ประชากรผู้หญิงมีสัดส่วน
ที่อยู่ในความยากจนมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากการเข้าถึงที่ไม่เท่ากันในเรื่องค่าแรงงาน การศึกษา
และทรัพย์สิน
SDGs มีเป้าหมายที่จะขจัดความยากจนในทุกรูปแบบให้แล้วเสร็จภายในปี 2573
ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในสถานการณ์ที่มี
ความเสี่ยงในการเข้าถึงทรัพยากรและการบริการขั้นพื้นฐาน รวมถึงช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากความขัดแย้งและภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
2. ขจัดความหิวโหย การขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริม
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและผลผลิตทางการเกษตร
ที่เพิ่มขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ท�ำให้ได้เห็นสัดส่วนของประชากรที่ขาดแคลนอาหาร
ลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง ประเทศก�ำลังพัฒนาจ�ำนวนมากที่เคยได้รับความทุกข์จากความอดอยาก
และความหิวโหย ซึ่งในขณะนี้ ประเทศเหล่านั้นสามารถให้ความช่วยเหลือทางโภชนาการ
แก่ผู้ด้อยโอกาสได้เป็นจ�ำนวนมาก มีความคืบหน้าอย่างมากในเรื่องการก�ำจัดความหิว โดยใน
ภาคกลางและเอเชียตะวันออก ละตินอเมริกา และประเทศกลุ่มแคริบเบียน
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDGs) มุง่ มัน่ ทีจ่ ะขจัดความหิวโหยและความอดอยาก
ทุกรูปแบบ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2573 เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผู้ด้อย
โอกาสจ�ำนวนมาก ได้รับการเข้าถึงอาหารที่เพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการตลอดทั้งปี เป้า
หมายนี้ยังเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และ
ก�ำลังการผลิตของเกษตรกรรมขนาดเล็ก ที่ช่วยให้เข้าถึงแหล่งที่ดินท�ำกิน เทคโนโลยีและการ
ตลาดอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ความร่วมมือระหว่างประเทศก็เป็นสิ่งส�ำคัญที่สร้างความเชื่อ
มั่นในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จะสามารถ
ยุติความอดอยากและความหิวโหยได้ภายในปี 2573 โดยด�ำเนินการร่วมกับเป้าหมายอื่นๆ ที่
ก�ำหนดไว้
3. มีสขุ ภาพและความเป็นอยูท่ ดี่ ี รับรองการมีสขุ ภาพและความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องทุกคน
ในทุกช่วงอายุตั้งแต่การสร้างเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ซึ่งประสบผลส�ำเร็จอย่างมี
คุณค่าในหน้าประวัติศาสตร์ จากการลดการเสียชีวิตของเด็ก การปรับปรุงสุขภาพของมารดา
และการต่อสู้กับเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ มาลาเรียและโรคอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2533 สามารถป้องกัน
การเสียชีวิตของเด็กทั่วโลก โดยลดลงกว่า 50 % และการเสียชีวิตของมารดาก็สามารถ
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ลดลงได้ 45% ในทัว่ โลก ภาวะการติดเชือ้ เอชไอวีและเอดส์ทเี่ กิดขึ้นใหม่ สามารถลดลงได้ 30%
ในระหว่างปี 2543 ถึงปี 2556 และมากกว่า 6,200,000 ชีวิตได้รับป้องกันจากโรคมาลาเรีย
การเสียชีวิตเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการป้องกันและการรักษา การศึกษา
แคมเปญการสร้างภูมิคุ้มกันของโรคและการดูแลสุขภาพเพศและระบบสืบพันธุ์ เป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความมุ่งมั่นที่จะยุติการระบาดของโรคเอดส์ วัณโรคมาลาเรียและ
โรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี 2573 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
และจัดให้มกี ารเข้าถึงยาและวัคซีนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพส�ำหรับทุกคน การสนับสนุน
การวิ จั ย และพั ฒ นาวั ค ซี น ก็ เ ป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ของกระบวนการนี้ เช่ น เดี ย วกั บ การเข้ า ถึ ง ยา
ในราคาที่เหมาะสม
4. การศึกษาที่เท่าเทียม โดยการรับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริม
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ แก่ทกุ คนตัง้ แต่ปี 2543 มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในการบรรลุเป้าหมาย
เรื่องของผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษา อัตราการลงทะเบียนเรียนรวมในประเทศ
ก�ำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 91 ในปี 2558 และจ�ำนวนของเด็กทั่วโลกที่ไม่ได้รับการศึกษา
ลดลงได้เกือบครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ อัตราผู้ที่มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ยังเพิ่มขึ้น
เป็นอย่างมาก และเด็กผู้หญิงได้ไปโรงเรียนมากขึ้นกว่าเดิม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความส�ำเร็จ
อันยอดเยี่ยม
การประสบความส�ำเร็จครอบคลุมถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งตอกย�้ำความเชื่อ
ที่ พิ สู จ น์ แ ล้ ว ว่ า การศึ ก ษาเป็ น หนึ่ ง ในแรงขั บ เคลื่ อ นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส� ำ หรั บ การพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน เป้าหมายนี้ท�ำให้แน่ใจว่าเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายทุกคนจะได้รับส�ำเร็จศึกษาฟรี
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการฝึกอบรม
อาชี พ ในราคาที่ เ หมาะสมอย่ า งเท่ า เที ย มกั น และขจั ด ความไม่ เ สมอภาคทางเพศและ
ความเหลื่อมล�้ำ ด้วยความมุ่งหมายที่จะประสบผลส�ำเร็จในการเข้าถึงหลักสากลเพื่อการศึกษา
ที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ
5. ความเท่ า เที ย มทางเพศบรรลุ ค วามเท่ า เที ย มทางเพศ พั ฒ นาบทบาทสตรี
และเด็กผู้หญิง ในปี 2543 UNDP ร่วมกับ พันธมิตรของ UN และประชาคมโลกให้ความเสมอ
ภาคทางเพศเป็นศูนย์กลางในการท�ำงาน มีผู้หญิงจ�ำนวนมากขึ้นที่ได้เรียนในโรงเรียน เมื่อเทียบ
กับ 15 ปีที่ผ่านมา และในภูมิภาคส่วนใหญ่ ก็มีความเท่าเทียมกันทางเพศในการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ในขณะนี้ ผู้หญิงสามารถท�ำงานนอกบ้านและได้รับค่าแรงจากงาน ที่ไม่ใช่
ท�ำการเกษตรได้ถึง 41% เมื่อเทียบปี 2533 ซึ่งมีเพียง 35%
SDGs มีจุดหมายที่จะสร้างความส�ำเร็จเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการยุติการเลือก
ปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ห ญิ ง และเด็ ก ผู ้ ห ญิ ง ในทุ ก ที่ แต่ ใ นบางภู มิ ภ าคยั ง คงมี ค วามไม่ เ ท่ า เที ย มกั น
ในเบื้องต้นส�ำหรับการเข้าถึงค่าจ้าง และยังคงมีช่องว่างที่มีนัยส�ำคัญระหว่างชายและหญิง
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ในตลาดแรงงาน ความรุนแรงทางเพศและการละเมิดทางเพศ การใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย
และการแบ่งแยกชนชั้นของประชาชนยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่ในเรื่องนี้
6. การจัดการน�้ำและสุขาภิบาล รับรองการมีน�้ำใช้ การจัดการน�้ำและสุขาภิบาล
ที่ยั่งยืนปัญหาการขาดแคลนน�้ำส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลกมากกว่า 40 % และคาดว่า
จะมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แม้ว่า
ประชาชน 2,100 ล้านคน ได้รับการเข้าถึงการสุขาภิบาลน�้ำที่ดีขึ้นตั้งแต่ปี 2533 แต่การ
ขาดแคลนอุปกรณ์ส�ำหรับน�้ำดื่มที่ปลอดภัยยังคงเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อทุกทวีป
ภายในปี 2573 การท�ำให้มนี ำ�้ ดืม่ ทีป่ ลอดภัยและราคาเหมาะสม จ�ำเป็นต้องมีการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานที่เหมาะสม โดยจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยและส่งเสริมสุขอนามัย
ในทุกระดับ ปกป้องและฟืน้ ฟูระบบนิเวศน์ทเี่ กีย่ วข้องกับน�ำ้ เช่น ป่าไม้ ภูเขาและแม่นำ�้ พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้
เป็นสิง่ จ�ำเป็นทีต่ อ้ งดูแล การทีจ่ ะลดการขาดแคลนน�ำ้ นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ยังเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะส่งเสริมให้มีการใช้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนเทคโนโลยี
การบ�ำบัดน�้ำในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา
7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้
ยั่งยืนทันสมัย ระหว่างปี 2533 ถึงปี 2553 จ�ำนวนประชากรมีการเข้าถึงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1,700
ล้านคนทั่วโลกและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีการเรียกร้องถึงพลังงานราคาถูก
เศรษฐกิ จ ทั่ ว โลกพึ่ ง พาเชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล และการเพิ่ ม ขึ้ น ของการปล่ อ ยก ๊ า ซเรื อ นกระจก
ซึ่งนั่นคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงต่อระบบภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลถึง
ทุกทวีปทั่วโลก
ภายในปี 2573 มี เ ป้ า หมายที่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด การผลิ ต ไฟฟ้ า ที่ เ หมาะสมในทุ ก ที่
ซึ่งหมายถึงการลงทุนในแหล่งพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและ
พลังงานความร้อน การน�ำมาตรฐานการประหยัดค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในอาคาร
และอุ ต สาหกรรมส� ำ หรั บ ความหลากหลายของเทคโนโลยี ยั ง สามารถลดการใช้ ไ ฟฟ้ า
ทั่วโลกได้ 14% ซึ่งหมายถึงการลดการใช้งานโรงไฟฟ้าขนาดกลาง ประมาณ 1,300 แห่ง
การขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มีแหล่งที่มาของพลังงานสะอาด
ในประเทศที่ ก� ำ ลั ง พั ฒ นา เป็ น เป้ า หมายส� ำ คั ญ ที่ ทั้ ง การขยายโครงสร้ า งและการพั ฒ นา
เทคโนโลยีสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้
8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า โดยใน 25 ปีที่ผ่านมา จ�ำนวน
คนงานที่ประสบปัญหาความยากจนได้ลดลงอย่างมาก แม้จะมีผลกระทบที่ยาวนานของ
วิกฤตเศรษฐกิจจากปี 2551/2552 ในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา ชนชั้นกลางถือเป็น 34% ของ
การจ้างงานทั้งหมด โดยตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าจากปี 2534 ถึง 2558 เป้าหมาย
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดย
บรรลุเป้าหมายการผลิตในระดับทีส่ งู ขึน้ และผลิตผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สนับสนุนนโยบาย
ทีส่ ง่ เสริมให้ผปู้ ระกอบการและการสร้างงานซึง่ เป็นกุญแจส�ำคัญในเรือ่ งนี้ เช่นเดียวกับมาตรการ
ที่มีประสิทธิภาพที่จะก�ำจัดการบังคับใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ ด้วยเป้าหมาย ภายใน
ปี 2573 เพื่อให้เกิดการจ้างงานเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ และการท�ำงานที่เหมาะสม
ส�ำหรับผู้หญิงและผู้ชายทุกคน
9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุน
นวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นกุญแจส�ำคัญในการหาทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
ให้กับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดให้มีชิ้นงานใหม่และส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและการลงทุนในการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เหล่านี้เป็นวิธีที่ส�ำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนา 17 ข้อ
ในวาระการจัดท�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วิธีการแบบบูรณาการเป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้เกิดความคืบหน้าไปยังเป้าหมายอื่นๆ
10. ลดความเหลื่อมล�้ำ ความไม่เท่าเทียมของรายได้มีอัตราเพิ่มขึ้น 10% ของ
คนร�่ำรวยที่สุด มีรายได้เป็น 40% ของรายได้รวมทั่วโลก ผู้ที่ยากจนที่สุด 10% ท�ำได้รายได้
เพียง 2 – 7% ของรายได้รวมทั่วโลก ในประเทศก�ำลังพัฒนา ความไม่เท่าเทียมเพิ่มขึ้น 11 %
ตามการเจริญเติบโตของประชากร ความไม่เท่าเทียมด้านรายได้เป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องการ
การแก้ไข ซึ่งปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบของตลาด
การเงินและสถาบันด้านการเงิน การส่งเสริมการช่วยเหลือด้านการพัฒนาและการลงทุนโดยตรง
จากต่างชาติไปยังภูมภิ าคทีม่ คี วามจ�ำเป็นมากทีส่ ดุ การอ�ำนวยความสะดวกในการอพยพย้ายถิน่
ที่ปลอดภัยและการเคลื่อนย้ายของผู้คนก็เป็นสิ่งส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาการแบ่งเขตแดน
11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน ท�ำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
มีความปลอดภัย ทัว่ ถึง พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การเติบโตอย่างรวดเร็ว
ของเมืองในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นในการย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง
ซึ่งน�ำไปสู่ความเจริญในเมืองขนาดใหญ่ ในปี 2553 มี 10 เมืองใหญ่ที่มีพลเมืองจ�ำนวน 10 ล้าน
คนหรือมากกว่านั้น ในปี 2557 มีเมืองขนาดใหญ่ถึง 28 เมือง ผู้อยู่อาศัยรวม 453,000,000 คน
12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน รับรองแผนการบริโภคและการผลิต
ที่ยั่งยืน การที่จะบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องลดรอยเท้า
ทางนิเวศลงอย่างเร่งด่วน โดยการเปลี่ยนแปลงการผลิตและการบริโภคสินค้าและทรัพยากร
การเกษตรกรรมเป็นผู้ใช้น�้ำรายใหญ่ที่สุดในโลก และในขณะนี้มีการจัดการน�้ำให้ถึง 70%
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ของผู้ใช้น�้ำทั้งหมด การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
วิธีการก�ำจัดขยะที่เป็นพิษและมลพิษเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้บรรลุเป้าหมายนี้ การส่งเสริม
ให้มีการรีไซเคิลและลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม ธุรกิจและผู้บริโภคเป็นสิ่งส�ำคัญเท่าเทียม
กับการสนับสนุนประเทศก�ำลังพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่แผนการบริโภคที่ยั่งยืนภายในปี 2573
13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด�ำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงเพิ่มขึ้น
จากปี 2533 มากกว่า 50% นอกจากนี้ ภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อันยาวนานกับระบบสภาพภูมิอากาศ ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ถ้าหากไม่เริ่มด�ำเนินการในตอนนี้ การสร้างความเข้มแข็ง ความยืดหยุ่นและความสามารถ
ในการปรับตัวของภูมิภาคที่มีความเสี่ยง เช่น ประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล และประเทศ
ที่ เ ป็ น เกาะ จ� ำ เป็ น ต้ อ งร่ ว มมื อ กั น เพื่ อ พยายามสร้ า งความตระหนั ก รู ้ แ ละบู ร ณาการ
มาตรการเข้าไปในนโยบายและกลยุทธ์ระดับชาติ ซึ่งยังคงมีความเป็นไปได้ด้วยเจตจ�ำนง
ทางการเมืองและความหลากหลายของมาตรการทางเทคโนโลยีที่สามารถจ�ำกัดการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกได้ถึงสององศาเซลเซียสซึ่งจ�ำกัดได้มากกว่าก่อนยุคอุตสาหกรรม
สิ่งนี้จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการร่วมกันอย่างเร่งด่วน
14. การใช้ ป ระโยชน์ จ ากมหาสมุ ท รและทรั พ ยากรทางทะเล อนุ รั ก ษ์ แ ละใช้
ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความหลากหลาย
ทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งในปัจจุบันนี้ 30% ของปลาทะเลของโลกได้ถูกใช้ไปเกินขนาด
ซึ่งต�่ำกว่าระดับที่สามารถผลิตผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้ได้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
สร้างกรอบการท�ำงานเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนและปกป้องระบบนิเวศทางชายฝั่งและ
ทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก ตลอดจนจัดการปัญหาผลกระทบของการเป็นกรด
ของมหาสมุ ท ร เสริ ม สร้ า งการอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ของทรั พ ยากรทะเล
ผ่านกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นกับมหาสมุทร
15. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก ปกป้อง ฟืน้ ฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน ความเสื่อมโทรมในปัจจุบันของที่ดินแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มาก่อน และการสูญเสียที่ดินท�ำกิน 30 – 35 ครั้ง ภัยแล้งและการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
ก็ยังคงเพิ่มขึ้นในแต่ละปี รวมจ�ำนวนการสูญเสียถึง 12 ล้านเฮกเตอร์ และส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนที่ยากจนทั่วโลก จาก 8,300 สายพันธุ์สัตว์ที่เป็นที่รู้จัก มีจ�ำนวน 8% ที่ก�ำลังจะสูญพันธุ์
และอีก 22% มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะ
อนุรักษ์และฟื้นฟูประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก อาทิ ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน�้ำ พื้นที่กึ่งแห้งแล้ง
และภูเขา ภายในปี 2563 การส่งเสริมการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและแก้ไขการตัดไม้ท�ำลายป่า
ก็เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ควรต้องด�ำเนิน
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การอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะลดการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกัน
16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น สั น ติ ภ าพ ความมั่ น คง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการปกครองที่ มี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมเป็นการรวมกันที่ส�ำคัญเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในโลกที่ถูกแบ่งแยกมากขึ้น บางภูมิภาคได้รับสิทธิ์ในความสงบ การรักษาความปลอดภัย
ความเจริญ อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ในขณะที่ภูมิภาคอื่นตกอยู่ในวงจรของความขัดแย้ง
และความรุนแรงที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้และควร
จะต้องได้รับการแก้ไข
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะลดความรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อม
ท�ำงานร่วมกับรัฐบาลและชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความไม่มั่นคง
อย่างยั่งยืน การส่งเสริมการปกครองด้วยกฎหมายและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เป็นกุญแจ
ส�ำคัญในกระบวนการนีเ้ ช่นเดียวกับการลดอาวุธผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประเทศ
ก�ำลังพัฒนาในสถาบันการปกครองทั่วโลก
17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โลกยุคปัจจุบันมีการเชื่อมต่อกันมากขึ้นกว่าเดิม
การพัฒนาในการเข้าถึงเทคโนโลยีและความรูเ้ ป็นสิง่ ส�ำคัญในการแบ่งปันความคิดและสนับสนุน
นวัตกรรม การประสานงานด้านนโยบายจะช่วยให้ประเทศก�ำลังพัฒนาสามารถจัดการหนี้ได้
เช่นเดียวกับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาเป็นสิ่งส�ำคัญเพื่อให้ประสบผลในการเติบโต
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายนี้มุ่งมั่นที่จะเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้ว
กับประเทศก�ำลังพัฒนา (North-South) และความร่วมมือระหว่างประเทศก�ำลังพัฒนา
(South-South) โดยการสนับสนุนแผนระดับชาติเพือ่ การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศและช่วยเหลือประเทศก�ำลังพัฒนาเพิ่มอัตราการส่งออก ซึ่งนี่คือส่วนประกอบทั้งหมด
ที่จะช่วยให้ประสบผลส�ำเร็จในหลักเกณฑ์สากลและระบบการค้าที่เสมอภาค ซึ่งเป็นสิ่งที่
ยุติธรรม เปิดกว้างและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

2.4 แนวคิดการบริหารกิจการคณะสงฆ์

การจัดการโครงสร้างการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดจากความต้องการ
ของรัฐบาลในสมัยนั้นซึ่งมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีที่มุ่งปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การปกครองคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการปกครองประเทศ โดยมองเห็นว่าการแยก
อ�ำนาจบัญชาการคณะสงฆ์ออกเป็น 3 ทางคือ สังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธร
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ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2484 เป็นระบบที่มีต่อประสิทธิภาพในการด�ำเนินกิจการ
คณะสงฆ์ให้ต้องประสบอุปสรรคและล่าช้าด้วยเหตุผลดังกล่าวมา คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติ
แต่งตัง้ คณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ฉบับใหม่ รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 (และต่อมามีการแก้ไข พ.ศ.2535) สาระส�ำคัญของการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ที่เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติมาตรา 15 ที่ก�ำหนดไว้
มหาเถรสมาคมมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม
2) ปกครองและก�ำหนดการบรรพชาสามเณร
3) ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ
และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
4) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือ กฎหมายอื่น
เพือ่ การนีใ้ ห้มหาเถรสมาคมมีอำ� นาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออก ข้อบังคับ วางระเบียบ
ออกค�ำสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้ง กับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคับ
ได้ และจะมอบให้พระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 19
เป็นผู้ใช้อ�ำนาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่งก็ได้ เพื่อรักษาหลักพระธรรมวินัยและเพื่อความเรียบร้อย
ดีงามของคณะสงฆ์ มหาเถรสมาคมจะตรากฎมหาเถรสมาคม เพื่อก�ำหนดโทษหรือวิธีลงโทษ
ทางการปกครอง ส�ำหรับพระภิกษุและสามเณรที่ประพฤติให้เกิดความเสียหายแก่พระศาสนา
และการปกครองของคณะสงฆ์ก็ได้ จากบทบัญญัติดังกล่าว จึงกลายที่มาของการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ ซึ่งถือว่าเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของพระสังฆาธิการที่จะต้องปฏิบัติเพื่อกิจการ
พระศาสนา 6 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการปกครอง
2. ด้านการศาสนศึกษา
3. ด้านการเผยแผ่
4. ด้านการสาธารณูปการ
5. ด้านการศึกษาสงเคราะห์
6. ด้านการสาธารณะสงเคราะห์
ปัจจุบัน คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอให้มีการ
ปรับปรุงกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ประการ และเพิ่มเติมในส่วนของการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็น
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาโลก รวมเป็น 7 ด้าน ซึง่ แนวทางการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา
ในแต่ละด้านจะมีประเด็นแนวคิดและการจัดการในมิติต่างๆ ดังนี้
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1. การปกครอง มีหลักการส�ำคัญ คือ การควบคุมและส่งเสริมการ รักษาความเรียบร้อย
ดีงามในการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการ เป็นการปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณรในเขต
การปกครองของตน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยและตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เป็นการบริหารเพื่อการควบคุมดูแลรักษา การควบคุมและส่งเสริม
การรักษาความเรียบร้อยดีงามเป็นงานเกี่ยวกับการปกครองพระภิกษุ สามเณร ตลอดจน
คฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเรียบร้อยดีงาม เป็นการบริหารหมู่คณะ
คือ การปกครองดูแล ตลอดทั้งแนะน�ำสั่งสอน อบรม พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ ที่มีที่อยู่
หรือพ�ำนักอยู่ในวัด ให้ประพฤติอยู่ในพระธรรมวินัย ตามกฎหมายของบ้านเมือง กฎข้อบังคับ
ระเบียบ ค�ำสั่งและการประกาศของมหาเถรสมาคม
ส่วนพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า การปกครองตามความหมายใน
พระพุทธศาสนาเป็นการปกครองเพื่อการศึกษา การปกครองและความสงบเรียบร้อยที่จะ
เกิดจากการปกครองมิใช่เป็นจุดหมายในตัว แต่เป็นเพียงปัจจัยคือสภาพเอื้อเพื่อให้แต่ละ
บุคคลบรรลุตามจุดหมายแห่งการศึกษาหรือเพื่อเป็นหลักประกันของการศึกษาจึงถือเป็นคติ
ได้ว่าการปกครองที่มีขึ้นเป็นเรื่องของการศึกษาและเพื่อการศึกษาทั้งสิ้น ถ้าไม่ปกครอง
ด้วยการศึกษา ก็ต้องปกครองด้วยอ�ำนาจ เมื่อปกครองด้วยอ�ำนาจก็เกิดความรู้สึกในเชิง
ปรปักษ์ และเป็นไปในทางที่จะท�ำให้เกิดขัดแย้ง การปกครองแบบใช้อ�ำนาจจึงก่อให้เกิดปัญหา
เมื่อมีความความขัดแย้งในจิตใจ ท�ำให้ยิ่งต้องเพิ่มการใช้อ�ำนาจ ใช้อาญา และจะเน้นการ
ลงโทษมากยิ่งขึ้นตามล�ำดับ ไม่ใช่การปกครองแบบพยายามสร้างคนดี แต่เป็นการปกครอง
แบบพยายามก�ำจัดคนเลวนั่นเอง59
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต) กล่าวถึง รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์
ของพระพุทธเจ้าว่า การสั่งแต่ละครั้งของพระพุทธเจ้าเป็นที่ยอมรับได้ง่าย เพราะไม่ทรงใช้
วิธีเผด็จการ แต่ทรงใช้วิธีการแบบธรรมาธิปไตย ดังที่พระพุทธเจ้าทรงจ�ำแนก แรงจูงใจ
ในการท�ำความดี ซึ่งเรียกว่า อธิปไตย 3 ประการ ดังนี้
1) อัตตาธิปไตย การท�ำความดีเพราะยึดผลประโยชน์หรือความพอใจของตนเป็นที่ตั้ง
2) โลกาธิปไตย การท�ำความดีเพราะต้องการให้ ชาวโลกยกย่อง นั่นคือ ยึดทัศนะ
หรือคะแนนนิยมจากคนอื่นเป็นที่ตั้ง
3) ธรรมาธิปไตย การท�ำความดีเพื่อความดี ท�ำหน้าที่เพื่อหน้าที่ นั่นคือ ยึดธรรม
คือหน้าทีส่ ำ� คัญ แม้พระพุทธเจ้าทรง ประกาศว่า พระองค์ทรงเป็นธรรมราชา แต่กไ็ ม่ทรงใช้อำ� นาจ
เบ็ดเสร็จโดยล�ำพังพระองค์เองตามแบบราชาธิปไตย ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงกระจาย
อ�ำนาจในการบริหารให้กับคณะสงฆ์ ทั้งนี้ เพราะแรงจูงใจในการบริหารของพระพุทธเจ้า
ผู้หมดกิเลสแล้วย่อมไม่ใช่เพื่อความยิ่งใหญ่ส่วนพระองค์60 โดยสรุปงานปกครองเป็นงาน
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จ�ำกัด, 2539), หน้า 3-5
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, 2554),หน้า 1.
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ที่ลึกซึ้งกว้างขวางยิ่งใหญ่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่างานทั้งหลายและเป็นงานที่ท�ำไม่เสร็จ ต้องคอย
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้เหมาะสมแก่สภาพการณ์ปจั จุบนั อยูต่ ลอดเวลา ถ้างานปกครองด�ำเนินไป
อย่างใด งานอืน่ ๆ ก็จะด�ำเนินไปอย่างนัน้ ถ้างานปกครองด�ำเนินไปไม่ได้ งานบริหารลักษณะอืน่ ๆ
ก็ดำ� เนินไปไม่ได้เช่นกัน ทัง้ นีบ้ ทบาทของพระสังฆาธิการในด้านการปกครองยังได้มกี ารตัง้ ความ
คาดหวังถึงการแสดงบทบาทที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการเพื่อเป็นการฟื้นฟูและพัฒนา
จิ ต ใจและพั ฒ นาตนให้ ถึ ง พร้ อ มในการปฏิ บั ติ ต ามพระธรรมวิ นั ย และกฎหมายบ้ า นเมื อ ง
โดยมีแนวทางการปฏิรูปและการปฏิบัติการ ดังนี้
		
(1) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ เช่น การเสนอบรรจุ
ค�ำว่า “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำชาติ” ไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือการตรากฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้อง คุ้มครองพระพุทธศาสนา
		
(2) การเพิ่มอ�ำนาจ บทบาทและหน้าที่ของพระสังฆาธิการในการปฏิบัติงาน
		
(3) กระจายอ�ำนาจทางการปกครองคณะสงฆ์
		
(4) การจัดตั้งสภาสงฆ์ในแต่ละระดับชั้น
		
(5) ก�ำหนดกระบวนการยุติธรรมสงฆ์ที่ชอบด้วยพระธรรมวินัยและกฎหมาย
บ้านเมือง
		
(6) ก�ำหนดให้มสี ำ� นักงานเจ้าคณะแต่ละระดับชัน้ ท�ำงานต่อเนือ่ งโดยมีเจ้าหน้าที่
สนับสนุน และให้ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขยายอัตราก�ำลังพนักงานราชการ
		
(7) การจัดตั้งองค์กรหรือสถาบันพัฒนาพระสังฆาธิการ เป็นต้น
โดยการพัฒนางานภายใต้ระบบและกลไกที่มีอยู่ เช่น ให้พระสังฆาธิการในแต่ละ
ระดับชั้นบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์อย่างจริงจัง ก�ำหนดให้วัด
หรือการปกครองคณะสงฆ์ในแต่ละระดับชัน้ จัดท�ำยุทธศาสตร์ในการปฏิบตั ิงานเป็นแผนปฏิบตั ิ
การประจ�ำปีและแผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี โดยให้สอดคล้องกับกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน และ
มีการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ ก�ำหนดระบบการคัดกรองผู้บรรพชาและอุปสมบทและ
จัดท�ำฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่ งานปกครองคณะสงฆ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะสงฆ์ทำ� งาน
เชื่อมโยงกับเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เน้นการบริหารจัดการด้านการเงินและ
บัญชีทเี่ หมาะสม สนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ ธนาคารพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยได้รบั การสนับสนุน
จากภาครัฐ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดท�ำรายงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชีอย่าง
เป็นระบบ พัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายและ
การจัดการทรัพย์สินของสถาบันทางพระพุทธศาสนา
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2. การศาสนศึกษา หมายถึง การจัดการการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยตามหลัก
พระพุทธศาสนาของบรรพชิตและคฤหัสถ์ เป็นกิจการของคณะสงฆ์ประการหนึ่งที่ส�ำคัญยิ่ง
ในการที่จะสร้างการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นกับพระสงฆ์และบุคคลทั่วไป โดยมี
แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศาสนศึกษา ดังนี้
		
1) พัฒนาการบริหารจัดการในการศึกษาบาลี นักธรรม ธรรมศึกษา โรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ มหาวิทยาลัยสงฆ์ และการศึกษาตามอัธยาศัยและการบูรณาการ
กันอย่างเป็นระบบ
		
2) เสนอให้ตราพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม เพื่อเป็นกลไก
ในการบริหารจัดการ และพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนา
		
3) จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการการศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาในระดั บ จั ง หวั ด
เพื่อบูรณาการการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป
		
4) พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา
ด้านพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
		
5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านพระพุทธศาสนา ให้มีความมั่นคงและ
ก้าวหน้าในอาชีพ เช่น ก�ำหนดระบบเทียบมาตรฐานคุณวุฒิ อัตราเงินเดือน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ เป็นต้น
		
6) ก�ำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนา
ศาสนทายาท
ปัจจุบันการศาสนศึกษา มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลี แผนกธรรม
พระปริ ยั ติ ส ามั ญ และการศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย สงฆ์ ซึ่ ง เป็ น การศึ ก ษาที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ของ
คณะสงฆ์ ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ พระสงฆ์ ควรศึกษาหลักธรรมให้ถอ่ งแท้ทงั้ ปริยตั แิ ละปฏิบตั ิ
เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจทั้ง 6 ด้านของคณะสงฆ์ พระสงฆ์ ควรพัฒนาตนให้รอบรู้
ทัง้ ทางโลกและทางธรรม เพือ่ รูเ้ ท่าทันต่อความ เปลีย่ นแปลงของสังคม อันจะส่งผลต่อศักยภาพ
ในการอบรมพัฒนาจิต การเผยแผ่ศาสนธรรม แก่ศาสนิกชน เช่น ด้านการบริหาร ด้านกฎหมาย
กฎระเบียบของสงฆ์ เป็นต้น ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ ควรปรับประยุกต์ให้เหมาะกับ
ยุคสมัย แต่คงไว้ซึ่งหลักศาสนธรรม61
สรุปได้วา่ การศาสนศึกษาเป็นงานสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน พระพุทธศาสนา
แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ใน 2 แผนก คือ แผนกบาลี และแผนกธรรม ซึ่งการให้การศึกษาแก่
ศาสนบุคคลที่จะช่วยสืบทอดหลักธรรมค�ำสอนในทางพระพุทธศาสนาต่อไป โดยจากที่กล่าวมา
เห็นได้ว่า เป็นภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้น โดยเฉพาะ
61
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), เอกสารประกอบค�ำบรรยายเรื่อง การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2540), หน้า 41.
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เจ้าอาวาสซึ่งเป็นเจ้าส�ำนักเรียนโดยต�ำแหน่ง รวมถึงครูอาจารย์และผู้บริหารการศาสนศึกษา
ที่จะต้องช่วยกันบริหารจัดการให้การศาสนศึกษาด�ำเนินไปได้ด้วยดีเพราะศาสนศึกษานี้
ส�ำคัญเป็นอันดับต้นของการพัฒนาคนและพระพุทธศาสนา
3. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีความเป็นมาอย่างยาวนาน นับแต่
องค์สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า ทรงประทานการอุปสมบทแก่พระอัญญาโกณฑัญญะ
ถือว่าเป็นการสืบศาสนทายาทเป็นครั้งแรกและทรงประกาศความจริงแห่งชีวิตด้วยการแสดง
พระธรรมจักกัปปวัตนสูตร เป็นปฐมฤกษ์แห่งการประกาศพระพุทธศาสนา ณ ป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน หลังจากนั้นทรงส่ง พระสาวกไปประกาศพระสัทธรรมด้วยพระพุทธด�ำรัส ว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่อ
อนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่พวกทวยเทพและมนุษย์ อย่าไป โดยทาง
เดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และความงามใน
ที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน” นับตั้งแต่
บัดนั้นเป็นต้นมาการประกาศพระพุทธศาสนาได้เริ่มแผ่ขยายไปทั่วชมพูทวีปซึ่งท�ำให้พระพุทธ
ศาสนาเจริญมั่นคงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การเผยแผ่พุทธศาสนา จึงเป็นหน้าที่หรือบทบาทที่
พระสงฆ์หรือพระสังฆาธิการจักต้องกระท�ำโดยการจัดการเทศนา อบรม สั่งสอนประชาชน
ให้เกิดศรัทธาเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนาและตัง้ อยูใ่ นสัมมาปฏิบตั เิ ป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ
โดยแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ มีดังนี้
1) ก�ำหนดเป้าหมายและจัดท�ำยุทธศาสตร์การเผยแผ่และประชาสัมพันธ์กิจการ
พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ
2) เสนอให้ มี ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งการบริ ห ารกิ จ การคณะสงฆ์ โ ดยมี ก ารจั ด ตั้ ง
แม่กองงานด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3) เสนอให้มีการตั้งหรือพัฒนาสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
และเผยแผ่พระพุทธศาสนา
4) จัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความรู้ ทักษะ
ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้สื่อ เช่น พระนักเผยแผ่ พระสอนศีลธรรม พระธรรมทูต
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ พระวิปัสสนาจารย์
5) จัดท�ำมาตรฐานบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่กิจการพระพุทธศาสนา
6) เสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ พัฒนางานและส่วนงานเพื่อการดูแลตรวจสอบ
มาตรฐานของบุคลากรด้านการเผยแผ่
7) รณรงค์จัดกิจกรรม สนับสนุน สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข่าวสาร กิจการงานพระพุทธศาสนาและศาสนสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง
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สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ) ได้กล่าวว่า การก�ำหนดหน้าที่ หรือ
บทบาทที่วัดต่างๆ เจ้าคณะต�ำบล คณะสงฆ์อ�ำเภอ และคณะสงฆ์จังหวัด เกี่ยวกับการเผยแผ่
ไว้ดังนี้ 1) หาอุบายวิธีให้โอวาทค�ำสอนหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 2) แนะน�ำสั่งสอน
อบรม ประชาชนให้เข้าใจในศาสนพิธีและการปฏิบัติ 3) เทศนาสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่
ในศีลธรรมและให้ได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับพระศาสนาโดยถูกต้อง62
4. การสาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ส�ำหรับ
สาธารณูปการที่จัดเป็นระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ มีกระบวนการที่หมายถึง การก่อสร้าง
และการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและศาสนสถาน และกิจการอันเกี่ยวกับวัด คือ การสร้าง
การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้าง
เป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ�ำพรรษาและการยกวัดราษฏร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง การจัดงานวัด
การศาสนสมบั ติ ข องวั ด เป็ น ต้ น ส� ำ หรั บ แนวทางการปฏิ รู ป กิ จ การพระพุ ท ธศาสนาด้ า น
การสาธารณูปการ ประกอบด้วย
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศาสนสมบัติของวัด
2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารการจัดการศาสนสมบัตขิ องวัด เสนอให้รฐั บาล
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการก่อสร้าง การปฏิสังขรณ์ การพัฒนา
3) ท�ำนุบ�ำรุงศาสนสถาน ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์พุทธศิลปกรรม โบราณสถาน
โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา
4) พัฒนาวัดและศาสนสถานให้เป็นสถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์
และ พุทธศาสนิกชน
5) พัฒนาพระสังฆาธิการให้มีความรู้และความสามารถในด้านการสาธารณูปการ
6) เร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบจัดท�ำเอกสารสิทธิ์ของวัดให้เป็นระบบ
งานสาธารณูปการ เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์จะต้องด�ำเนินการใน 3 ลักษณะ คือ
การกระท�ำด้วยแรงความคิด แรงงานและทุนทรัพย์รวมถึงการควบคุม การกระท�ำด้วยเอกสาร
รายงาน การกระท�ำโดยการจัดประโยชน์ การควบคุมและส่งเสริม การสาธารณูปการ เป็น
งานที่ละเอียดอ่อน เป็นงานหลักของการคณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง คือ เจ้าอาวาส
ซึง่ เป็นพระสังฆาธิการระดับวัด รวมทัง้ เจ้าคณะทุกส่วนทุกชัน้ งานสาธารณูปการเป็นงานส�ำคัญ
โดยเฉพาะเป็นงานละเอียดอ่อน เป็นงานประดับท้องถิ่นและการพระศาสนา เป็นงานที่ให้
ความส�ำคัญแก่พระสังฆาธิการและเห็นผลงานของพระสังฆาธิการได้เร็วกว่างานอื่นๆ แต่ก็
เป็นเหตุกอ่ ปัญหา เช่น บางแห่งเกิดความขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านเพราะการสาธารณูปการ
เป็นเหตุ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ), การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และ
การพระศาสนา. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา,2540), หน้า 13 -145.
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5. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาเพือ่ ช่วยเหลือเกือ้ กูลการศึกษา
อื่นนอกจากการศาสนศึกษา เป็นการพัฒนาสถาบันการศึกษาหรือบุคคลผู้ก�ำลังศึกษาเล่าเรียน
ให้ได้เรียนรู้ตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการให้ทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการ
ศึกษาที่อยู่ในระบบ เป็นการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม โดยคณะสงฆ์ได้ก�ำหนดการศึกษาสงเคราะห์เป็นกิจการอันหนึ่งของคณะสงฆ์
การศึกษาสงเคราะห์ที่พระสงฆ์ ด�ำเนินการในลักษณะนี้ เป็นการจัดการศึกษาที่สงเคราะห์ เช่น
1) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน
ตามพระราชประสงค์ มีความมุ่งหมายให้วัดและพระภิกษุในพระศาสนาได้จัดการศึกษา
ตามหลั ก สู ต รของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ สงเคราะห์ เ ด็ ก และเยาวชนของชาติ แ ละ
พระภิกษุสามเณร ส่วนหนึ่งเป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใกล้วัดและได้ศึกษาหลักธรรม
ทางศาสนา
2) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีความมุ่งหมายให้วัดและพระสงฆ์ให้
การศึกษาอบรมปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามแก่เด็กและเยาวชนเป็นโอกาส
ให้พระสงฆ์ได้ใช้วิชาการศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ ด้วยหลักธรรมของ
พระศาสนา
3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด มีความมุ่งหมายให้วัดได้ช่วยอบรมบ่มนิสัยเด็ก
ก่อนวัยเรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรมแต่ยังเด็ก ทั้งเป็นการให้โอกาสวัดและพระสงฆ์
ได้ร่วมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติตั้งแต่วัยเด็ก
ส�ำหรับแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาสงเคราะห์ ได้แก่
1) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนธรรมศึกษาและหลักสูตรพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน
2) เสนอให้รัฐบาลสนับสนนุงบประมาณและบุคลากรแก่โรงเรียนการกุศลของวัด
3) จัดตั้งและบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห์เพื่อให้การสนับสนุน
พระภิกษุสามเณรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
4) พัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
5) พัฒนาเครือข่ายการท�ำงานร่วมกันกับหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล (อปต.)
เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการท�ำงานให้เป็นเอกภาพ
6) พัฒนาจัดตัง้ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ
7) พัฒนาระบบกองทุนเพือ่ การศึกษาของคณะสงฆ์ให้เกือ้ กูลต่อการศึกษาของเยาวชน
ในสังคมไทย
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6. ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ หมายถึง การด�ำเนินกิจการต่างๆ ของวัดและพระสงฆ์
เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงาน ชุมชนและบุคคล เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือ
การอุดหนุนจุนเจือสถานที่ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติหรือประชาชนทั่วไป เป็นกระบวนการสร้าง
เครือข่ายการท�ำงานเพื่อสังคมของพระสงฆ์และนักพัฒนา ผู้ปกครอง ผู้น�ำชุมชน รวมทั้งหน่วย
งานภาครัฐ ประชาสังคมทีจ่ ะเข้ามาพัฒนาสังคมให้เกิดความสงบร่มเย็น ซึง่ กิจกรรมการสาธารณ
สงเคราะห์ส�ำคัญที่พระสงฆ์ในสังคมไทยได้ด�ำเนินการหรือมีเป้าหมายหลักเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การพัฒนาสังคม การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม การจัดสวัสดิการ
ชุมชน การสงเคราะห์ชุมชนและการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา-วัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนี้
1) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยวิถีแห่งการปฏิบัติในเชิงการพัฒนาสังคม
2) การน�ำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3) การพัฒนาและฟื้นฟูชนบท เพื่อให้ชุมชน/สังคมมีความเข้มแข็ง–ยั่งยืน
4) การจัดสวัสดิการชุมชน เช่น การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อสงเคราะห์ชุมชน/สังคม
5) การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและปฏิรูปคณะสงฆ์ โดยการแสดงถึงความประหยัดเป็น
แบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองและสังคม
6) การส่งเสริมด้านจิตวิญญาณและการภาวนาต่อสาธารณชน
7) การจัดการศึกษาทางเลือกและการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
8) การดูแลผู้ป่วยเอดส์
9) การสือ่ สาร การเผยแผ่ศาสนธรรม และการประยุกต์พธิ กี รรมให้สอดคล้องกับยุคสมัย
10) การจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิตและการความเป็นอยู่
11) การส่งเสริมสันติภาพและสันติวิธี
12) การป้องกัน แก้ไข เยียวยาปัญหายาเสพติด
13) การส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน
14) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม
15) การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาสนา
16) การสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ฯลฯ
โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับการพัฒนาชีวิต
และสังคม เพื่อให้บุคคลพึ่งพาตนเองได้ มีการยึดมั่นในความดี มีการช่วยเหลือแบ่งปัน สร้าง
ความผูกพันด้วยกิจกรรมการพัฒนา มีการสือ่ สารเพือ่ ให้คนเข้าถึงสัจธรรมด้วยวิถกี ารปฏิบตั จิ าก
การด�ำเนินชีวิตและการพัฒนาสังคม โดยค�ำนึงถึงความยั่งยืนของบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม

ส�ำหรับแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณสงเคราะห์ ได้แก่
1) สร้างระบบและกลไกเพือ่ ก�ำกับ ดูแล และบริหารภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์
ให้เป็นรูปธรรม โดยสามารถวัดประเมินผลได้
2) ส่งเสริมและสนับสนุนพระสงฆ์นักพัฒนาให้ท�ำงานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพส�ำหรับชุมชน
4) จัดตั้งกองทุนเพื่อการสาธารณสงเคราะห์
5) จัดให้มีสถาบันทางการเงินเพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสงเคราะห์
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป พระพุ ท ธศาสนาและการบริ ห ารกิ จ การคณะสงฆ์ ดั ง กล่ า ว
จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ และมีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการ
พระพุทธศาสนา และที่ส�ำคัญ คือ การสร้างประโยชน์และความสุขแก่ประชาชน โดยมีพระสงฆ์
มีส่วนร่วมในการด�ำเนินการเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้น่าอยู่สืบต่อไป
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บทที่ 3

สถานการณ์พระพุทธศาสนา
และพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์และชุมชนในสังคมไทย
ส�ำหรับบทนี้จะกล่าวถึงสถานการณ์พระพุทธศาสนาและพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์
และชุมชนในสังคมไทย ที่จ�ำเป็นต้องมีการวิเคราะห์เพื่อน�ำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาวะและการ
พัฒนาสังคมในมิตขิ องพระพุทธศาสนาทีส่ อดคล้องกับบริบททางสังคม โดยมีประเด็นการศึกษา
ดังต่อไปนี้
3.1 ข้อมูลส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
		 - ข้อมูลส�ำคัญของพระสงฆ์และองค์กรพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
		 - ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทย
3.2 ผลงานเด่นของพระสงฆ์และองค์กรพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
		 - โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
			 (หมู่บ้านรักษาศีล 5)
		 - โครงการสวดมนต์ข้ามปี
		 - การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
		 - โครงการวัดบันดาลใจและวัดสร้างสุข
		 - โรงเรียนผู้สูงอายุในวัด
		 - มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการพัฒนาในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 พฤติกรรมสุขภาพพระสงฆ์และชุมชน
. 		 - โรคอ้วนของพระสงฆ์
		 - ปัญหาการจัดการด้านสุขภาวะของวัดและชุมชนในสังคมไทย
ผลการศึกษาบทนี้ คณะผู้วิจัยได้ท�ำการรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสาร การลงศึกษา
พื้นที่ในระดับจังหวัดจ�ำนวน 20 จังหวัด ประกอบด้วยพะเยา ล�ำปาง ล�ำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน
แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก ก�ำแพงเพชร ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด สุรนิ ทร์ บุรรี มั ย์ กาญจนบุรี
พระนครศรีอยุธยา สงขลา นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร โดยมุง่ ค้นหาปัญหา อุปสรรค
และกระบวนการท�ำงานของเครือข่ายพระสงฆ์ โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นฐานหลัก รวมกับองค์กรภาคประชาชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคธุรกิจ
เอกชน เพื่อร่วมเป็นผู้ขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�ำเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบาย
โครงการหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5 การเสริมสร้างสุขภาวะ และการส่งเสริมพระนิสติ ของมหาวิทยาลัย
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมเรียนรู้เพื่อท�ำงานกับภาคประชาสังคม โดยมีผลการศึกษา
ดังนี้

3.1 ข้อมูลส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย

สังคมไทยเป็นสังคมที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จะเห็นได้ว่าคนไทย
ร้อยละ 93 นับถือพระพุทธศาสนาและมีวิถีวัฒนธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาในมิติต่างๆ
ทั้ ง ในเชิ ง วิ ช าการ พิ ธี ก รรมและแนวปฏิ บั ติ การประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก พุ ท ธธรรม การเรี ย นรู ้
การท�ำบุญ และการมีประเพณีทเี่ กีย่ วข้อง ตลอดจนวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ออกพรรษา งานบุญกฐิน เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้
ได้กลายเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีทสี่ ำ� คัญของสังคมไทย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์
ทางพระพุ ท ธศาสนาในสั ง คมไทยยั ง มี ข ้ อ มู ล ส� ำ คั ญ และปั ญ หาอุ ป สรรคบางประการที่ ยั ง
ไม่น�ำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาวะในมิติต่างๆ ดังนี้

3.1.1 ข้อมูลสถิติพระสงฆ์-สามเณรและวัดในสังคมไทย

พระภิกษุ
		 มหานิกาย
		 ธรรมยุต
สามเณร
		 มหานิกาย
		 ธรรมยุต
		

ที่
1
2
3
4
5

289,334 รูป
255,585 รูป
33,749 รูป
58,476 รูป
51,768 รูป
6,708 รูป

ข้อมูลจ�ำนวนพระภิกษุ สามเณร จ�ำแนกตามนิกาย ประจ�ำปี พ.ศ. 2559
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
จ�ำนวนพระภิกษุ สามเณร
จ�ำนวนพระภิกษุ สามเณร
รวม
รวม
จังหวัด
มหานิกาย
ธรรมยุต
จ�ำนวน จ�ำนวน
พระภิกษุ สามเณร รวม พระภิกษุ สามเณร รวม พระภิกษุ สามเณร
กรุงเทพ
12,373 2,637 15,010 1,612
812 2,424 13,985 3,449
มหานคร
กระบี่
550
90
640
12
2
14
562
92
กาญจนบุรี
4,961
695 5,656
154
62
216
5,115
757
กาฬสินธุ์
1,890 1,350 3,240 1,577
412 1,989
3,467 1,762
ก�ำแพงเพชร
4,481
282 4,763
290
89
379
4,771
371
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ที่
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31

ข้อมูลจ�ำนวนพระภิกษุ สามเณร จ�ำแนกตามนิกาย ประจ�ำปี พ.ศ. 2559
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
จ�ำนวนพระภิกษุ สามเณร
จ�ำนวนพระภิกษุ สามเณร
รวม
รวม
จังหวัด
มหานิกาย
ธรรมยุต
จ�ำนวน จ�ำนวน
พระภิ
กษุ สามเณร
พระภิกษุ สามเณร รวม พระภิกษุ สามเณร รวม
ขอนแก่น
8,047 2,721 10,768 2,022
229 2,251 10,069 2,950
จันทบุรี
2,010
89 2,129
347
5
352
2,387
94
ฉะเชิงเทรา
3,408
600 4,008
160
4
164
3,568
604
ชลบุรี
4,794
510 5,304
400
23
423
5,194
533
ชัยนาท
1,820
67 1,887
152
7
159
1,972
74
ชัยภูมิ
5,615
798 6,413
781
70
851
6,396
868
ชุมพร
1,432
201 1,633
290
13
303
1,722
214
เชียงราย
3566 2715
6281
721
29
750
4287 2744
เชียงใหม่
4,988 5,340 10,328 1,072
420 1,492
6,060 5,760
ตราด
697
87
784
65
3
68
762
90
ตรัง
932
181 1,114
932
182
ตาก
1,454
690 2,144
30
3
33
1,484
693
นครนายก
1,565
179 1,744
131
15
146
1,696
194
นครปฐม
3,638
301 3,939
308
104
412
3,946
405
นครพนม
2,363
619 2,982
675
315
990
3,038
934
นครราชสีมา 14,813 1,304 16,117 1,675
201 1,876 16,488 1,505
นครศรี2,782
643 3,425
525
135
660
3,307
778
ธรรมราช
นครสวรรค์
6,269 1,126 7,395
146
32
178
6,415 1,158
นนทบุรี
3,342
347 3,689
160
21
181
3,502
368
นราธิวาส
368
3
371
17
7
24
385
10
น่าน
1,009 1,302 2,311
32
32
1,041 1,302
บึงกาฬ
2,073
330 2,403
686
42
728
2,759
372
บุรีรัมย์
8,089
781 8,870
626
44
670
8,715
825
ปทุมธานี
3,996
758 4,754
204
70
274
4,200
828
ปราจีนบุรี
3,521
329 3,850
243
41
284
3,764
370
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ที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ข้อมูลจ�ำนวนพระภิกษุ สามเณร จ�ำแนกตามนิกาย ประจ�ำปี พ.ศ. 2559
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
จ�ำนวนพระภิกษุ สามเณร
จ�ำนวนพระภิกษุ สามเณร
รวม
รวม
จังหวัด
มหานิกาย
ธรรมยุต
จ�ำนวน จ�ำนวน
พระภิ
กษุ สามเณร
พระภิกษุ สามเณร รวม พระภิกษุ สามเณร รวม
ปัตตานี
282
20
302
14
6
20
296
26
พระนครศรี
4,998
255 5,253
204
536
740
5,202
791
อยุธยา
พะเยา
1,245 1,148 2,393
123
1
124
1,368 1,149
พิจิตร
3,702
277 3,979
3,702
277
พิษณุโลก
4,688
642 5,330
228
228
4,916
642
เพชรบูรณ์
4,502
559 5,061
524
35
559
5,026
594
เพชรบุรี
2,549
237 2,786
217
39
256
2,766
276
แพร่
1,307
853 2,160
57
25
82
1,364
878
พังงา
707
12
719
163
8
171
870
20
พัทลุง
1,704
78 1,782
70
4
74
1,774
82
ภูเก็ต
569
26
595
108
3
111
677
29
มุกดาหาร
1,289
222 1,511
586
26
612
1,875
248
มหาสารคาม
4,133
598 4,731
456
32
488
4,589
630
แม่ฮ่องสอน
665
372 1,037
94
2
96
759
374
ยะลา
236
23
259
31
2
33
267
25
ยโสธร
1,741
255 1,996
676
62
738
2,417
317
ร้อยเอ็ด
6,756
711 7,467
466
312
778
7,222 1,023
ระนอง
530
69
599
37
2
39
567
71
ระยอง
2,467
256 2,723
498
155
653
2,965
411
ราชบุรี
4,488
317 4,805
264
20
284
4,752
337
ลพบุรี
4,266
219 4,485
370
17
387
4,636
236
ล�ำปาง
2,283 1,586 3,869
247
19
266
2,530 1,605
ล�ำพูน
1,541 1,510 3,051
27
2
29
1,568 1,512
เลย
2,799 1,388 4,187 1,395
328 1,723
4,194 1,716
ศรีสะเกษ
9,173 1,352 10,525
823
210 1,033
9,996 1,562
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ข้อมูลจ�ำนวนพระภิกษุ สามเณร จ�ำแนกตามนิกาย ประจ�ำปี พ.ศ. 2559
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
จ�ำนวนพระภิกษุ สามเณร
จ�ำนวนพระภิกษุ สามเณร
รวม
รวม
ที่
จังหวัด
มหานิกาย
ธรรมยุต
จ�ำนวน จ�ำนวน
พระภิ
กษุ สามเณร
พระภิกษุ สามเณร รวม พระภิกษุ สามเณร รวม
57 สกลนคร
3,516
827 4,343 2,271
179 2,450
5,787 1,006
58 สงขลา
2,372
481 2,853
360
108
2,732
589
59 สตูล
362
43
405
29
10
39
391
53
60 สมุทรสาคร
3,582
186 3,768 1,230
25
155
3,712
211
61 สมุทร
1,432
97 1,529
42
11
53
1,474
108
สงคราม
62 สมุทร
3,617
281 3,898
381
12
393
3,998
293
ปราการ
63 สระแก้ว
2,510
60 2,570
43
43
2,553
60
64 สระบุรี
3,735
199 3,934
178
15
193
3,913
214
65 สิงห์บุรี
1,332
281 1,613
84
295
379
1,416
576
66 สุโขทัย
2,104
331 2,435
59
10
69
2,163
341
67 สุพรรณบุรี
5,777
406 6,183
107
25
132
5,884
431
68 สุราษฎร์ธานี
2,636
293 2,929
104
16
120
2,740
309
69 สุรินทร์
8,291
814 9,105
787
59
846
9,078
873
70 หนองคาย
2,625 1,037 3,662
565
77
642
3,190 1,114
71 หนองบัวล�ำภู
2,689
625 3,314
985
112 1,097
3,674
737
72 อ่างทอง
1,582
246 1,828
43
43
1,625
246
73 อุบลราชธานี
6,756 1,995 8,751 1,034
169
1203
7,790 2,164
74 อุทัยธานี
1,403
97 1,500
55
55
1,458
97
75 อุดรธานี
7,816 2,700 10,516 3,250
345 3,595 11,066 3,045
76 อุตรดิตถ์
2,138
157 2,295
77 อ�ำนาจเจริญ
1,118
395 1,513
ยอดรวมทั้ง
255,585 51,768 307,353
ประเทศ

76
265
33,749

3
123
6,708

79
388
39,989

2,214
160
1,383
518
289,334 58,476

ที่มา : ส�ำนักงานเจ้าคณะจังหวัด, ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
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ข้อมูลจ�ำนวนวัดในสังคมไทย
สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย
ธรรมยุต
จีนนิกาย
อนัมนิกาย
รวม

วัดในประเทศ
พระอารามหลวง
วัดราษฎร์
247 วัด
36,188 วัด
63 วัด
3,350 วัด
15 วัด
20 วัด
310 วัด
39,573 วัด

วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
วัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
วัดร้าง (ในอดีตและยังไม่พระจ�ำพรรษา)

23,484
16,399
6,033

วัดมีพระสงฆ์
36,435 วัด
3,413 วัด
15 วัด
20 วัด
39,883 วัด

วัด1
วัด
วัด

ข้อมูลส�ำคัญของการปกครองคณะสงฆ์ไทย
กรรมการ
มหาเถรสมาคม
สมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระราชาคณะ
พระราชาคณะ
รวม

การปกครองคณะสงฆ์
มหานิกาย
ธรรมยุต

4 รูป
6 รูป

1
4 รูป
6 รูป

รวม
1 รูป
8 รูป
12 รูป
21 รูป

1
ที่มา : กลุ่มศาสนสถานและควบคุมทะเบียนวัด กองพุทธศาสนสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2559) และข้อมูลวัดร้างจากกลุ่มทะเบียนและ
สัญญา ส�ำนักงานศาสนสมบัติ (วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

สถานการณ์พระพุทธศาสนาและพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์และชุมชนในสังคมไทย 83

ส�ำนักงาน
เจ้าคณะใหญ่
เจ้าคณะภาค
เจ้าคณะจังหวัด
เจ้าคณะอ�ำเภอ
เจ้าคณะต�ำบล
รวม

ส�ำนักงานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์
มหานิกาย
ธรรมยุต
4 แห่ง
1 แห่ง
18 แห่ง
8 แห่ง
77 แห่ง
59 แห่ง
890 แห่ง
288 แห่ง
6,279 แห่ง
711 แห่ง
7,268 แห่ง
1,0767 แห่ง

ส�ำนักงานเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย		
ส�ำนักงานเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย		

ส�ำนักงาน
เจ้าคณะใหญ่
เจ้าคณะภาค
เจ้าคณะจังหวัด
เจ้าคณะอ�ำเภอ
เจ้าคณะต�ำบล
เจ้าอาวาส
รวม

1
1

รวม
5 แห่ง
26 แห่ง
136 แห่ง
1,178 แห่ง
6,990 แห่ง
8,335 แห่ง

แห่ง
แห่ง

ต�ำแหน่งเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์
มหานิกาย
ธรรมยุต
4 รูป
1 รูป
18 รูป
8 รูป
77 รูป
59 รูป
890 รูป
288 รูป
6,279 รูป
711 รูป
28,382 รูป
2,766 รูป
35,650 รูป
3,833 รูป

รวม
5 รูป
26 รูป
136 รูป
1,178 รูป
6,990 รูป
31,148 รูป
39,483 รูป

จ�ำนวนวัดและพระภิกษุสงฆ์ สามเณรดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า สังคมไทยมีวัด
และพระภิกษุสงฆ์จ�ำนวนมากโดยเฉลี่ย 1 ต�ำบล มีประมาณ 5 วัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน
ในด้านการศึกษา สุขภาวะ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะการศึกษา
และการเรียนรู้นั้นมีโรงเรียนที่ใช้ค�ำน�ำหน้าว่า “โรงเรียนวัด” จ�ำนวน 21,125 โรงเรียน
หากพิจารณาจากในอดีต วัดท�ำหน้าที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการด้านสุขภาวะ และ
การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยใช้วัฒนธรรม ประเพณีและหลักพุทธธรรม เป็นจุดเชื่อม
ต่อระหว่างพระสงฆ์ ชุมชน และภาครัฐ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่มีดุลยภาพ และความยั่งยืน
ของสังคม ซึ่งแสดงให้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัด บ้าน โรงเรียน ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
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แต่เนื่องจากในสังคมปัจจุบันต่างจากสังคมโบราณโดยสิ้นเชิง สังคมโบราณเป็นสังคมแบบง่ายๆ
ตรงไปตรงมา แต่สังคมปัจจุบันเชื่อมโยงกันยาวไกลหลายมิติ เป็นระบบที่ซับซ้อน (Complex
System) ด้วยเทคโนโลยีตา่ งๆ ยากต่อการเข้าใจและเคลือ่ นไหวเปลีย่ นแปลงรวดเร็ว เกิดสภาวะ
โกลาหล (Chaos) เป็นประจ�ำ ท�ำให้สงั คมเสียสมดุล การเสียสมดุล คือ ขาดความเป็นปรกติ หรือ
ขาดสุขภาวะ มีความขัดแย้งรุนแรงมากขึน้ ยากต่อการเข้าใจและการแก้ไข เกิดเป็นสภาวะวิกฤต
เรื้อรังความซับซ้อนและความยากของสภาวะวิกฤตการณ์ปัจจุบันท�ำให้สถาบันทางสังคม
ต่างๆ ที่เคยมีมาดูจะไร้ศักยภาพไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการเมือง การปกครอง ศาล สถาบัน
ทางการศึกษา กองทัพ หรือสถาบันทางศาสนา2 ดังนั้น การเข้าใจถึงสังคมและค้นหาแนวทาง
การจัดการใหม่เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม จึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น รวมทั้งอาจจะต้องมีการ
จัดการใหม่เพื่อสร้างสังคมใหม่ อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป

3.1.2 ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทย

ส�ำหรับส่วนนี้จะพิจารณาถึงปัญหา อุปสรรคของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมและ
การเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม โดยกล่าวถึง ปัญหา อุปสรรค และกระบวนการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เกื้อกูลส่งเสริมต่อการพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ ดังนี้
การที่ สั ง คมไทยมี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละระบบวั ฒ นธรรมที่ ซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น การอาศั ย
พระพุทธศาสนาเข้ามาช่วยบูรณาการความสัมพันธ์ทางสังคม จึงต้องอาศัยพระสงฆ์นักวิชาการ
และพระสงฆ์นักพัฒนาที่มีความรู้เพราะอยู่ในฐานะที่จะเข้าใจความซับซ้อนมากกว่าพระสงฆ์
ในอีกหลายกลุ่ม ดังนั้น การพัฒนาระบบบริหารคณะสงฆ์และสังคมที่เป็นทางการก็เหมือน
ระบบราชการที่รวมศูนย์อ�ำนาจการปกครองและเน้นที่การบังคับบัญชาเป็นแนวดิ่งลงไปจาก
พระมหาเถระผู้ใหญ่ ระบบนี้มีประโยชน์ในการสร้างความเป็นปึกแผ่น แต่ไม่สามารถเผชิญ
ความซับซ้อนและยากของสังคมสมัยใหม่ จึงจ�ำเป็นต้องมีกระบวนการท�ำงานในแนวราบ
ทีเ่ ป็นกลไกทางปัญญาและสังคม โดยทีก่ ลไกทัง้ สองนัน้ ไม่เป็นปฏิปกั ษ์ แต่ประสานกระบวนการ
ท�ำงานระหว่างกันและกัน3
ในสังคมไทย พระพุทธศาสนาต่างไปจากครั้งพุทธกาลกลายเป็นสถาบันมีกฎหมาย
รองรับ มีการบริหารแบบระบบราชการ มีวัดวาอารามเป็นที่พักอาศัย หลายแหล่งมีสถานที่
ที่กว้างขวางและมีอาณาเขตมาก แต่กล่าวถึงปัญญาและอิสรภาพคงไม่สามารถเปรียบเทียบกับ
สมัยพุทธกาล ไม่ว่าศาสนาใดๆ เมื่อมีความเป็นสถาบันแล้วก็จะไปยุ่งกับเรื่องอ�ำนาจ เงิน และ
พิธีการ ดังเช่น ศาสนาคริสต์ในสมัยอดีตที่นครรัฐวาติกัน ด้วยความเป็นสถาบันที่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
กับอ�ำนาจ เงิน และพิธีการมากๆ จะสวนทางกับการมีปัญญาและสัมพันธภาพกับสังคม
2
3

ประเวศ วะสี. พระพุทธศาสนาทุนอันยิ่งใหญ่เพื่อพัฒนาประเทศไทย. อ้างแล้ว หน้า 15
ประเวศ วะสี. พระพุทธศาสนาทุนอันยิ่งใหญ่เพื่อพัฒนาประเทศไทย. อ้างแล้ว หน้า 15
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ตามความเป็นจริงที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง โลกสมัยใหม่ก็มีปัญหาใหม่ๆ และประสบสภาวะ
วิกฤต จึงเกิดค�ำถามขึ้นว่าสถาบันทางพระพุทธศาสนาจะเข้าใจและมีค�ำตอบให้โลกสมัยใหม่
เพื่อการพัฒนาสังคมได้อย่างไร โดยเฉพาะการพัฒนาสังคมในมิติของการพัฒนาที่มีพระสงฆ์
เป็นแกนน�ำกับการพัฒนาที่อิงอาศัยหลักการทางพระพุทธศาสนาเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาสังคม
ที่เป็นเชิงแนวคิดและกระบวนการ ในที่นี้จะกล่าวถึงปัญหา อุปสรรคของการพัฒนาสังคม
ใน 2 มิติ คือ
1) การพัฒนาสังคมที่มีพระสงฆ์และองค์กรพระพุทธศาสนาเป็นผู้น�ำ และ
2) การพัฒนาสังคมที่อิงอาศัยหลักการทางพระพุทธศาสนาและกระบวนการพัฒนา
ประเทศเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา ดังนี้

ปัญหา อุปสรรคการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์และองค์กรพระพุทธศาสนา

จากการศึกษาของคณะผู้วิจัย ในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและการสร้างเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย”4 พบว่า ปัญหาอุปสรรค
ในการบริหารจัดการและการพัฒนาสังคมของคณะสงฆ์ในสังคมไทย มีประเด็นปัญหาหลาย
ประการทั้งปัญหาส่วนบุคคลของพระสงฆ์ ปัญหาจากองค์กรและระบบการท�ำงาน ปัญหาจาก
ภายนอกองค์กรหรือบริบททางสังคม เช่นเดียวกับการตั้งค�ำถามว่า พระพุทธศาสนาเสื่อมจาก
อินเดียได้อย่างไร ค�ำตอบที่ได้ก็จะพบว่า มีปัจจัยหลายประการ เช่น ความตกต�่ำทางภูมิปัญญา
ของพระสงฆ์ท�ำให้คณะสงฆ์อ่อนแอเสื่อมโทรมลง พระสงฆ์นั้นแต่เดิมปฏิบัติตนตามพระธรรม
วินยั ท�ำให้ประชาชนเลือ่ มใส ช่วยกันท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุง่ เรือง แต่ตอ่ มาพระสงฆ์
บางกลุ่มในรุ่นหลังๆ หลงมัวเมาในลาภสักการะ ลืมหน้าที่ที่แท้จริงเป็นเหตุให้ประชาชน
เสื่อมศรัทธา ประการต่อมาการถูกศาสนาอื่น เช่น ศาสนาฮินดูต่อต้านบีบคั้นเปลี่ยนแปลง
หลักค�ำสอน รวมทั้งชนชาติอื่นที่นับถือศาสนาอื่นเข้ามารุกราน ท�ำลายจนท�ำให้ศาสนาเสื่อม
ลงไป กล่าวคือ เป็นความอ่อนแอภายในและภายนอก ดังนั้น ในกระบวนการพัฒนาสังคม
ก็คล้ายคลึงกัน คือ เกิดปัญหาในการบริหารจัดการภายในของคณะสงฆ์ และปัญหาจาก
กระบวนการ กลไกการท�ำงานกับภายนอกหรือบริบททางสังคมที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ปัญหาส่วนบุคคลของพระสงฆ์ เช่น การขาดการศึกษาเล่าเรียนตามพระธรรมวินัย
การมีทิฏฐิในทางที่ผิดจากพระธรรมวินัย มุ่งหวังลาภสักการะจนเกินไป ขาดการประยุกต์
ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาบุคคลและสังคม
2) พระสงฆ์ขาดทักษะการสื่อสาร การเทศน์ และการสื่อธรรมะร่วมสมัยที่สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ในสังคม ขาดวิสัยทัศน์ในการท�ำงานการพัฒนาสังคมเชิงรุก มีการล่วงละเมิด
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ, การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย,
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2556 อ้างแล้ว หน้า 198-205.
4
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พระธรรมวินยั ของพระภิกษุบางรูป มีการตีความหลักการและแนวปฏิบตั ใิ นทางพระพุทธศาสนา
ที่แตกต่างกัน จนท�ำให้มีการเลือกฝักฝ่าย แตกแยก และท�ำให้เกิดความไม่เข้าใจต่อกัน เป็นต้น
3) ปัญหาจากองค์กรและระบบการท�ำงานเพื่อการพัฒนาสังคม เช่น ขาดการก�ำหนด
เป้าหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคมทีช่ ดั เจน ขาดการประสานคณะสงฆ์
ในระดับต่างๆ เข้าด้วยกัน ขาดภาคีเครือข่ายและแนวร่วมในการพัฒนาเชิงจิตใจและปัญญา
และขาดการวางแผนที่เป็นระบบ
4) พระสงฆ์ขาดการน�ำภูมิปัญญาสากล ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับความสนใจของชาวพุทธ ที่ส�ำคัญ คือ การขาดการสร้างพื้นที่
ทางสังคมและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาให้กบั ประชาชน มีกระบวนการทีไ่ ม่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน
5) การขาดภาวะผู้น�ำของพระสงฆ์ผู้ใหญ่ เช่น การขาดวิสัยทัศน์ การเอาใจใส่ในธุระ
ขาดหลักมนุษยสัมพันธ์ที่จะเกื้อกูลต่อสังคมในวงกว้าง
6) ปัญหาจากบริบททางสังคม เช่น ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านงบประมาณ
ขาดระบบการจัดการที่จะด�ำเนินการเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขร่วมกัน รวมทั้งเยาวชน
คนรุ่นใหม่ไม่สนใจและให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาด้านจิตใจตามแนวพระพุทธศาสนา
7) ปัญหาความท้าทายของกระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีผลกระทบ
ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของการท�ำกิจกรรมเชิงพุทธของผู้คน
ในสังคม
8) การขาดการประสานความร่ ว มมื อ ขององค์ ก รชาวพุ ท ธทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
ที่จะเชื่อมโยงกระบวนการท�ำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง เป็นต้น
งานส�ำคัญที่ได้อธิบายให้เห็นถึงข้อถกเถียงส�ำหรับการพัฒนาพระพุทธศาสนาในอนาคต
คืองานพระไพศาล วิสาโล (2541) ที่ชื่อว่า “พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มทางออกและ
วิกฤต” มองว่า5 พระพุทธศาสนาไทยก�ำลังมาถึงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส�ำคัญซึ่งเรียกร้อง ต้องการ
ปรับเปลีย่ นอย่างขนานใหญ่ วิธกี ารอย่างในอดีตซึง่ มักเน้นไปทีก่ ารแก้ปญ
ั หาภายในคณะสงฆ์ เช่น
การรวมคณะสงฆ์ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน การก�ำจัดอลัชชี ไม่เพียงพอเสียแล้ว ปัญหาของคณะสงฆ์
ทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ที่เรื่องพระวินัยเท่านั้น หากยังเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ อีกมากอาทิ การ
อธิ บ ายธรรมที่ ต ่ า งกั น ในสาระส� ำ คั ญ (ดั ง กรณี วั ด พระธรรมกายซึ่ ง ยื น ยั น ว่ า นิ พ พานเป็ น
อนั ต ตา) การถู ก ครอบด้ ว ยโครงสร้ า งการปกครองและการศึ ก ษาบั่ น ทอนความเข้ ม แข็ ง
ของคณะสงฆ์ท้ังในทางสติปัญญาและคุณธรรม ยิ่งกว่านั้น ก็คือ พระพุทธศาสนามิได้มีแต่
ปัญหาคณะสงฆ์ หากยังมีปญ
ั หาความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กบั คฤหัสถ์ รวมไปถึงความเข้าใจ
5

พระไพศาล วิสาโล. พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มทางออกและวิกฤต. (กรุงเทพมหานคร : แปลนพริ้นท์ติ้ง, 2541), หน้า 536-567.
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ในหมู่ชาวพุทธที่คลาดเคลื่อนจากหลักธรรม และการเข้าใจธรรมอย่างคับแคบ ไม่สอดคล้อง
กับบริบทของโลกสมัยใหม่ ซึ่งท�ำให้พุทธศาสนาถูกตีกรอบจนมีบทบาทจ�ำกัดอย่างมากและ
อยู่ในภาวะที่อ่อนแอลงไปเรื่อยๆ ปัญหาเหล่านี้ต้องการแก้ไขอย่างเป็นองค์รวม หาไม่แล้ว
พระพุทธศาสนาจะตกเป็นฝ่ายตั้งรับและถูกกระท�ำอย่างเดียว ไม่สามารถเผชิญหน้าหรือ
จัดการกับความเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกซึ่งมาพร้อมกระแสโลกาภิวัตน์ได้
กระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งท�ำให้ทั่วโลกนับวันจะไร้พรมแดนและส่งผลกระทบต่อกันอย่างทั่งถึง
และรวดเร็วนั้นได้เสริมและสร้างปัญหาท้าทาย 2 ประเภทให้แก่พระพุทธศาสนาซึ่งแบ่งปัญหา
ภายในวงการพระพุทธศาสนาและปัญหาจากภายนอกวงการพระพุทธศาสนา
1) ความเฟื่องฟูของพุทธพาณิชย์และไสยศาสตร์ พุทธพาณิชย์เป็นปัญหาที่เกิดกับ
พุทธศาสนามาหลายสิบปีแล้ว ระบบทุนนิยมที่มากับความทันสมัยท�ำให้พระเครื่องและ
ศาสนาวัตถุตา่ งๆ กลายเป็นสินค้าทีซ่ อื้ ขายกันได้ดว้ ยเงินตราและเครือ่ งแสดงอัครฐานอย่างหนึง่
ของผู ้ ค น ความอยากมั่ ง มี ศ รี สุ ข ด้ ว ยอ� ำ นาจดลบั น ดาลของวั ต ถุ ม งคลและสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ได้ท�ำให้พุทธพาณิชย์ขยายตัวกว้างขวางทั้งในและนอกวัด อีกทั้งสินค้าที่น�ำมาชายเพื่อสนอง
ความต้องการดังกล่าวก็มีหลากหลายขึ้น รวมไปถึงพิธีกรรมต่างๆ แม้แต่บุญก็หนีไม่พ้นจาก
การแปรสภาพให้เป็นสินค้าซึ่งพัฒนาอย่างสลับซับซ้อน ลัทธิบริโภคนิยมซึ่งมาพร้อมกับกระแส
โลกาภิวตั น์มแี ต่จะกระตุน้ ความอยากมัง่ คัง่ ร�ำ่ รวยให้เข้มข้นรุนแรงขึน้ ซึง่ เท่ากับผลักดันเชิญชวน
ให้วัดอารามต่างๆ เข้าสู่วงการพุทธพาณิชย์กันมากขึ้น
2) ความเฟื่องฟูของลัทธิพิธีและศาสนาใหม่ ความหลากหลายทางด้านความเชื่อและ
การรับรู้ รวมไปถึงปัญหาทางจิตใจของผู้คนในยุคโลกาภิวัตน์ไม่เพียงท�ำให้ลัทธิพิธีเฟื่องฟูในวัด
เท่านั้น หากยังท�ำให้เกิดลัทธิพิธีใหม่ๆ มากมายนอกวัดและนอกพุทธศาสนาส�ำนักทรงที่ผุดขึ้น
มากมายเป็นส่วนหนึง่ ของลัทธิพธิ ใี หม่ๆ ดังกล่าว แม้จะมีสญ
ั ลักษณ์ทางพุทธศาสนามาเกีย่ วข้อง
เช่น พระพุทธรูป หรือรูปปั้น พระเกจิอาจารย์ แต่ก็มีแบบแผนพิธีกรรมของตนเองที่ต่างไปจาก
พุทธศาสนา (เช่นพิธีไหว้ครู บูชาเทพ บวงสรวงเทวดา) โดยมีแวดวงสาวกที่ศรัทธานับถือและ
ไปมาหาสู่กันเป็นประจ�ำ ที่น่าสังเกตคือทั้งร่างทรงและลูกศิษย์จ�ำนวนไม่น้อยเคยมีหรือมีอาชีพ
เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดเล็กในเมือง อันเป็นผลสะท้อนของสภาพบีบรัดทางเศรษฐกิจ สังคม
และจิตวิทยา ลัทธิพธิ แี ละศาสนาใหม่ดงั กล่าวนับวันจะมีมากขึน้ ในเมืองไทย ส่วนหนึง่ เป็นเพราะ
การขยายตัวของลัทธิพิธีและศาสนาใหม่จากต่างประเทศ
3) ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ทางด้ า นพระธรรมวิ นั ย โลกาภิ วั ต น์ ไ ด้ ท� ำ ให้ แ นวคิ ด และ
ความเคลื่อนไหวใหม่ๆ จากต่างประเทศรวมทั้งจากวงการพระพุทธศาสนาในส่วนอื่นของโลก
มาสูก่ ารรับรูข้ องชาวพุทธไทยมากขึน้ อย่างไม่เคยมีมาก่อน สิง่ ทีต่ ามมาก็คอื เกิดความเคลือ่ นไหว
ใหม่ๆ ในวงการพุทธศาสนาของไทย ซึ่งอาจน�ำไปสู่ข้อขัดแย้งทางด้านพระธรรมวินัย ตัวอย่าง
ที่ชัดเจนคือการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีภิกษุณีในเมืองไทย
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4) ปัญหาช่องว่างระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสที่ถ่างกว้างขึ้น กระแสโลกาภิวัตน์ได้น�ำ
ความเปลีย่ นแปลงอย่างกว้างขวางและรวดเร็วมาสูส่ งั คมไทย ขณะทีฆ่ ราวาสโดยเฉพาะในเมือง
เข้าไปรับรู้และเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเต็มที่ พระสงฆ์ส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ในวัด
ไม่ไปรับรับรู้กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเกิดช่องว่างกับฆราวาสมากขึ้น
5) การเกิดขบวนการชาวพุทธแบบปฏิกิริยาต่อต้าน ปรากฏการณ์ใหม่ๆ ในวงการ
พุทธศาสนาที่สั่นคลอนความเชื่อและสร้างวิตกสับสนแก่ชาวพุทธโดยเฉพาะพระสงฆ์นับวัน
จะมีมากขึน้ ไม่เฉพาะกรณีภกิ ษุณี ข่าวอือ้ ฉาวเกีย่ วกับพระสงฆ์และการทีส่ ถาบันสงฆ์ถกู วิพากษ์
วิจารณ์อย่างเป็นมาก่อน เมื่อผนวกกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในสังคมที่พระสงฆ์ส่วนใหญ่
ตามไม่ทันหรือไม่สามารถเข้าใจ จนเกิดช่องว่างและความขัดแย้งกับฆราวาส ตามมาด้วยการ
ไม่ได้รับความเชื่อถือดังแต่ก่อน เหล่านี้ล้วนท�ำให้พระสงฆ์อยู่ในสภาพสับสนรวนเร สูญเสีย
ความมั่นใจและรู้สึกเป็นฝ่ายถูกกระท�ำ ดังนั้นจึงง่ายที่จะมีปฏิกิริยาแบบปกป้องตนเอง

3.2 ผลงานเด่นของพระสงฆ์และองค์กรพระพุทธศาสนาในสังคมไทย

จากการศึกษากิจกรรม โครงการและผลงานของคณะสงฆ์ไทยร่วมกับภาคีหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วในรอบ 5 ปี พบว่า คณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำ� เนินการ
และสนับสนุนกิจกรรมของคณะสงฆ์ได้ด้านต่างๆ ที่เป็นการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม
โดยมีผลงานที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย
- โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
(โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5)
- โครงการสวดมนต์ข้ามปี
- การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
- โครงการวัดบันดาลใจและวัดสร้างสุข
- โรงเรียนผู้สูงอายุในวัด
- มหาวิทยาลัยสงฆ์กับกับการพัฒนาในระดับชาติและนานาชาติ
3.2.1 โครงการเสริ ม สร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์ โ ดยใช้ ห ลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5)
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้าน
รักษาศีล 5) เป็นนโยบายส�ำคัญของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราชที่ด�ำริให้กับคณะสงฆ์ทุกจังหวัด และส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ได้ร่วมในการน�ำหลักของศีล 5 ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยให้จัดท�ำ
ในรูปของโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา
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“หมู่บ้านรักษาศีล 5” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองและประโยชน์สุข
ของประชาชน และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยยึดมั่นตามค�ำสอนทางพระพุทธ
ศาสนา อันจะส่งผลให้ประเทศชาติ มีความสงบร่มเย็น ซึ่งที่ผ่านมาส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติได้ร่วมกับจังหวัดต่างๆ เปิดโครงการน�ำร่อง และขับเคลื่อนการด�ำเนินงานในหลาย
พื้นที่โดยมีเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�ำเภอ เจ้าคณะต�ำบล เจ้าอาวาส ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรภาคเอกชนก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
และองค์กรเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ ทั้งนี้ การด�ำเนินงานโครงการ
ดังกล่าวได้มีด�ำริให้ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
โครงการ ในลักษณะการบูรณาการร่วมกับจังหวัด คณะสงฆ์ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
และหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยเป็นการขยายผลการด�ำเนินงานต่อยอดจากภารกิจของ
หน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล (อปต.) ซึ่งเป็นภารกิจที่ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ด�ำเนินการร่วมกับคณะสงฆ์ ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชน
ประจ�ำต�ำบล พ.ศ. 2546
จากสถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหามากมาย
ประกอบด้วย การกระท�ำผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม การระบาดของสิง่ เสพติด และอบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าประโยชน์สว่ นรวม และการจาบจ้วงดูหมิน่ สถาบันหลักของชาติ ซึง่ ปัญหาเหล่านี้
ล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตส�ำนึก ศีลธรรมและคุณธรรมจริยธรรม อันจะส่งผลให้สังคมเกิด
ความขั ด แย้ ง คณะสงฆ์ โดย เจ้ า ประคุ ณ สมเด็ จ พระมหารั ช มั ง คลาจารย์ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
สมเด็จพระสังฆราช มีด�ำริที่ จะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิด
ความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียว กัน โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน�ำหลักศีล 5
มาประพฤติปฏิบัติในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน กอรปกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกัน
ด�ำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และท�ำให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีกนั ขึน้ ใน
ทุกส่วนของประเทศ ตามด�ำริที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้ประทานโอวาทไว้
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ความว่า “อันว่าศีล 5 เป็นการส�ำคัญมนุษย์ เมื่อทุกคนมีศีล 5
ด้วยกัน สังคมนั้นๆ คือ ประชาชน ย่อมจะอยู่เย็นเป็นสุข เมื่อเป็นไปได้ ขอให้ชื่อหมู่บ้าน
นั้นว่า หมู่บ้านรักษาศีล 5” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เกีย่ วกับเรือ่ งการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ จึงได้นำ� โครงการดังกล่าว ก�ำหนดเป็นนโยบาย
เร่งด่วนให้สำ� นักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติทงั้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ได้รว่ มกับคณะสงฆ์
และภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ขยายผล การด�ำเนินลงไปสู่ระดับครอบครัว ชุมชน

90 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

หมู่บ้าน ต�ำบล อ�ำเภอ และจังหวัด เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในชาติ มีความรักและเทิดทูนใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชน
ในชาติ โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา
วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 2) เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชน
ในประเทศ 3) เพื่อให้ประชาชนได้น�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการด�ำเนินชีวิต
อย่างมีความสุข 4) เพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกและสร้างความตระหนัก รักและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จึงเป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความปรองดอง
สมานฉันท์ขึ้นในสังคมไทย ด้วยการอาศัยหลักธรรมศีล 5 ข้อ ซึ่งเป็นธรรมพื้นฐานของ
การด�ำรงชีวิต เป็นข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชน
การส่งเสริมให้ผคู้ นรักษาศีล 5 ข้อ นอกจากจะเป็นประโยชน์ตอ่ การเสริมสร้างความสมานฉันท์แล้ว
ยังจะช่วยแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมายาวนานที่เกิดจากความขัดแย้งของคนในชาติ อันเป็นอุปสรรค
ขัดขวางการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวไปข้างหน้า และยังช่วยสร้างบรรยากาศความสงบ
สุขเรียบร้อยเพื่อน�ำพาประเทศชาติกลับคืนสู่สภาวะปกติสุขอย่างยั่งยืน
สรุปได้ว่า การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ
สันติสขุ มีความสามัคคีกนั โดยให้พทุ ธศาสนิกชนได้ยดึ มัน่ ตามหลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนา
กล่ า วคื อ การน้ อ มน� ำ หลั ก ศี ล 5 มาประพฤติ ป ฏิ บั ติ ใ นการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ฉะนั้ น
ทางคณะสงฆ์ได้มโี ครงการหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5 เพือ่ ให้ทกุ คนยึดถือปฏิบตั ติ ามร่วมกัน หากทุกคน
ปฏิบัติตาม สังคมก็จะมีความเป็นระเบียบ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แนวทางการด�ำเนินการ ให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน�ำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติ
ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ตามแนวทางของหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล จ�ำนวน
5,925 หน่วยทั่วประเทศที่ได้ด�ำเนินการตามหัวข้ออบรม 8 หัวข้อ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม
สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตา
ธรรม และสามัคคีธรรม โดยมอบหมายให้ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์
หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่
บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ได้ขบั เคลือ่ นโครงการเพือ่ สนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยก�ำหนด
เป้าหมายทุกต�ำบล ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อมทั้งตั้งเป้าตัวชี้วัด ให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็น
รูปธรรม ภายใน 4 ปี (ปี 2557-2560) โดยให้ วัด ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชน
เปิดรับสมัครประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ หากมีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ร้อยละ
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50 ขึ้นไปของพื้นที่ ให้แจ้งส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหมู่บ้านรักษา
ศีล 5 หมู่บ้านที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว สามารถขอรับแผ่นป้ายไม้หมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อติดตั้ง
ณ หมู่บ้านของตน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ก็ มี ส ถ า น ศึ ก ษ า 	
  
โรงเรี ย นต่ า งๆ ขอเข้ า ร่ ว มโครงการด้ ว ย
ทางส� ำ นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ
ร่ ว มกั บ ส� ำ นั กงานกลางโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 (วัดปากน�ำ้ ) ก็ได้จดั ท�ำป้ายไวนิล
ให้ โ รงเรี ย นที่ ข อมาทั่ ว ประเทศเช่ น กั น
ส� ำ หรั บ หมู ่ บ ้ า นที่ ด� ำ เนิ น การไปแล้ ว
มีประชาชนเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ให้แจ้งส�ำนักงานพระพุทธศาสนาประจ�ำ
จังหวัดทราบ เพื่อทางส่วนกลางจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประเมิน และจัดท�ำโล่ประกาศเกียรติคุณ
เพื่อมอบให้หมู่บ้านนั้นต่อไป
เพือ่ ให้การด�ำเนินโครงการหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5 มีกลไกการท�ำงานทีเ่ ป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
จึงถูกก�ำหนดให้มีวิธีการด�ำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารถวัดและประเมินผล
ประสิทธิภาพการท�ำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) ให้วดั ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ นหรือประธานชุมชน เปิดรับสมัครประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ
หากมีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ตัง้ แต่ 50 เปอร์เซ็นต์ขนึ้ ไป ให้แจ้งส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5
2) หมู่บ้านที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว สามารถขอรับแผ่นป้ายไม้หมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อติดตั้ง
ณ หมู่บ้านของตน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
3) ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณประชาสัมพันธ์ เชิญชวน
ประชาชนทั้งประเทศเข้าร่วมโครงการ โดยได้จัดท�ำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ส่งไปยังวัดทุกวัด
ทั่วประเทศ
4) ขณะเดียวกันก็มีสถานศึกษา โรงเรียนต่างๆ ขอเข้าร่วมโครงการด้วย ทางส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับส�ำนักงานกลางโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 (วัดปากน�้ำ)
ก็ได้จัดท�ำป้ายไวนิลให้โรงเรียนที่ขอมาทั่วประเทศเช่นกัน
5) ส�ำหรับหมู่บ้านที่ด�ำเนินการไปแล้ว มีประชาชนเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80
ให้แจ้งส�ำนักงานพระพุทธศาสนาประจ�ำจังหวัดทราบ เพื่อทางส่วนกลางจะได้ส่งเจ้าหน้าที่
ไปประเมิน และจัดท�ำโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อมอบให้หมู่บ้านนั้นต่อไป
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แนวทางการยกระดับกิจกรรม ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินโครงการ

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นั้น ได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริม
การรักษาศีล 5 การด�ำเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุ ท ธศาสนา“หมู ่ บ ้ า นรั ก ษาศี ล 5” ระหว่ า งปี พุ ท ธศั ก ราช 2558-2560 โดยมี
ความคาดหวังเพื่อให้วัดมีความสะอาดร่มรื่น เป็นที่พึ่งของชาวบ้านเป็นศูนย์กลางของชุมชน
พัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระสงฆ์ให้มีวัตรปฏิบัติที่งดงามประชาชน
มีความรัก ความสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อีกทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีจุดมุ่งเน้นส่งเสริม
การจัดกิจกรรม 3 ด้าน คือ
1. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีล 5
มีแนวทางการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อให้มีบทสรุปอย่างลงตัวแก่การประเมินของคณะ
กรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน สะดวกในการคัดกรองและก�ำหนดกิจกรรมเป็นสัดส่วน คุ้มครองศีล
แต่ละข้อและเป็นหลักประกันอันก่อให้เกิดความสงบ ความร่มเย็นเป็นสุข ความปรองดอง
สมานฉันท์และความปลอดภัยในด้านต่างๆดังที่กล่าวว่า
		 ศีลข้อที่ 1 เป็นหลักประกันชีวิต
		 ศีลข้อที่ 2 เป็นหลักประกันทรัพย์สิน
		 ศีลข้อที่ 3 เป็นหลักประกันครอบครัว
		 ศีลข้อที่ 4 เป็นหลักประกันสังคม
		 ศีลข้อที่ 5 เป็นหลักประกันสุขภาพ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีล 5 เพื่อสร้างหลักประกันให้บังเกิด
ความสงบสุขและปลอดภัยในการด�ำเนินชีวติ ยิง่ ขึน้ นัน้ หากทุกภาคส่วนได้มกี ารร่วมท�ำกิจกรรม
และมีส่วนร่วมด้วยกันก็ยิ่งท�ำให้การพัฒนาชีวิตตามหลักศีล 5 ประสบผลส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีลข้อที่ 1
		 1) กิจกรรมคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี (สาเหตุจากการถูกทารุณกรรม ท�ำร้าย ข่มขืน ฆ่า)
		 2) กิจกรรมการปล่อยนก ปลา ไถ่ชีวิตโค กระบือ ติดตั้งเขตอภัยทาน
		 3) กิจกรรมการรณรงค์ คุณธรรม 4 ประการ (ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
		 4) กิจกรรมการรณรงค์ ค่านิยม 12 ประการ (ของ คสช.)
		 5) กิจกรรมการก�ำหนดพื้นที่เป็นเขตอภัยทาน
1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีลข้อที่ 2
		 1) กิกรรมการจัดตั้งต�ำรวจบ้านดูแลทรัพย์สินและป้องกันโจรภัย
		 2) กิจกรรมการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน

สถานการณ์พระพุทธศาสนาและพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์และชุมชนในสังคมไทย 93

		 3) กิจกรรมการอบรม การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายบัญชีครัวเรือน
		 4) กิจกรรมสวัสดิการชุมชน ฌาปนกิจสงเคราะห์ การสหกรณ์กองทุนสัจจะออมทรัพย์
		 5) กิจกรรมยกย่องสรรเสริญคนดี
1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีลข้อที่ 3
		 1) กิจกรรมการคุ้มครองสถาบันครอบครัว
		 2) กิจกรรมการอบรม เยาวชนวัยเจริญพันธุ์
		 3) กิจกรรมสุขอนามัยของชุมชน
		 4) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องเอดส์
		 5) กิจกรรมปฏิบัติธรรมตามห้วงเวลา
1.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีลข้อที่ 4
		 1) กิจกรรมการอบรมเรื่อง เคารพต่อระเบียบของชุมชน เช่น กฎจราจรฯ
		 2) กิจกรรมปฏิญาณตนเป็นคนดีของสังคม
		 3) กิจกรรมรักษามารยาทในชุมชน เข่นการพูด การบรรยายเป็นต้น
		 4) กิจกรรมการปฏิบัติธรรม ตามห้วงเวลา
		 5) กิจกรรมอบรมสนับสนุน ส่งเสริม ประกวด และแข่งขันทางทักษะการพูด
เช่นการกล่าวสุนทรพจน์ การอภิปราย การโต้วาที การยอวาที การบรรยาย การปาฐกถา
การสวดมนต์ท�ำนองสรภัญญะ การร้องเพลงธรรมะ การร้องเพลงปลุกใจรักชาติศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ เป็นต้น
1.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีลข้อที่ 5
		 1) กิจกรรมการเดิน-วิ่ง ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
		 2) กิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข และยาเสพติด
		 3) กิจกรรมการอบรม การรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดให้โทษ
		 4) กิจกรรมจัดตัง้ กลุม่ ออกก�ำลังกายและการแข่งขันกีฬาพืน้ บ้านและกีฬาประเภทต่างๆ
		 5) กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมเลิกบุหรี่เพื่อภรรยาเลิกสุราเพื่อลูกรัก
2. แนวทางการจัดกิจกรรมตามวิถีชีวิตชาวพุทธ
ในกิจกรรมนี้ได้น้อมน�ำหลักการทางพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานส�ำคัญของวัฒนธรรม
ไทย เนื่องจากชาวไทยนับถือพระพุทธศาสนามาช้านานจนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้
หล่อหลอมซึมซับลงในวิถีไทยกลายเป็นรากฐานชีวิตของคนไทยในทุกด้าน ทั้งด้านวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย และศีลธรรมตลอดจนมีวิถีชีวิต
ที่ผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

94 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

2.1 กิจกรรมวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
		 1) วันมาฆบูชา
		 2) วันวิสาขบูชา
		 3) วันอาสาฬหบูชา
		 4) วันเข้าพรรษา/ ออกพรรษา
		 5) วันเทโวโรหณะ
2.2 กิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
		 1) วันขึ้นปีใหม่
		 2) วันตรุษ
		 3) วันสงกรานต์
		 4) วันครอบครัว
		 5) วันผู้สูงอายุ
		 6) วันสารท
		 7) วันลอยกระทง
		 8) การสวดมนต์ข้ามปี
2.3 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
		 1) วันพ่อแห่งชาติ
		 2) วันแม่แห่งชาติ
		 3) วันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร
		 4) วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
		 5) วันมหาเจษฎาบดินทร์
		 6) วันจักรี
		 7) วันฉัตรมงคล
		 8) วันปิยมหาราช
2.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมและท�ำนุบ�ำรุงพระศาสนา
		 1) การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
		 2) การบวชเนกขัมมะ
		 3) การบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
		 4) การอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
		 5) การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
2.5 กิจกรรมรณรงค์การลด ละ เลิก อบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษ
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		 1) การจัดนิทรรศการ
		 2) การเผยแพร่
		 3) การอบรม
		 4) การเดินรณรงค์
		 5) มาตรการป้องกันและปราบปราม
2.6 การจัดกิจกรรมท�ำบุญตักบาตรประจ�ำวัน/สันธรรมสวนะ/ท�ำบุญกลางบ้าน
		 1) การเชิญชวน/ประชาสัมพันธ์/รณรงค์
		 2) การบันทึกสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม
2.7 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์
		 1) การจัดนิทรรศการ
		 2) การเผยแพร่
		 3) การอบรม
		 4) การรณรงค์
2.8 การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ
		 1) รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
		 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
		 3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
		 4) ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียน
		 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
		 6) มีศีลธรรม มีน�้ำใจ และแบ่งปัน
		 7) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
		 8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่
		 9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ
		 10) รู้จักใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
		 11) เข็มแข็งทั้งกายและใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ�ำนาจใฝ่ต�่ำ
		 12) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
2.9 การจัดกิจกรรม วันเสาร์-อาทิตย์ ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา
		 1) การไหว้พระ รับศีล
		 2) การฟังธรรมะ
		 3) การปฏิบัติธรรม
		 4) การสวดมนต์
		 5) การพัฒนาศาสนสถาน
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2.10 การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
		 1) การอบรม แนะน�ำ และชี้แจงท�ำความเข้าใจให้เห็นความส�ำคัญในงานศิลปะ
		 ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
		 2) การรณรงค์และเชิญชวนให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมฯ
		 3) การประกวดแข่ ง ขั น และมอบรางวั ล ให้ กั บ สมาชิ ก ที่ มี ผ ลอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ท�ำการยกย่องและ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏชัดและกว้างขวาง
		 4) จัดการแสดงและเผยแพร่ศิลปะขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง
2.11 กิจกรรมจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้าน (OTOP)
2.12 กิจกรรมส่งเสริมการด�ำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.13 กิจกรรมมัคคุเทศก์ ทางวัฒนธรรมประจ�ำหมูบ่ า้ นและกิจกรรมส่งเสริมมัคนายกน้อย
2.14 กิจกรรประกวดบ้าน/ครอบครัวดีเด่นประจ�ำหมู่บ้าน
2.15 กิจกรรมพัฒนาวัด บ้าน โรงเรียน และสถานที่ส�ำคัญตามวงรอบ
3. แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระสงฆ์เป็นผู้น�ำในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยใช้วัดเป็น
ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพื่อช่วยประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ตามสมควรในด้านต่างๆ ตามกรอบการด�ำเนินงานที่ก�ำหนดไว้ 8 ด้าน คือ
1) ศีลธรรมและวัฒนธรรม
2) สุขภาพอนามัย
3) สัมมาชีพ
4) สันติสุข
5) ศึกษาสงเคราะห์
6) สาธารณสงเคราะห์
7) กตัญญูกตเวทิตาธรรม
8) สามัคคีธรรม
โดยมอบหมายให้ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงาน
ราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ
องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ได้ขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าวโดยก�ำหนด
เป้ า หมาย ครอบคลุ ม ทุ ก หมู ่ บ ้ า นทุ ก ต� ำ บลมั่ ว ประเทศ พร้ อ มทั้ ง ตั้ ง เป้ า ตั ว ชี้ วั ด ให้ เ กิ ด
สัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน 4 ปี (ปี2557-2560) ดังนี้
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3.1 ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม
		 1) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศีลธรรมและวัฒนธรรมผ่านสื่อต่างๆ
		 2) โครงการลานบุญลานปัญญา
		 3) โครงการค่ายคุณธรรมสัญจร
		 4) การสอนศาสนพิธี พิธีกรพิธีกรรม แก่ชาวพุทธ
		 5) ห้องสมุดธรรมะ
		 6) การประกวดสวดมนต์ การบรรยายธรรม
3.2 ด้านสุขภาพอนามัย
		 1) จัดสถานที่ออกก�ำลังกายเพื่อชุมชน
		 2) แหล่งเรียนรู้สมุนไพร
		 3) ธนาคารขยะ
		 4) พัฒนาท�ำความสะอาดวัด
		 5) กิจกรรมหอกระจายข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์สุขภาพประชาชน
		 6) จัดตั้งตู้ยาสามัญประจ�ำ
3.3 ด้านสัมมาชีพ
		 1) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
		 2) อบรม ประกอบอาชีพที่สุจริต
		 3) จัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพในชุมชน
		 4) จัดสถานีให้ประชาชนมาจ�ำหน่ายสินค้า OTOP
		 5) อบรมประชาชนเพื่อเป็นแนวทางการประกอบสัมมาอาชีพ ในการด�ำเนินชีวิต
3.4 ด้านสันติสุข
		 1) จัดท�ำหัวข้อคติสอนใจ
		 2) จัดท�ำศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา ข้อยุติ ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ในชุมชน
		 3) โครงการสรรหาคนดีศรีพระพุทธศาสนา
3.5 ด้านศึกษาสงเคราะห์
		 1) จัดตั้งกองทุนและส่งมอบการศึกษา
		 2) ส่งเสริมให้มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
		 3) ส่งเสริมให้วัดใช้สถานที่จัดกิจกรรมในชุมชน
3.6 ด้านสาธารณสงเคราะห์
		 1) จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวัด
		 2) จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ผู้ยากไร้
		 3) จัดตั้งกองทุนการศึกษา
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3.7 ด้านกตัญญูกตเวทิตาธรรม
		 1) จัดตั้งกิจกรรมยกย่องลูกกตัญญู
		 2) จัดตั้งกลุ่มจิตอาสา
		 3) จัดกิจกรรมมุทิตาปราชญ์ชาวบ้าน, ผู้ทรงคุณค่าในท้องถิ่น
3.8 ด้านสามัคคีธรรม
		 1) จัดกิจกรรมเสวนาธรรม
		 2) บวชป่าชุมชน
		 3) ส่งเสริมการสืบสานประเพณีลงแขก
สรุปได้ว่า แรกเริ่มกิจกรรมภายใต้โครงการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนอง
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ภายใต้การท�ำงานของวัด หน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล
ปัจจัยส�ำคัญในด้านท�ำงานนั้น มีผลมาจากการรับนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีลักษณะเป็น
การท�ำงานตามแนวคิด บวร มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ด้านการวางแผนการท�ำงานของ
คณะสงฆ์ ส่วนราชการ และภาคประชาชน ค่อนข้างมีความชัดเจนในด้านกระบวนการท�ำงาน
หลังจากที่ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดสรรงบประมาณ ได้ด�ำเนินการให้ส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และรับสมัครประชาชนเข้าร่วมโครงการ
เมือ่ ประกาศเป็นนโยบายได้วางแผนการท�ำงานออกเป็นขัน้ ตอน โดยสรุปดังนี้ ขออนุมตั โิ ครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินงานโครงการ จัดท�ำเอกสารประกอบการด�ำเนินโครงการ จัดประชุม
คณะกรรมการด�ำเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์ แนะน�ำชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ
น�ำสู่การปฏิบัติตามแนวทางที่ก�ำหนดในเอกสารประกอบการด�ำเนินการติดตามประเมินผล
รายงานผลการด�ำเนินงานต่อเจ้าคณะจังหวัด และส�ำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด
ระยะที่สองส�ำหรับหมู่บ้าน ชุมชน ประสานความร่วมมือกับส่วนงานราชการ ปฏิบัติงาน
ตามโครงสร้างหน้าที่ ซึ่งมีนายอ�ำเภอ มอบหมายให้ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชน
เปิดรับสมัครประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นการท�ำงานคู่ขนานกับคณะสงฆ์ท่ีมีวัดเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน หากมีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
ให้แจ้งส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 จะเห็นได้
ว่าการด�ำเนินโครงการในระยะนี้ก็ไม่ต่างจาก หมู่บ้านอื่นๆ ซึ่งส่วนราชการ และองค์กรคณะ
สงฆ์จังหวัดพิษณุโลก มีขั้นตอนการด�ำเนินงาน คือ ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์เชิญชวน
ให้พุทธศาสนิกชนสมัครเขาร่วมโครงการรับสมัครอาสาสมัคร ปกป้องวัดและหมู่บ้านประกาศ
ยกย่องวัด และหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก�ำหนดติดตามประเมินผล และรายงานผลต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ในระยะที่ ส ามนี้ หมู ่ บ ้ า นสามารถที่ จ ะร่ ว มกั น ก� ำ หนดแนวทางการด� ำ เนิ น งานจั ด
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล 5 การด�ำเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ในระยะยาว ปีพุทธศักราช
2558-2560 โดยมี ค วามคาดหวั ง เพื่ อ ให้ วั ด มี ค วามสะอาดร่ ม รื่ น เป็ น ที่ พึ่ ง ของชาวบ้ า น
เป็นศูนย์กลางของชุมชนพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระสงฆ์ให้มีวัตร
ปฏิบัติที่งดงาม ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อีกทั้งเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
มีจุดมุ่งเน้นส่งเสริมการจัดกิจกรรม 3 ด้าน ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตาม
หลักศีล 5 แนวทางการจัดกิจกรรมตามวิถีชีวิตชาวพุทธและแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริม
งานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล (อ.ป.ต.) เป็นต้น
ผลการด�ำเนินการ จากการด�ำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในรอบ 3 ปีที่ผ่าน
มาพบว่า มีประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 41,435,024 คน คิดเป็น ร้อยละ 63.04
ของประชากรในสังคมไทย ซึ่งเป็นการด�ำเนินการในระยะที่ 1 ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรม
ส่วนกิจกรรมในเชิงคุณภาพได้ด�ำเนินการในลักษณะต่างๆ เช่น การคิดดี ท�ำดี พูดดี โดย
มีกิจกรรมส�ำคัญ 7 ประการ คือ
1) กิจกรรมรักษาศีล 5
2) กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ
3) กิจกรรมการรักษาความสะอาดบ้าน สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่
4) กิจกรรมคบคนดีรอบข้าง ชวนกันท�ำความดี
5) กิจกรรมพูดไพเราะ สื่อสารเพื่อประโยชน์และความสุข
6) กิจกรรมบ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
7) กิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอ เพื่อสร้างครอบครัวให้อบอุ่น
ประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินการ 1) ประชาชนมีจิตส�ำนึกและได้แสดงออกถึง
ความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมถิ่นก�ำเนิดของตนเอง ด้วยการสร้างความรัก
ความสามัคคี ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ 2) ประชาชนไทย
ทุกหมู่บ้าน ชุมชน ต�ำบล และสังคมมีความรักความเข้าใจ เคารพในความคิดเห็นของกันและกัน
มีความเอือ้ เฟือ้ เป็นสังคมเครือญาติและมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ 3) ประชาชนเห็น
คุณค่าและประโยชน์ในการน�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาด�ำเนินชีวิตอย่างมี ความสุข
4) ประชาชนมีความตระหนัก รักปกป้อง เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน
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3.2.2 โครงการสวดมนต์ข้ามปี

การสวดมนต์ ร วมทั้ ง สวดมนต์ ข ้ า มปี นั้ น เป็ น ประเพณี นิ ย มของชาวไทยมาแต่ เ ดิ ม
โดยก่อนสิ้นปีพระสงฆ์จะไปเจริญพระพุทธมนต์บทนพเคราะห์ที่กรมประชาสัมพันธ์ จากนั้น
ก็จะรอเวลาเที่ยงคืนเพื่อเจริญพระพุทธมนต์บทชัยมงคลคาถา ออกอากาศไปทั่วประเทศ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต่อมาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธาน
คณะผู ้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส มเด็ จ พระสั ง ฆราช ได้ น� ำ คณะสงฆ์ วั ด สระเกศประกอบพิ ธี เจริ ญ
พระพุทธมนต์ข้ามปีขึ้น ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ โดยอนุวัติตามโบราณพระราชประเพณี
แห่งพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3 เคยประกอบพิธใี นช่วงเทศกาลสงกรานต์
อั น เป็ น ประเพณีปีใหม่ของไทยที่มีมาแต่เ ดิ ม การสวดมนต์ ข ้ า มปี จึง ถื อ ได้ ว่ า เริ่ ม จั ดขึ้ นที่
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นครั้งแรกและในปีพุทธศักราช 2549 กรุงเทพมหานคร
โดยส�ำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เห็นความส�ำคัญของการสวดมนต์ข้ามปี จึงได้ร่วมกับ
คณะสงฆ์วัดสระเกศจัดสวดมนต์ข้ามปีขึ้นอย่างเป็นทางการ และ ต่อมาคณะสงฆ์มีความเห็น
ร่วมกันว่า การสวดมนต์ขา้ มปีเป็นทีน่ ยิ มของประชาชนอย่างแพร่หลาย และเป็นค่านิยมทีง่ ดงาม
ควรแก่การส่งเสริมที่ประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อเดือนธันวาคม 2553 ณ ต�ำหนักสมเด็จฯ
วัดสระเกศ จึงได้มีมติให้วัดทุกวัดจัดสวดมนต์ข้ามปี โดยมีส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เป็นศูนย์กลางการอ�ำนวยการ และให้วัดเจ้าคณะจังหวัดเป็นศูนย์กลางการสวดมนต์ของ
จังหวัดนั้นๆ ต่อมา เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ให้จัดมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับปีใหม่
หรือที่เรียกว่า สวดมนต์ข้ามปีขึ้น โดยถือตามคตินิยมปีใหม่แบบสมัยปัจจุบันและทางวัดได้น�ำ
น�้ำพระพุทธมนต์ บทมหาสมัยสูตรมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาพิธี ตามธรรมเนียมเทศกาล
ปีใหม่โบราณของชาวไทยด้วย การฟังการเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงเริ่มต้นปีใหม่ ที่จุดเริ่มต้น
กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นการเริม่ ต้นชีวติ ใหม่ให้กา้ วไปสูค่ วามเจริญรุง่ เรืองก้าวหน้า เสมือนความเจริญ
รุ่งเรืองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และพระบรมสารีริกธาตุบนองค์พระเจดีย์ภูเขาทอง เป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ส�ำคัญยิ่ง ของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา จะช่วยคุ้มครองปกปักรักษา
ชีวิตและครอบครัวให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
ในส่วนของภาคประชาสังคม ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และภาคีเครือข่าย เห็นว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีประชาชนจ�ำนวนไม่น้อยที่จะเฉลิมฉลองข้าม
ปีเก่ารับปีใหม่ไปพร้อมๆ กับดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ หลายคนจึงส่งท้ายคืนข้ามปีดว้ ยอุบตั เิ หตุ
การทะเลาะวิวาท จึงขอน�ำเสนอกิจกรรมสวดมนต์ขา้ มปี เริม่ ต้นดี ชีวติ ดี ให้เป็นอีกหนึง่ ทางเลือก
ในการรับวันใหม่ รับปีใหม่ ด้วยสติและความเป็นสิรมิ งคล โดยเริม่ ต้นการจัดการสวดมนต์ขา้ มปี
ในปี 2553 เป็นครั้งแรก มีวัดเข้าร่วมอย่างเป็นทางการกว่า 200 แห่ง ส่วนกลางจัดกิจกรรม
ที่วัดราชนัดดาวรวิหาร ประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมสวดมนต์มากกว่า 3,000 คน และ
จากการตรวจสอบจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมสวดมนต์ในคืนข้ามปีจากวัดทีร่ ว่ มจัดกิจกรรมจ�ำนวน 54 แห่ง
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ทั่วประเทศ พบว่า มีประชาชนเข้าร่วมสวดมนต์มากกว่า 194,450 คน ต่อมา ปี 2554 มี
หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นภาคีจัดกิจกรรมเกือบ 30 องค์กร มีวัดเข้าร่วมโครงการ 1,630 วัด
โดยส่วนกลาง จัดกิจกรรมที่สนามหลวง มีประชาชนเข้าร่วมเกือบ 100,000 คน และมี
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในวัดต่างๆ ทั่วประเทศอีกเป็นจ�ำนวนมาก และในปี 2555 นี้
ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประสานกับ
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ หน่วยงานราชการ เอกชน และเครือข่ายสือ่ มวลชน รวมถึงวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ
ที่มีความพร้อมในการจัดงาน “สวดมนต์ข้ามปี” อีกทั้งยังมีการประสานกับหน่วยงานอื่นๆ
เช่น กรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส�ำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มูลนิธิศึกษาธิการ
มูลนิธิวัดปัญญานันทาราม เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือไปยังวัดต่างๆ จัดกิจกรรม
ดังกล่าวด้วย
ต่ อ มาในปี 2555 เป็ น อี ก หนึ่ ง ปี
ที่ แ สนพิ เ ศษที่ มี 4 เหตุ ก ารณ์ ส� ำ คั ญ เกิ ด
ขึ้นพร้อมกัน คือ เป็นปีที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ
85 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555 สมเด็จ
พระนางเจ้ า พระบรมราชิ นี น าถ ทรงมี
พระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา วันที่ 12
ธันวาคม 2555 และ พระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามกุฏราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 อีกทั้ง
เป็นปีพุทธชยันตี ครบ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า การจัดกิจกรรมสวดมนต์
ข้ามปีในปีนี้จึง เป็นนิมิตหมายที่ดีที่คนไทยทุกคนจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตี และ
ที่ ส� ำ คั ญ จะได้ ส วดมนต์ เ พื่ อ ท� ำ ความดี ถ วายพระพรชั ย มงคลและถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
วัตถุประสงค์หลักของโครงการสวดมนต์ข้ามปี 1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2) เพื่อร่วมสร้างจิตส�ำนึก ทัศนคติและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และอานิสงส์ของการสวดมนต์ และส่งเสริมให้ ประชาชนสวดมนต์
เป็นกิจวัตร หรือทุกครั้งที่มีโอกาส 3) เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
ในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แทนการสังสรรค์ เคาท์ดาวน์ ดืม่ เหล้า เหมือนทีน่ ยิ มท�ำกันมา
และให้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส�ำคัญในการสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่คนไทย
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ผลการด�ำเนินการสวดมนต์ข้ามปี ในปี 2559 ต่อเนื่องปี 2560 ที่ผ่านมา มีหน่วยงาน
ภาครัฐ ประชาสังคม เช่น ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มหาเถรสมาคม (มส.)
ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) และวัดทั่วประเทศมากกว่า 30,000 วัด และประชาชนมากกว่า 22 ล้านคน ในปี 2560
เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี คนไทยกว่าร้อยละ 88 เลือกไหว้พระ ท�ำบุญ สวดมนต์ข้ามปี
คนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมและถ่ายภาพการสวดมนต์ข้ามปีกันอย่างแพร่หลาย และผู้ร่วมงาน
เกินครึ่ง หรือร้อยละ 57 เป็นคนรุ่นใหม่ ทั้งเยาวชนและวัยท�ำงาน ซึ่งถือเป็นค่านิยมที่ดี
ของสังคม และคาดหวังว่าจ�ำนวนผู้สวดมนต์ข้ามปีจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนอกจากกิจกรรมนี้
รัฐบาลยังสนับสนุนให้วัดและศาสนสถานเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้
สุขภาวะทางปัญญาของชุมชนด้วย”
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ความส�ำคัญกับการจัดงาน
สวดมนต์ข้ามปีต่อเนื่อง จนกลายเป็นกระแสใหญ่ของสังคมแทนที่การฉลองด้วยการดื่ม
เครื่องดื่มมึนเมาไปแล้ว ในแต่ละปี สสส. มีแนวคิดหลักของงานคือการส่งความสุข (ส.ค.ส.)
ให้ตนเอง บุคคลที่รัก และสังคมโดยรวมด้วยการสวดมนต์ ซึ่งเป็นวิถีหนึ่งที่ท�ำให้เกิดสติและ
เกิดการค้นหาความสุขที่แท้จริงของชีวิต นอกจากนี้ เพื่อให้การสวดมนต์ภาวนาในคืนข้ามปี
เป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้ท�ำดีตลอดไป สสส. จึงร่วมกับ สคล. และเครือข่ายพระสงฆ์เพื่อสุขภาวะ
จัดโครงการสวดมนต์สร้างปัญญา จัดกิจกรรมสวดมนต์ภาวนา การพัฒนาจิต และกิจกรรม
สร้างสรรค์เพื่อสังคมตลอดทั้งปี โดยมีวัดเข้าร่วมกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ ส่วนส�ำนัก
พุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสวดมนต์ข้ามปีที่ส�ำนักเลขาธิการมหาเถรฯ
เพื่อรับข้อมูลจากส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ ที่จะรายงานเข้ามาว่าวัดไทย
และส�ำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเท่าไร คาดการณ์
ว่าจะมีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการทัว่ ประเทศและทัว่ โลกมากกว่า 25 ล้านคน
และมีการจัดสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน ใน 15 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เลย หนองคาย
บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว ระนอง สงขลา และ
สตูล นอกจากนี้ ได้รว่ มกับศูนย์ประสานงานทีก่ ำ� กับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศทัง้ ธรรมยุต
และมหานิกายจ�ำนวน 504 วัด จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีด้วย
โครงการสวดมนต์ข้ามปีดังกล่าว จัดโดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มหาเถรสมาคม ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีเครือข่ายกว่า 50 องค์กร
ซึ่งเกิดผลส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวนมาก โดยมี
ผู้เข้าร่วมสวดมนต์ในคืนข้ามปีที่ท้องสนามหลวงกว่า 2 แสนคน และวัดต่างๆ ทั่วประเทศกว่า
30 ล้านคน และกลายเป็นกิจกรรมทีไ่ ด้รบั ความนิยมทีจ่ ดั ขึน้ เป็นประจ�ำต่อเนือ่ งเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติในคืนข้ามปีจนถึงปัจจุบัน
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3.2.3 การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

คณะสงฆ์ในสังคมไทยได้ก�ำหนดจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ของคณะสงฆ์ตามมิติมหาเถร
สมาคมในการประชุมครั้งที่ 5/2559 (มติที่ 106/2559) และในการประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ที่มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ทัง้ นีเ้ พือ่ เกิดการพัฒนาสังคมทีม่ พี ระสงฆ์เป็นแกนน�ำ หลังจากการเกิดวิกฤตการณ์ทางพระพุทธ
ศาสนาที่สร้างความกังวลต่อสถานการณ์พระพุทธศาสนาในสังคมไทย และเพื่อให้พระสงฆ์
มีบทบาทในการพัฒนาสังคมโดยประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาจิตใจและปัญญา
ตามวิสยั ทัศน์ของคณะสงฆ์ทวี่ า่ “พุทธศาสน์มนั่ คง ด�ำรงศีลธรรม น�ำสังคมสูส่ นั ติสขุ อย่างยัง่ ยืน”
โดยมีแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาใน 6 ด้าน ดังนี้
1. แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการปกครอง
		 1) พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์
			 (1) บรรจุค�ำว่า “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำชาติ” ไว้ในรัฐธรรมนูญ
			 (2) เพิ่มอ�ำนาจ บทบาทและหน้าที่ของพระสังฆาธิการ
			 (3) กระจายอ�ำนาจทางการปกครองพระสงฆ์
			 (4) จัดตั้งสภาสงฆ์ในแต่ละระดับชั้น
			 (5) ก�ำหนดกระบวนการยุติธรรมสงฆ์ที่ชอบด้วยพระธรรมวินัยและกฎหมาย
			 บ้านเมือง
			 (6) ก�ำหนดให้มีส�ำนักงานเจ้าคณะแต่ละระดับชั้นท�ำงานต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่
			 สนับสนุนและให้ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขยายอัตราก�ำลังพนักงาน
			 ราชการ
			 (7) จัดตั้งองค์กรหรือสถาบันพัฒนาพระสังฆาธิการ
		 2) พัฒนางานภายใต้ระบบและกลไกที่มีอยู่
			 (1) พระสังฆาธิการในแต่ละระดับชั้นบังคับชั้นบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
			 การปกครองคณะสงฆ์อย่างจริงจัง
			 (2) ก�ำหนดให้วดั หรือการปกครองคณะสงฆ์ในแต่ละระดับชัน้ จัดท�ำยุทธศาสตร์ใน
			 การปฏิบัติงานเป็นแผนปฏิบัติการประจ�ำปีและแผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี โดยให้
			 สอดคล้องกับกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้านและมีการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ
			 (3) ก�ำหนดระบบการคัดกรองผู้บรรพชาและอุปสมบทและจัดท�ำฐานข้อมูล
			 สารสนเทศเพื่องานปกครองคณะสงฆ์
			 (4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะสงฆ์ท�ำงานเชื่อมโยงกับเครือข่ายทุกภาคส่วน
			 ทั้งภาครัฐและเอกชน
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		 3) การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี
			 (1) สนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ ธนาคารพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยได้รบั การสนับสนุน
			 จากภาครัฐ
			 (2) สนับสนุนและส่งเสริมการท�ำรายงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี
			 อย่างเป็นระบบ
			 (3) พัฒนาบุคลลาทางทางพระพุทธศาสนา ให้มีความรู้ความสามารถทางด้าน
			 กฎหมายและการการจัดการทรัพย์สินของสถาบันทางพุทธศาสนา
2. แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านศาสนศึกษา
		 1) พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การในการศึ ก ษาบาลี นั ก ธรรม ธรรมศึ ก ษาโรงเรี ย น
			 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ มหาวิทยาลัยสงฆ์ และการศึกษาตามอัธยาศัย
			 บูรณาการกันอย่างเป็นระบบ
		 2) เสนอให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรมเพื่ อ เป็ น กลไกใน
			 การบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนา
		 3) จัดให้มคี ณะกรรมการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัดเพือ่ บูรณาการศึกษา
			 ที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป
		 4) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา
			 ด้านพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
		 5) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นพระพุ ท ธศาสนาให้ มี ค วามมั่ น คงและ
			 ความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น ก�ำหนดระบบเทียบมาตรฐานคุณวุฒิ อันตราเงินเดือน
			 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น
3. แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านเผยแผ่
		 1) ก� ำ หนดเป้ า หมายและจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเผยแผ่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ก าร
			 พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ
		 2) เสนอให้ มี ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งการบริ ห ารกิ จ การคณะสงฆ์ โ ดยมี ก ารจั ด ตั้ ง
			 แม่กองงานด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา
		 3) เสนอให้มีการตั้งหรือพัฒนาสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
			 และเผยแผ่พระพุทธศาสนา
		 4) จัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความรู้ ทักษะด้าน
			 ภาษาเพือ่ การสือ่ สาร การใช้สอื่ เช่น พระนักเผยแผ่ พระสอนศีลธรรม พระธรรมทูต
			 พระธรรมทูตสายต่างประเทศ พระวิปัสสนาจารย์
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		 5) จัดท�ำมาตรฐานบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่กจิ การพระพุทธศาสนา
		 6) เสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ พัฒนางาน และส่วนงานเพื่อการดูแลตรวจสอบ
			 มาตรฐานของบุคลากร ด้านการเผยแผ่
		 7) รณรงค์ จัดกิจกรรม สนับสนุน สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ขา่ วสาร
			 กิจการงานพระพุทธศาสนาและ ศาสนาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง
4. แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการ
		 1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศาสนสมบัติของวัด
		 2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการศาสนสมบัติของวัดเสนอให้
			 รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพื่อการก่อสร้าง ดาร ปฏิสังขรณ์ การพัฒนา
		 3) ท�ำนุบำ� รุงศาสนาสถาน ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรกั ษ์พทุ ธศิลปกรรมโบราณสถาน
			 โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา
		 4) พั ฒ นาวั ด และศาสนสถานให้ เ ป็ น สถานที่ เ อื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ของ
			 คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
		 5) พัฒนาวัดและศาสนสถานให้เป็นสถานให้เป็นสถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจ
			 ของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
		 6) พัฒนาพระสังฆาธิการให้มีความรู้และความสามารถในด้านการสาธารณูปการ
		 7) เร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบท�ำเอกสารสิทธิ์เอกของวัดให้เป็นระบบ
5. แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านศึกษาสงเคราะห์
		 1) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนธรรมศึกษาและหลักสูตรพระสอนศีลธรรม
			 ในโรงเรียน
		 2) เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรแก่โรงเรียนการกุศลของวัด
		 3) จัดตั้งและบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห์เพื่อให้การสนับสนุน
			 พระภิกษุสามเณรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
		 4) พัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
		 5) พัฒนาเครือข่ายการท�ำงานร่วมกันกับหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล (อปต.)
			 เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการท�ำงานให้เป็นเอกภาพ
		 6) พั ฒ นาจั ด ตั้ ง ส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนาและการเรี ย นการสอนธรรมศึ ก ษาใน
			 สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
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6. แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณสงเคราะห์
		 1) สร้างระบบและกลไกเพือ่ ก�ำกับ ดูแล และบริหารภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์
			 ให้เป็นรูปธรรมโดยสามารถวัดและประเมินผลได้
		 2) ส่งเสริมและสนับสนุนพระสงฆ์นักพัฒนาให้ท�ำงานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน
			 ทั้งภาครัฐและเอกชน
		 3) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพส�ำหรับชุมชน
		 4) จัดตั้งกองทุนเพื่อการสาธารณะสงเคราะห์
		 5) จัดให้มีสถาบันทางการเงินเพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสงเคราะห์
7. แนวทางการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก		
		 1) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งส�ำนักงานกลางการบริการบริหารงานปกครองคณะสงฆ์
			 ระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะหน และ ส�ำนักงานมหาเถรสมาคม ณ พุทธมณฑล
		 2) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลการศึกษาค้นคว้างานวิชาการ
			 งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ หลั ก ธรรม ค� ำ สอนของพระพุ ท ธศาสนาโดยน� ำ เทคโนโลยี
			 มาประยุกต์ใช้
		 3) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีอนุพุทธมณฑลครบทุกจังหวัด โดยก�ำหนด ระยะเวลา
			 ที่จัดเจน
		 4) พั ฒ นาด้ า นกายภาพของพุ ท ธมณฑลให้ เ หมาะสมรองรั บ การเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
			 พระพุทธศาสนาโลก
		 5) พัฒนาพุทธมณฑลเป็นที่ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา
เป้ า ประสงค์ ข องการปฏิ รู ป กิ จ การพระพุ ท ธศาสนา คือ การปลูกฝังศรัทธาและ
การสร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา รวมมือกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคประชาสังคม
และองค์กรด้านวัฒนธรรม ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรพระพุทธศาสนา
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ่ ก ารพั ฒ นาเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ แ ละมี น วั ต กรรมเชิ ง พุ ท ธใหม่ ๆ
ที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน รวมทั้งมีการจัดการศาสนสมบัติที่เหมาะสม เพียงต่อการสร้าง
สถานที่สัปปายะและแหล่งเรียนรู้ของสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายในแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านการปกครอง คณะสงฆ์มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธที่มี
ประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูล องค์ความรู้ และกระบวนการบริหารจัดการตามหลักพระธรรมวินัย
กฎหมาย และค�ำสั่ง/มติมหาเถรสมาคม รวมทั้ง มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ
พระภิกษุ สามเณร ที่สร้างประโยชน์และความสุขให้กับสังคม ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาองค์กร
อย่ า งยั่ ง ยื น โดยพระสงฆ์- ศาสนบุคคลได้รับการพั ฒ นาศั ก ยภาพและการเรี ย นรู ้ เชิ ง พุ ท ธ
ในอัตราที่สูงขึ้น
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2. ด้านศาสนศึกษา คณะสงฆ์มีการพัฒนาการบริหารจัดการในการศึกษาบาลี นักธรรม
ธรรมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ มหาวิทยาลัยสงฆ์ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยบูรณาการกันอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรด้านพระพุทธศาสนาให้มคี วามมัน่ คง โดยมีการส่งเสริมการอัตราการเรียนรู้
พระปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนา
3. ด้ า นการเผยแผ่ คณะสงฆ์ มี ก ารพั ฒ นาสถาบั น เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น พระนักเผยแผ่ พระสอนศีลธรรม พระธรรมทูต
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ พระวิปัสสนาจารย์ มีการรณรงค์ จัดกิจกรรม สนับสนุน สร้าง
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ขา่ วสารกิจการงานพระพุทธศาสนาและศาสนาสัมพันธ์
อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรวัฒนธรรมและ
ชาวพุทธเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสร้างศรัทธาและปลูกปัญญาในทางพระพุทธศาสนา
4. ด้านสาธารณูปการ คณะสงฆ์ มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการ
ศาสนสมบัติของวัด พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการศาสนสมบัติของวัด
มีการท�ำนุบ�ำรุงศาสนาสถาน ส่งเสริม สนันสนุนและอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมโบราณสถาน
โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา พัฒนาวัดและศาสนสถานให้เป็นสถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติ
ศาสนกิ จ ของคณะสงฆ์ แ ละเป็ น สถานที่ สั ป ปายะของพุ ท ธศาสนิ ก ชนในรู ป แบบของ
Knowledge & Meditation Center, Green and Clean Center วัดต้นแบบสุขภาวะ
เป็นต้น โดยมีแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาของวัดเพิ่มขึ้น
5. ด้านศึกษาสงเคราะห์ คณะสงฆ์ มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนธรรมศึกษา
หลักสูตรพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และหลักสูตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห์เพื่อให้การสนับสนุนพระภิกษุ-สามเณร
เด็ก-เยาวชนในการเผยแผ่และเรียนรู้พระพุทธศาสนา โดยสร้างเครือข่ายการท�ำงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ด้านสาธารณูปการ คณะสงฆ์ มีการพัฒนาระบบและกลไกภารกิจด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ ให้เป็นรูปธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนพระสงฆ์นักพัฒนาให้ท�ำงานร่วมกับเครือข่าย
ทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐและเอกชนในการสงเคราะห์ชว่ ยเหลือประชาชน ผูป้ ระสบภัย การส่งเสริม
สัมมาชีพให้กับชุมชน มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสาธารณะสงเคราะห์ และจัดให้มีสถาบัน
ทางการเงินเพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสงเคราะห์ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้
การสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมและเพิ่มความสุขเชิงพุทธของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
7. ด้านการพัฒนาพุทธมณฑลและกิจการทั่วไป คณะสงฆ์ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
พุทธมณฑลของคณะสงฆ์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธสาสนาในระดับชาติและนานาชาติ
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ตามมติมหาเถรสมาคม มีผลงานการด�ำเนินกิจการพระพุทธศาสนาอย่างสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม
การเรียนรูแ้ ละการเผยแผ่เชิงพุทธ และสนับสนุนภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา (Buddhism
Think Tank) ในการสร้างสรรค์สงั คมแห่งการเกือ้ กูล เพือ่ การจัดการและคุม้ ครองชีวติ ทีด่ รี ว่ มกัน
โดยเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ของคณะสงฆ์โดยส่วนใหญ่นั้น มุ่งเน้นการพัฒนา
องค์กรคณะสงฆ์ให้มีความเข้มแข็ง ที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาสังคมไทย ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ในระดับชาติ คือ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์
การสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา 2) ยุทธศาสตร์การยกระดับกระบวนการบริหาร
จัดการภายในให้มปี ระสิทธิภาพ ทัง้ ในด้านการจัดการศาสนศึกษา การบริหารจัดการ ระบบบัญชี
การจัดการศาสนสมบัติ เป็นต้น 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของศาสนบุคคล เสริมสร้างองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา 4) ยุทธศาสตร์เพื่อ
การมีทรัพยากรเพียงพอในการขับคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
ผลการด�ำเนินการ ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในช่วงแรก ปี 2559-2560
พบว่า คณะสงฆ์ในระดับต่างๆ ตั้งแต่วัด ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด ภาค และมหาเถรสมาคม
ได้มีการจัดท�ำแผนและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีพระสงฆ์ องค์กรพระพุทธศาสนา
และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมและด�ำเนินการมากกว่า 2 ล้านรูป/คน มีแผนพัฒนา
ในระดับจังหวัด ภาค และมีโครงการ กิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและองค์พระพุทธศาสนา
มากกว่า 1,000 โครงการ/กิจกรรม ในโครงการใหญ่ ๆ เช่น โครงการยกระดับหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5
โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนามนุษย์ โครงการยกระดับการศึกษาพระปริยัติธรรม
โครงการศูนย์รวมองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา โครงการสาธารณสงเคราะห์
เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เป็นต้น

3.2.4 โครงการวัดบันดาลใจและวัดสร้างสุขด้วย 5 ส : การสร้างพืน้ ทีส่ ปั ปายะ
เพื่อการเรียนรู้

สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญและเหล่าภาคี
เครือข่ายริเริ่มโครงการ “วัดบันดาลใจ” ภายใต้การสนับสนุนของ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สมาคมภูมิสถาปนิก
ประเทศไทย, สมาคมสถาปนิกสยามฯ, สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ น�ำร่อง 9 วัด
ต้นแบบ หวังส่งต่อองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการท�ำงานเชื่อมต่อระหว่างภาคประชาชน
รุ ่ น ใหม่ กั บ พระสงฆ์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ เป็ น แรงบั น ดาลใจให้ วั ด และชุ ม ชนลุ ก ขึ้ น มาร่ ว มกั น
พลิกฟื้นวัดทั้งด้านกายภาพและกิจกรรม ให้เป็นพื้นที่แห่งชีวิตและจิตวิญญาณของคนไทย

สถานการณ์พระพุทธศาสนาและพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์และชุมชนในสังคมไทย 109

อย่างสมสมัยทั่วทั้งประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลใน 3 โอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา และทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบรอบ 84 พรรษา ซึ่งนายประยงค์ โพธิ์ศรีประเสริฐ ผู้อ�ำนวยการโครงการวัดบันดาลใจ
สถาบันอาศรมศิลป์ เปิดเผยว่า ในอดีตวัดเป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจและศูนย์กลางกิจกรรมต่างๆ
ทางสังคม ส�ำหรับชุมชนหลายระดับ พื้นที่วัดถูกใช้เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อการพบปะสังสรรค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคม ทั้งทางด้านจิตวิญญาณ การส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม
รวมถึงวิชาการความรู้ให้แก่สาธุชน โดยพระมีบทบาทส�ำคัญในการชี้น�ำทางสติปัญญา และ
เป็นที่พึ่งให้กับชุมชน แต่ด้วยบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
ได้ท�ำให้บทบาทความเป็นศูนย์กลางของวัดลดความส�ำคัญลง ถูกจ�ำกัดอยู่เพียงมิติทางศาสนา
และการท�ำบุญ ส่งผลให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชนลดน้อยลง ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มา
ของการริเริ่มโครงการ “วัดบันดาลใจ” จากความร่วมแรงร่วมใจของพระสงฆ์ ชุมชน และเหล่า
ภาคีเครือข่าย เพื่อพลิกฟื้นในมิติทั้งด้านกายภาพในพื้นที่วัดและกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
โดยด้านกายภาพ ได้รับความร่วมมือจากนักออกแบบมืออาชีพ เหล่าสถาปนิกและภูมิสถาปนิก
ที่อาสามาช่วยงานนี้ เบื้องต้น ได้น�ำร่องคัดเลือก 9 วัดจากทั่วประเทศ ได้แก่
1) วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ
2) วัดนางชีโชติการาม กรุงเทพฯ
3) วัดชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี
4) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
5) วัดภูเขาทอง อยุธยา
6) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่
7) วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นครพนม
8) วัดป่าโนนกุดหล่ม ศรีสะเกษ
9) วัดศรีทวี นครศรีธรรมราช
มาเป็นวัดต้นแบบ เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการส่งต่อองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย
การท� ำ งานเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งภาคประชาชนคนรุ ่ น ใหม่ แ ละพระสงฆ์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ที่ ส� ำ คั ญ
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับวัดและชุมชนอื่นๆ มาร่วมมือกันพลิกฟื้นวัดทั่วประเทศให้เป็น
วัดบันดาลใจของทุกคน “ที่ผ่านมาเหล่าสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และนักออกแบบใช้ทักษะ
ด้ า นการออกแบบมาเปลี่ ย นแปลงสั ง คมในรู ป แบบต่ า งๆ ดั ง นั้ น หากเหล่ า นั ก ออกแบบ
มาร่วมกันออกแบบพื้นที่วัด ก็น่าจะเป็นสถาปัตยกรรมสูงสุดของวิชาชีพที่จะส่งผลให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและเกิดคุณค่าขึ้นแก่สังคมและชีวิต ด้าน ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
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สุขภาพ (สสส.) มองว่า เนื่องจากโครงการวัดบันดาลใจ มีความสอดคล้องกับแนวคิดการ
พัฒนาให้วัดเป็นพื้นที่สุขภาวะ เป็นสถานที่มาแล้วเกิดความรื่นรมย์ทางปัญญา อันน�ำมา
ซึ่งความสุขของคนไทยโดยรวม ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มีการด�ำเนินงานทั้งการสนับสนุนองค์ความรู้เชิงประเด็นสุขภาพพระ พัฒนาสภาพแวดล้อม
ของวัด สร้างหลักสูตรสุขภาวะในกลุ่มแกนน�ำพระสงฆ์ทั้งที่อยู่มหาวิทยาลัยสงฆ์และที่เป็น
กลุม่ พระสังฆพัฒนานัน้ ล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน คือเพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างวัดให้เป็นพืน้ ทีส่ ขุ ภาวะ
โดยโครงการวัดบันดาลใจได้มีการด�ำเนินการร่วมกับโครงการวัดสร้างสุข ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ขยายแนวคิดหลัก 5 ส.ประกอบไปด้วย สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ และสร้างนิสัย
เพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่ความยั่งยืน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน เป็นผู้น�ำชุมชน เป็นแหล่งที่พึ่ง
ทางใจแก่ประชาชนทัว่ ไป ด้วยแนวทางทีจ่ ะให้พระสงฆ์เป็นนักสร้างเสริมสุขภาวะแก่ประชนชน
ทั่วไป “การร่วมมือกันในโครงการวัดบันดาลใจ ถือเป็นจุดหมุนส�ำคัญในการสร้างกระบวนทัศน์
การพัฒนาสุขภาวะเมือง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่เพียงแต่น�ำไปสู่การพัฒนาพื้นที่เพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาวะของเมือง ผ่านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในวัดทั่วประเทศเท่านั้น
แต่ยังท�ำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งพระสงฆ์ ชุมชน
องค์กรท้องถิ่น สถาปนิก นักผังเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทีด่ ใี ห้แก่สาธารณะ เพราะการทีว่ ดั กลับมาอยูร่ ว่ มกับสังคมอย่างสมสมัยจะถือเป็นศูนย์สขุ ภาวะ
ทั่วประเทศที่มีมากถึง 40,000 แห่ง ทุกภาคทั่วประเทศไทย”
ส่วนโครงการวัดสร้างสุข เป็นโครงการที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ร่วมมือ
กับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด�ำเนินโครงการเพื่อพัฒนารูป
แบบและแนวคิดของ 5ส ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และ
สร้างวินยั ลงสูบ่ ริบทของวัด เพือ่ ส่งเสริมให้วดั เป็นพืน้ ทีแ่ บบอย่าง ทัง้ ด้านกายภาพและด้านจิตใจ
อันเป็นการขยายผลแนวคิดของ 5ส สู่ประชาชนทั่วไปโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด
เพือ่ ให้สงั คมไทยตืน่ ตัวเรือ่ งการช่วยเหลือสังคม ท�ำให้เกิดสังคมสุขภาวะ ส่งเสริมให้เกิดการเรียน
รูก้ ระบวนการจัดการเพือ่ น�ำไปสูส่ งั คมทีม่ คี วามสุข แนวคิดเรือ่ งการจัดการแบบใหม่ 5 ส ซึง่ เป็น
ระบบที่ใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ท�ำงานให้ดีขึ้น เป็นที่นิยมในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการผลิตมาใช้ในการพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะ ด้วยความร่วมมือระหว่าง
สามประสาน คือวัด ชุมชน และบริษัทเอกชนที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการแบบ 5 ส มาใช้
เพื่อสร้างความสัปปายะอันหมายถึงความเป็นอยู่ที่สบาย คือ ท�ำให้วัดเป็นอาราม รื่นรมย์
เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พบเห็นเป็นระเบียบ พัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนด้านจิตใจ และ
สนับสนุนให้พระสงฆ์เป็นผู้น�ำกระแสในเรื่อง 5 ส สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์กร
ทั้งด้านสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา หลัก
การของ 5ส ประกอบไปด้วย สะสาง คือ เน้นการจัดระบบ ลดสิ่งที่ไม่จ�ำเป็นเพื่อให้เกิดความ
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พอดี สะดวก คือ เน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มความชัดเจนเพื่อความรวดเร็ว สะอาด
คือ เน้นตรวจสอบ เพือ่ ค้นหาสิง่ ทีผ่ ดิ ปกติเพือ่ ความพร้อมใช้และความปลอดภัย สร้างมาตรฐาน
คือ เน้นรักษาสภาพ เพื่อให้ทุกคนสามารถท�ำงานแทนกันได้อย่างถูกต้อง สร้างวินัย คือ เน้น
ความเข้าใจและความร่วมมือ เพื่อสร้างความสามัคคีและความยั่งยืน
ผลการด�ำเนินการโครงการวัดบันดาลใจและวัดสร้างสุข จากการด�ำเนินการ พบว่า
วัดทั้ง 9 วัดน�ำร่อง และวัดที่เข้าร่วมโครงการอีกจ�ำนวนมากกว่า 500 วัด ได้มีการปรับปรุงทาง
กายภาพของวัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้และพื้นที่สัปปายะของสังคม ดังเช่น
1) วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม ได้มีการจัดระเบียบร้านค้าใหม่ เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวมากขึ้น วัดที่มีพระธาตุจอมเจดีย์องค์ส�ำคัญของประเทศไทย-ลาว จึงมีมหาชน
จ�ำนวนมากหลั่งไหลไปสักการบูชาองค์พระธาตุและร่วมประเพณีตลอดทั้งปี ในทางกลับกัน
การที่มีคนเดินทางไปปีละมากๆ ท�ำให้เกิดความวุ่นวายจากการท่องเที่ยวและการค้าขายที่อยู่
บริเวณรอบวัดและองค์พระธาตุ ท�ำให้พื้นที่รอบวัดไม่สงบ ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงจัดระเบียบ
พื้นที่ร้านค้าให้อยู่ภายนอกวัด เปิดพื้นที่สีเขียวรอบองค์พระธาตุพนมให้งดงาม พร้อมเพิ่มพื้นที
โดยรอบให้เกิดความสงบ ใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติภาวนา เรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจส่วนกิจกรรม
น่าสนใจ เช่น การปฏิบัติภาวนาข้ามคืน การประกอบศาสนกิจตามพระธรรม และวินัยของ
คณะสงฆ์ การสวดมนต์ข้ามปี เป็นต้น 2) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ วัดที่มี
มรดกทางประวัติศาสตร์ล้านนาอยู่ทุกที่ทั่วบริเวณวัด โดยมีพระพุทธสิหิงค์พระคู่บ้านคู่เมือง
ชาวเชียงใหม่ประดิษฐานอยูท่ นี่ ี่ เปรียบเป็นพิพธิ ภัณฑ์ทางประวัตศิ าสตร์ทมี่ ชี วี ติ และมีประเพณี
วัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชุมชน ทั้งยังมีโรงเรียนภายในวัดที่ให้นักเรียนกับสามเณรเรียนร่วมกัน
มีการปฏิบัติธรรมภายในวัด แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจ�ำนวนมากที่นี่ มีการ
จัดระเบียบใหม่ คือ โซนการใช้งานในวัดแบ่งให้ชัดเจนขึ้น เช่น ใช้แนวต้นไม้แบ่งสัดส่วนวัดกับ
โรงเรียนเพื่อความสงบปรับภูมิทัศน์ที่เน้นความเชื่อมต่อกัน ส่งเสริมสถาปัตยกรรมส�ำคัญ
ภายในวัด เปิดพื้นที่บางส่วนเพื่อรองรับมหาชนจากกิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมทางธรรม
กิจกรรมในวัด เช่น งานบุญปีใหม่ งานห่มผ้าพระธาตุหลวง งานบุญครูบาศรีวิชัย งานแห่
พระพุทธสิหงิ ค์และปีใ๋ หม่เมือง งานตักบาตรดอกไม้วนั เข้าพรรษา งานตานก๋วยสลาสลาก อีกทัง้
ได้รอื้ ฟืน้ ประเพณีทำ� บุญถวายดอกไม้พทุ ธสิหงิ ค์ขนึ้ มาอีกครัง้ 3) วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
วั ด คู ่ โรงเรี ย นดั ง อย่ า งวั ด สุ ท ธิ ว ราราม ตั้ ง อยู ่ ใ นย่ า นเจริ ญ กรุ ง ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ธุ ร กิ จ การค้ า
การท่องเที่ยว ที่ก�ำลังขยายตัวสูง บริเวณโดยรอบไม่มีพ้ืนที่สีเขียวเพียงพอต่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของชุมชน และวัดเองมีการใช้งานหลักเป็นเพียงสถานทีจ่ ดั งานศพ ส่วนพืน้ ทีร่ อบวัดใช้เป็นเพียง
ลานจอดรถวัดแห่งนี้ได้ปรับปรุงใหม่ คือ เปลี่ยนพื้นที่จอดรถให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อความสงบ
ร่มรืน่ เปลีย่ นพืน้ ทีว่ า่ งทีไ่ ม่ได้ใช้งานบนอาคารสวดศพให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรูร้ ว่ มสมัย โดยมี
ไฮไลต์ที่ส�ำคัญ คือภาพชุดปริศนาธรรมในฝาผนังโบสถ์ เปิดให้เป็นพื้นที่พักผ่อนทั้งทางกาย
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และจิตใจให้ผคู้ นได้เข้ามาในวัด กิจกรรมทีน่ า่ สนใจ เช่น เพลินธรรมกับภาพผนัง กิจกรรมศูนย์เรียนรู้
นิทรรศการ ห้องสมุดย่านเจริญกรุง การท�ำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติภาวนาในสวน สวดมนต์ข้ามปี
และการเปิดเป็นพื้นที่ส่วนกลางให้ชุมชนเข้ามาท�ำกิจกรรม
วัดทีเ่ ข้าร่วมโครงการจ�ำนวนมาก ได้มกี ารปรับปรุงพืน้ ทีท่ างกายภาพและกิจกรรมเชิงพุทธ
ให้เหมาะสมกับการเรียนรูท้ างพระพุทธศาสนาในสังคมสมัยใหม่ ปัจจุบนั มีวดั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
วัดบันดาลใจและวัดสร้างสุขเพือ่ สร้างพืน้ ทีส่ ปั ปายะในวัดและพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงพุทธ
จ�ำนวน มากกว่า 500 วัด มีกิจกรรมเชิงพุทธเพื่อสังคมกว่า 500 โครงการ และมีผลการเรียนรู้
ของประชาชนมากกว่า 500,000 คนในรอบปี

3.2.5 โรงเรียนผู้สูงอายุในวัด : บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมผู้สูงอายุ

ปั จ จุ บั น สั ง คมไทยก� ำ ลั ง อยู ่ ใ นช่ ว งการเปลี่ ย นผ่ า นเข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ โ ดยสมบู ร ณ์
(Aged Society) โดยจากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า
หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมีจ�ำนวนมากกว่า
ประชากรในวัยแรงงาน และในปี 2560 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็ก
น้อยกว่าผูส้ งู อายุ สถานการณ์นเี้ ป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลง
อย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ท�ำให้จ�ำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุ
ของไทย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลประชากรของประเทศไทยปี 2556 ประชากรไทย
มีจ�ำนวน 64.6 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุมากถึง 9.6 ล้านคน คาดว่าในปี 2573 จะมีจ�ำนวน
ผู้สูงอายุ 17.6 ล้านคน (ร้อยละ 26.3) และปี 2583 จะมีจ�ำนวนถึง 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1)
ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมกันด�ำเนินงานเพื่อคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุน
สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ
ที่ผ่านมาภาครัฐได้ด�ำเนินการสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ด�ำเนินการเพื่อดูแลผู้สูงอายุ
เช่น การจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ การขยายอายุการท�ำงานให้ถึง 65-70 ปี เป็นต้น แต่ก็ยัง
ไม่เพียงพอต่อการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น วัดและภาคประชาสังคมจึงได้ด�ำเนินการดูแล
ผู้สูงอายุภายใต้โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในวัดหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อช่วยเหลือและการจัดการกับสังคมผู้สูงอายุ
โรงเรี ย นผู ้ สู ง อายุ เ ป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ในการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต การจั ด การ
ศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ
จะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิต
ที่ จ� ำ เป็ น โดยวิ ท ยากรจิ ต อาสาหรื อ จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น พื้ น ที่
ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น
เพื่ อ สื บ สานภู มิ ป ั ญ ญาให้ ค งคุ ณ ค่ า คู ่ กั บ ชุ ม ชนโรงเรี ย นผู ้ สู ง อายุ ห ลายแห่ ง ตั้ ง ขึ้ น โดยใช้
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อาคารเรียนเก่าของโรงเรียนที่เลิกกิจการหรือตั้งอยู่ในชมรมผู้สูงอายุ ภายในวัด บางแห่งใช้บ้าน
ของผู้ริเริ่มก่อตั้งเป็นสถานที่ด�ำเนินการการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในระยะแรก อาจเป็นเพียง
การรวมกลุ่มพบปะพูดคุยกัน แล้วจึงค่อยๆ มีรูปแบบชัดเจนขึ้น มีกิจกรรมที่หลากหลาย
ตามความต้องการของผู้สูงอายุ หรืออาจเป็นการขยายกิจกรรมจากที่มีการด�ำเนินการอยู่แล้ว
เช่น ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศาลาสร้างสุข) ศูนย์สามวัย ธนาคารความดี เป็นต้น
โรงเรียนผู้สูงอายุสามารถมีรูปแบบและกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่
ความต้องการของผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ จะก�ำหนดตารางกิจกรรม
ในแต่ ล ะสั ป ดาห์ ไว้ ชั ด เจน ระยะเวลาเปิ ด เรี ย นอาจเป็ น ตลอดปี ห รื อ เปิ ด เป็ น ช่ ว งเวลา
ตามหลักสูตรที่จัดอบรม ส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1-2 วัน ตามที่สะดวก ส�ำหรับ
วัดหลายแห่งในสังคมไทยประมาณมากกว่า 400 วัดได้ด�ำเนินการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ
เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุ
ให้เกิดสุขภาพที่ดีทุกช่วงวัย
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน ของวัดและของหน่วยงานต่างๆ มีวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญ
หลายประการ เช่น 1) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้สูงอายุ 2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
3) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพที่ ดี ข องผู ้ สู ง อายุ ทั้ ง ด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจ 4) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 5) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ 6) เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้ด�ำรงสืบทอดต่อไป
แนวทางการด�ำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุของวัด โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินงานการ
เช่น ประชุมประชาคมเพือ่ สร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากพืน้ ที่ การคัดเลือก และแต่งตัง้
คณะท�ำงานขับเคลื่อนการด�ำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ จัดท�ำแผนขั้นตอนในการด�ำเนินงาน
การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ การขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน และการติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินงาน ส�ำหรับการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ
ควรมีองค์ประกอบ เช่น ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ การตั้งที่ปรึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุ
เป็นกลยุทธ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการรับรู้
การด�ำเนินงานของโรงเรียน และเป็นใบเบิกทางให้แก่การด�ำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ซึ่งมีผลต่อการสร้างความน่าเชื่อถือในการท�ำงาน และถือเป็นการสร้างพันธมิตรในการท�ำงาน
ชั้นเยี่ยม ที่ปรึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุ อาจเป็นฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายฆราวาส เช่น นายอ�ำเภอ
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการหรือข้าราชการเกษียณ เป็นต้น ประธาน
หรือผู้อ�ำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์ประกอบนี้ เป็นส่วนส�ำคัญมากและถือเป็น “หัวใจ”
ของการขับเคลื่อนงาน ผู้ที่จะท�ำหน้าที่เป็นครูใหญ่ หรือประธาน หรือผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
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ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เป็นแกนน�ำที่เป็นผู้ริเริ่มงานของโรงเรียนผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับ
การยอมรับและศรัทธาจากกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการประสานงานและ
รังสรรค์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน คณะกรรมการและแกนน�ำร่วมขับเคลื่อนถือเป็นอีกหนึ่ง
เงื่อนไขของความส�ำเร็จ เพราะกลไกหลักในการเคลื่อนงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ การก�ำหนด
จ�ำนวนคณะกรรมการหรือแกนน�ำร่วมขับเคลื่อนขึ้นอยู่กับการแบ่งหน้าที่ หรือแบ่งงานภายใน
โรงเรียนผู้สูงอายุแต่ละแห่ง และทีมวิทยากรจิตอาสา เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นประการหนึ่ง
ของโรงเรียนผูส้ งู อายุเพราะใช้ทนุ ทางสังคมและวัฒนธรรมทีม่ เี ป็นตัวตัง้ ขับเคลือ่ น ท�ำให้กจิ กรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนด�ำเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น วิทยากรจากสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ
ด้วยกัน ข้าราชการบ�ำนาญ พระสงฆ์ รวมถึงการขอความอนุเคราะห์วิทยากรจิตอาสาจาก
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในลักษณะเครือข่ายทางสังคม เช่น วัด ชุมชน กศน. ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รพ.สต. โรงพยาบาลส�ำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
แนวทางการการบริหารจัดการโรงเรียนผูส้ งู อายุ สามารถด�ำเนินการตามความสามารถ
ของพื้นที่แต่ละแห่ง หรือสามารถด�ำเนินการตามหลัก 5 ก ประกอบด้วย
1) กลุ่ม ต้องสร้างการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุให้เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นกลุ่มแกนน�ำคณะท�ำงาน
และกลุ่มสมาชิก หรือกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการท�ำงาน ในขั้นนี้อาจมี
กลยุทธ์ในการสร้างความเป็นกลุ่มก้อนได้หลายวิธี เช่น การเปิดรับสมัครสมาชิกหรือนักเรียน
ผู้สูงอายุ การต่อยอดจากกลุ่มเดิมที่เคยมีอยู่ในชุมชน เช่น ชมรมผู้สูงอายุ การสร้างสัญลักษณ์
ของความเป็นกลุ่มสมาชิก อาทิ มีสัญลักษณ์โรงเรียนผู้สูงอายุมีเสื้อสัญลักษณ์ของนักเรียน
ผู้สูงอายุ เป็นต้น
2) กรรมการ ถือเป็นตัวแทนของสมาชิกกลุ ่มที่ จะท� ำหน้าที่ ในการบริ หารจั ดการ
กลุ่มให้การท�ำงานประสบความส�ำเร็จ ทั้งนี้ควรสร้างกระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะท�ำหน้าที่
ดังกล่าว แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยกันขับเคลื่อนการท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จ
เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้การบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพ
3) กติ ก าหรื อ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ต้ อ งเกิ ด จากความเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ของสมาชิ ก
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ เหมือนเป็นสัญญาใจที่มีต่อกันว่าจะร่วมกันยึดถือและปฏิบัติตาม ซึ่งจะ
เป็นแนวทางที่ท�ำให้การด�ำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุมีทิศทางการท�ำงานที่ชัดเจน แม้ว่า
เปลีย่ นแปลงคณะกรรมการชุดใหม่จะยังคงมีแนวทางการท�ำงานเดิมให้เห็นและพัฒนาต่อยอดได้
4) กิจกรรม ในระยะเริ่มแรกอาจเน้นไปที่การสร้างกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาง่าย ๆ
ไม่ซับซ้อน เช่น การจัดให้มาพบปะกันทุกเดือน มีกิจกรรมร้องเพลง กิจกรรมนันทนาการ
รูปแบบอืน่ ๆ กิจกรรมถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาให้กบั เด็กและเยาวชนหรือการรวมกลุม่ ออกก�ำลังกาย
เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น จึงเคลื่อนไปสู่การท�ำกิจกรรมที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการ
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ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น เช่ น การบู ร ณาการโรงเรี ย นผู ้ สู ง อายุ เข้ า กั บ การท� ำ งานของ
“ธนาคารความดี”
5) กองทุ น การขั บ เคลื่ อ นงานของโรงเรี ย นผู ้ สู ง อายุ ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า งมั่ น คงจ� ำ เป็ น
ต้องเรียนรู้วิธีการหางบประมาณเพื่อการด�ำเนินงานด้วยตนเอง วิธีการหางบประมาณเข้า
กองทุนของกลุ่ม อาจจ�ำแนกได้เป็น การสร้างกองทุนของตนเองการเก็บค่าสมาชิก การขอรับ
บริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน แหล่งทุนต่าง ๆ เช่น ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนผูส้ งู อายุ กองทุนสุขภาพต�ำบล ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม งบประมาณไม่ใช่หวั ใจของการขับเคลือ่ นงาน
ได้เท่ากับการมีจติ อาสาหรือจิตสาธารณะทีจ่ ะสร้างสรรค์สวัสดิการทางสังคมในการดูแลผูส้ งู อายุ
ประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้รับจากโรงเรียนผู้สูงอายุ
1. ด้านสุขภาพร่างกาย ท�ำให้มีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจาก
การเจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น อายุยืน
2. ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น รู้สึกภาคภูมิใจและตระหนัก
ในคุณค่า ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง
3. ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย ได้รับการยอมรับ
ในฐานะสมาชิกของกลุ่ม
4. ด้านจิตปัญญา รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและด�ำเนินชีวิต
ได้อย่างเหมาะสมตามวัย
5. ด้านเศรษฐกิจ เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ สามารถน�ำไปประกอบอาชีพสร้างงาน
สร้างรายได้ ช่วยเหลือตนเองต่อไป
6. ประโยชน์ ต ่ อ ชุ ม ชนและสั ง คม โรงเรี ย นผู ้ สู ง อายุ เ ป็ น พื้ น ที่ เรี ย นรู ้ แ ละถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ด�ำรงสืบทอดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
โรงเรียนผู้สูงอายุเป็น “เวที” ที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการท�ำประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม รวมทั้งอาจเป็นแรงผลักดันให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในชุมชน
ปัจจุบันวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ มีการจัดตั้ง
โรงเรียนผูส้ งู อายุ โดยมีผสู้ งู อายุจำ� นวนมากกว่า 500,000 คนเข้าร่วมกิจกรรมทีม่ ฐี านจากกิจกรรม
ตามวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ เพื่อดูแลสังคมผู้สูงอายุในระดับชุมชน อันจะเป็นการเสริมสร้าง
สุขภาวะของผู้สูงอายุในสังคมไทยสืบต่อไป
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3.2.6 มหาวิทยาลัยสงฆ์กบั กับการพัฒนาสุขภาวะในระดับชาติและนานาชาติ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย มี 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งมีนิสิตจ�ำนวน
มากกว่ า 32,000 รู ป /คน ที่ ผ ่ า นมามหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง สองแห่ ง ได้ ด� ำ เนิ น การตามพั น ธกิ จ
ของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท�ำนุ
บ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามความที่เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ จึงมีบทบาทมากกว่าการเป็น
มหาวิทยาลัยทั่วไป คือ การพัฒนาจิตใจและปัญญาควบคู่กับการพัฒนาสังคม บทบาทของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ โดยเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพบว่า มีบทบาท
ที่โดดเด่นในระดับชาติและนานาชาติ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ที่มหาวิทยาลัยได้รับการรับรอง
สถานะให้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้ดำ� เนินการพัฒนา ทัง้ ในเชิงกายภาพ
(Hardware) และเชิงคุณภาพ (Software) อีกทั้งเตรียมคนเพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัย
เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
ดังนี้
1. ในด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งสามารถผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้น
การพัฒนาจิตใจและสังคม การเป็นศาสนทายาทช่วยงานพระพุทธศาสนาเป็นจ�ำนวนมาก
และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กบั ฆราวาสเข้ามาศึกษาเล่าเรียนหลักการทางพระพุทธศาสนา
ควบคู่กับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้สังคมไทยให้มีความมั่นคงในมิติต่างๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในแผน
การศึกษาของชาติ
2. ด้านการวิจยั มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการวิจยั มากกว่า 585 โครงการทีต่ อบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศ การสร้างองค์ความรู้และกระบวนการที่จะน�ำไปสู่การสร้างความมั่นคงทาง
สังคมและวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง ได้ขยายการศึกษาไปสู่
สังคมในระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้
		 3.1 การขยายสถาบันสมทบไปสูน่ านาชาติ โดยขยายการศึกษาไปสูต่ า่ งประเทศ โดย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับวิทยาลัยพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ ประเทศ
เกาหลีใต้เข้าเป็นสถาบันสมทบเป็นแห่งแรก ปัจจุบันมีสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จ�ำนวน 7 แห่ง ได้แก่ มหาปัญญาวิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
จิ้ง เจวี๋ย เมืองเกาสง ไชนิสไทเป วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา วิทยาลัย
พระพุทธศาสนาสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมะเกต ปูดาเปสท์ ประเทศฮังการี
นับเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรทางการศึกษาในระดับนานาชาติ
		 3.2 จัดตัง้ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
วั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ (สวช.) อนุ มั ติ ใ ห้ ด� ำ เนิ น การจั ด ตั้ ง สมาคมวิ ท ยาลั ย พระพุ ท ธศาสนา
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นานาชาติ โดยมีมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยพระพุทธศาสนาทั่วโลกเข้าเป็นสมาชิกจ�ำนวน
117 สถาบัน เพื่อสนับสนุนมวลสมาชิก สร้างกรอบการท�ำงานร่วมกัน รวมไปถึงสร้างความ
เข้าใจและร่วมมือการท�ำงานร่วมกันระหว่างมวลสมาชิก ในการการเรียนการสอน การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติสืบต่อไป
		 3.3 การจัดสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก มหาวิทยาลัยร่วมกันองค์กพระพุทธ
ศาสนาทั่วโลกได้ร่วมกันลงนามจัดตั้งสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกขึ้น เพื่อกระตุ้นให้
องค์กรพระพุทธศาสนาได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกในฐานะวันประสูติ ตรัสรู้ และ
ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า และธ�ำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกสาร และความสามัคคีของกลุ่ม
ชาวพุทธทั่วโลก โดยให้มีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ทั้ ง นี้ องค์ ก ารสหประชาชาติ (UN) มี ม ติ ตั้ ง
สภาสากลวั นวิสาขบูชาโลก (International
Council for the Day of Vesak) ให้เป็นทีป่ รึกษา
ด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง สหประชาชาติ
นั บ เป็ น ครั้ ง แรกที่วงการพระพุท ธศาสนาไทย
ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สหประชาชาติ โดยมี ก ารบู ร ณาการกั บ พั น ธ
กิจของการจัดตั้ง 4 ด้าน คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (โดยเฉพาะ
เรื่องภาวะโลกร้อน) การศึกษา และการสร้างสันติภาพ สมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลกนี้
นับเป็นสะพานที่จะท�ำหน้าที่ในการเชื่อมโยงชาวพุทธทั่วโลก ทั้งนิกายมหายาน วัชรยาน
และเถรวาท ให้สามารถศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจซึ่งกันและกัน อันส่งผลในเชิงบวกต่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในระดับท้องถิ่น (Local) และในระดับโลก (Global) ให้สอดรับกับ
วิถีชีวิตและความเป็นไปของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
		 3.4 การจัดตัง้ วิทยาลัยพระธรรมทูต วิทยาลัยพระธรรมทูตมีพฒ
ั นาการมาจากโครงการ
ฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) กรรมการ
มหาเถรสมาคม ได้เป็นกรรมการอ�ำนวยการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันในการ
ด�ำเนินงานคือ (1) เพื่อฝึกอบรมพระธรรมทูตให้มีความรู้ความสามารถ จริยาวัตรอันงดงาม
และความมั่นใจในการปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศยิ่งขึ้น (2) เพื่อเตรียมพระธรรมทูต
ผู ้ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมส่ ง ไปต่ า งประเทศ (3) เพื่ อ สนองงานเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา
ในต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทย โดยมีภารกิจเกี่ยวกับงานการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
พระธรรมทูต จัดการฝึกอบรมพระธรรมทูต วิจยั พัฒนารูปแบบและวิธกี ารเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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		 3.5 การประชุ ม ในระดั บ นานาชาติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น สถาบั น
ทางการศึกษาที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของชาวพุทธทั่วโลก ดังจะเห็นได้
จากการที่ผู้น�ำทางการเมือง ผู้น�ำทางศาสนาต่างๆ นักวิชาการพระพุทธศาสนาและกลุ่มคน
ทั่วไปได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมนานาชาติที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น เช่น 1) การประชุมเพื่อ
เสริมสร้างสันติภาพโลก การจัดประชุมสุดยอดผู้น�ำชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แห่งโลก 2) การประชุมสภาผู้น�ำศาสนาแห่งโลก โดยร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ
3) การประชุ ม สุ ด ยอดผู ้ น� ำ เยาวชนโลกเพื่ อ สั น ติ ภ าพ มุ ่ ง เน้ น การสนั บ สนุ น ให้ เ ยาวชน
ได้ แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด ความเห็ น เรื่ อ งสั น ติ ภ าพและเพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยเยาวชน ให้ ท� ำ
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สั น ติ ภ าพและการพั ฒ นา
ที่ยั่งยืน 4) การประชุมเถรวาทและมหายาน
เน้นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรทางพระพุทธศาสนา ในระดับท้องถิ่น
และระดั บ นานาชาติ แสวงหาหนทาง
ท� ำ ให้ ก ารศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาเป็ น ที่ ส นใจ
ของเยาวชนคนรุ ่ น ใหม่ 5) การสั ม มนาร่ ว ม
เกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนาและศาสนาอิ ส ลาม
ในประเด็นความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ศาสนาระหว่างอิหร่านกับไทย 6) การประชุม
การประชุมผู้น�ำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน 7) การประชุมเพื่อเฉลิมฉลอง
วันวิสาขบูชาโลก โดยมีการประชุมจ�ำนวน 12 ครั้ง มุ่งเน้นส่งเสริมการศึกษา การปฏิบัติ
การเผยแผ่และปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา รวมทั้งร่วมกันจัดการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา
ในฐานะวันส�ำคัญสากลของโลก
สรุปผลงานของคณะสงฆ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา คณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับ
องค์กรต่างๆ เช่น ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) สถาบันอาศรมศิลป์ หอจดหมายเหตุพุทธทาส กระทรวง กรม ต่างๆ ได้มี
การพัฒนากิจกรรมและโครงการวิถีพุทธจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิดการเรียนรู้และการปฏิบัติ
ตามหลักพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับสังคมไทย ประชาชนมากกว่า 40 ล้านคนเข้าร่วม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มีหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม
ให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพือ่ ยกระดับการพัฒนาจิตใจ ปัญญา และสังคม
ให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานการด�ำเนินชีวติ ทีถ่ กู ต้อง ถึงแม้วา่ จะมีปญ
ั หาอุปสรรคหลายประการ
ตามที่กล่าว แต่คณะสงฆ์ยังคงมุ่งมั่นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อน�ำพาสังคมไปสู่สังคม
แห่งสันติสุข ประชาชนมีความสามัคคีกลมเกลียว บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักพุทธธรรมสืบต่อไป
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3.3 พฤติกรรมสุขภาพพระสงฆ์และชุมชนในสังคมไทย

พฤติกรรมและการเรียนรู้ของพระสงฆ์หรือของบุคคลนั้น สามารถน�ำไปสู่การพัฒนา
เชิงสร้างในมิติต่างๆ ได้ หากบุคคลมีสุขภาวะที่เข้มแข้ง ย่อมจะสามารถพัฒนาตนเองสังคม
ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ ดังนั้น การพิจารณาถึงพฤติกรรมและปัญหาสุขภาวะ
ของพระสงฆ์และชุมชนจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการพัฒนาสังคมในระยะยาว จากการศึกษาของ
คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น สถาบันวิจัยสังคมศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลสงฆ์
เป็นต้น พบว่า พฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์ในสังคมไทยยังมีปัญหาทั้งในเชิงโครงสร้างและ
สุขภาพส่วนบุคคล โดยมีผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.3.1 พฤติกรรมและปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์
จากการศึกษาของกรมอนามัย พบว่า พระสงฆ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสงฆ์นั้น
ล้วนป่วยในกลุ่ม 5 โรคส�ำคัญ คือ 1) โรคเมตาบอลิซึมและไขมันในเลือดผิดปกติ 2) โรคความดัน
โลหิตสูง 3) โรคเบาหวาน 4) โรคไตวายและไตล้มเหลว และ 5) โรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งสาเหตุ
ของการเจ็บป่วยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาร้อยละ 90 มีสาเหตุมาจากอาหาร โดยเฉพาะอาหารชุด
ยอดนิยมทีม่ าจากการถวายของญาติโยมผ่านการใส่บาตร เช่น แกงเขียวหวาน พะโล้ ผัดกะเพรา
ของทอด รสจัด รวมถึงน�้ำปานะที่มีรสหวาน อย่างกาแฟกระป๋อง ชาเขียว เครื่องดื่มชูก�ำลัง
เสี่ยงต่อการอาพาธโรคอ้วน โรคเบาหวาน ถึงร้อยละ 45 ซึ่งจะกลายเป็นโรคเรื้อรังที่จะท�ำให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงในภายหลัง และยังพบภาวะเสี่ยงกระดูกพรุน เนื่องจากพระสงฆ์
จ�ำนวนมากมีแคลเซียมต�่ำกว่าคนปกติ 8-10 เท่า
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ รศ.ดร.ภญ.จงจิ ต ร อั ง คทะวานิ ช คณะสหเวชศาตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาการฉั น ภั ต ตาหารและโภชนาการ
ของพระสงฆ์ เพื่อน�ำไปสู่การป้องกันและแก้ไขการเกิดโรคของพระสงฆ์ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งผล
การส�ำรวจพบว่า มีจ�ำนวนพระสงฆ์ที่เป็นโรคน�้ำหนักเกินถึง 48% และโรคไขมันในเส้นเลือด
ผิดปกติถึง 42% ยิ่งกว่านั้นเมนูอาหารยอดนิยมส�ำหรับถวายพระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
คือ แกงเขียวหวาน แกงกะทิ พะโล้ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นเมนูที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพแทบทั้งสิ้น
สาเหตุมาจากการฉันอาหารโปรตีนต�่ำไขมันสูง ออกก�ำลังกายน้อยเพราะกลัวผิดพระธรรมวินัย
ซึ่งจากการศึกษาของ จงจิตร อังคทะวานิช (2559)6 พบว่า พระสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร
และในเขตเมืองกว่าครึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคอ้วน โดยพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานครร้อยละ
48 ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ภ าวะอ้ ว นลงพุ ง มากกว่ า ชายในกรุ ง เทพมหานคร (ร้ อ ยละ 39)
และชายทั่วประเทศ (ร้อยละ 28) ทั้งยังเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังที่ส�ำคัญ ได้แก่ โรคเบาหวาน
6
จงจิตร อังคทะวานิช. สถานการณ์ปญ
ั หาโภชนาการในพระสงฆ์จากโครงการ สงฆ์ไทยไกลโรค. (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2559)
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ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง และจากการเก็บข้อมูลพระสงฆ์ในภาคอีสาน พบว่า
พระสงฆ์ในเขตเมืองเสี่ยงต่อภาวะน�้ำหนักเกินสูงกว่าในเขตนอกเมือง สาเหตุส�ำคัญมาจาก
อาหารใส่บาตรที่มีโปรตีนต�่ำไขมันสูงหรือได้รับเพียงร้อยละ 60 ของปริมาณโปรตีนที่ควรได้รับ
ปริมาณใยอาหารมีระดับต�่ำ จึงชดเชยด้วยการดื่มน�้ำปานะที่มีน�้ำตาลสูงถึง 7 ช้อนชาต่อวัน
นอกจากนี้ ง านชิ้ น ดั ง กล่ า วยั ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า อาหารส่ ว นใหญ่ ใ นการถวายพระ
มาจากการซือ้ อาหารชุดใส่บาตร โดยมีหลักการเลือกอาหารคือ ความสะดวกและราคา เลือกเมนู
ที่ผู้ล่วงลับชอบบริโภค ซึ่งเมนูหลักที่แม่ค้านิยม เช่น ไข่พะโล้ แกงเขียวหวาน หมูทอด และ
ขนมหวาน ท�ำให้พระสงฆ์จำ� เป็นต้องฉันเพือ่ ให้ญาติโยมได้บญ
ุ ไม่เสียศรัทธา นอกจากนีย้ งั พบว่า
พระสงฆ์ออกก�ำลังกายน้อยเพราะกลัวผิดพระธรรมวินัย โดยพบว่า ใน 1 วัน พระสงฆ์เดินเบา
7
ประมาณ 30 นาที ซึง่ น้อยกว่าชายไทยทีม่ คี า่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 100 นาที ขณะทีพ่ ระราชวรมุนี (2560)
กล่าวว่า แม้อาหารบิณฑบาตจะเลือกไม่ได้ แต่สามารถพิจารณาฉันอาหารที่ดีต่อร่างกายตนได้
โดยพระธรรมวินัย พระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์เป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ฉันอาหารพอสมควร และ
พระสงฆ์ไม่สามารถออกก�ำลังกายเหมือนฆราวาส เพราะต้องประพฤติตนส�ำรวม แต่มหี ลักกิจวัตร
10 ประการ ที่พระพุทธเจ้าอนุญาต เช่น การเดินบิณฑบาต กวาดลานวัด ท�ำความสะอาดวัด
เดินจงกลม ตัดต้นไม้ รดน�้ำต้นไม้ เพื่อขยับร่างกาย รวมถึงแกว่งแขนลดพุงลดโรคซึ่งท�ำได้
ในพื้นที่วัด
ส่วนการศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2554 -2560
พบว่าพระสงฆ์เป็นโรคอ้วนและเป็นโรคเรือ้ รัง ร้อยละ 45 โดยเฉพาะพระทีส่ งู วัย มีไขมันในเลือด
สูง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เนื่องจากอาหารที่ได้รับไม่ค่อยถูกหลักโภชนาการ
ที่ควรจะเป็น ถึงแม้ว่าภัตตาหารหวาน คาว ที่ชาวบ้านถวายส่วนใหญ่จะมีความประณีตเป็น
พิเศษแล้วก็ตาม แต่เมื่อตรวจอาหารถุงใส่บาตร กลับพบว่าปนเปื้อนแบคทีเรียที่ท�ำให้ท้องร่วง
เกือบร้อยละ 50 แสดงถึงไม่สะอาดพอ แถมอาหารใส่บาตรมีโปรตีน ผักและปลาน้อยเกินไป
ไขมันสูง รสจัด เน้นของทอด ของหวาน อีกด้วย ดังนั้น นับว่าเป็นประเด็นปัญหาของอัตราการ
เจ็บป่วยของพระสงฆ์ ที่มีปัญหาโรครุมเร้า ที่มีทั้งโภชนาการไม่เหมาะและการออก ก�ำลังกาย
น้อยเกินไป
ด้านณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร (2559)8 เปิดเผยว่า จากสถิติข้อมูลพระสงฆ์ที่เข้ารับการ
ตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ ในปี 2558 พบว่าโรคที่เป็นอันดับต้นๆ คือ ไขมันในเลือดสูง
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และปัญหาที่พบเห็นคือพระสงฆ์ที่มีภาวะอ้วนและอ้วน
ลงพุง นอกจากจะเสี่ยงต่อโรคต่างๆ แล้ว ยังเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด
พระราชวรมุ นี . สงฆ์ ไ ทยไกลโรค เข้ า พรรษานี้ อย่ า ลื ม ตั ก บาตร ถาม (สุ ข ภาพ) พระ. เข้ า ถึ ง เมื่ อ 5 กรกฎาคม. เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
http://www.manager.co.th/QOL/viewnews.aspx?NewsID=9600000067975
8
ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร. กรมอนามัย แนะตักบาตรเน้นอาหารสุขภาพ ลดเสี่ยงพระสงฆ์อ้วนลงพุง ย�้ำอาหารกระป๋องก่อนใส่ดูวันหมดอายุ.
เข้าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก http://hpc12.anamai.moph.go.th/new012/index.php/2016-08-23-04-55-41/2016-08-23-04-5648/805-2016-08-23-07-32-13
7
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ตามมาด้วย ซึ่งข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าการเจ็บป่วยของพระมีสาเหตุมาจากการฉันภัตตาหาร
ไม่ถูกหลักโภชนาการ อีกทั้งมีรสชาติที่หวาน มัน เค็มมากเกินไป เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถ
เลือกฉันอาหารเองได้ ต้องฉันตามที่ญาติโยมน�ำมาถวาย ประกอบกับพระภิกษุสงฆ์อยู่ใน
สถานภาพที่ไม่เอื้อต่อการออกก�ำลังกาย มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อย จึงท�ำให้เสี่ยงต่อการ
เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น ส�ำหรับในช่วงวันเข้าพรรษา หลายคนมีการวางแผนที่จะ
ไปท�ำบุญ แต่การท�ำบุญในแต่ละครั้งควรใส่ใจเลือกอาหารที่จะถวายแก่พระสงฆ์ อาหารที่
น�ำมาถวายควรประกอบด้วยอาหารอย่างน้อย 4 หมู่ ได้แก่ ข้าวกล้อง เนื้อสัตว์ไขมันต�่ำ เพื่อ
ลดพลังงานส่วนเกินที่จะไปสะสมในร่างกาย ผักต่างๆ ที่มีใยอาหารช่วยในการขับถ่าย ผลไม้
ที่ไม่มีรสหวาน อาทิ กล้วยน�้ำว้า ฝรั่ง ส้ม แอปเปิ้ล และมะละกอ รวมถึงการปรุงประกอบ
อาหารควรท�ำให้สุกด้วยวิธีต้ม นึ่ง ย่าง ย�ำ อบ หรือท�ำเป็นน�้ำพริก หากจ�ำเป็นต้องผัดหรือ
ใช้กะทิประกอบอาหารควรใช้ในปริมาณน้อย รสชาติอาหารต้องไม่หวานจัด มันจัด และเค็ม
จัด ลดถวายขนมหวาน เพราะมีปริมาณน�้ำตาลสูง ควรเลือกนมจืดหรือนมพร่องมันเนย น�้ำ
สมุนไพรสูตรหวานน้อย หรือน�้ำเปล่า นายแพทย์ณัฐพร กล่าวต่อไปว่า ส�ำหรับประชาชนที่
นิยมตักบาตรด้วยอาหารกระป๋อง อาทิ ผลไม้กระป๋อง น�้ำผลไม้กระป๋อง รวมทั้งเครื่องดื่ม
หรือผลิตภัณฑ์บ�ำรุงร่างกาย ก่อนเลือกซื้อควรอ่านฉลากข้างกระป๋องให้ละเอียดโดยต้องมีเลข
ทะเบียนต�ำรับอาหาร ชื่อ ที่ตั้ง สถานที่ผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิต ชื่อปริมาณวัตถุ เจือปนใน
อาหาร น�้ำหนักสุทธิ ลักษณะของกระป๋องต้องไม่บวม ไม่บุบบู้บี้ ไม่เป็นสนิม ตะเข็บกระป๋อง
ต้องไม่มีรอยรั่ว เพราะหากมีแสดงว่าเกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และเจริญเติบโต โดยเฉพาะ
เชื้อแบคทีเรียคอสทีเดียม โบทูลินั่ม จะสร้างสารพิษโบทูลินั่มที่ส่งผลต่อระบบประสาทอย่าง
รุนแรง หากเข้าสู่ร่างกายจะเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน อาการอัมพาตของกล้ามเนื้อต่างๆ
สายตาพร่ามองเห็นเป็นภาพซ้อน ซึม ง่วง กลืนอาหารไม่สะดวก ลิ้นและคออักเสบ เพราะไม่
สามารถกลืนน�้ำลายได้ กล้ามเนื้อต้นคออ่อนแรงจนยกหัวไหล่ไม่ขึ้น จะแสดงอาการให้เห็น
ภายใน 2-4 ชั่วโมง แต่ส�ำหรับบางรายอาจใช้เวลานานถึง 12-36 ชั่วโมง หากไม่ได้รับการ
รักษาโดยทันทีอาจเสียชีวิตด้วยระบบหายใจล้มเหลว ดังนั้น หากพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น
ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน โดยนายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร กล่าวว่า “ทั้งนี้ หากปรุง
ประกอบอาหารตักบาตรด้วยตนเอง ควรใส่ใจตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบ และการปรุงประกอบ
อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ รสชาติไม่หวาน มัน เค็ม หากซื้ออาหารปรุงส�ำเร็จควรค�ำนึงถึง
ความสะอาด ปลอดภัย และได้คุณค่าทางโภชนาการ ควรเลือกซื้อจากร้านจ�ำหน่ายอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ ปรุงสุกใหม่ มีการปกปิดป้องกันแมลงวันตอม ใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สะอาด
ปลอดภัย และอาหารที่เลือกตักบาตรควรเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ นอกจากจะอิ่มบุญแล้วยัง
ช่วยให้พระสงฆ์ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรค”
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มุมมองลักษณะเช่นนี้ได้เคยสะท้อนผ่านแนวคิดเรื่อง แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะ
ที่ดีของพระภิกษุสงฆ์ เพื่อท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา ของพินิจ ลาภธนานนท์ 9 ที่เปิดเผยข้อมูล
ว่า จากการสัมภาษณ์พระสงฆ์จ�ำนวน 246 รูป ใน 11 จังหวัดทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งวัด
ในเขตเมืองใหญ่ ในเขตเมืองขนาดกลาง และในชนบท ได้ข้อสรุป พระสงฆ์ไทยมีปัญหา
สุขภาวะทางกาย โดยเฉพาะปัญหาความอ้วน เนื่องจากพบว่ามีเส้นรอบเอวเกิน 90 เซนติเมตร
จ�ำนวนมาก คิดเป็นร้อยละ 43 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ในจ�ำนวนนี้ร้อยละ 59.8 ไม่มี
โรคประจ�ำตัว ขณะที่ร้อยละ 40.2 มีโรคประจ�ำตัว โดยโรคที่พบว่าเป็นกันมากและมีภาวะเสี่ยง
ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และมะเร็ง เมื่อส�ำรวจไปถึงพฤติกรรม
การจ�ำวัด (นอน) พบว่า พระสงฆ์ได้พักผ่อนเฉลี่ย 8-8.4 ชั่วโมงต่อวัน แต่ในกลุ่มพระสังฆาธิการ
และพระบัณฑิต พบปัญหาพักผ่อนไม่เพียงพอ ส่วนพฤติกรรมการออกก�ำลังกาย ร้อยละ 14.6
ไม่ได้ออกก�ำลังกายเลย ร้อยละ 43.9 ออกก�ำลังกายประจ�ำหรือทุก 3 วัน โดยส่วนใหญ่เลือก
วิธีออกก�ำลังกายด้วยการเดินรอบบริเวณวัด ร้อยละ 47.6 กวาดลานวัด ร้อยละ 38.2 และเดิน
จงกรม ร้อยละ 12.6 นอกจากนี้ ในการวิจัยยังพบพระสงฆ์ที่อายุมากยังนิยมสูบบุหรี่ ส่งผลเสีย
โดยตรงต่อสุขภาพ
จากผลงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า สาเหตุหลักของปัญหาพระสงฆ์อ้วนหรือมีรอบเอวเกิน
มาตรฐานนั้น เป็นเพราะอาหารที่ฉันเข้าไป ส่วนใหญ่เป็นอาหารรสจัด ขณะเดียวกัน พระสงฆ์
ยังได้รับน�้ำตาลมากเกินความต้องการของร่างกายทุกวัน จากการฉันเครื่องดื่มต่างๆ ดังนั้น
วิธีการแก้ไข คือ การลดอาหารที่เป็นปัจจัยเสี่ยง ซึ่งตรงนี้คงต้องขอความร่วมมือจากญาติโยม
ในการถวายอาหารที่มีประโยชน์ เริ่มแรกเลยควรเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ แทนการซื้ออาหาร
ถุง เพราะอาหารจากร้านค้าแม้จะท�ำให้โยมสะดวก แต่พระอาจไม่สบายได้ เนื่องจากเป็น
กับข้าวซ�้ำ เน้นปรุงรสจัดเพื่อความอร่อยมากกว่าค�ำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ นอกจากนั้น
ควรตักบาตรข้าวกล้องแทนข้าวขาว และเพิ่มผัก ปลา อาหารโปรตีน ให้มากขึ้นด้วย ทั้งหมดนี้
เป็นเพียงวิธีเบื้องต้นง่ายๆ ในการดูแลตัวเองส�ำหรับสงฆ์ไทยเพื่อให้ห่างไกลจากโรค
สรุปได้ว่า พฤติกรรมและปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ในสังคมไทย ยังคงเป็นปัญหาต่อ
พระสงฆ์ที่ส่งผลให้พระสงฆ์เจ็บป่วยและส่งผลต่อการด�ำเนินการเพื่อพัฒนาสังคมเชิงพุทธ
ดังนั้น พระสงฆ์จะต้องด�ำเนินการเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองให้เหมาะสมเนื่องจากระมัดระวัง
เรื่องการออกก�ำลังกายด้วยการเดิน การแกว่งแขน การท�ำงานเพื่อสังคม และท�ำกิจกรรม
ที่ใช้พลังงาน หากพระสงฆ์เป็นต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาวะทีดี ก็ย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนา
สังคมที่มีพระสงฆ์เป็นแกนน�ำเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนสืบต่อไป
พินิจ ลาภธนานนท์. การศึกษาแนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของพระภิกษุสงฆ์ เพื่อท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา. เข้าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม.
เข้าถึงได้จากhttp://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9550000093604
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3.3.2 ปัญหาการจัดการด้านสุขภาวะของวัดและชุมชนในสังคมไทย
ถึ ง แม้ ว่าหลัก การทางพระพุท ธศาสนา หลั ก พุ ท ธธรรมจะมี ค วามเป็ น “อกาลิ โ ก”
บุคคลสามารถน�ำไปปฏิบัติได้ไม่จ�ำกัดและเข้าถึงธรรมได้ทุกเวลา แต่อย่างไรก็ตาม การที่
จะบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมนั้น ยังมีปัญหา อุปสรรคหลายประการ
ดังที่ ประเวศ วะสี กล่าวว่า วิกฤตประเทศไทยและวิกฤตโลกเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันและ
สลั บ ซั บ ซ้ อ นมากยากแก่ ก ารเข้ า ใจ จึ ง ต้ อ งอาศั ย พระสงฆ์ ที่ มี ค วามรู ้ แ ละเป็ น นั ก พั ฒ นา
ที่เข้าใจความซับซ้อนและเชื่อมโยงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปสู่การปฏิบัติมาช่วยให้เกิด
กระบวนการแห่ ง ปั ญ ญาของสั ง คมซึ่ ง เกิ ด จากความคิ ด วั ต ถุ นิ ย ม บริ โ ภคนิ ย มโดยอาศั ย
ความโลภเป็นตัวกระตุ้น เพราะความอยากกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา คิดค้นคว้าหาความรู้
เพื่อสร้างความร�่ำรวย ท�ำให้โลกเจริญที่ว่าเจริญนี้ คือสามารถผลิตวัตถุสิ่งของและเทคโนโลยี
ต่างๆ แต่ขณะเดียวกันความโลภก็น�ำไปสู่การเอารัดอาเปรียบ แย่งชิง ขัดแย้งรุนแรง และ
ท�ำลายสิ่งแวดล้อม มีการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ท�ำลายล้างชีวิตมนุษย์จ�ำนวนมาก แต่คนที่ตายจาก
ความยากจนและความไม่ยุติธรรมในสังคมมากกว่านั้นหลายเท่า การท�ำลายสิ่งแวดล้อมก็เป็น
ไปอย่างรุนแรงจนเกิดสภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดหายนะภัยต่างๆ ที่รุนแรงมากขึ้น
เช่น น�้ำท่วมฉับพลัน ความแห้งแล้ง พายุรุนแรง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และคลื่นสึนามิ
เป็นต้น ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า โลกขาดการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ทั้งระหว่างคนกับคน และ
ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม ท�ำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรง ขาดความเป็นปกติสุขและความยั่งยืน
ประเทศไทยเป็นส่วนหนึง่ ของโลกทีเ่ ชือ่ มโยงกับวิกฤตดังกล่าวข้างต้น จึงอยูใ่ นกระแสวิกฤตโลก
ด้วยและมีวิกฤตในตัวเองด้วย เรียกได้ว่าขาดการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ทั้งระหว่างคนกับคน
และระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม มีความขัดแย้งและรุนแรง ท�ำให้ขาดปกติภาพและความยั่งยืน
แม้โลกและประเทศไทยจะพูดถึง “การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” แต่จากสภาพความเป็นจริง เป็นเรือ่ ง
ที่เกิดขึ้นได้ยากมาก จึงควรพิจารณาถึงสาเหตุ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและวิธีปฏิบัติ
ในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง ดังนั้น ปัญหา อุปสรรคของการพัฒนาสังคมที่อิงอาศัยหลักการ
พระพุทธศาสนานั้น จึงมีปัญหาที่ส�ำคัญหลายประการ ดังนี้ 10
1) ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากวิกฤตของโลกที่เป็นโรคพร่องทางจิตวิญญาณ
(Spiritual Deficiency) แนวทางการแก้ไข คือ การปฏิวัติทางจิตวิญญาณ (Spiritual
Revolution) ที่มุ่งให้สังคมพัฒนาจิตส�ำนึกต่อสาธารณะของตนเองเพื่อการพัฒนาสังคม
ที่ยั่งยืน การเกิดวิกฤตการณ์ทางจิตวิญญาณ โดยปรกติผู้คนมักจะกล่าวกันว่า โลกาภิวัตน์ท�ำให้
โลกเล็กลงและคนในโลกใกล้ชิดมากขึ้น แต่ในสภาพที่เป็นอยู่โลกาภิวัตน์มีแต่จะท�ำให้คู่แข่ง
หรือปรปักษ์ทางด้านผลประโยชน์เข้ามารวมกันอยู่ในเวทีที่เล็กลง การแข่งขันแย่งชิงและดิ้นรน
ปกป้ องผลประโยชน์ในยุคโลกาภิวัตน์จึงนับ วั นจะดุ เ ดื อ ดเข้ ม ข้ นมากขึ้ น ผลตามมาก็ คือ
10
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ผู้คนเกิดความเครียดความวิตกกังวลมากขึ้นควบคู่ไปกับความโกรธเกลียด ซึ่งไม่เพียงส่งผล
ถึงความสัมพันธ์กับผู้อื่นเท่านั้น หากยังเผาลนจิตใจตนเองให้ร้อนรุ่มไปด้วย ความผันผวน
ปรวนแปรอย่ า งรวดเร็ ว และกว้ า งไกลท� ำ ให้ ผู ้ ค นเกิ ด ความไม่ มั่ น ใจในสถานะของตนเอง
ความทุกข์เพิ่มขึ้นนี้ วัตถุนิยมและบริโภคนิยมอาจช่วยผ่อนคลายได้ แต่ก็ชั่วคราวเท่านั้น
แต่ไม่นานความอยากก็จะเพิม่ ขึน้ อีกหรือแปลกไปจากเดิม ผลักดันให้ตอ้ งดิน้ รนขวนขวายไปหามา
หรือแย่งชิงมาอีก ครั้นได้มาแล้วก็ยังต้องการอีกไม่จบสิ้น ความทุกข์ดังกล่าวท�ำให้ความทุกข์
ในระดับจิตวิญญาณแพร่หลายไปทุกหนแห่งที่บริโภคนิยมไปถึงในโลกไร้พรมแดน
2) ปั ญ หาการส่ง เสริมการบริโภคนิ ย มมากเกิ น ไป ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น
ไม่สรรเสริญ โลภะ โทสะ โมหะ หรือการบริโภคนิยมจนเกินไป ดังนั้น การที่สังคมส่วนใหญ่
เน้นการบริโภคนิยม ไม่บริโภคด้วยปัญญา จึงท�ำให้เกิดสภาวะวิกฤติด้านการพัฒนาที่จะน�ำ
สังคมไปสู่ความไม่ยั่งยืน การบริโภคนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์ไม่เพียงแต่เสริมความเข้มแข็ง
ให้แก่โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สนองอ�ำนาจทุนเท่านั้น หากยังเสริมสร้างทัศนะคติและ
ค่านิยมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ อ�ำนาจทุนอีกด้วย ได้แก่บริโภคนิยม ในด้านหนึง่ วัตถุนยิ มและบริโภค
นิยมเป็นผลสืบเนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจดังกล่าว ที่ถือว่าเอาความเจริญเติบโตทางวัตถุ
และเงินตราเป็นเป้าหมายสูงสุด โดยกระตุ้นความเห็นแก่ตัวเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โดยที่โครงสร้างดังกล่าวยังไปก�ำหนดการศึกษาและก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในสังคมที่เน้น
การแข่งขันและถือเอาผลตอบแทนทางวัตถุเป็นหลัก ทัศนคติดังกล่าวนับวันจะแทรกซึมเข้าไป
ในความสัมพันธ์ทกุ ชนิดไม่เว้นแม่ในครอบครัวและชุมชน ผลคือ เกิดความร้าวฉานในครอบครัว
และความแตกแยกในชุมชนไปทั่วทุกหัวระแหง ทั้งนี้ยังไม่ต้องพูดถึงการเอารัดเอาเปรียบ
และการก่ออาชญากรรมอันเป็นผลจากวัตถุนิยมและบริโภคนิยมโดยตรง ดังนั้น จะต้องมี
การค�ำนึงถึงกระบวนการบริโภคด้วยปัญญา
3) ปัญหาความขัดแย้งของศาสนิกชนในทุกศาสนาและระหว่างศาสนาในโลก ซึง่ นับวัน
จะทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น มี ก ลุ ่ ม ลั ท ธิ ความเชื่ อ ที่ มี แ นวคิ ด รุ น แรงทางศาสนาท� ำ ให้ เ กิ ด
การเบียดเบียน ท�ำลาย ท�ำร้ายซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นปัญหาของการพัฒนาสังคมทั่วโลกในยุค
ปัจจุบัน เหมือนดังที่ หลวงพุทธทาสภิกขุได้ย้�ำเตือนว่า วัตถุนิยมจะน�ำไปสู่โลกาวินาศ และ
ท่านได้ฝากปณิธานไว้ 3 ข้อ คือ ขอให้ศาสนิกของศาสนาต่างๆ เข้าถึงหัวใจของศาสนาของตน
ให้มีความร่วมมือระหว่างศาสนาต่างๆ และให้มนุษย์ถอนตัวออกจากวัตถุนิยม ทั้งนี้เพื่อมิให้
เกิดความขัดแย้งทางศาสนาและวัฒนธรรม
4) การไม่ปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ ปัญญาหรือหลักการส�ำคัญทางศาสนา ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดปัญหาต่อการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันในสังคม ในพระพุทธศาสนากล่าวถึง
ศีล สมาธิ และปัญญาว่า เป็นหลักการส�ำคัญของการพัฒนาบุคคลและสังคม โดยเฉพาะศีล
ถือว่าข้อปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ไม่เบียดเบียน
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ตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน การมีสมาธิจะท�ำให้บุคคลทีจิตใจที่ดีงาม และการมีปัญญา
จะท�ำให้เกิดการพิจารณาและการกระท�ำที่เป็นเหตุผล สามารถสร้างสรรค์ทางการพัฒนาได้
การไม่ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาหรือหลักการแห่งความดีงามจึงเป็นการบั่นทอนต่อการพัฒนา
บุคคลและสังคมในทุกสังคม
5) ขาดการบูรณาการหลักพุทธธรรม ภูมิปัญญาสากล และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยเฉพาะบุ ค คลและองค์ ก รการพั ฒ นาในระดั บ ต่ า งๆ มั ก จะน� ำ แนวคิ ด และหลั ก การ
เพียงข้อใดข้อหนึ่งมาด�ำเนินการส่งเสริมการพัฒนา แต่ขาดการบูรณาการร่วมกัน จึงท�ำให้
กระบวนการพัฒนาสังคมไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ ดังนัน้ การบูรณาการหลักพุทธธรรม
ภูมิปัญญาสากล เช่น แนวคิดสิทธิมนุษยชน หลักธรรมาภิบาล การพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้หรือผสมผสานเพื่อการพัฒนาจะท�ำให้ทิศทางการพัฒนา
มีโอกาสบรรลุเป้าหมายมากขึ้น
6) ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม ช่องว่างทางเศรษฐกิจ
ที่ถ่างกว้างขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างคน 2 กลุ่มซึ่งมีความสามารถไม่เท่ากันในการแสวงหา
ผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ ย่อมท�ำให้เกิดประชาชน 2 ฝ่ายขึ้นในสังคม ซึ่งนับวัน
จะต่างกันทั้งวิถีชีวิตและความรับรู้ จึงเกิดความเหินห่างหมางเมินกันมากขึ้นราวกับอยู่กัน
คนละประเทศ สภาพเช่นนี้ย่อมน�ำไปสู่ความร้าวฉานเป็นปฏิปักษ์กันในสังคมได้ง่าย เพราะ
ขณะที่อีกฝ่ายมีอ�ำนาจในการแย่งชิงทรัพยากรได้มากขึ้น อีกฝ่ายซึ่งหลังชนฝาอยู่แล้วก็จะ
ต่อสู้คัดค้าน ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าและน�ำไปสู่ความรุนแรงในที่สุด นอกจากนี้
ช่องว่างทางเศรษฐกิจยังท�ำให้อาชญากรรมแพร่ระบาดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อทุนใต้ดินผิดกฎหมาย
ขยายเครือข่ายอย่างกว้างขวางโดยอาศัยประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ ท�ำให้โยกย้าย
ทุน ก�ำลังคน และเทคโนโลยีอย่างไร้ขีดจ�ำกัด สามารถเชื่อมโยงประสานงานกับทุนใต้ดิน
ประเทศต่างๆ จนยากที่รัฐจะปราบปรามได้ ทุนใต้ดินเหล่านี้รายได้จากการค้ายาเสพติด
ค้าผู้หญิงและเด็ก ค้าอาวุธเถื่อน การพนัน การขนย้ายผู้คนข้ามประเทศ ซึ่งนอกจากจะต้อง
ใช้ความรุนแรงเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจแล้ว สินค้าและบริการที่น�ำมาขายก็เป็น
บ่อเกิดของอาชญากรรมในสังคม โดยเฉพาะยาเสพติด ยิง่ รัฐมีนโยบายใช้ความรุนแรงกับเครือข่าย
ของทุนใต้ดินดังกล่าว ความรุนแรงก็มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น
7) ปัญหาการขาดแนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมในเชิงบูรณาการ เพื่อความ
ยั่งยืนของสรรพสิ่งตามหลักหลักพุทธธรรมและนิเวศวิทยาแนวลึก ซึ่งปัจจุบันได้มีการวิเคราะห์
กระบวนการและผลลัพธ์ที่มาจากแนวคิดและกระบวนทัศน์พัฒนาทั้งเก่าและใหม่ตามกระแส
โลกาภิวตั น์-ทุนนิยม-ความทันสมัย) และกระบวนทัศน์ใหม่แบบองค์รวม (ตามแนวคิดนิเวศวิทยา
แนวลึกและวัฒนธรรมชุมชน) ว่าแนวคิดที่ขาดการบูรณาการท�ำให้เป็นปัญหา อุปสรรคต่อ
การพัฒนาสังคมที่อิงอาศัยหลักการที่สอดคล้องกับพระพุทธศาสนา ดังนั้น ถ้ามีการบูรณาการ
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สิ่งที่ดีงามหรือข้อเด่นของทั้งสองแนวคิดเข้าด้วยกันจะก่อให้เกิดความเข้าใจต่อสรรพสิ่งว่า
ล้วนมีความสัมพันธ์ต่อกันและเป็นพัฒนาการของสังคมที่จะมีแนวโน้มไปเช่นนั้น
8) ปัญหาความยากจนและการเรียนรู้ของสังคม ปัญหาความยากจนและการเรียนรู้
ของบุคคลในสังคมนั้น นับว่าเป็นปัญหาที่ท้าทายการพัฒนาสังคมในยุคใหม่ที่มีความเหลื่อมล�้ำ
ทางรายได้สูง ประกอบกับผู้ในสังคมขาดการเรียนรู้ ทักษะบางประการในศตวรรษที่ 21
จึงท�ำให้เกิดช่องระหว่างคนจนกับคนรวยมากขึน้ หลายประเทศมีปญ
ั หาเกิดขึน้ ในเชิงโครงสร้าง
และการเรียนรู้แบบนี้ กระแสโลกาภิวัตน์นั้นได้กลายเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการแผ่ขยาย
ระบบทุนนิยมให้ครอบคลุมทั่วทั้งโลกอย่างไม่มีขอบเขตในนามการค้าเสรี ประเทศมหาอ�ำนาจ
ทางเศรษฐกิจได้ใช้แรงกดดันทั้งโดยตรงและโดยอ้อมผ่านองค์กรโลก เช่น ธนาคารโลก กองทุน
เงินระหว่างประเทศ และองค์การการค้าโลก ท�ำให้ทุกประเทศต้องเปิดเสรีทางการค้า การเงิน
และการลงทุน กฎหมาย สิ่งที่ตามมาคือนโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่ขัดขวางหรือสวนทาง
กับการเปิดเสรีดังกล่าวได้ถูกยกเลิกลงไปตามล�ำดับ เปิดโอกาสให้อ�ำนาจทุนเข้ามาแย่งชิง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส�ำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน หรือน�ำทรัพยากรเหล่านั้นไปใช้
ในทางที่เป็นประโยชน์ต่ออ�ำนาจทุน เช่น เปลี่ยนแม่น�้ำล�ำธารให้กลายเป็นแหล่งระบายของเสีย
จากโรงงาน หรือกั้นน�้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าแทน ซึ่งเท่ากับเป็นการท�ำลายแหล่งยังชีพของคนยากจน
ขณะเดียวกันตลาดเสรีที่ไร้ข้อจ�ำกัดซึ่งรวมไปถึงการแปรรูปกิจการของรัฐ ไม่เพียงแต่จะท�ำให้
บรรษัทต่างชาติสามารถเข้ามาผูกขาดทางด้านอาหาร พืชผลและอุปกรณ์การเกษตร พลังงาน
ตลอดจนการค้าและบริการต่างๆ ได้งา่ ยขึน้ เท่านัน้ หากยังท�ำให้สงิ่ ทีจ่ ำ� เป็นต่อชีวติ ความเป็นอยู่
ของประชาชน ทั้งที่เป็นรูปธรรม เช่น น�้ำ และที่เป็นนามธรรม เช่น การศึกษาโดยเฉพาะระดับ
อุดมศึกษา กลายเป็นสินค้าที่ตกอยู่ภายใต้กลไกตลาด ซึ่งง่ายที่จะถูกผลักให้มีราคาแพง และ
ประชาชนเข้าถึงได้ยากขึน้ อีกทัง้ ยังท�ำให้ตน้ ทุนการผลิตสูงขึน้ ยากทีจ่ ะแข่งขันกับต่างประเทศได้
น�ำไปสู่การล้มละลายของเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ยิ่งไปกว่านั้นภายใต้กระแส
โลกาภิวตั น์ซงึ่ ถูกก�ำหนดโดยอ�ำนาจทุนดังกล่าว ยังท�ำให้มาตรการต่างๆ ทีเ่ คยปกป้อง ช่วยเหลือ
คนยากจน เช่น สวัสดิการทางสังคม หรือเงินอุดหนุนเกษตรกรรายย่อย ถูกตัดทอนลงไปเรื่อยๆ
ในนามการค้าเสรีเช่นกัน ผลก็คอื ผูค้ นมีความเป็นอยูฝ่ ดื เคืองขึน้ แบกรับภาระจากมลภาวะมากขึน้
คนส่วนใหญ่หากไม่จนลงไปก็จะถูกคนรวยทิ้งห่างไปไกลขึ้นและถูกเอาเปรียบได้ง่ายขึ้น ทั้ง
โดยตรงและโดยผ่านรัฐซึ่งอยู่ในอ�ำนาจของคนมั่งมี ดังนั้น ความท้าทายของพระสงฆ์และ
พระพุ ท ธศาสนา จึ ง ขึ้ น อยู ่ กั บ ความสามารถในการประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก พุ ท ธธรรมเพื่ อ แก้ ไข
ปัญหาความยากจนและการเรียนรู้ของคนในสังคมที่มีความแกต่างและหลากหลายมากขึ้น
โดยจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้เชิงพุทธเพื่อให้เกิดความสมดุลของการใช้ชีวิต
9) ปั ญ หาด้านจริยธรรม ความโปร่ง ใส และการละเมิ ดสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ในมิ ติข อง
การพัฒนาประเทศนั้นซึ่งพบว่า กระบวนการสร้างสังคมแห่งความโปร่งใส การสร้างความ
เสมอภาคทางสังคม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การจัดสวัสดิการสังคม และการคุม้ ครองชีวติ และ
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ทรัพย์สนิ ทีย่ งั เป็นปัญหาหลักในเชิงจริยธรรมและการพัฒนาสังคม จากผลการศึกษาส�ำรวจของ
องค์กรนานาชาติว่าด้วยความโปร่งใสหรือองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International Organization) ที่ได้จัดท�ำดัชนีชี้วัดค่าคอร์รัปชั่น (Corruption Perception
Index = CPI) เพื่อจัดล�ำดับความโปร่งใสเกี่ยวกับคอร์รัปชั่นของประเทศต่างๆ ทั่วโลกดังกล่าว
พบว่า กลุ่มประเทศอาเซียนมีคะแนนที่แตกต่างกันไปโดยสิงคโปร์อยู่ในล�ำดับต้นๆ ของโลก
ในขณะที่ประเทศไทยถูกจัดล�ำดับในอันดับที่ 85 ของโลก โดยมีคะแนนเพียง 38 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 100 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับกลางๆ และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศในเอเชีย
ก็พบว่าเป็นรองประเทศ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น บูรไน มาเลย์เชีย ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้ เป็นต้น
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยและบางประเทศในอาเซียน ยังมีการทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่ใน
ระดับสูง ไม่มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและองค์กร
ส่วนท้องถิ่นดั่งที่ควรจะเป็น โดยเรื่องความโปร่งใสนั้นพบว่า แต่ละประเทศมีดัชนีวัดความ
โปร่งใสที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ปัญหาอาชญากรรมในระดับสูง ความเหลื่อมล�้ำทางสังคมของประเทศต่างๆ รวมทั้งการพัฒนา
ที่ไม่สอดคล้องกับความยั่งยืน ซึ่งเป็นที่ปรากฏอย่างประจักษ์ชัดในสายตาของนานาชาติและ
องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในระดับโลก11 นั่นแสดงให้เห็นว่า การขับเคลื่อนทางจริยธรรมของ
ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคการเมืองและภาครัฐ รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม
ยังไม่มปี ระสิทธิภาพทีด่ พี อหรือกล่าวอีกนัยหนึง่ ว่า การขับเคลือ่ นทางจริยศาสตร์เพือ่ การพัฒนา
ในสังคมไทยยังมีปัญหาทั้งในด้านแนวคิด กระบวนการจัดการและการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารบริ ห ารจั ด การทางการเมื อ งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพควบคู ่ ไ ปกั บ
ความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมของบุคคลและสังคม รวมทัง้ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และจากผลการศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยภาพรวม พบว่า ประเทศไทยยังมีวิกฤตการณ์
ปัญหาด้านสังคมหลายประการทีย่ งั ไม่สามารถน�ำไปสูก่ ารพัฒนาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เพียงพอและเหมาะสมหรือเป็นกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง
และการบริหารจัดการของภาคส่วนต่างๆ ที่ใช้ความรู้เป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญ
ปัญหา อุปสรรคและบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมและสุขภาวะดังกล่าว
เป็นปัญหาทั้งในระดับโครงสร้าง เชิงนโยบาย และปัญหาในเชิงปัจเจกบุคคล คณะสงฆ์และ
สังคมไทยได้มีความพยายามในการที่ปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ให้มีความสอดคล้องกับสังคม
สมัยใหม่ที่มีความซับช้อนตามที่กล่าวแล้ว ดังนั้น จากข้อมูลวัด พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
และปัญหาอุปสรรค จึงมีการตั้งค�ำถามเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะทางสังคมที่มีวัดและ
พระสงฆ์เป็นแกนน�ำเพื่อน�ำพาสังคมไทยไปสู่การจัดการในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับสภาพ
สังคมสืบต่อไป
11
ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจ�ำประเทศไทย (UNDP). การพัฒนาคนในบริบทประชาคมอาเซียน. รายงานการพัฒนาคน
ของประเทศไทย 2557. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจ�ำประเทศไทย, 2558. หน้า 85-87.
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สรุปผลงานเด่นของพระสงฆ์และองค์กรพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
โครงการ
1. โครงการ
เสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา
(หมู่บ้านรักษาศีล 5)
2. โครงการ
สวดมนต์ข้ามปี

3. การปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา

4. โครงการวัดบันดาลใจ
และโครงการวัดสร้างสุข

5. โรงเรียนผู้สูงอายุ
ในวัด
6. มหาวิทยาลัยสงฆ์กับ
การพัฒนาในระดับชาติ
และนานาชาติ

เป้าหมาย
จ�ำนวนผู้เข้าร่วม
มุ่งเน้นการสร้างความ 41,435,024 คน
ปรองดองของคนในชาติ (ข้อมูล พ.ย.60)
และการประยุกต์ใช้หลัก
พุทธธรรมและหลักศีล 5
ในการพัฒนาสังคม

องค์กรหลัก
- มหาเถรสมาคม
- สนง. พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
- คณะสงฆ์ในระดับ
จังหวัด

สร้างพลังทางสังคม
ให้เริ่มต้นด้วยความดี
เชิงพุทธ ลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาวะ
ยกระดับการท�ำงาน
กิจการคณะสงฆ์เพิ่ม
ศักยภาพทางปัญญา
ยกระดับการบริหาร
จัดการและสร้างโอกาส
การเรียนรู้
ทางพระพุทธศาสนา
เสริมสร้าง 5 ส
ในวัดและออกแบบภูมิ
สถาปัตยกรรมเพื่อให้
เกิดพื้นที่สัปปายะ/
การเรียนรู้เชิงพุทธ
ดูแลสุขภาวะและ
สวัสดิการสังคมแก่ผู้สูง
อายุในสังคม
เสริมสร้างการเรียนรู้
เชิงพุทธบูรณาการ

- มหาเถรสมาคม
- สสส.
- กรุงเทพมหานคร
- ภาคีประชาคม
- มหาเถรสมาคม
- คณะสงฆ์
โดยคณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ
ในระดับจังหวัด

23,345,813 คน
(ข้อมูล ม.ค.60)

คณะสงฆ์
จ�ำนวน 289,334 รูป

จ�ำนวนวัด 500 วัด

จ�ำนวน 800 วัด

- มหาเถรสมาคม
- สสส.
- สถาบันอาศรมศิลป์
- สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- วัดในพื้นที่ต่างๆ
- กรมผู้สูงอายุ

พระนิสิตและประชาชน - มจร
500,000 คน/ปี
- เครือข่ายพระสงฆ์
นานาชาติ
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บทที่ 4
การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
ในบทนี้ จั ก กล่ า วถึ ง กระบวนการการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้ ต ามแนว
พระพุทธศาสนา เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บทบาท และกลไกการเรียนรู้และการท�ำงานองค์กรทางพระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2) เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�ำเนินการ
กิจการคณะสงฆ์ตามนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในสังคมไทย
3) เพือ่ เปิดพืน้ ทีท่ างสังคมและการเรียนรูข้ องสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในพืน้ ที่ 20 จังหวัด
และเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคประชาชน/ องค์กรชุมชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
ตามแนวพระพุทธศาสนา และ 4) เพื่อผลักดันและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้าง
สุขภาวะ การเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ คณะผู้วิจัยจึงได้
พัฒนาโครงการและกิจกรรมในพื้นที่จ�ำนวน 20 จังหวัด ในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(Action Research) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ผ่านการสร้างองค์ความรู้
ด้านสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา การเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้
การขับเคลือ่ นกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบายโครงการหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5 เพือ่ ให้พระสงฆ์สามารถ
น�ำความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อในหมู่คณะและพุทธศาสนิกชน โดยมีการก�ำหนดให้คณะสงฆ์
แต่ละจังหวัดร่วมกันพัฒนายุทธศาสตร์และด�ำเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ทาง
สังคมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่ 20 จังหวัด
ทั่วประเทศ โดยมีพื้นที่การด�ำเนินการ ได้แก่
1) ภาคเหนือ ได้แก่ พะเยา ล�ำปาง ล�ำพูน แม่ฮอ่ งสอน น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก
2) ภาคกลาง ได้แก่ ก�ำแพงเพชร พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์
4) ภาคใต้ ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช
5) กรุงเทพมหานคร
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โดยมุ่งการพัฒนากระบวนการท�ำงานและสนับสนุนเครือข่ายพระสงฆ์เพื่อเป็นพื้นที่
การเรียนรู้ของสังคม โดยการบูรณาการการท�ำงานระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยองค์กรคณะสงฆ์ พระนิสิต ภาคประชาชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และภาค
ธุรกิจเอกชน เพื่อให้พระสงฆ์และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโครงการตั้งแต่ในระดับนโยบาย
ระดับจังหวัด วัดและชุมชน อันเป็นการสนับสนุนการด�ำเนินการตามนโยบายหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5
และการเสริมสร้างสุขภาวะของสังคม ดังนี้

4.1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน : ห้องสมุดเพื่อน้องสุขภาวะการเรียนรู้ที่แบ่งปันได้

คณะผู้วิจัย พระนิสิต และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ได้ด�ำเนินการพัฒนากิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ�ำนวน
2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการการพัฒนาศักยภาพนิสิตและกิจกรรมห้องสมุดเพื่อน้อง
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ บทบาท และกลไกการเรียนรู้
และการท�ำงานองค์กรทางพระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการท�ำงานของพระนิสิตของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์และภาคีที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพื่อการสนับสนุนการท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน เด็ก เยาวชน
และการพัฒนาสุขภาวะด้านสังคม จิตใจและปัญญาของคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนาในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
3. พื้นที่ด�ำเนินการ บ้านน�้ำริน ต�ำบลสบป่อง อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา คณะผูว้ จิ ยั
ได้พฒ
ั นารูปแบบกิจกรรมทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาศักยภาพนิสติ และการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม
โดยมุง่ หวังว่า พระนิสติ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นเจ้าอาวาสในพืน้ ที่ ผูท้ ผี่ า่ นกิจกรรมการพัฒนาดังกล่าวแล้ว
สามารถที่จะเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน โดยเน้นการพัฒนาในสองมิติ อันได้แก่
มิติทางด้านบุคลิกภาพและมิติทางด้านจิตใจ เพื่อให้เข้าถึงการเป็นผู้น�ำชุมชน สามารถมีทักษะ
ความรู้ ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและสามารถที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆ
ในสังคมได้อย่างปรกติสุข โดยพระนิสิตที่ผ่านกิจกรรมการพัฒนาในสองมิติดังกล่าว สามารถ
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางพระพุทธศาสนาและสามารถอบรมบุคคลโดยใช้กิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมได้ โดยหลังจากพระนิสิตที่เข้าร่วมโครงการผ่านกิจกรรม
การพัฒนาดังกล่าวแล้ว ทางผู้จัดโครงการได้เลือกพื้นที่การขับเคลื่อนงานเพื่อให้นิสิตที่ผ่าน
การอบรม น�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปถ่ายทอดต่อในพืน้ ทีโ่ รงเรียนบ้านน�ำ้ ริน ต�ำบลสบป่อง อ�ำเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินการดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนความรู้ ประเด็นปัญหา และการพัฒนากิจกรรม คณะผู้วิจัย
และพระนิสิตได้ท�ำการส�ำรวจพื้นที่และเตรียมความพร้อมในพื้นที่โรงเรียนบ้านน�้ำริน โดยพบ
ประเด็นเพิม่ เติมทีค่ ดิ ว่าสามารถประยุกต์รว่ มกับตัวกิจกรรม นอกเหนือจากการอบรม ให้ความรู้
แก่นักเรียน ประเด็นเพิ่มเติมดังกล่าวได้แก่ ปัญหาด้านการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา
อันได้แก่ สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งตัวอาคารที่มีความทรุดโทรม ทุกฝ่ายเห็นว่าควรได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนาเป็นอย่างยิ่งก็คือห้องสมุด จึงได้มีการด�ำเนินกิจกรรมภายใต้ชื่อ
“กิจกรรมห้องสมุดเพื่อน้อง” ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นการฝึกพระสงฆ์ให้มีการศึกษาชุมชน ทบทวน
องค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการจริงให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาศักยภาพพระนิสิตแบบบูรณาการ โดยการน�ำพระนิสิตเดินทาง
ไปท�ำกิจกรรมในโรงเรียนบ้านน�้ำริน มีการจัดผ้าป่าหนังสือเพื่อสร้างห้องสมุด ซึ่งในระยะนี้เอง
พระนิสิตได้ใช้เวลาได้เข้าลงพื้นที่ อยู่ร่วมกันครู นักเรียน และชาวบ้านในการประชุมวางแผน
พัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เกิดคุณภาพ โดยอยู่ร่วม 10 วัน 10 คืน ผลท�ำให้พระนิสิตได้น�ำความรู้
ทางพระพุทธศาสนาและวิชาชีพครูไปประยุกต์ใช้กับสถานศึกษา เช่น กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม โดยการบูรณาการวิชาพระพุทธศาสนากับความเป็นครู การจัดการเรียนรู้ และ
พุทธวิธีการสอน เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา และประสบการณ์การท�ำกิจกรรมใน
มหาวิทยาลัย เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน จากการที่พระสงฆ์และพระนิสิต
มีการฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง ท�ำให้พระนิสิตได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ร่วมกับชุมชนมีการติดต่อประสานกับผู้น�ำชุมชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อด�ำเนินงานตามโครงการ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นท�ำให้ได้รับความ
ร่วมมือจากประชาคมในพืน้ ที่ โดยได้รบั การสนับสนุนทุนจากงบประมาณมหาวิทยาลัย คณะสงฆ์
ผู้น�ำชุมชน และประชาชนในอ�ำเภอปางมะผ้า เจ้าอาวาสบ้านน�้ำริน และผู้มีจิตศรัทธาในการ
บริจาคงบประมาณในการด�ำเนินการ
ขั้นตอนที่ 4 การเสริมสร้างจิตสาธารณะและเครือข่ายในชุมชน จากการมีส่วนร่วม
ของชุมชนท�ำให้พระสงฆ์ นิสิต เยาวชน และประชาชนมีจิตใจเพื่อมุ่งช่วยเหลือนักเรียนที่
ด้อยโอกาส จึงได้ด�ำเนินการบริจาคปัจจัยและอุปกรณ์การเรียนสนับสนุนการเรียนการสอน
การมอบข้าวสารอาหารแห้งส�ำหรับอาหารกลางวันของโรงเรียน เป็นต้น ท�ำให้เกิดเครือข่ายกัน
ในชุมชน

ปางมะผ้า เจ้าอาวาสบ้านน้าริน และผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคงบประมาณในการดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 4 การเสริมสร้างจิตสาธารณะและเครือข่ายในชุมชน จากการมีส่วนร่วมของ
สร้างสุขภาวะและการเรี
ยนรู้ตามแนวพระพุ
ทธศาสนา จิตใจเพื่อมุ่งช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาส จึงได้
ชุม132
ชนทการเสริ
าให้พมระสงฆ์
นิสิต เยาวชน
และประชาชนมี
ด าเนิ น การบริ จ าคปั จ จั ย และอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน การมอบข้ า วสาร
อาหารแห้งสาหรับอาหารกลางวันของโรงเรียน เป็นต้น ทาให้เกิดเครือข่ายกันในชุมชน
5. ผลลั พ ธ์ ข องโครงการ จากการด� ำ เนิ นท� ำ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นากิ จกรรมห้ อ งสมุ ด
5. ผลลัพธ์ของโครงการ จากการดาเนินทาให้ เกิดการพัฒนากิจกรรมห้องสมุดเพื่อน้อง
เพือ่ น้องและการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา ซึง่ ส่งผลการพัฒนา
และการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งส่งผลการพัฒนาโรงเรียนบ้าน
โรงเรียนบ้านน�ำ้ รินท�ำให้มหี อ้ งสมุด สือ่ เทคโนโลยีทดี่ ี จนได้รบั รางวัลโรงเรียนในฝันทีม่ กี ารพัฒนา
น้ารินทาให้มีห้องสมุด สื่อเทคโนโลยีที่ดี จนได้รับรางวัลโรงเรียนในฝันที่มีการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สื่อการเรียนการสอนระดับดีเยี่ยมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากสถิตินักเรียนที่เคยลดลงอย่าง
สอนระดั
งหวัดาแม่
จากสถิ
ตินักงเรีลูยกนที
่เคยลดลงอย่
อเนื่อง ก็พยบว่
าชาวบ้า่แนห่งนี้
ต่อเนื่อบงดีเก็ยี่ยพมของจั
บว่าชาวบ้
นได้ฮ่อมงสอน
ีความไว้
วางใจส่
หลานเข้
ามาศึกางต่
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มีค่มวามไว้
ามาศึกษาในโรงเรี
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เกิดสุขภาวะและการ
ขึ้น วท�างใจส่
ำให้เงกิลูดกสุหลานเข้
ขภาวะและการท�
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า
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เป็
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กระบวนการสร้
า
งจิ
ต
อาสาและการพั
ฒนา
เป็นกระบวนการสร้างจิตอาสาและการพัฒนาสังคมด้วยพลังของเครือข่ายคนในชุมชนโดยมี
สังพระสงฆ์
คมด้วยพลัเป็งของเครื
มชนโดยมี
นแกนน�อำข่าดัยคนในชุ
งแผนภาพนี
้ พระสงฆ์เป็นแกนนา ดังแผนภาพนี้
แผนภาพที
่ 4.1
ปโครงการพั
ฒนาศั
กยภาพนิ
สิตและกิ
จกรรมห้
องสมุอดงสมุ
เพื่อดน้เพือง่อน้อง
แผนภาพที
่ 4.1สรุสรุ
ปโครงการพั
ฒนาศั
กยภาพนิ
สิตและกิ
จกรรมห้
การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์
ผู้นาท้องถิ่น พระนิสิต



การเสริมสร้างสุขภาวะด้าน
กาย จิต ปัญญา สังคม

การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ พระ
นิสิตตามแนวพระพุทธศาสนา
และกิจกรรมห้องสมุดเพื่อน้อง

การเรียนรู้และการทางานเพื่อสุข
ภาวะของพระสงฆ์และชุมชน
ผู้นาท้องถิ่น พระนิสิต
ห้องสมุดและการเรียนรู้เพื่อสุข
ภาวะทางสังคม
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ภาพโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
ห้องสมุดเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านน�้ำริน แม่ฮ่องสอน
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1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะตามนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (โครงการที่ 2)
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการตามนโยบายโครงการ
หมูบ่ า้ นรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์ทมี่ เี ป้าหมายเพือ่ สร้างความสามัคคีปรองดองและประโยชน์สขุ
ของประชาชน และเพือ่ ให้ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ โี ดยยึดมัน่ ตามค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
อันจะส่งผลให้ประเทศชาติ มีความสงบร่มเย็น และเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
3. พื้นที่ด�ำเนินการ อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอปางมะผ้า อ�ำเภอปาย อ�ำเภอขุนยวม อ�ำเภอ
สบเมย อ�ำเภอแม่สะเรียง อ�ำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ�ำนวน 58 วัด
4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา โครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยนายกรัฐมนตรี
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าไปถวายกราบเรียน พระมหารัชมังคลาจารย์ ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ มเด็จ
พระสังฆราช โดยส่งเสริมให้มกี ารประยุกต์ใช้หลักศีล 5 เป็นพืน้ ฐานในการส่งเสริมการอยูร่ ว่ มกัน
เพื่อเน้นย�้ำถึงความ สงบ มั่นคง สมานฉันท์ ในประชาชนคนไทย โดยผ่านกระบวนการงาน
ปกครองคณะสงฆ์ระดับนโยบาย มหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด
เจ้าคณะอ�ำเภอ เจ้าคณะต�ำบล และเจ้าอาวาส สูช่ มุ ชน ส�ำหรับจังหวัดแม่ฮอ่ งสอนได้ปฏิบตั หิ น้าที่
สนองนโยบายภาครัฐและคณะสงฆ์โดยมี พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
ส่วนราชการ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ�ำเภอ และ ต�ำบล ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติได้รว่ มกับจังหวัดต่างๆ เปิดโครงการน�ำร่อง และขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานในหลายพืน้ ที่
ได้แก่ อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอปางมะผ้า อ�ำเภอปาย อ�ำเภอขุนยวม อ�ำเภอสบเมย อ�ำเภอแม่สะเรียง
อ�ำเภอแม่ลาน้อย โดยจ�ำท�ำคู่มือแนวทางการด�ำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระดับ
จังหวัด คูม่ อื ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับบริบทของจังหวัดแม่ฮอ่ งสอนเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อการน�ำไปใช้ขบั เคลือ่ นโครงการดังกล่าว หลังจากนัน้ เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดท�ำ
ป้ายประชาสัมพันธ์ การพุดคุยกับผูน้ ำ� ชุมชน เพือ่ เชิญชวนให้นำ� ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการในพืน้ ที่
แต่ละต�ำบล โดยเน้นการรักษาศีล 5 การสร้างหลักประกันของชีวติ ตามแนวศีล 5 การเสริมสร้าง
สุขภาวะเพือ่ ให้มกี ารรักษาชีวติ และสังคม (ศีลข้อที่ 1) การรักษาทรัพย์สนิ (ศีลข้อที่ 2) การรักษา
ความมั่นคงของครอบครัว (ศีลข้อที่ 3) การรักษาสัจจะและมิตรภาพ (ศีลข้อที่ 4) และการรักษา
สุขภาพและสติปญ
ั ญา (ศีลข้อที่ 5) และสุดท้ายเป็นการติดตามและประเมินผลโครงการหมูบ่ า้ น
รักษาศีล 5 ซึ่งคณะผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมในกระบวนการที่เกิดขึ้นในลักษณะของการสนับสนุน
แนวคิดและกระบวนการท�ำงาน
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5. ผลลัพธ์ของโครงการ จากความร่วมมือของคณะสงฆ์ที่เป็นแกนน�ำส�ำคัญ ส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานภาครัฐ วัด และชุมชน ท�ำให้มีผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจ�ำนวนมาก ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อ�ำเภอ

จ�ำนวน
ต�ำบล

จ�ำนวน
ประชากร

เมือง
แม่สะเรียง
ปาย
แม่ลาน้อย
สบเมย
ขุนยวม
ปางมะผ้า
ไม่ระบุอำ� เภอ
รวม

7
7
7
4
3
6
4
38

53,924
51,547
31,115
35,632
35,139
22,188
19,012
248,557

จ�ำนวน
ประชากร
ชาวพุทธ
41,791
39,949
24,114
27,615
27,233
17,196
14,734
192,632

จ�ำนวน
สมาชิก
30,441
19,720
16,868
15,249
13,902
11,742
9,514
1,597
117,934

ร้อยละ/
ประชากร
ชาวพุทธ
72.84
49.36
69.95
55.22
51.05
68.28
64.57
61.22

ร้อยละ/
ประชากร
ทั้งหมด
56.45
38.26
54.21
42.80
39.56
52.92
50.04
47.45

จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า ประชากรของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นับถือพระพุทธศาสนา
มีจ�ำนวนร้อยละ 61.22 และเข้าร่วมโครงการร้อยละ 47.45 ของประชากรทั้งหมดคิดเป็นชาว
พุทธที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ร้อยละ 61.22 อย่างไรก็ตามในด้านของการส่งเสริม
โครงการ เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคในการลงทะเบียนร่วมโครงการในด้านการสื่อสาร และการ
กรอกลงทะเบียนในระบบ เพราะปัญหาด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ท�ำให้ระบบไม่เสถียร ซึ่ง
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนั้นในช่วงระยะ
แรก ประชาชนขาดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโครงการไม่ชดั เจน คณะสงฆ์ได้ปรับเปลีย่ นวิธกี าร
ระบบในการสื่อสาร มีการประชาสัมพันธ์ในงานวาระต่างๆ เช่น เทศน์งานศพ หรือในวันส�ำคัญ
ทางพระพุ ท ธศาสนา และวั น ธรรมสวนะ รวมทั้ ง ลงพื้ น ที่ ต รวจเยี่ ย มและท� ำ ความเข้ า ใจ
ทัง้ ประชาชนทัว่ ไป หน่วยงานราชการ โรงเรียน และหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล (อปต.)
โดยเน้นย�้ำให้เจ้าอาวาสเป็นผู้ขับเคลื่อน ให้คณะสงฆ์และส่วนราชการเป็นส่วนในการสนับสนุน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
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และประชาชนมีสุขภาวะในระดับดีทั้งสุขภาวะทางกาย จิตใจ สังคม ดังนี้
ข ภาวะทางกาย ประชาชนชาวแม่
ประชาชนชาวแม่ ฮ่ฮองสอนมี
สุ ขสภาพร่
า งกายที
่แ ข็ งแรงสามารถ
1) สุ1)ขสุภาวะทางกาย
่องสอนมี
ุขภาพร่
างกายที
่แข็งแรงสามารถ
ประกอบภาระกิ
จ
การงานได้
ด
้
ว
ยตนเอง
งานเกษตรกรรม
จาการเข้
า
ไปพบปะพู
ด
คุ
ย
ท
าให้
ัย คณะ
ประกอบภาระกิจการงานได้ด้วยตนเอง งานเกษตรกรรม จาการเข้าไปพบปะพูคดณะผู
คุยท�้วำิจให้
การปฏิ
บัติศีล บ5 ัตของชาวจั
งหวัดแม่ฮง่อหวั
งสอนถื
เป็น จริอยว่ธรรมมู
ฐานที
่จะนาพาชี
วิตให้่จมะน�
ี ำพา
ผูพบว่
้วิจัยาพบว่
า การปฏิ
ิศีล 5 ของชาวจั
ดแม่ฮอ่อว่างสอนถื
าเป็นลจริ
ยธรรมมู
ลฐานที
โดยอาศัยหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาโดยเชื่อว่า การรักษาศีล ทาให้ชีวิตมี
ชีความยื
วิตให้มนีคยาว
วามยื
นยาว โดยอาศัยหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธศาสนาโดยเชื่อว่า การรักษาศีล
ความยืนยาว มีอานิสงส์ในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ท�ำให้ชีวิตมีความยืนยาว มีอานิสงส์ในการด�ำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
2) สุขภาวะทางจิตใจ ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนมีความสุขสงบ ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง
2) สุขภาวะทางจิตใจ ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนมีความสุขสงบ ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง
ตลอดเวลาทุกวันพระ จากคาบอกเล่าผู้อาวุโสที่ปฏิบัติธรรมที่วัดในวันพระเล่าว่า วันพระทุกๆ ครั้งจะ
ตลอดเวลาทุกวันพระ จากค�ำบอกเล่าผูอ้ าวุโสทีป่ ฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั ในวันพระเล่าว่า วันพระทุกๆ ครัง้
มี ลูกหลานคนในครอบครัวร่วมกันทาอาหารคาวหวาน จัดไว้ 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ก็จะจัดเพื่อถวายพระ
จะมี ลูกหลานคนในครอบครัวร่วมกันท�ำอาหารคาวหวาน จัดไว้ 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ก็จะจัดเพือ่ ถวายพระ
ส่วนที่ 2 เพื่อตนเองไว้รับประทานในมื้อเช้า ส่วนที่ 3 เพื่อตนเองเพื่อรับประทานในมือกลางวัน โดย
ส่ครอบครั
วนที่ 2วเพื
่อตนเองไว้รับประทานในมื้อเช้า ส่วนที่ 3 เพื่อตนเองเพื่อรับประทานในมือกลางวัน
จะมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรม เช่นปรุงอาหาร คิดอาหารที่จะถวายพระ การไปรับไป
โดยครอบครั
วจะมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรม เช่นปรุงอาหาร คิดอาหารที่จะถวายพระ
ส่ง ถือว่าครอบครัวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ก่อให้เกิดความสุข สุขภาวะทางใจ
การไปรับไปส่
อว่าครอบครั
ได้มีส่วอนร่
วมในกิจกรรม่มก่ประชากรในชุ
อให้เกิดความสุ
ข สุขแล้ภาวะทางใจ
3) งสุขถืภาวะทางสั
งคม วนอกเหนื
จากการพบประกลุ
มชนปกติ
ว สัปดาห์
3)
สุ
ข
ภาวะทางสั
ง
คม
นอกเหนื
อ
จากการพบประกลุ
่
ม
ประชากรในชุ
มชนปกติ
หนึ่งๆ ก็จะมีวัดเป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติธรรมในวันพระ ประชาชนที่ว่างงานหรือผู้อาวุโส ในวั
นพระ แล้ว
สัแต่ปดาห์
่งๆวมกัก็จนะมี
เป็บนัตศูิธนรรม
ย์รวมในการปฏิ
บัติธดรรมในวั
นพระ้สูงประชาชนที
ละวัดหก็นึจะร่
เข้าววัดัดปฏิ
ได้มีโอกาสพบปะพู
คุยคนในภาวะผู
อายุ มีความสุ่วข่ทีางงานหรื
่ได้มี อ
ผูกิ้อจาวุ
โส ในวั
ละวัดก็บจัติะร่
มกันสเขุ้ทาธิวั์ทดั้งกาย
ปฏิบวาจา
ัติธรรม
ได้มในการพู
ีโอกาสพบปะพู
คุยคนในภาวะ
กรรมร่
วมกันนพระแต่
ที่วัดในการปฏิ
ให้ขวาวบริ
และใจ
ดดี คิดดี ทดาดี
มีการ
ผูน้สาขู้งอายุ
มีความสุข่ททีาจากบ้
่ได้มีกาิจนมาเลี
กรรมร่้ยงวมกั
่วัด้อในการปฏิ
ัติให้ขาวบริสเป็ุทนธิการปฏิ
์ทั้งกายบัตวาจา
าวปลาอาหารที
แบ่งนปันทีเอื
เฟื้อต่อกลุ่มบและพระสงฆ์
ิตาม และ
ใจหลักในการพู
ดดี ้งท�ศีำลดี สมาธิ
มีการน�
ำข้าวปลาอาหารที่ท�ำจากบ้านมาเลี้ยง แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ
บุญกิริยาวัดดีตถุคคิรบทั
และภาวนา
ต่อกลุ่มและพระสงฆ์ เป็นการปฏิบัติตามหลักบุญกิริยาวัตถุครบทั้ง ศีล สมาธิ และภาวนา
แผนภาพที่ 4.2 สรุปโครงการเสริมสร้างสุขภาวะโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนภาพที่ 4.2 สรุปโครงการเสริมสร้างสุขภาวะโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นโยบายโครงการหมู่ บ้ า น
รักษาศีล 5 ระดับประเทศ
การเสริ ม สร้ า งสุ ขภาวะตาม


การดาเนินการของพระสงฆ์และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย

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

การเสริมสร้ างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
และการดาเนินการตามโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5

การเสริมสร้างสุขภาวะและ
ความร่ ว มมื อ ของภาครั ฐ
เอกชน ประชาสังคม และวัด
ในพื้นที่แม่ฮ่อองสอน

การเสริมสร้างสุขภาวะด้วยหลัก
สุขภาวะ 4 ของสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

การพั ฒ นาและยกระดั บ การ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา การเสริมสร้าง
สุ ข ภาวะด้ า ยกาย จิ ต ปั ญ ญา
และสังคม บนพื้นฐานพุทธธรรม
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4.2 จังหวัดพะเยา : การเรียนรู้เชิงพุทธสู่อาเซียน

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการสนับสนุน
ของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในจังหวัดพะเยา ได้ดำ� เนินการ 1 โครงการ
ได้แก่
1. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่อาเซียน
วัดบ้านปัวล่าย ต�ำบลสบบง อ�ำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีพระสงฆ์/ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำนวน 251 รูป/คนและจ�ำนวน 64 วัด
2. วัตถุประสงค์โครงการ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
สู่อาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแหล่งการศึกษา วิจัยและค้นคว้าด้านพระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาในอาเซียน เพือ่ เป็นแหล่งส่งเสริมเผยแพร่โดยบูรณาการวิชาการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่สงั คม และเพือ่ เป็นแหล่งเชือ่ มสัมพันธ์ไมตรีดา้ นพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
สู่อาเซียน เป็นการด�ำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ พระนิสิตและชุมชนวัดปัวหล่าย
ต�ำบลสบบง อ�ำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งได้ด�ำเนินการภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพ
นิสิตการจัดการความรู้พุทธศาสนาสู่ชุมชน” โดยมีการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ทางพระพุทธ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่อาเซียน” ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตพะเยา และคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum
of Understanding : MOU) ระหว่างพระเทพญาณเวที รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา และ
รศ. ดร. วันชัย พลเมืองดี ตัวแทนส�ำนักงานกองทุนสนับสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเสริมสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการท�ำนุ
บ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เอือ้ ต่อการศึกษาเพือ่ ปลูกจิตส�ำนึกและความภาคภูมใิ จในความเป็นไทย
วิถีล้านนาอันดีงามสู่อาเซียน
3. พื้นที่ด�ำเนินการ วัดบ้านปัวล่าย ต�ำบลสบบง อ�ำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
4. กระบวนการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้ ต ามแนวพระพุ ท ธศาสนา
การด�ำเนินการดังกล่าว ได้มบี รู ณาการผลการเรียนรูท้ างพระพุทธศาสนา ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และ
บทบาทของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบนั ทีม่ งุ่ เน้นให้พระสงฆ์ นิสติ ศึกษาภูมปิ ญ
ั ญาไทยทีไ่ ด้รบั
อิทธิพลทางพระพุทธศาสนาในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและศิลปวัฒนธรรม รายวิชา
พระพุทธศาสนากับโลกปัจจุบัน (Buddhism in Temporary) ให้นิสิตศึกษาบทบาทองค์การ
พระพุทธศาสนากับนานาชาติ เป็นต้น โดยนิสิตได้ร่วมด�ำเนินการกับครูผู้สอนจัด “ศูนย์เรียนรู้
พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนาสูอ่ าเซียน” มีการจัดมุมพระพุทธศาสนา ทีร่ วบรวมหนังสือ
ทางพระพุทธศาสนา การอนุรักษ์คัมภีร์โบราณล้านนา โดยมีอายุมากกว่า 100 ปี การจัดท�ำ
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วีดีทัศน์เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ เป็นต้น การจัดมุมศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา โดยจัดมุมวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา ได้แก่ ความเป็นมา
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา ได้แก่ ความเป็นมาของเทศกาล พิธีกรรม และประเพณีล้านนา การ
ของเทศกาล พิธีกรรม และประเพณีล้านนา การขึ้นท้าวตั้งสี่ การส่งเคราะห์ การฮ้องขวัญ
ขึ้นท้าวตั้งสี่ การส่งเคราะห์ การฮ้องขวัญ (เรียกขวัญ) พิธีสืบชะตา ประเพณีดาหัว ประเพณีทาน
(เรียกขวัญ) พิธสี บื ชะตา ประเพณีดำ� หัว ประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า และประเพณีเวียนเทียน
หลัวหิงไฟพระเจ้า และประเพณีเวียนเทียน ซึ่ งองค์ความรู้เหล่านี้ประกอบไปด้วย ความหมาย ความ
ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ประกอบไปด้วย ความหมาย ความเชื่อ เครื่องสักการะ และช่วงเวลา และ
เชื่ อ เครื่ องสั กการะ และช่ ว งเวลา และการจั ด แสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรมล้ า นนา เช่น บายศรี สู่ ข วั ญ
การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา เช่น บายศรีสู่ขวัญ เครื่องส่งสักการ เครื่องดนตรีพื้นบ้าน
เครื่องส่งสักการ เครื่องดนตรีพื้นบ้าน ข้าวของเครื่องใช้ในล้านนาในอดีต และเครื่องประดับตกแต่ง
ข้าวของเครื่องใช้ในล้านนาในอดีต และเครื่องประดับตกแต่ง เครื่องแต่งตัว เป็นต้น อาเซียน
เครื่องแต่งตัว เป็นต้น อาเซียน เป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน ทั้งด้านภาษาทักทาย เครื่องแต่ง
เป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน ทั้งด้านภาษาทักทาย เครื่องแต่งการ แผนที่ ธง และเกร็ด
การ แผนที่ ธง และเกร็ ดความรู้เกี่ยวกับ อาเซีย น เพื่อให้ชุมชนและผู้ ที่สนใจได้เข้าใจในการเข้าสู่
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เพื่อให้ชุมชนและผู้ที่สนใจได้เข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
5. 5.ผลลั
ในการด�
นการจั
ย์การเรี
นรู้พทระพุ
ทธศาสนา
ผลลัพพธ์ธ์ขของโครงการ
องโครงการ ในการด
าเนิำเนิ
น การจั
ด ตั้ งดศูตัน้งย์ศูกนารเรี
ย นรู้ พยระพุ
ธศาสนา
ปวัฒฒนธรรมล้
นธรรมล้
านนาสู
น ส่งวผลให้
วัดและประชาชนจ�
นวน 840
คนและนิ
ศิศิลลปวั
านนาสู
่อาเซี่อยาเซี
น ส่ยงผลให้
ัดและประชาชนจ
านวน 840ำคนและนิ
สิตจานวน
226สรูิตป/จ�ำนวน
226มีสรูถานที
ป/คน่ในการด
มีสถานที
ำเนินยกินรู
จกรรมการเรี
ยนรู
กับชุมชนได้ได้อย่แก่างหลากหลาย
คน
าเนิน่ใกินการด�
จกรรมการเรี
้ให้กับชุมชนได้
อย่้ใาห้งหลากหลาย
การฝึกอบรม ได้แก่
กอบรมคุ
ณธรรมจริ
และเรีทธศาสนา
ยนรู้ทางพระพุ
ธศาสนา
กสมาธินสการจั
ดกิจกรรม
คุการฝึ
ณธรรมจริ
ยธรรม
และเรี ยยนรูธรรม
้ ทางพระพุ
การฝึ กทสมาธิ
การจัการฝึ
ด กิจ กรรมวั
าคัญทาง
วันส�ำทคัธศาสนา
ญทางพระพุ
กิจกรรมเกียย่ มประเพณี
วกับขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
ตา่ ง ๆเด็โดยชุ
พระพุ
การจัทดธศาสนา
กิ จกรรมเกีการจั
่ยวกับดขนบธรรมเนี
ต่าง ๆ โดยชุ
มชน ประชาชน
ก มชน
ประชาชน ได้เด็รกับและเยาวชน
รับประโยชน์
จากกิ
้โดยตรงฒนธรรม
เป็นศูนทาให้
ย์กลางศิ
และเยาวชน
ประโยชน์จากกิจได้กรรมเหล่
านี้โดยตรง
เป็จนกรรมเหล่
ศูนย์กลางศิาลนีปะและวั
วัด ลปะ
และวั
ท�ำให้วาัดงๆเป็ของชุ
นศูนมย์ชน
รวมศิ
ปกรรมต่
เสมือนพิธพีกรรมหรื
ิธภัณฑ์อท้องถิ่น
เป็
นศูนฒย์รนธรรม
วมศิลปกรรมต่
เป็นลเสมื
อนพิพิธาภังๆณฑ์ของชุ
ท้องถิม่นชน
เป็นเป็ที่ปนระกอบพิ
เป็บนริทีการด้
่ประกอบพิ
ธีกอัรรมหรื
ธีกกรรม
เป็ส่นวเรืนผลที
่องผู่เกกิพัดกันบกัรับฐ ชีเป็วนิตเรืของทุ
ให้
านพิธีกรรม
นเป็นเรือ่อให้
งผูกบพัรินกกัารด้
บชีวาิตนพิ
ของทุ
คนในชุอัมนชน
่อง กคน
ในชุมชน มส่พัวนนผลที
ดกับรัฐ ประชาชนเข้
เป็นเรื่องของความสั
พันยธ์นระหว่
างประเทศ
ประชาชนเข้
ของความสั
ธ์ระหว่่าเกิงประเทศ
าใจความเป็นมอาเซี
เข้าใจวิ
ถีชีวิต ขนบธรรมเนี
ยม าใจ
ความเป็ขนองแต่
อาเซีลยะชาติ
น เข้าและในอนาคตจะมี
ใจวิถชี วี ติ ขนบธรรมเนี
ของแต่
ประเพณี
การเปิยดมประเพณี
ด่านถาวรในต
าบลบ้ลาะชาติ
นฮวก และในอนาคตจะมี
ชายแดนระหว่าง การ
ดด่ดาพะเยา
นถาวรในต�
ำบลบ้านฮวก
ชายแดนระหว่
างจังหวัดพะเยา
ประเทศไทย
รี
จัเปิงหวั
ประเทศไทย
กับ แขวงไชยบุ
รี ประเทศสาธารณรั
ฐ ประชาชนลาว
ส่ งผลต่กัอบสัแขวงไชยบุ
งคม
ประเทศสาธารณรั
ประชาชนลาว
ส่งผลต่อาสังชาติ
งคม โดยศู
เศรษฐกิ
การเมื
และศิ
ลปวัฒนธรรม
เศรษฐกิ
จ การเมื อ งฐและศิ
ล ปวั ฒ นธรรมระหว่
น ย์ กจารเรี
ย นรูอ้ พงระพุ
ท ธศาสนา
ศิระหว่
ลปวัฒานธรรมสู
่อาเซียนนย์จะเป็
ยนรู้แทละสถานที
่ยวในอนาคต
งชาติ โดยศู
การเรีนแหล่
ยนรูง้พเรีระพุ
ธศาสนา่ท่อศิงเที
ลปวั
ฒนธรรมสู่อาเซียน จะเป็นแหล่งเรียน
รู้และสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต
แผนภาพที่ 4.3 สรุปโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมสู่อาเซียน

แผนภาพที่ 4.3 สรุปโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมสู่อาเซียน
การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์
ผู้นาท้องถิ่น พระนิสิต



การเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ทางสังคม
การเสริมสร้างการเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาเซียน

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
พระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่อาเซียน

การเรียนรู้ของท้องถิ่นด้าน
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ระนิสติ
การเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาในระดับ
พื้นที่สู่อาเซียน
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ภาพโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่อาเซียน
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4.3 จังหวัดล�ำพูน : ศีล 5 สุขภาวะทางสังคมและการเรียนรู้เพื่อวิถี 4 ครูบา

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการสนับสนุน
ของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในจังหวัดล�ำพูน ได้ดำ� เนินการ 1 โครงการ
ได้แก่
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดล�ำพูน
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนารูปแบบเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดล�ำพูน มีวัตถุประสงค์รอง 2 ประการ คือ 1) เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาภายใต้การขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5
จังหวัดล�ำพูน 2) เพื่อพัฒนาบทบาทของคณะสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดล�ำพูน มุ่งเน้นการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม (ศีล 5)
ของคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม โดยการ
บูรณาการแนวคิดทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนา
บทบาทของคณะสงฆ์ ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธ
ศาสนา รวมทั้งการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคประชาชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของจังหวัดล�ำพูนตามแนว
พระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดล�ำพูน ได้มุ่งเป้าการขับเคลื่อนการส่งเสริมหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 และการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ 8 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเมืองล�ำพูน อ�ำเภอ
แม่ทา อ�ำเภอบ้านธิ อ�ำเภอป่าซาง อ�ำเภอทุ่งหัวช้าง อ�ำเภอบ้านโฮ่ง อ�ำเภอลี้ และ อ�ำเภอ
เวียงหนองล่อง โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนน�ำ และมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ และ
การเสริมสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
3. พืน้ ทีด่ ำ� เนินการ อ�ำเภอเมืองล�ำพูน อ�ำเภอแม่ทา อ�ำเภอบ้านธิ อ�ำเภอป่าซาง อ�ำเภอ
ทุ่งหัวช้าง อ�ำเภอบ้านโฮ่ง อ�ำเภอลี้ และอ�ำเภอเวียงหนองล่อง พระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมจ�ำนวน 261 รูป/คน จาก 167 วัด
4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา กิจกรรม
ดังกล่าวเป็นการอบรมพัฒนาชุดความรูแ้ ละศักยภาพพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะตามแนว
พระพุทธศาสนาเพือ่ ขับเคลือ่ นงานในลักษณะของสุขภาวะเชิงพุทธสัญจร โดยได้นมิ นต์พระสงฆ์
ตัวแทนในอ�ำเภอต่างๆ ของจังหวัดล�ำพูน มารับฟังการบรรยายถวายความรู้และจัดการระดม
ความคิดเห็นเพือ่ สร้างเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กบั ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ผ่านกระบวนการ
ศึกษาข้อมูลด้านสุขภาวะของพระสงฆ์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิเคราะห์ปัญหาและ
แนวทางการท�ำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสังเคราะห์เพื่อให้เกิดเป็นยุทธศาสตร์ในเรื่อง
บทบาทของพระสงฆ์กบั การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา ภายใต้
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การขับเคลือ่ นงานหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5 นอกจากนี้ ยังค้นหาข้อมูลความรูเ้ กีย่ วกับแนวคิด หลักธรรม
ทางพระพุ ท ธศาสนากั บ ศาสตร์ ส มั ย ใหม่ เพื่ อ น� ำ มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการพั ฒ นาบุ ค คลและ
สังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
บุคคล ชุมชน องค์กรคณะสงฆ์และภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดล�ำพูน โดยการศึกษาภาคสนาม
จากการลงมือปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5
และโครงการชวนคนนอนวัดและกิจกรรมตลาดนัดศีล 5 กิจกรรมสัมมนาวิชาการด้านพระพุทธ
ศาสนาซึ่งมีรูปแบบการถอดชุดความรู้ลักษณะการประชุมกลุ่มย่อย ร่วมกับพระสงฆ์ เจ้าคณะ
พระสังฆาธิการ พระนักพัฒนา นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา แกนน�ำชุมชน องค์กร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน มีกระบวนการท�ำงานเชิงบูรณา
การกับเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ในสังคมเป็นการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะต่อชุมชน โดยใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา การลงมือปฏิบัติ
ร่วมกับพระสงฆ์ ผูน้ ำ� ชุมชน ตัวแทนองค์กรหน่วยงาน กับการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
โดยจังหวัดล�ำพูนได้ให้ความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมด้านการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน
ระหว่างหน่วยงานองค์กรภาครัฐเอกชน คณะสงฆ์จงั หวัดล�ำพูน และคนในชุมชม ซึง่ ได้นำ� ประเด็น
ของการส่งเสริมสุขภาวะองค์ความเป็นนโยบายการพัฒนาระดับจังหวัด และคณะสงฆ์ได้ผนึก
ก�ำลังแกนพระสงฆ์น�ำโดยประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล ใน 8 อ�ำเภอ ของจังหวัด
ล�ำพูน ได้จดั กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมด้านสุขภาวะของคนในชุมชน การขับเคลือ่ นด้านการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และประชาชน ได้ขับเคลื่อนภาย
ใต้ศูนย์ประสานงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน ซึ่งได้
ข้อมูลภาพรวมถึงปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อน ได้แก่ บุคลากร (พระสงฆ์แกนน�ำ) มีจ�ำนวน
น้อย งบประมาณจ�ำนวนน้อย การมีสว่ นร่วมของเครือข่าย ความร่วมมือของคณะสงฆ์ทงั้ จังหวัด
และขาดองค์ความรู้ ทัง้ ยังได้ฐานข้อมูลเกีย่ วกับสุขภาวะของพระสงฆ์เชิงคุณภาพด้านสุขภาพกาย
ทีพ่ ระสงฆ์จำ� นวนมากประสบปัญหาจึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องได้รบั การส่งเสริมและหาแนวทางร่วมกัน
5. ผลลัพธ์ของโครงการ ผลการด�ำเนินกิจกรรมได้เกิดพื้นที่ท�ำงานด้านการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว โดยได้รับความร่วม
มือจากคณะสงฆ์ หน่วยงาน และประชาชน ในการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
งานสู่ชุมชนในพื้นที่ 8 อ�ำเภอ ได้แก่ ชุมชนบ้านทาปลาดุก อ�ำเภอแม่ทา ชุมชนบ้านทุ่งข้าวหาง
อ�ำเภอทุ่งหัวช้าง ชุมชนบ้านดงหลวง อ�ำเภอเวียงหนองล่อง ชุมชนบ้านปากกอง อ�ำเภอบ้านธิ
ชุมชนบ้านหนองเรือ อ�ำเภอเมืองล�ำพูน ชุมชนบ้านปางส้าน อ�ำเภอลี้ ชุมชนบ้านป่าพลู อ�ำเภอ
บ้านโฮ่ง และชุมชนบ้านกองงาม อ�ำเภอป่าซาง โดยชุมชนน�ำร่องทั้ง 8 พื้นที่ ได้น�ำแนวคิด
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การเสริมสร้างสุขภาวะและเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ โดยบูรณาการกับ
โครงการตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่ให้
พระสอนศีลธรรมแต่ละรูปได้ด�ำเนินการบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะในโรงเรียน โครงการจิต
อาสาพัฒนาสังคม ให้พระนิสติ ได้ลงมือปฏิบตั เิ พือ่ ส่งเสริมสุขภาวะในชุมชนโครงการธรรมสัญจร
พัฒนาจิตใจ ให้พระนิสติ ได้ดำ� เนินการเผยแผ่พระศาสนา และการเชิญชวนชุมชนได้ปฏิบตั ธิ รรม
การท�ำงานอย่างเป็นเครือข่ายในจังหวัดล�ำพูน
ผลจากการจัดท�ำโครงการ เกิดเป็นองค์ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาวะเพื่อให้เกิดเป็น
แนวปฏิบัติของพระสงฆ์ และชาวบ้านหรือผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดล�ำพูน นอกจากนี้
ยังเกิดนโยบายคณะสงฆ์ในเรือ่ งการส่งเสริมสุขภาวะโดยใช้วธิ กี ารการขับเคลือ่ นงานตามแนวทาง
หมู่บ้านรักษา 5 ส่งเสริมการท�ำงานเชิงเครือข่ายของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดขึ้นในระดับ
จังหวัด จนน�ำไปสู่การได้ชุดข้อเกี่ยวกับปัญหาทางกายภาพของพระสงฆ์และประชาชน โดยมี
พระสงฆ์ทำ� หน้าทีเ่ ป็นผูถ้ า่ ยทอดองค์ความรูท้ สี่ ำ� คัญ โดยมีการน�ำวิถคี ำ� สอนของครูบาในจังหวัด
ล�ำพูน (ครูบาศรีวิชัย ครูบาพรหมา ครูบาขาวปี ครูชัยวงศา) มาเป็นแนวทางการพัฒนาสังคม
การขยายเครือข่าย การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
จังหวัดล�ำพูน ได้ร่วมมือกับเครือข่ายได้แก่ เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาจังหวัดล�ำพูน เครือข่าย
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เครือข่ายพระนิสิตจิตอาสา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เครือข่าย
สถาบันวิจยั หริภญ
ุ ชัย (สกว.) เครือข่ายแกนน�ำชุมชนด้านสุขภาวะจังหวัดล�ำพูน เครือข่ายเหล่านีไ้ ด้
ประสานงานกับวิทยาลัยสงฆ์ลำ� พูน ในการเสริมสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา
การขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ท�ำให้เกิดการยกระดับของพระสงฆ์จังหวัด
ล�ำพูนในประเด็นของการสร้างแกนน�ำเพื่อขยายเครือข่ายการพัฒนา การบูรณาการนโยบาย
คณะสงฆ์ในการด�ำเนินงาน กระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชน การมีสว่ นร่วมกับองค์ภาคีเครือข่าย
และการสร้างศาสนทายาทพระสงฆ์นักพัฒนา การขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
ในการศึกษาวิจัย ท�ำให้เกิดชุมชนตัวอย่างของการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนา 8 ชุมชน/อ�ำเภอ ในจังหวัดล�ำพูน ซึง่ เป็นชุมชนทีม่ นี วัตกรรมเพือ่ การบูรณาการ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่การด�ำเนินงาน และด�ำเนินการขยายกิจกรรมสู่การปฏิบัติใน
แต่ละชุมชนต�ำบลอุโมงค์ กระบวนการด�ำเนินงานในการศึกษาวิจัยของการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดล�ำพูน ได้น�ำหลักพุทธธรรมบูรณาการกับการ
ขับเคลือ่ นโครงการและกิจกรรม ซึง่ เกิดผลลัพธ์ตอ่ การยกระดับการขับเคลือ่ นของคณะสงฆ์และ
ภาคีเครือข่าย จึงเกิด 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาพระสงฆ์นกั พัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างศาสนทายาทแกนน�ำพระสงฆ์นักพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
เครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยพัฒนาและติดตามประเมินผล
เพือ่ การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดล�ำพูนให้เข้มแข็งต่อไป
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ภาพโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
จังหวัดล�ำพูน

การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 145

4.4 จังหวัดล�ำปาง : สุขภาวะสร้างได้ด้วยพลังของชุมชนและศีลธรรม

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการสนับสนุน
ของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในจังหวัดล�ำปาง ได้ดำ� เนินการ 1 โครงการ
ได้แก่
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดล�ำปาง
2. วั ต ถุ ป ระสงค์ โ ครงการ เป็ น โครงการที่ มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นากิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า ง
แนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดล�ำปาง โดยการท�ำงานของส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาร่วมกันหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนและพระสงฆ์ในจังหวัดล�ำปาง
โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง เป็นหน่วยงานให้การ
ประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อน ให้การสนับสนุนด้านด้านองค์ความรู้ การจัดกิจกรรม
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา ภายใต้วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ
การขับเคลื่อนงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 การเสริมสร้างสุขภาวะแก่พระสงฆ์และชุมชน และ
การตอบสนองความต้องการของคณะสงฆ์จังหวัดล�ำปางเพื่อให้ผลการท�ำงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ผู้จัดท�ำโครงการจึงต้องขับเคลื่อนงานโดยเน้นการสร้างเครือข่าย โดยประสาน
งานกับพระสงฆ์หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การสร้างแกนน�ำทีม่ อี งค์ความรูด้ า้ นสุขภาวะตามแนว
พระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดต่อยังพื้นที่ของตนเอง และสร้างพระสงฆ์ต้นแบบ
ที่มีองค์ความรู้ในด้านดังกล่าวให้เกิดขึ้นในพื้นที่
3. พื้นที่ด�ำเนินการ ได้แก่ อ�ำเภอเมืองล�ำปาง อ�ำเภอเมืองปาน อ�ำเภอแจ้ห่ม อ�ำเภอ
วังเหนือ อ�ำเภองาว อ�ำเภอแม่เมาะ อ�ำเภอแม่ทะ อ�ำเภอเกาะคา อ�ำเภอห้างฉัตร อ�ำเภอเสริมงาม
อ�ำเภอสบปราบ อ�ำเภอเถิน และอ�ำเภอแม่พริก จังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน 712 วัด
4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา โดย
พระสงฆ์คณะท�ำงานด้านการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้ด�ำเนินการตามนโยบายของ
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมีด�ำริที่จะ
เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสขุ มีความสามัคคี
กลมเกลียวกัน โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน�ำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวัน อีกทั้งยังเป็นผลที่น�ำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา โดยพระสังฆาธิการได้น�ำแนวคิดตามหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
ปรับการอยู่ การกิน การบริโภคที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่สุขภาพ ท�ำให้ขาดความสมดุล
ทางธรรมชาติ การสูญเสียมิตรภาพทางสังคม และการมีน�้ำใจและความเผื่อแผ่ที่มีน้อยลง
โดยพระสงฆ์ได้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ชุมชนในการประกอบพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนาในการสร้าง
หลักการปฏิบตั ใิ นการขับเคลือ่ นเรือ่ งศีลพร้อมกับการเสริมสร้างสุขภาวะในชุมชน เช่น การงดเว้น
จากการจุดธูปในพิธีงานศพ การลดอาหารหวาน เค็ม ในงานบุญต่างๆ การงดเว้นการกินเนื้อดิบ
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ซึ่งหากพิจารณาตามหลักศีล 5 เป็นการสร้างหลักประกันชีวิตตนเอง ที่มองเห็นถึงผลกระทบ
ที่เกิดจากความมั่นคงต่อตนเองและครอบครัว ต่อชุมชนและต่อเศรษฐกิจ ต่อการเมืองการ
ปกครอง ต่อวัฒนธรรมและประเพณี และต่อคุณธรรมและจริยธรรม เพราะศีลย่อมพื้นฐาน
แห่งการสร้างความดี งดเว้นความชั่วร้าย และเป็นเครื่องเกื้อกูลให้มนุษย์มีจิตใจเต็มเปี่ยมด้วย
เมตตา กรุณา เมตตา และอุเบกขาต่อกันและกัน น�ำไปสู่ประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่น
พระสงฆ์และคณะท�ำงานได้มกี ารปฏิบตั ศิ าสนกิจในการขับเคลือ่ นเรือ่ งศีลและเสริมสร้าง
สุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา มีเป้าหมายเพื่อให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตน�ำไปสู่การพัฒนา
ทั้งร่างกายและจิตใจ ฉะนั้น กลุ่มพระสงฆ์ได้น�ำแนวคิดเชิงอุดมคติสู่การปฏิบัติ โดยตระหนักถึง
บทบาทและสถานะภาพตน ในฐานะผู้น�ำชุมชนที่คอยให้การอบรมสั่งสอนตักเตือนพุทธอุบาสก
อุบาสิกาให้ด�ำรงอยู่ในสัมมาทิฐิ พร้อมกันนั้นยังเพียรพยายามพัฒนาชุมชนให้มีความเข้ม
แข็ง ท�ำให้เกิดความเจริญขึ้นทั้งด้านทางกายและใจ ปลูกฝังเรื่องศีล สร้างคุณธรรมจริยธรรม
มี ค วามรั ก ความสามั ค คี ใ นหมู ่ ค ณะอั น เกิ ด จากกิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ รู ้ แ ละเรี ย นรู ้ เ พื่ อ น� ำ ไปใช้
ในการด�ำเนินชีวิตจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีในท้องถิ่นตนเอง โดยพระสงฆ์เองได้น�ำสาระทางธรรม
คือ หลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนาที่เน้นสติระลึกถึงคุณค่าแท้จริง ในการอยู่ร่วมกันในสังคม
และการด�ำรงชีพให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นการอยู่ การกิน และการด�ำเนินชีวิต
ให้ปลอดภัยจากโรคร้ายเพื่อประโยชน์สุขให้แก่ตนเอง ผู้อื่น ไม่พยาบาทเบียดเบียนกันและกัน
ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนกันระหว่างบุคคลกับธรรมชาติ ปลูกฝังจิตส�ำนึกให้มีประพฤติ
ที่ถูกต้อง (สัมมาทิฐิ) เพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5. ผลลัพธ์ของโครงการ ผลจากการด�ำเนินการดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบกระทบอยู่
3 ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับชุมชน และระดับเครือข่าย ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากกระบวนการ
เรียนรู้ในหลักธรรมแห่งความเจริญ คือ สัปปุริสสังเสวะ การคบหาสัตบุรุษผู้รู้ สัทธัมมัสสวนะ
การฟังพระสัทธรรมอันเป็นสาระแห่งชีวิตในการด�ำรงชีวิต โยนิโสมนสิการ การพิจารณา
ไตร่ตรองโดยแยบคาย ธัมมานุธัมมปฏิบัติ การปฏิบัติตามหลักสัทธรรมที่ถูกต้อง เมื่อชุมชนได้
เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการเรียนรูอ้ ย่างมีเหตุผล เกิดศรัทธาความเชือ่ ในสิง่ ก�ำลังปฏิบตั อิ ยู่ (ศรัทธา)
น�ำสิ่งนั้นมาสู่การวางรูปแบบวิถีชีวิตเพื่อปฏิบัติตาม (ศีล) จากการได้ยินได้ฟัง ได้ศึกษา ได้ฝึก
ปฏิบัติ (สุตะ) และพร้อมที่จะท�ำงานเพื่อทุกอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ รู้จักการเสียสละ
ทั้งก�ำลังกาย ก�ำลังปัญญา (จาคะ) เพื่อจะแก้ไขต้นตออันเป็นสาเหตุแห่งปัญหาภายในชุมชน
(ปัญญา) โดยอาศัยสติสัมปชัญญะความระลึกคุณค่าสิ่งที่เข้ามากระทบผ่านกระบวนการเรียนรู้
ทั้งการยินได้ฟัง การจ�ำได้หมายรู้ แยกแยะคุณค่าแท้และคุณค่าเทียม น�ำไปสู่ความประพฤติ
เพือ่ พัฒนากาย (กายภาวนา) เช่น พฤติกรรมการลดอาหารหวาน เค็ม มัน เครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่มปี ระโยชน์
ต่อการเจริญเติบโตทางร่างกายลดลง พัฒนาศีล (สีลภาวนา) ความประพฤติอันเป็นแบบอย่าง
อันดีงามเมื่อชุมชนได้เข้าใจในกิจกรรมที่ทรงคุณค่าและได้จัดวางเป็นรูปแบบวิถีชีวิตใหม่
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ที่เหมาะสมตามกาลเวลาและสถานที่ พัฒนาจิต(จิตตภาวนา) มีจิตใจผ่องใสเบิกบานกับ
สิง่ ทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ เพือ่ ขจัดกิเลสอกุศลธรรมสิง่ เศร้าหมองให้จติ ใจตกเป็นทาสของตัณหาความอยาก
พัฒนาปัญญา(ปัญญาภาวนา) ความเข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงแห่งการบริโภค(สัมมาทิฏฐิ)
ซึ่งภาวนา 4 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับหลักทฤษฏี KAP ที่ว่าทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การอยูก่ ารกิน (Knowledge) เกิดทัศนะคติจากการรับรูแ้ ละเรียนรู้ (Attitude) และปรับเปลีย่ น
พฤติ ก รรมการด� ำ รงชี วิ ต (Practice) ฯลฯ และหั น มาฟื ้ น ฟู ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการอยู ่
การกิน การดูแลรักษาสุขภาพ รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพราะการกระท�ำของบุคคล
แต่ละคนจะส่งผลต่อชุมชน เครือข่ายต่อไป
ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาชุมชนได้หันมาประพฤติปฏิบัติตามหลัก
ศีล 5 ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการดูแลรักษาสุขภาพ เพราะศีลเป็นสิ่งส�ำคัญในการสร้าง
หลักประกันชีวิตทั้งต่อบุคคลและครอบครัว ชุมชนและสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
วัฒนธรรมประเพณีและคุณธรรมจริยธรรม เพราะศีลถือได้วา่ หลักธรรมพืน้ ฐานในการด�ำเนินชีวติ
ในการอยูร่ ว่ มกันของคนในสังคม อีกทัง้ ยังมีความสัมพันธ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะให้แก่บคุ คล
ชุมชนและสังคม การปลูกฝังความรู้ สร้างความเห็นที่ถูกต้อง จากการศึกษาพบว่ามีปัจจัยที่มี
ต่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาอยู่ 2 อย่าง คือ
1) ปัจจัยภายใน อันเกิดจากตัวบุคคลในการท�ำงานไม่ว่าจะเป็นด้านบุคคล งบประมาณ
ระยะเวลาและเครือข่าย
2) ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยทางอ้อมต่อการจัดกิจกรรมทั้งวิถีชีวิต ชุมชน สภาพ
แวดล้อม สื่อมวลชน ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไขที่ท�ำให้งานประสบความส�ำเร็จและเหลว คือ
ภาวะผูน้ ำ� การมีสว่ นร่วมของชุมชน สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม วิถกี ารด�ำเนินชีวติ ความต่อเนือ่ ง
งบประมาณ ท่าทีของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชนและสื่อมวลชน เงื่อนไขดังกล่าวย่อมส่งผล
ต่อพระสงฆ์และชุมชน เพราะฉะนัน้ การพัฒนาชุมชนต้องขจัดจุดทีเ่ ป็นอุปสรรคขัดต่อการปฏิบตั ิ
งาน และเร่งส่งเสริมส่วนทีด่ ใี ห้มศี กั ยภาพเพิม่ มากยิง่ ขึน้ พัฒนาให้เป็นรูปแบบทีส่ มบูรณ์แก่สงั คม
และประเทศชาติ เพื่อให้เป็นพัฒนาที่ถาวรมั่งคงต่อชีวิตและจิตใจอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ทางโครงการได้ผลักดันให้งานด้านสุขภาวะและการขับเคลือ่ นงานด้านหมูบ่ า้ น
รักษาศีล 5 ให้กลายเป็นนโยบายในระดับจังหวัด มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนที่มาจาก
ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในหลายพืน้ ที่ อาทิ พืน้ ทีอ่ ำ� เภอเมือง อ�ำเภอ
ห้างฉัตร อ�ำเภอแม่ทะ อ�ำเภอเกาะคา อ�ำเภองาว อ�ำเภอแม่เมาะ อ�ำเภอแจ้ห่ม อ�ำเภอวังเหนือ
อ�ำเภอแม่พริก และอ�ำเภอสบปราบ หลังจากนั้นน�ำผลที่ได้มาสังเคราะห์และสร้างเป็นคู่มือ
ในการขับเคลื่อนงานด้านการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
จัดกิจกรรมและลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางสังคมต่อไป
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แผนภาพที
4.4 สรุสรุปปโครงการเสริ
โครงการเสริมสร้
มสร้
ขภาวะและการเรี
้ตามแนวพระพุ
ทธศาสนาล�
แผนภาพที ่ 4.4
างสุางสุ
ขภาวะและการเรี
ยนรูย้ตนรู
ามแนวพระพุ
ทธศาสนาล
าปาง ำปาง
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาวะ
ของคณะสงฆ์ในจังหวัดลาปาง
ศึกษาวิธีการ แนวทางการเสริมสร้าง
สุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ ต ามแนว
พร ะ พุ ท ธศ า ส น า จั ง ห วั ด ล า ป า ง
SWOT สัมภาษณ์เชิงลึก/พื้นที่จริง
องค์ ความรู้ท างพุทธศาสนา แนวคิ ด
ทฤษฎี กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตาม
แนวพระพุทธศาสนา

การเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพุทธ
1) กระบวนการเสริม สร้ างสุ ข
ภาวะและการเรี ยนรู้ต ามแนว
พุทธจังหวัดลาปาง
2) ผลของการเสริ ม สร้ า งสุ ข
ภาวะและการเรี ยนรู้ต ามแนว
พุทธจังหวัดลาปาง
3) วิ เ คร าะ ห์ แ นวทางกา ร
เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการ
เรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
จังหวัดลาปาง

- ได้แนวทางการจัดการ
การเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนว
พุทธจังหวัดลาปาง
- พระสงฆ์มีความพร้อม
ในการเผยแผ่หลักพุทธ
ธรรม และปราศจาก
โรคภัย
- เกิดเครือข่ายในการ
การเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนว
พุทธจังหวัดลาปาง

การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 149

4.5 จังหวัดแพร่ : การเสริมสร้างสุขภาพจิตใจด้วยการปฏิบัติตนในวิถีธรรม

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการสนับสนุน
ของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในจังหวัดแพร่ ได้ด�ำเนินการ 2 โครงการ
ได้แก่
1. โครงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
ของคณะสงฆ์จังหวัดแพร่
2. วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ พัฒนารูปแบบเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนว
พระพุทธศาสนาจังหวัดล�ำพูน เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
ภายใต้การขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 และเพื่อพัฒนาบทบาทของคณะสงฆ์ในการเสริม
สร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ โดยมุ่งเน้นการศึกษา การ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม (ศีล 5) ของคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ของสังคม โดยการบูรณาการแนวคิดทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ การพัฒนาบทบาทของคณะสงฆ์ ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา รวมทั้งการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ของจังหวัดล�ำพูนตามแนวพระพุทธศาสนา ผ่านกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมุ่งเป้า
การขับเคลื่อนการส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล 5
3. พืน้ ทีด่ ำ� เนินการ อ�ำเภอเมืองแพร่ อ�ำเภอสูงเม่น อ�ำเภอสอง อ�ำเภอร้องกวาง อ�ำเภอลอง
อ�ำเภอเด่นชัย อ�ำเภอวังชิ้น และอ�ำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ จ�ำนวน 359 รูป/คน 154 วัด
4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา โครงการ
ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการด�ำเนินการขับเคลื่อนงานหมู่บ้าน
ศีล 5 ของคณะสงฆ์ในจังหวัดแพร่ ทางคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ได้ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ
พร้อมทั้งเครือข่ายการท�ำงานที่ให้ความร่วมมือเรื่องการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี โดยในจังหวัดแพร่นั้นได้ด�ำเนินประชุมและมอบนโยบาย
ในการด�ำเนินขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้กับเจ้าคณะอ�ำเภอ และเจ้าคณะต�ำบลตามล�ำดับ
และมาจนถึงระดับพระสังฆาธิการในระดับเจ้าอาวาสเพื่อดูแลการด�ำเนินการ การติดตาม
ตรวจสอบผลการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในรูปแบบการประชุมพระสังฆาธิการในระดับ
จังหวัด ระดับอ�ำเภอ ระดับต�ำบลและเจ้าอาวาส เพื่อด�ำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5
อย่างต่อเนื่องท�ำให้โครงการรักษาศีลด�ำเนินไปด้วยดี นอกจากนั้นทางเจ้าคณะอ�ำเภอยังได้ลง
พื้นที่เพื่อติดตามและสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5
อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจให้กับฝ่ายปฏิบัติการในระดับเจ้าอาวาสและผู้น�ำท้องที่
ทั้งที่เป็นผู้ใหญ่บ้านและก�ำนันในท้องที่ต�ำบลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องท�ำให้การขับเคลื่อนด�ำเนิน
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ไปอย่างราบรื่นจนท�ำให้มีประชาชนจังหวัดแพร่ที่นับถือพระพุทธศาสนาเข้าร่วมโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ร้อยละ 84 ของประชากร โดยมีกระบวนการด�ำเนินการในรูปแบบของวงจร
การบริหารงานคุณภาพ PDCA (Deming Cycle) ดังนี้
1. P (Plan) คือ ขั้นตอนการวางแผน คณะสงฆ์ในจังหวัดแพร่ และส่วนราชการ
โดยการน�ำของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายอ�ำเภอเมืองแพร่ อ�ำเภอสูงเม่น อ�ำเภอสอง อ�ำเภอ
ร้องกวาง อ�ำเภอลอง อ�ำเภอเด่นชัย อ�ำเภอวังชิ้น และอ�ำเภอหนองม่วงไข่ ได้ด�ำเนินการ
งานแผนงานเพื่อเลือกปัญหาและก�ำหนดเป้าหมาย ในการแก้ปัญหา และวางแผนแก้ปัญหา
โดยได้ท�ำการจัดท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการแพร่รักษาศีล 5 บ้านน่าอยู่ หมู่เฮาสุขใจ
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 ณ ศาลาพุทธศาสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
ต�ำบลในเวียง อ�ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเป็นเบื้องต้น
ในการด�ำเนินงานโครงการรูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 ของคณะสงฆ์
ในจังหวัดแพร่ เพื่อประโยชน์ในการถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติรูปแบบบูรณาการกับทุก
ภาคส่วน เพื่อเกื้อกูลประโยชน์และความผาสุกแก่ประชาชนทุก ๆ ภาคส่วนให้บรรลุตาม
เป้าหมายของโครงการที่ได้ก�ำหนดเอาไว้ซึ่งหน่วยงานทั้งคณะสงฆ์และส่วนราชการ เอกชน
สถานศึกษาในเขตจังหวัดแพร่ต่างพร้อมใจกันรวมพลังเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนหมู่บ้าน
ศีล 5 ในทุกหน่วยงาน โดยมีแม่งานคณะคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ และส่วนราชการจังหวัดแพร่
เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง ถือได้ว่าเป็นวัดน�ำร่องต้นแบบ
ในการรณรงค์และท�ำการขับเคลื่อนศีล 5 ได้จัดท�ำกิจกรรมการปฏิบัติตามศีล 5 มาตามล�ำดับ
2. (Do) คือ การน�ำไปปฏิบัติตามแผนงานโดยได้รับความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน
ทุกภาคส่วน โดยคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ ร่วมกับส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ได้จัด
ประชุมชี้แจงโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กับคณะสงฆ์ทุกระดับตั้งแต่ระดับ
เจ้าอาวาส เจ้าคณะต�ำบล เจ้าคณะอ�ำเภอและระดับเจ้าคณะจังหวัด และส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อท�ำความเข้าใจในกระบวนการด�ำเนินการจัดการขับเคลื่อนศีล 5 ในทุกระดับ ดังนี้
		 1. ระยะทีห่ นึง่ โดยจากการด�ำเนินการขับเคลือ่ นในระยะแรกจะท�ำการชีแ้ จงท�ำความ
เข้าใจในการขับเคลื่อนในทุกระดับภาคส่วนทั้งคณะสงฆ์ในจังหวัดแพร่ ส่วนราชการ และ
ภาคเอกชนต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนศีล 5
ให้ประสบผลส�ำเร็จ
		 2. ระยะที่สอง ท�ำการส�ำรวจในเชิงปริมาณโดยในแต่ละหมู่บ้านโดยความร่วมมือ
จากส่วนราชการในระดับอ�ำเภอทุกอ�ำเภอจะมอบนโยบายการขับเคลื่อนศีล 5 ให้กับก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้านทุกต�ำบลและหมู่บ้านได้ท�ำการสมัครในโครงการหมูบ้านรักษาศีล 5 ทุกหมู่บ้าน
และท�ำการสมัครเข้าร่วมในโครงการขับเคลื่อนศีล 5 ในครอบคลุมทุกครอบครัวที่เป็นชาวพุทธ
ได้ท�ำการกรอกในใบสมัครเข้าร่วมรักษาศีล 5 ที่เป็นสมาชิกของทุกครอบครัวทุกคนที่มีรายชื่อ
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อยู่ในส�ำเนาทะเบียนบ้าน และหลังจากได้ท�ำการกรอกใบสมัครครบแล้วก็จะน�ำใบสมัครนั้น
มาท�ำการคีย์ (key) ลงในข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เว็บไซด์ www.sila.com ซึ่งเป็นข้อมูลสถิติ
ของการสมัครเข้าร่วมการรักษาศีล 5 ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย โดยจังหวัดแพร่นั้นได้ท�ำ
การสมัครไปแล้วในทุกอ�ำเภอ โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละอ�ำเภอจากสถิตปิ ี พุทธศักราช 2557
ถึง 2559 นั้น รวมทั้งสิ้นร้อยละ 84 และแยกเป็นระดับอ�ำเภอนั้น พบว่า 1.อ�ำเภอเมืองแพร่
มียอดสมัคร 80% 2.อ�ำเภอสูงเม่น มียอดสมัคร 80% 3.อ�ำเภอลอง มียอดสมัค 83%
4.อ�ำเภอสอง มียอดสมัคร 83% 5.อ�ำเภอร้องกวาง มียอดสมัคร 82% 6.อ�ำเภอวังชิ้น
มียอดสมัคร 84% 7.อ�ำเภอเด่นชัย มียอดสมัคร 85% และ 8.อ�ำเภอหนองม่วงไข่ มียอดสมัคร
90% ดังแสดงตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงยอดผู้สมัครโครงการรักษาศีล 5 จังหวัดแพร่
ที่

จังหวัด

อ�ำเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8

แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่

เมืองแพร่
สูงเม่น
ลอง
สอง
ร้องกวาง
วังชิ้น
เด่นชัย
หนองม่วงไข่

จ�ำนวนสมาชิก
ศีล 5
94,301
60,307
45,560
42,083
40,380
38,969
30,711
16,203
375,627

% เทียบ
ประชากร
80%
80%
83%
83%
82%
84%
85%
90%
84%

จ�ำนวน
ประชากร
119,262
76,206
55,404
50,932
49,696
46,561
36,242
18,043
452,346

ที่มา www. sila5.com/report/index/getRank6/var/v2p234s214s294y2 สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2559

2. ระยะที่สาม ท�ำการด�ำเนินการในเชิงคุณภาพคือให้แต่ละหมู่บ้านไปด�ำเนินการ
ในโครงการรักษาศีล 5 ให้เป็นรูปธรรม โดยมีวตั ผูใ้ หญ่ ก�ำนัน เป็นผูข้ บั เคลือ่ นให้ประสบผลส�ำเร็จ
ซึ่งในจังหวัดแพร่ได้ด�ำเนินการขับเคลื่อนอย่างได้ผล
3. Check คือ การตรวจสอบ หลักการในการตรวจสอบการท�ำงานในโครงการขับเคลือ่ น
ศีล 5 ของจังหวัดแพร่นนั้ จะมีการตรวจสอบการการด�ำเนินการขับเคลือ่ นศีล 5 อย่างต่อเนือ่ ง เป็น
ล�ำดับตามสายการบังคับบัญชา โดยเริม่ ตัง้ แต่เจ้าคณะภาค 6 ซึง่ ได้รบั การบัญชาจากเจ้าคณะใหญ่
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หนเหนือสั่งการลงมาให้เจ้าคณะจังหวัดในภาคเหนือคือภาค 6 อันประกอบไปด้วย 5 จังหวัด
คือ 1.จังหวัดแพร่ 2.จังหวัดน่าน 3.จังหวัดล�ำปาง 4.จังหวัดพะเยา 4.จังหวัดเชียงราย และ
หลังจากในระดับจังหวัดได้รับทราบแนวนโยบายแล้วก็น�ำมาด�ำเนินการต่อ โดยในจังหวัด
แพร่ นั้ น ได้ ด�ำเนินประชุมและมอบนโยบายในการด� ำ เนิ นขั บเคลื่ อ นหมู ่ บ้ า นรั ก ษาศี ล 5
ให้กับเจ้าคณะอ�ำเภอ และเจ้าคณะต�ำบลตามล�ำดับและมาจนถึงระดับพระสังฆาธิการในระดับ
เจ้าอาวาสเพื่อดูแลการด�ำเนินการ การติดตามตรวจสอบผลการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
ในรูปแบบการประชุมพระสังฆาธิการในระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอ ระดับต�ำบลและเจ้าอาวาส
เพือ่ ด�ำเนินการขับเคลือ่ นหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5 อย่างต่อเนือ่ งท�ำให้โครงการรักษาศีลด�ำเนินไปด้วย
ดี นอกจากนั้นทางเจ้าคณะอ�ำเภอยังได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรค
ในการด�ำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจให้กับฝ่าย
ปฏิบตั กิ ารในระดับเจ้าอาวาสและผูน้ ำ� ท้องทีท่ งั้ ทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่บา้ นและก�ำนันในท้องทีต่ ำ� บลต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่องท�ำให้การขับเคลื่อนด�ำเนินไปอย่างราบรื่น
4. Action คือ การก�ำหนดเป็นมาตรฐานและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โครงการขับเคลื่อน
การรักษาศีล 5 ของจังหวัดแพร่ ได้ด�ำเนินไปตามกรอบและนโยบายของท่านเจ้าประคุณสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก และของ
มหาเถรสมาคม จึงท�ำให้การด�ำเนินงานส�ำเร็จไปด้วยดี ในการท�ำให้โครงการขับเคลื่อนศีล 5
ของจังหวัดแพร่นน้ั ทางจังหวัดแพร่ได้รบั ความเมตตาอย่างสูงยิง่ จากท่านเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
ท่านได้เมตตามาเปิดกิจกรรมและท�ำการตรวจประเมินโครงการการขับเคลื่อนศีล 5 ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในแต่ละอ�ำเภอของจังหวัดแพร่ได้จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการรักษา
ศีล 5 ตั้งแต่ด�ำเนินการในระยะแรกจนถึงระยะที่สาม ทางคณะกรรมตรวจประเมินโครงการ
ดังกล่าวเพื่อให้ได้ตามกรอบมาตรฐานที่ทางนโยบายของคณะสงฆ์ได้ก�ำหนดไว้ ผลการตรวจ
ประเมินท�ำให้กิจกรรมการขับเคลื่อนศีล 5 ได้เห็นจุดบกพร่องและจุดเด่นของตนเอง และเพื่อ
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะสงฆ์ที่ได้ก�ำหนดไว้ และน�ำไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
เหล่านั้นให้เข้ากับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งนับได้ว่าการมาตรวจประเมินในครั้งนี้
น�ำมาซึ่งความช่วยเหลือจากคณะสงฆ์และคณะศรัทธาสาธุชนทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายราชการโดยมี
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มาเป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานโครงการขับเคลื่อนศีล 5
ตลอดจนหน่วยงานส่วนท้องถิน่ หน่วยงานส่วนท้องที่ โรงเรียนในจังหวัดแพร่ ผูบ้ ริหารการศึกษา
นักเรียน และศรัทธาประชาชนต่างให้ความส�ำคัญในกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี
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1. ชื่อโครงการ การบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การพัฒนาองค์ความ
รู้และแนวปฏิบัติของพระสงฆ์และผู้ที่สนใจเข้าบรรพชาอุปสมบทเพื่อเรียนรู้และปฏิบัติธรรม
ถวายเป็นราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการต่อเนือ่ งทีอ่ ยูใ่ นแผนยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5
3. พื้นที่ด�ำเนินการ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง จังหวัดแพร่
4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา โครงการ
ดังกล่าว มีกระบวนการเหมือการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาทั่วไปที่เน้นการบรรพชาอุสมบท
ตามประเพณี แต่การเน้นการให้ความรู้และแนวปฏิบัติแก่พระสงฆ์ผู้บวชใหม่ ให้มีฐานคิดและ
วิธีการเพื่อรักษาตนเองในแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการพระพุทธศาสนา การดูแลสุขภาพ
ของตนเองและชุมชน โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงจากส่วนราชการในหลาย ๆ ส่วน
ไม่วา่ จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยเฉพาะเทศบาลต�ำป่าแดง ซึง่ ถือได้วา่ เป็นแม่งานหลัก
ในการอ�ำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดเตรียมสถานที่ การบริการด้านขนส่งสัมพันธ์
ในด้านต่าง ๆ ส�ำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ทีไ่ ด้ดแู ลเอาใจใส่ในการสนับสนุนการบรรพชา
อุปสมเฉลิมพระเกียรติเป็นประจ�ำทุกปีด้วยดี มีการประชาสัมพันธ์ให้กับกุลบุตรที่มีความ
ประสงค์จะเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ นอกจากนี้ที่ส�ำคัญยังมีพระสังฆาธิการได้ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้การสนับสนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินี้
ให้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
5. ผลลัพธ์ของโครงการ ผลจากวิเคราะห์การด�ำเนินการการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาของโครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดแพร่ สรุปได้ว่าได้มีการด�ำเนินการ
การเสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้ ต ามแนว
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีทั้งสองโครงการ โดยได้ยึดเอานโยบายของเจ้าประคุณสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก และ
มหาเถรสมาคมเป็นหลักตามแนวนโยบายการขับเคลื่อนศีล 5 เป็นหลักชัย โดยมีคณะสงฆ์
เป็นแกนกลางในการประสานงานแบบสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคราชการซึ่งมีท่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในการส่งเสริมและสนับสนุน อีกทั้งมีภาคีเครือข่าย
ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ สถิติ
จังหวัดแพร่ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ภาคเอกชน ห้างร้านต่าง ๆ สถานศึกษาทั้งในระดับมัธยม
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ศึกษาและระดับประถมศึกษา และระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และภาคประชาชน ซึ่งจังหวัดแพร่ได้มีรูปแบบการสร้างเครือข่ายความมือ
ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดแพร่ จึงส่งผลให้
โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดแพร่ และโครงการบรรพชาอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ
2 เมษายน 2559 (โครงการต่อเนื่องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหมู่บ้าน
รักษาศีล 5) ส�ำเร็จเป็นอย่างดี
ภาพโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่
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4.6 จังหวัดน่าน : การเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกธรรม

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการสนับสนุน
ของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในจังหวัดน่าน ได้ด�ำเนินการ 2 โครงการ
ได้แก่
1. โครงการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการของพระสงฆ์จังหวัดน่าน
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพือ่ ศึกษาและพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการของพระสงฆ์
จังหวัดน่าน และเพื่อเสริมสร้างรูปแบบและกระบวนการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์และชุมชน
โดยใช้หลักการทางพระพุทธศาสนา
3. พื้นที่ด�ำเนินการ อ�ำเภอเมืองน่าน อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา โครงการนี้
เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเด็นสุขภาพพระสงฆ์ในจังหวัดน่าน โดยเบื้องต้นทาง
คณะนักวิจัย และคณะสงฆ์ ได้มีการลงพื้นที่ส�ำรวจข้อมูลด้านสุขภาวะและโภชนาการของ
พระสงฆ์ในจังหวัดน่าน ได้ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับสุขภาพพระสงฆ์ รวมทั้งสถานการณ์และ
แนวโน้มในอนาคต โดยข้อมุลสุขภาพพระสงฆ์ในจังหวัดน่านพบว่า คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
รับรู้และเรียนรู้ในด้านสุขภาวะมาในระดับหนึ่งแล้วจากการด�ำเนินงานของสาธารณสุขจังหวัด
ทีจ่ ดั กิจกรรมมาอย่างต่อเนือ่ งโดยครอบคลุมกลุม่ ประชาชนและคณะสงฆ์ทกุ อ�ำเภอ จากการจัด
กิจกรรมของโครงการวิจัย พบว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์จังหวัดน่าน คือ สร้างการเรียนรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาวะและโภชนาการของพระสงฆ์ในจังหวัดน่าน มีพระสงฆ์
ระดับพระสังฆาธิการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้จ�ำนวน 80 รูป ฐานข้อมูลสุขภาวะพระสงฆ์
ในจังหวัดน่านต้นแบบจ�ำนวน 80 วัด จัดท�ำเป้าหมายและแผนการด�ำเนินงานด้านวัดต้นแบบ
สุขภาวะให้กับพระสงฆ์ในจังหวัดน่านและส�ำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาวะพระสงฆ์ โดย
พบว่าพระสงฆ์มีความเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม สิ่งที่ได้รับรู้ข้อมูลจาก
ส�ำนักสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรคที่พบมากที่สุดของพระสงฆ์ขณะนี้ คือ โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน โรคไต มะเร็ง ซึ่งเป็นโรค 1 ใน 10 ของการเจ็บป่วย คณะสงฆ์จังหวัดน่านมี
ความตระหนั ก ตื่ น รู ้ ที่ จ ะต้ อ งได้ ห าช่ อ งทางป้ อ งกั น ภั ย ที่ จ ะเกิ ด ต่ อ สุ ข ภาพพระภิ ก ษุ ส งฆ์
จึงได้ประสานทางส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่
ออกคัดกรองด้านสุขภาพ และจัดอบรมให้ความรู้พระภิกษุสงฆ์ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ส�ำหรับพระสงฆ์เองมีข้อจ�ำกัดด้านวินัยสงฆ์อยู่ หากพระสงฆ์มีความรู้ด้านโภชนาการ ดูแล
ปฏิบัติตน เชื่อว่าพระสงฆ์จะต้องมีสุขภาวะ คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถช่วยเผยแผ่ให้พุทธศาสนา
แก่ศรัทธาญาติโยมได้อีกล�ำดับหนึ่ง
นอกจากการด�ำเนินของโครงการที่ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
แล้ว คณะสงฆ์และภาคที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการตามโครงการ “คนน่าน.. จัดการตนเอง” เพื่อ
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ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบสุขภาวะ
ของประชาชน ทั้งด้านกาย จิต สังคม และปัญญา ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กลุ่มพระสงฆ์ ประชาชน และเครือข่ายสมัชชาจังหวัดน่านร่วมประชุมจ�ำนวน
350 รูป/คน ผลการศึกษา ท�ำให้พระสงฆ์และภาคประชาชนได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ
การขับเคลื่อนจ�ำนวน 14 เรื่อง โดยใช้ประเด็นวัฒนธรรมน�ำสุขภาวะเป็นแนวคิดหลักในการ
ด�ำเนินการ สรุปได้ดังนี้
1. ส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ การจัดการคุณภาพอาหารที่เกิดจากการ
น�ำอาหารป่าหรืออาหารพื้นบ้านมาขายส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวทุกครัวเรือน และการ
จัดการด้านตลาดให้แก่ชุมชนที่ด�ำเนินการทางด้านอาหารปลอดภัย โดยให้แต่ละอ�ำเภอ
มีแผนพัฒนาในแต่ละด้านรองรับการแก้ปัญหาและพัฒนา
2. ให้จังหวัดน่านประกาศก�ำหนดมาตรการวัฒนธรรมการกินอาหารปลอดภัยมีคุณค่า
โดยการผลิตอาหารที่ปลอดภัย การประกอบอาหารสุกสะอาดมีคุณค่า ลดหวานมันเค็ม การกิน
อาหารพืน้ บ้าน งดเหล้าเบียร์ และส่งเสริมเมนูชสู ขุ ภาพประจ�ำท้องถิน่ เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
3. ให้จังหวัดน่านประกาศก�ำหนดวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือชุดประจ�ำ
กลุ่มชาติพันธุ์ ให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นน่าน
4. ให้จงั หวัดน่านประกาศก�ำหนดมาตรการจัดงานบุญประเพณีทเี่ น้นคุณค่าความหมาย
สืบสานเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิน่ ลดความฟุม่ เฟือย ลดอบายมุข และเชือ่ มโยงกับการด�ำเนิน
งานวัฒนธรรมการกินที่ปลอดภัย และการแต่งกายด้วยเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมที่เกื้อหนุนต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การเกษตร และ
การด�ำรงชีวิต
6. ให้ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสงฆ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชนท้องถิ่น ในการ
สนับสนุนการกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะของพระสงฆ์
รวมทั้งพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำวัด (อสว.) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
7. ขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้กับประชาชน
อย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้เรื่องสวัสดิการเป็นกฎหมายที่สนับสนุนเรื่องสวัสดิการของชุมชน
และจังหวัดน่านประกาศเรือ่ งสวัสดิการชุมชน เป็นวาระของจังหวัด รวมไปถึงให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีนโยบายในการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดน่าน
8. ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนชุมชนต้นแบบ ที่สามารถจัดการ
ศึกษาได้ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการหนุนเสริมของกระทรวง
ศึกษา ภาครัฐ ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งด้านการบริหารจัดการ งบประมาณ
บุคลากร และหลักสูตรการเรียนรู้

การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 157

9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่อาจเกิดขึ้น
จากการก่อสร้างแนวสายส่งไฟฟ้า เสาไฟฟ้าแรงสูง และการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย ทั้งด้าน
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และสุขภาพ ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การศึกษา และเฝ้าระวังติดตาม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
10. ให้ภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน�้ำทั้งระบบ ถ้าจะมีการ
ก่อสร้าง สร้างผนัง ขุดลอกล�ำน�้ำ หรือกระท�ำการใดๆ ขอให้ผ่านกระบวนการประชาคมทุกครั้ง
มีมาตรการป้องกันสารเคมีที่จะลงสู่ล�ำน�้ำ รวมทั้งให้มีการจัดตั้งกองทุนน�้ำในดูแลรักษาน�้ำ
11. ให้มีการจัดท�ำข้อตกลงเรื่องแนวเขตป่ากับพื้นที่ท�ำกินให้ชัดเจน และผลักดัน
การจัดตัง้ กองทุนส่งเสริมการดูแลรักษาป่า ปลูกจิตส�ำนึกให้ชมุ ชนเป็นผูด้ แู ลสิง่ แวดล้อม รวมทัง้
การบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วม
12. การจัดท�ำนโยบายสาธารณะด้านการจัดการที่ดินโดยชุมชน ให้มีกฎหมายอัตรา
ภาษีก้าวหน้าผู้ครอบครองที่ดิน การแก้ไขกฎหมายการทับซ้อนพื้นที่ป่า การตั้งกองทุนรักษาป่า
ให้มีการออกเอกสารสิทธิ์การจัดการที่ดินโดยชุมชน (โฉนดชุมชน) ป้องกันการซื้อขายให้
คนภายนอก การใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาในการรักษาป่า เป็นวาระของคนน่าน ให้ทอ้ งถิน่ ออกเป็นข้อบัญญัติ
รวมทั้งควรออกข้อบังคับเรื่องการใช้สารเคมีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ดินท�ำกิน ส่งเสริมให้เกิด
การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน
13. ส่งเสริมให้มีสภาเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ สภาผู้ชมผู้ฟังรายการ ในการขับเคลื่อน
สังคมให้รู้เท่าทันสื่อ การเข้าถึง การมีส่วนร่วม และใช้ประโยชน์จากสื่ออย่างเท่าเทียม รวมถึง
มีมาตรการควบคุมเฝ้าระวังสื่อร้ายที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าน และให้การ
จัดรายการวิทยุของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าเช่าในการ
ออกอากาศ
14. สนับสนุนกลไกคณะท�ำงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาวะจังหวัดน่าน ในการประสาน
กับภาคีเครือข่ายต่างๆในการบริหารจัดการขับเคลื่อนคนน่านจัดการตนเอง ตามมติสมัชชา
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนี้ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
5. ผลลัพธ์ของโครงการ คณะสงฆ์จังหวัดน่านมีความรู้ความเข้าใจและตื่นรู้ในด้าน
สุขภาวะมาอย่างต่อเนื่องและด�ำเนินต่อในภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากการฉัน
อาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัยพร้อมกับกิจกรรมการออกก�ำลังกายที่ไม่ขัดกับพระธรรมวินัย
ทางพระพุทธศาสนา เน้นการพัฒนา กายวาจาและใจ คือ จิตดี วาจาดีและกายดี มีการประยุกต์
ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมโดยการมีส่วนร่วมของ
คณะสงฆ์ พบว่า คณะสงฆ์ได้มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้หลักธรรม เพื่อส่งเสริมบทบาท หน้าที่และ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ก�ำหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 6 ประการ
คือ การปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณสงเคราะห์ และ
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การสาธารณูปการสงเคราะห์ ส�ำหรับรูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูท้ างพระพุทธ
ศาสนา สามารถพัฒนาบุคคลและสังคมตามหลัก “ภาวนา 4” คือ ประการที่หนึ่ง กายภาวนา
มุ่งเน้น การพัฒนากาย การฝึกอบรมกายให้รู้จักเป็นระบบ ระเบียบ และส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาตนเอง การดูแลสุขภาพของชุมชน รวมทัง้ เข้าใจถึงระบบความสัมพันธ์กบั สิง่ แวดล้อม
ทางกายภาพให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
โครงการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการของพระสงฆ์จงั หวัดน่านมีคณะสงฆ์เป็นผูน้ ำ� หลัก
ในการส่งเสริมสุขภาวะ และโภชนาการโดยความร่วมมือของคณะในระดับอ�ำเภอซึ่งได้มองเห็น
ความส�ำคัญของสุขภาวะเป็นอย่างดีซึ่งเป็นองค์กรในระดับอ�ำเภอจะเป็นการขยายหรือต่อยอด
ให้กบั อ�ำเภออืน่ ๆ ทีย่ งั ไม่ได้ทำ� กิจกรรมดังกล่าว นอกจากนีโ้ ครงการนีย้ งั ได้รบั ความร่วมมือจาก
หน่วยงานของภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทต่อการดูแลสุขภาวะของพระสงฆ์ในจังหวัดน่าน ท�ำให้
ได้เครือข่ายพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการของพระสงฆ์เป็นอย่างดี เกิดผลต่อการดูแลสุขภาวะ
และโภชนาการของพระสงฆ์จังหวัดน่าน ที่ส่วนราชการ ภาคเอกชนได้เข้ามาอนุเคราะห์
ช่วยเหลือคณะสงฆ์ได้ ซึ่งท�ำให้การท�ำงานจะเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายที่หนาแน่น มีทุกภาคส่วน
ได้เข้ามาร่วมในการดูแลสุขภาวะและโภชนาการของพระสงฆ์
1. โครงการการมีส่วนร่วมในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนในเขตภูเพียง-แช่แห้ง จังหวัดน่านสู่มรดกโลก
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมทั้งทางวัตถุ
และทางความเชื่อในพื้นที่อ�ำเภอเมืองและอ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสู่การเป้นมรดกโลก เนื่องจาก
เห็นว่าสิง่ ดังกล่าวเป็นสิง่ มีคณ
ุ ค่า ทีเ่ ป็นทัง้ ตัวมูลค่าและคุณค่าทางจิตใจ วัฒนธรรมหรือภูมปิ ญ
ั ญา
เป็นสิ่งที่คอยช่วยขัดเกลาให้สังคมมีความเป็นชุมชนหรือการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
3. พื้นที่ด�ำเนินการ อ�ำเภอเมืองน่าน อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา กิจกรรม
ของโครงการดังกล่าว จึงมีการเชิญหน่วยงานราชการที่มีภาระงานด้านการอนุรักษ์มาบรรยาย
ให้ความรู้แก่พระสงฆ์ ทั้งในเรื่องของการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ประวัติศาสตร์
เมืองน่าน วิถีชมุชน การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และคุณค่าของวัฒนธรรมที่มีต่อการ
จัดการด้านสุขภาวะ เป็นต้น โดยมีการจัดท�ำเวทีการประชุมแบบมีส่วนร่วมในเรื่องการอนุรักษ์
จัดการวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นให้อยู่คู่กับสังคมอย่างยั่งยืน มีการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล
เพือ่ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิน่ ในเขตภูเพียง-แช่แห้ง จังหวัดน่านสูม่ รดก
โลก พัฒนารูปแบบและกระบวนการเพื่อให้พระสงฆ์เป็นผู้น�ำในการจัดการขับเคลื่อนมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในเขตภูเพียงแช่แห้ง มีการก่อตั้งองค์กรสงฆ์เพื่อร่วม
ขับเคลือ่ นและเป็นผูน้ ำ� ในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาคราชการ
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เป็นผูด้ ำ� เนินงานจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรมโดยเน้นการมีสว่ นร่วมทุกหน่วยงาน
ทัง้ ภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน โดยทุกภาคส่วนต่างได้มองเห็นความส�ำคัญของการจัดการ
อนุรักษ์ และที่สาคัญมีการถ่ายทอดให้อนุชนคนรุ่นใหม่ได้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่บรรพบุรุษได้ให้กาเนิด
มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการอนุรักษ์ และที่ส�ำคัญมีการถ่ายทอดให้อนุชน
เอาไว้ นามาซึ่งความภาคภูมิใจในการมรดกวัฒนธรรมของชุมชน จึงทาให้เกิดองค์กรที่เข้มแข็งทั้งใน
คนรุ
่นใหม่ได้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่บรรพบุรุษได้ให้ก�ำเนิดเอาไว้ น�ำมาซึ่งความภาคภูมิใจในการ
ระดับคณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องและภาคประชาชนซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาด้านสุ ข
มรดกวั
ฒนธรรมของชุมชน จึงท�ำให้เกิดองค์กรที่เข้มแข็งทั้งในระดับคณะสงฆ์และหน่วยงาน
ภาวะของชุมชนสืบต่อไป
ภาครัฐที่เกี่ย5.วข้ผลลั
องและภาคประชาชนซึ
่งส่งผลต่งหวั
อการพั
ฒ่มนาด้
านสุขภาวะของชุ
ชนสืบต่าองไป
พธ์ของโครงการ ประชาคมจั
ดน่านที
ีบทบาทในการพั
ฒนาสังมคมมาอย่
5. ผลลั
พ ธ์ฒขนากระบวนการสุ
องโครงการ ประชาคมจั
ง หวัดดการตนเองภายใต้
น่ า นที่ มี บ ทบาทในการพั
ยาวนานได้
มี ก ารพั
ข ภาวะและการจั
ห ลั ก ความเชืฒ่ อนาสั
ทาง ง คม
มาอย่
มกี ฒารพั
ฒนากระบวนการสุ
ภาวะและการจั
ลักความเชื
พระพุางยาวนานได้
ทธศาสนาและวั
นธรรม
ทาให้เกิดการเรีขยนรู
้ที่ส่งผลให้เมือดงน่การตนเองภายใต้
านเป็ นเมืองน่าอยูห่และเมื
อง อ่
ทางพระพุ
นธรรม
ำให้เกิานนาตะวั
ดการเรีนยออก
นรู้ทถึี่สง่งแม้ผลให้
เมืปอัญงน่หาานเป็
นเมือางน่
ท่องเที่ยวทีท่บธศาสนาและวั
ทบาทต่อการสร้ฒ
างสรรค์
ในดิท�นแดนล้
ว่าจะมี
อุปสรรคด้
น าอยู่
และเมื
งท่องเที
ย่ วทีอมและสุ
บ่ ทบาทต่
อการสร้วานก็งสรรค์
ในดิเป้นาหมายหลั
แดนล้านนาตะวั
นออก
ถึงแม้วา่ จะมีานปญ
ั หา
การจัดอการสิ
่งแวดล้
ขภาวะบางส่
ตาม แต่
กของพระสงฆ์
และประชาคมน่
อุปคือสรรคด้
นการจัดการสิฒ่งแวดล้
อมและสุ
ขภาวะบางส่
ตาม แต่เรวมจ
ป้าหมายหลั
กของพระสงฆ์
การสืบาทอดมรดกทางวั
นธรรมเพื
่อนาไปสู
่การจัดการเป็วนก็
นมรดกโลก
านวนพระสงฆ์
และ
และประชาคมน่
า
น
คื
อ
การสื
บ
ทอดมรดกทางวั
ฒ
นธรรมเพื
่
อ
น�
ำ
ไปสู
่
ก
ารจั
ด
การเป็
น
มรดกโลก
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 248 รูป จาก 78 วัด
รวมจ�ำนวนพระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 248 รูป จาก 78 วัด
แผนภาพที่ 4.5 สรุปโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

แผนภาพที่ 4.5 สรุปโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
นโ ย บ า ย ก า ร พั ฒ น า ข อง
ประเทศเพื่อความยั่งยืน
การเสริ
มสร้างสุขภาวะและ

การเรี
ยนรู้ตามหลักภาวนา 4

(กาย ศี ล จิ ต ภาวนา) ของ
คณะสงฆ์และประชาคมน่าน
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก พุ ท ธ
ธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น
ในการจัดการตนเองและการ
เสริมสร้างสุขภาวะ

การเสริมสร้ างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ ตามแนวพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์
การจั ดการมรดกทางวัฒนธรรม
เ พื่ อก า ร เ ป็ น ม ร ด ก โ ล ก ข อ ง
ประชาคมน่าน

การพัฒนาสุขภาวะของพระสงฆ์
และการยกระดับการปฏิบัติตาม
หลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา
การเสริมสร้างสุขภาวะด้านกาย
จิต ปัญญา และสังคม บนพื้นฐาน
พุทธธรรมและภูมิปัญญาเพื่อการ
จั ด การตนเองและมรดกทาง
วัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ
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ภาพโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของพระสงฆ์และประชาคมน่าน
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4.7 จังหวัดอุตรดิตถ์ : สุขภาวะทางกายสร้างได้ด้วยผักปลอดสารพิษ

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการสนับสนุน
ของส� ำ นั ก งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ ม สุ ข ภาพในจั ง หวั ด อุ ต รดิ ตถ์ ได้ ด� ำ เนิ นการ
1 โครงการ ได้แก่
1. โครงการพัฒนาสุขภาวะด้านโภชนาการผักปลอดสารพิษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
จังหวัดอุตรดิตถ์
2. วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ จัดท�ำฐานข้อมูลสุขภาวะด้านโภชนาการผักปลอดสารพิษ
ของบ้านนาอิซาง ต�ำบลนายาง อ�ำเภอพิชยั จังหวัดอุตรดิตถ์ เพือ่ พัฒนาและขยายผลองค์ความรู้
ในการสร้างสุขภาวะด้านโภชนาการผักปลอดสารพิษของบ้านนาอิซาง ต�ำบลนายาง อ�ำเภอ
พิชยั จังหวัดอุตรดิตถ์ให้กบั พระสงฆ์และชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ และเพือ่ พัฒนาเป้าหมายและ
แผนการด�ำเนินงานด้านวัดต้นแบบสุขภาวะด้านโภชนาการผักปลอดสารพิษให้กบั พระสงฆ์และ
ชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายผักปลอดสารพิษในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
3. พื้นที่ด�ำเนินการ บ้านนาอิซาง ต�ำบลนายาง อ�ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพระสงฆ์
และประชาชนเข้าร่วมจ�ำนวน 26 วัด 218 รูป/คน
4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา โครงการนี้
ด�ำเนินการโดยใช้แนวคิดคุณค่าทางโภชนาการของผักปลอดสารพิษต่อการเสริมสร้างสุขภาพ
ของชุมชนในประเด็นส�ำคัญ 4 ประเด็นคือ
1) การส่งเสริมคุณค่าทางโภชนาการของผักปลอดสารพิษและการส่งเสริมปัจจัยพืน้ ฐาน
ในการด�ำรงชีวิตของชุมชน คือ ด้านกาย ด้านจิต ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ
2) การให้ความรู้เรื่องของสารพิษสู่วิถีชีวิตผู้บริโภค เช่น มีการใช้ปุ๋ยใช้สารพิษฆ่าแมลง
ในแปลงเกษตรกรรม มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์โดยรวมอย่างรุนแรงและสุขภาพของชุมชน
3) การปรับวิถีชีวิตของชุมชนในภาคเกษตรกรรม โดยการส่งเสริมให้กลับมาด�ำรงวิถี
ชุมชนแบบเกษตรดั้งเดิม
4) การบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการ
ของพระสงฆ์ในด้าน กาย (การพัฒนาความสัมพันธ์กบั สิง่ แวดล้อม) ศีล (การอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ด้วยดี
และเกื้อกูลกัน) สมาธิ (จิตที่เข้มแข็งมั่นคงด้วยคุณธรรม) และปัญญา (ท�ำจิตใจให้เป็นอิสระ
บริสุทธิ์จากกิเลศและปลอดจากทุกข์)
โดยพระสงฆ์และชุมชนใช้ยทุ ธศาสตร์รวมพลังสร้างสุขภาพพระสงฆ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์
คือ “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย ท่องเที่ยวธรรมชาติ
วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน” ซึ่งมีวัดหรือสถาบันทางศาสนาเป็นฐาน
ส่งเสริมสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และให้คณะสงฆ์และพระ
สงฆ์มีบทบาทส�ำคัญในการน�ำหลักธรรมมาประยุกต์ต่อการใช้ชีวิตของชุมชนให้มีความพอดี
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ต่อการสุขภาวะ คือ หลักศีล 5 และมรรค 8 ซึ่งผลจากการดาเนินการโครงการ สามารถพบข้อสรุปว่า
พอเพีฒยนาสุ
ง พออยู
นต่อการสุกปลอดสารพิ
ขภาวะ คือษจากภู
หลักมศีิปลัญญาท้
5 และมรรค
ผลจากการด�
ำเนิน
การพั
ขภาวะด้่ พอกิ
านโภชนาการผั
องถิ่นนั้น ได้8มซึีพ่งระสงฆ์
เป็นผู้นาใน
การโครงการ
สามารถพบข้
อสรุปว่า การพั
ฒนาสุขภาวะด้
กปลอดสารพิ
การพั
ฒนาสุขภาวะ
นาโครงการโภชนาการผั
กปลอดสารพิ
ษจากภูมาิปนโภชนาการผั
ัญญาท้องถิ่น มาสู
่ชุมชน ส่งเสริษมจาก
ิปัญญาท้อตงถิระหนั
่นนั้นกในการไม่
ได้มีพระสงฆ์
เป็นผูและให้
้น�ำในการพั
ฒชนาสุ
ขภาวะ ผลท
น�ำโครงการโภชนาการ
ให้ภูปมระชาชนได้
ใช้สารเคมี
หันมาใช้
ีวภาพแทน
าให้ประชาชนได้มี
ปลอดสารพิ
ษจากภูมิปัดญของพระสงฆ์
ญาท้องถิ่นมาสู
ชุมชน่อ ชุส่มงชนด
เสริาเนิ
มให้นปการอย่
ระชาชนได้
ทัผัศกนคติ
ที่เ ห็ น ด้ ว ยตามแนวคิ
ต่อ่มาเมื
า งต่ อ เนืตระหนั
่ อ ง จึ งกทในการ
าให้
ไม่ใช้สารเคมี
หนั มาใช้
ผลท�ำให้ปมระชาชนได้
ทเี่ ห็นด้วภาคเอกชน
ยตามแนวคิด
ประชาชนรู
้ สึ ก และให้
ว่า มีความสุ
ข ที่ได้ชรวี ่วภาพแทน
มกับกิจ กรรมของชุ
ชน เป็ น เหตุมทีใ ห้ศั สนคติ
่ ว นราชการ
มาเมื
นการอย่
งต่อเนืง่อกล่ง าจึวงต่ท�อำมาชุ
ให้ปมระชาชนรู
้สึกว่ามีความสุข
นัของพระสงฆ์
กเรียนและครือข่ต่าอยต่
างๆ่อได้ชุมเข้ชนด�
ามามีำสเนิ่วนร่
วมกับกิจากรรมดั
ชนมีการขยายผลโดยการ
่ได้รม่วการพั
มกับฒกิจนาแหล่
กรรมของชุ
นเหตุใกห้ป่สา่วการอนุ
นราชการ
นักเรีเกิยดนและครื
อข่ายต่
ส่ทีงเสริ
งน้าป่ามชุชน
มชนเป็การปลู
รักษ์ภาคเอกชน
พื้นที่ป่าต้นน้าให้
ความอุดมสมบู
รณ์างๆ
ได้เข้้นามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าว ต่อมาชุมชนมีการขยายผลโดยการส่งเสริมการพัฒนา
มากขึ
แหล่งน�้ำป่5.าชุผลลั
มชนพการปลู
กป่า การอนุ
รักษ์าเนิ
พื้นนทีการร่
่ป่าต้วนมกัน�้ำนให้
เกิดความอุและคณะนั
ดมสมบูรกณ์วิมจัยากขึ
้น า
ธ์ของโครงการ
จากการด
ของพระสงฆ์
พบว่
5. ผลลั
พธ์ข้ องโครงการ
ำเนิฒนนาสุ
การร่
วมกันของพระสงฆ์
และคณะนั
กวิจยั พบว่
ประชาชนได้
มีความรู
ความเข้าใจเกีจากการด�
่ยวกับ การพั
ขภาวะด้
านโภชนาการจากผั
กปลอดสารพิ
ษ า
วามรู
้ ความเข้
ใจเกี่ยวกับการพั
ฒนาสุ
ขภาวะด้
กปลอดสาร
ด้ประชาชนได้
วยภูมิปัญญาท้มอีคงถิ
่นไปสู
่การจัดาการตนเองของชุ
มชน
การอนุ
รักษ์พาื้นนโภชนาการจากผั
ที่ป่าต้นน้า การจัดการมรดก
พิษด้ฒวนธรรมและการดู
ยภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิแลสุ
น่ ไปสู
ก่ ารจัดการตนเองของชุ
มชน
การอนุ
รกั ษ์พนื้ กทีผัป่ กา่ ปลอดสารพิ
ต้นน�ำ้ การจัษใน
ดการ
ทางวั
ขภาพของคนในชุ
มชน มีการสร้
างเครื
อข่ายการปลู
มรดกทางวั
ฒนธรรมและการดู
มชน้นพืมี้นกฐานที
ารสร้่ดาี รวมทั
งเครือ้งสามารถจั
ข่ายการปลู
ระดั
บ ตาบลและอ
าเภอในจังหวัดอุแตลสุ
รดิตขถ์ภาพของคนในชุ
เพื่อสร้างสุ ขภาพขั
ดทกาผัก
ปลอดสารพิ
ษในระดับต�ำบลและอ�
ำเภอในจั
งหวัดแอุละประชาชนในจั
ตรดิตถ์ เพื่อสร้งาหวั
งสุดขอุภาพขั
ฐานที่ดี
ฐานข้
อมูลสุขภาวะโภชนาการผั
กปลอดสารพิ
ษพระสงฆ์
ตรดิตถ์้นพืส่้นงผลให้
รวมทั้งสามารถจั
ดท�ำฐานข้
สุขตภาวะโภชนาการผั
กปลอดสารพิ
พระสงฆ์
พระสงฆ์
แ ละประชาชนจั
ง หวั ดออุมูตลรดิ
ถ์ มี ก ารสร้ า งความเข้
ม แข็ ง ด้ า นสุษข ภาวะ
เป็ นและประชาชน
การสร้ า ง8
ในจั
ง
หวั
ด
อุ
ต
รดิ
ต
ถ์
ส่
ง
ผลให้
พ
ระสงฆ์
แ
ละประชาชนจั
ง
หวั
ด
อุ
ต
รดิ
ต
ถ์
ม
ี
ก
ารสร้
า
งความเข้
มแข็ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสุขภาวะและการ
นสุ้ตขามแนวพุ
ภาวะ ทเป็ธศาสนามากขึ
นการสร้าง8ความสั
มพั้ นยังธ์มีรกะหว่
ภาครัฐความรู
องค์้ใกนการสร้
รปกครองส่
เรีด้ยานรู
้น นอกจากนี
ารพัาฒงคณะสงฆ์
นาและขยายผลองค์
างสุข วน
ท้องถิ่นในการเสริ
มสร้างสุขภาวะและการเรี
ยนรูงหวั้ตามแนวพุ
ธศาสนามากขึ
้น นอกจากนี
้ ยังมี
ภาวะโภชนาการผั
กปลอดสารพิ
ษให้กับพระสงฆ์ในจั
ดอุตรดิตถ์ทเพื
่อไปสู่ เป้าหมายการเป็
นวัดและ
การพัฒนาและขยายผลองค์ความรู้ในการสร้างสุขภาวะโภชนาการผักปลอดสารพิษให้กับ
ชุมชนต้นแบบสุขภาวะด้านโภชนาการจากผักปลอดสารพิษให้กับพระสงฆ์ และประชาชนในจังหวัด
พระสงฆ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็นวัดและชุมชนต้นแบบสุขภาวะด้าน
อุตรดิตถ์

โภชนาการจากผักปลอดสารพิษให้กับพระสงฆ์และประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนภาพที่่ 4.6
ขภาวะด้
านโภชนาการผั
กปลอดสารพิ
ษจากภู
มิปัญมญาท้
องถิ่นองถิ่น
แผนภาพที
4.6 สรุสรุปปโครงการพั
โครงการพัฒฒนาสุ
นาสุ
ขภาวะด้
านโภชนาการผั
กปลอดสารพิ
ษจากภู
ิปัญญาท้
การพัฒนาองค์ความรู้และ
การปลูกผักปลอดสารพิษ





การเสริมสร้างสุขภาวะของ
ชุมชนด้วยภูมิปัญญา
การบูรณาการหลักพุทธธรรม
ในการสร้างสุขภาวะ

การใช้ยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ว่า
“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิต
ปลอดภัย บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย
ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน
การพัฒนาสุขภาวะด้าน
โภชนาการด้วยการปลูกผักปลอด
สารพิษจากภูมิปัญญา

การเรียนรู้และการทางานเพื่อสุข
ภาวะของพระสงฆ์และชุมชน
ผู้นาท้องถิ่น พระนิสิต
เครือข่ายชุมชนในการปลูกผัก
ปลอดสารพิษเพื่อชุมชน
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ภาพโครงการการพัฒนาสุขภาวะด้านโภชนาการผักปลอดสารพิษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ต�ำบลนายาง อ�ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
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4.8 จังหวัดพิษณุโลก : สุขภาวะและโภชนาการเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
โดยการสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดท�ำ 1 โครงการ
ได้แก่
1. โครงการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการและการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยใช้เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของพระสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลก
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและโภชนาการแด่พระสงฆ์
เพื่อพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านโดยใช้เครือข่ายกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ของพระสงฆ์ และเปิดพื้นที่ทางสังคมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของพระสงฆ์
ในจังหวัดพิษณุโลก ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ
ทีถ่ กู ต้องในการดูแลสุขภาวะและโภชนาการของพระสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลก การจัดท�ำฐานข้อมูล
สุขภาวะพระสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลกต้นแบบ ในอ�ำเภอบางระก�ำ และการจัดท�ำแผนการด�ำเนิน
งานด้านวัดต้นแบบสุขภาวะให้กับพระสงฆ์ในอ�ำเภอบางระก�ำจังหวัดพิษณุโลก
3. พืน้ ทีด่ ำ� เนินการ วัดหนองพยอม ต�ำชุมแสงสงคราม อ�ำเภอบางระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก
จ�ำนวน 65 วัด และ 5 เครือข่าย โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 235 รูป
4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา โครงการนี้
คณะสงฆ์น�ำโดยพระราชธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการสนับสนุน
กิ จ กรรมให้ โ อวาทเพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้
ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เจ้าคณะอ�ำเภอบางระก�ำ ให้โอวาทถึงการปฏิบตั งิ าน
ของพระสงฆ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใช้เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
นายพงษ์พัส รอดอ่วม ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านดงโคกขาม บรรยาย
พิเศษ เรือ่ งกระบวนการสร้างสุขภาวะให้กบั องค์กรทางพระพุทธศาสนา โดยมีขนั้ ตอนการด�ำเนิน
การ ดังนี้
1) การให้ความรู้ด้านสุขภาวะให้กับพระสงฆ์และชุมชน โดยนายพงษ์พัฒน์ รอดอ่วม
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลชุมแสงสงครามได้อธิบายถึงการฉันอาหารของ
พระภิกษุสงฆ์ ในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และโทษของการรับประทาน
อาหาร อาหารทีส่ ว่ นใหญ่มที งั้ หมด 5 หมู่ เป็นต้น โดยระบุวา่ โรคทีม่ าจากการรับประทานอาหาร
คือ โรคอ้วน โรคความดัน โรคไขมัน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ฯลฯ พออ้วนแล้ว โรคต่าง ๆ ก็จะ
ตามมา คือ โรคความดัน โรคไขมัน โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ วิธีป้องกันก็คือควบคุมการกิน
โดยการลดการกินลงให้เหลือครึ่งหนึ่งตามที่เคยกิน เช่น ปกติกินข้าว 2 จาน ให้ลดเหลือ 1 จาน
ลดเค็ม ลดหวาน ลดเปรี้ยว ค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ พระสงฆ์มักจะเป็นโรคเบาหวาน โรคความดัน
เพราะโยมถวายอาหารหวาน การลดน�้ำหนักจะท�ำให้ป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดัน
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โรคไขมันได้ คือ ฉันให้น้อยละ ฉันผักให้เยอะๆ และข้าวพอประมาณให้ดื่มน�้ำไปพร้อมกับ
อาหาร น�ำ้ จะท�ำให้ทอ้ งอืดจะท�ำให้ฉนั ได้นอ้ ยลง ให้เคีย้ วช้า ๆ จะท�ำให้เราเคีย้ วได้นาน จะท�ำให้
เรารู้สึกว่าอิ่ม ส่วนความดันเกิดจากการกินของเค็มมากจนเกินไป จะท�ำให้หัวใจท�ำงานหนัก
ก็จะท�ำให้เกิดเป็นโรคหัวใจ อาการ คือ ปวดหัว มึนบริเวณท้ายทอย และปวดศีรษะมาก หรือ
มึนงง ต้องรีบไปหาหมอที่อนามัยหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน โรคหัวใจ จะแน่นที่บริเวณหัวใจ
และจะร้าวไปทางแขนซ้าย ซึง่ ข้อมูลทัง้ หลายทีก่ ล่าวในทีน่ ี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
สุขภาวะให้กับองค์กรทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นอย่างดี
2) การเสริมองค์ความรู้ด้านปฏิบัติงานของพระสงฆ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยใช้เครือข่ายกลุม่ สัจจะสะสมทรัพย์ โดยพระครูวบิ ลู ย์สทิ ธิธรรมได้กล่าวถึงโครงการ
เกี่ยวกับสุขภาพของส�ำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพิษณุโลก ด้วยการด�ำเนินการโครงการ
สวนสมุนไพรในวัดและแพทย์แผนไทยในวัดเพื่อสนับสนุนให้วัดที่มีความพร้อมในการปลูก
ขยายพันธุพ์ ชื สมุนไพรไทย อนุรกั ษ์พชื สมุนไพร และภูมปิ ญ
ั ญาไทย ในการดูแลสุขภาพภายในวัด
3) การพัฒนากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมี
การตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เดิมในปี 2541 มีทั้งหมด 167 คน มีเงินทั้งหมด 111,000 บาท
ปัจจุบันมีสมาชิก 1,000 กว่าคน มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 42,000,000 บาท การที่ท�ำ
กลุ่มสัจจะฯ เป็นการที่เราน�ำสัจจะที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้น เป็นการรักษาธรรมและรักษาทรัพย์
4) การลงมือปฏิบัติเชิงพื้นที่ โดยการน�ำเยาวชน ประชาชน และพระสงฆ์พัฒนาพื้นที่
ด�ำเนินการทั้งด้านการออมทรัพย์และการสร้างสวนสมุนไพรร่วมกัน มีการบริหารงานโดย
คณะกรรมการ จ�ำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการอ�ำนวยการ ส่งเสริมสินเชือ่ (เงินกู)้ ตรวจสอบ
และส่งเสริม(ประชาสัมพันธ์) ผลการด�ำเนินงานปัจจุบัน (1) กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ มีสมาชิก
ทั้งหมด 1,031 คน เงินสัจจะสะสมทั้งหมด 39,950,934 บาท (2) ศูนย์สาธิตการตลาด เงินทุน
หมุนเวียน 5,606,025 บาท
5) การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการด�ำเนินการ กลุม่ สัจจะสะสมทรัพย์ วัดหนองพะยอม
และศูนย์สาธิตการตลาดวัดหนองพะยอมนั้น ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 โดยพระครูวิบูลสิทธิธรรม
ในฐานะเจ้ า อาวาสวั ด หนองพยอม มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด ตั้ ง กลุ ่ ม สั จ จะสะสมทรั พ ย์
วัดหนองพยอม เพือ่ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของชาวบ้าน ให้ชาวบ้านพึง่ พาตนเอง ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน โดยใช้คุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ (1) มีความซื่อสัตย์ต่อกัน (2) เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม (3) รับผิดชอบร่วมกัน (4) มีความเห็นอกเห็นใจกัน (5) มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
มีการก�ำหนดกฎ ระเบียบของกลุ่มไว้อย่างชัดเจน และบังคับใช้อย่างเข้มแข็งและน�ำหลักธรรม
มาใช้ในการบริหารจัดการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย อดทน อดออม อดกลั้น
ก่อให้เกิดความรักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความรับผิดชอบร่วมกัน ความเสียสละเพื่อส่วนรวม
ความเห็นอกเห็นใจ ความมีเมตตาและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
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5) การสรุปผลการด�ำเนินการเพื่อขยายต่อในระดับจังหวัดพิษณุโลกโดยมีการเผยแพร่
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ โครงการ
ตามพระราชกระแสรับสั่งและหลักการทรงงาน ภายใต้การท�ำงานของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
ได้ขยายผลการด�ำเนินงาน พัฒนาองค์กรพระสงฆ์ผ่านเครือข่ายอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล
เพื่อให้พระสงฆ์น�ำไปขยายผลในชุมชนของตนเอง
5. ผลลัพธ์ของโครงการ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธ
ศาสนา และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนา
สุขภาวะและโภชนาการขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดหนองพยอม ต�ำชุมแสงสงคราม อ�ำเภอ
บางระก�ำ จังหวัดพิษณุโลกเพื่อพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชาวบ้านโดยใช้เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของพระสงฆ์เป็นฐาน และเปิดพื้นที่ทางสังคม
ในการส่งเสริมการเรียนรูข้ องพระสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลก ตามแนวพระพุทธศาสนาการบรรยาย
มีเนื้อหาใน 3 ประเด็นส�ำคัญ อันได้แก่ หลักการขับเคลื่อนงานสุขภาวะโดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา กระบวนการสร้างสุขภาวะให้กับองค์กรทางพระพุทธศาสนา และการ
ปฏิบตั งิ านของพระสงฆ์เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยใช้หลักการท�ำงานเครือข่าย
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
ผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพระสงฆ์นนั้ เกิดขึน้ จากกลไกส�ำคัญอันได้แก่เครือข่ายพระพุทธศาสนา ทีม่ สี ว่ นส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้น โดย
ผลส�ำเร็จของการยกระดับคุณภาพชีวิตมีหลายประการ ดังนี้
1) การยกระดับทางกาย การยกระดับทางกายจะเน้นไปที่การมุ่งแก้ปัญหายาเสพติด
สุรา และอบายมุขเป็นหลัก โดยมีการท�ำข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด สุราและอบายมุขอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในวัด
เพื่อเตือนสติ และตระหนักถึงโทษของยาเสพติด สุรา และอบายมุข และนอกจากนี้ในชุมชน
ยังมีการจัดตั้งกองทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อาทิ การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาออกก�ำลังกาย
เป็นต้น ส่งผลให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ห่างไกลจากยาเสพติด สุราและอบายมุข
2) การยกระดับทางจิตใจ การยกระดับจิตใจจะเน้นในกิจกรรมการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชนมีจิตใจที่บริสุทธิ์ สามารถน�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิตได้ อาทิ การจัดอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชน
การจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร การจัดกิจกรรมธรรมสัญจรเพื่อให้ความรู้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาแก่ชมุ ชน เป็นต้น และนอกจากนีย้ งั จัดกิจกรรมในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
เพื่อการพัฒนาสุขภาวะทางจิตใจ อาทิ การตักบาตรเช้าประจ�ำวัน กิจกรรมสวดมนต์ท�ำวัตรเย็น
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ธรรม
รวมถึงการใช้ถือสื่อศีและเทคโนโลยี
นช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าเวสารทางพระพุ
ทธศาสนา
กิจกรรมเทศน์
ลปฏิบัติธรรมเป็รวมถึ
งการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ป็นช่องทางในการเผยแพร่
ทธศาสนา
เช่น าวิวทเป็ยุชนุมต้นชนซึ่งวีกระบวนการดั
ดีทัศน์ธรรมะงกล่หอกระจายข่
เป็นต้น
เช่ข้นอมูวิลทข่ยุาชวสารทางพระพุ
ุมชน วีดีทัศน์ธรรมะ
หอกระจายข่
าวมีส่วนสาคัาญวในการ
กระบวนการดั
าวมีส่วนส�
ำคัดญียในการพั
ฒนาสุขภาวะทางจิ
ตใจของชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้น
พัซึฒ่งนาสุ
ขภาวะทางจิงตกล่
ใจของชาวบ้
านให้
ิ่งขึ้น ผ่านกลไกทางพระพุ
ทธศาสนา
ผ่านกลไกทางพระพุ
ทธศาสนา
3) การยกระดั
บทางสังคม กระบวนการยกระดับทางสังคมนั้น กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ได้
3) การยกระดั
บทางสัจงพอเพี
คม กระบวนการยกระดั
บทางสับงเคลื
คมนั่อนงาน
น้ กลุม่ โดย
สัจจะสะสมทรั
นาหลักแนวคิ
ดปรัชญาเศรษฐกิ
ยงมาเป็นแนวทางในการขั
การปลูกไม้พ3ย์ได้
น�ำาหลั
ดปรัช4ญาเศรษฐกิ
ยงมาเป็นแนวทางในการขั
นงาน
การปลู
อย่
ง แต่กแนวคิ
มีประโยชน์
อย่าง กล่าจวคืพอเพี
อ นอกจากจะใช้
ประโยชน์จากป่าบไม้เคลื
ใช้ส่ออย
ป่าไม้โดย
กินได้
ป่าไม้กไม้
3 อย่างจแล้
แต่วมนัีป้นระโยชน์
4 อย่หานึง่งทีกล่่เพิา่มวคืขึ้นอมานอกจากจะใช้
ประโยชน์
จากป่าาปกป้
ไม้ใช้อสงผือยนดิป่นาให้
ไม้ชกุ่มินได้
เศรษฐกิ
อีกประโยชน์
คือ การช่วยอนุ
รักษ์ดินและน้
ไม้าเศรษฐกิ
อีกประโยชน์
หนึง่งเสริ
ที่เพิม่มการปลู
ขึ้นมากพืคืชอผักการช่
วยอนุ
ษ์ดินและน�
ชืป่้นาสร้
งสมดุลให้จแล้
เกิดวขึนั้น้นในระบบนิ
เวศ การส่
สวนครั
ว เพืร่อักประหยั
ดรายจ่้ำ ายปกป้
ให้ อง
ผืนดิานนรูให้้จชักุ่มพึชื่ง้นตนเอง
สร้าและนอกจากนี
งสมดุลให้เกิด้ยขึัง้นได้ในระบบนิ
เวศ ่อการส่
มการปลู
กพืพชผันอกเหนื
กสวนครัอจาก
ว เพื่อ
ชาวบ้
จัดกิจกรรมเพื
การฝึกงเสริ
และส่
งเสริมอาชี
ประหยั
าย ให้ให้ชกาวบ้
านรู้จักพึ่งตนเองาน และนอกจากนี
ได้จัดกิอาทิ
จกรรมเพื
การท
านาดรายจ่
สร้างรายได้
ับเยาวชนและชาวบ้
และรู้จักช่วยเหลื้ยอังตนเอง
การท่อาอิการฝึ
ฐบล๊อกคและ
ส่งเสริมอาชี
ประสาน
โรงสีพชุมนอกเหนื
ชน เป็นต้อนจากการท�ำนา สร้างรายได้ให้กบั เยาวชนและชาวบ้าน และรูจ้ กั ช่วยเหลือ

ตนเอง อาทิ การท�ำอิฐบล๊อคประสาน โรงสีชุมชน เป็นต้น

แผนภาพที่ 4.7 สรุปโครงการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการและการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
แผนภาพที่ 4.7 สรุปโครงการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการและการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยใช้เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของพระสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลก
ประชาชนโดยใช้เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของพระสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลก
การเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านสุขภาพของพระสงฆ์
และชุมชน




การเสริมสร้างสุขภาวะทาง
สังคมด้วยภูมิปญ
ั ญาและหลัก
พุทธธรรม
การบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาสุขภาวะทางสังคมและ
การสร้างพลังชุมชนด้วยการ
ขับเคลื่อนกลุม่ สัจจะสะสมทรัพย์
ผลลั พ ธ์ ก ารพั ฒ นาสุ ข ภาวะทาง
สังคมเป็นการเผยแผ่ธรรมะด้วย
การสอนให้ ท าแก้ ปั ญ หาของ
ชุ ม ชน ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาเศรษฐกิ จ
ต า ม แ น ว ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพี ย ง ปลู ก ฝั ง ความสามั ค คี
สร้างความมั่นคงให้กับประชาชน
เป็นเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ


คุณภาพชีวิตทางกาย เช่น การ
ป้องกันยาเสพติด
ผู้นาท้องถิ่น พระนิสิต
คุณภาพชีวิตทางสังคม เช่น การ
ส่งเสริมอาชีพและการออม
คุณภาพชีวิตทางจิตใจ เช่น การ
อบอรมคุณธรรมจริยธรรม
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4.9 จังหวัดตาก : การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก โดยการ
สนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ดำ� เนินการ 1 โครงการ ได้แก่
1. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสังคมสุขภาวะจังหวัดตาก
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ดูแลสุขภาวะและโภชนาการของพระสงฆ์ในจังหวัดตาก เพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลสุขภาวะพระสงฆ์
ในจังหวัดตากต้นแบบเพือ่ จัดท�ำเป้าหมายและแผนการด�ำเนินงานด้านวัดต้นแบบสุขภาวะให้กบั
พระสงฆ์ในจังหวัดตาก และเพือ่ การสร้างสังคมแห่งสุขภาวะองค์รวมให้เกิดขึน้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตาก
3. พื้นทีด�ำเนินการ หน่วยวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา อ�ำเภอเมือง จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมจ�ำนวน 45 วัด/ชุมชน
จ�ำนวน 147 รูป/คน
4. กระบวนการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้ ต ามแนวพระพุ ท ธศาสนา
การเสริมสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดตากนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยคณะสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์
พุทธชินราช จังหวัดตาก ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก คณะสงฆ์จังหวัดตาก ร่วมกัน
ขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในสังคมผ่านการจัดตั้งศูนย์ “บวร” ศึกษาเพื่อการพัฒนา
สุขภาวะสังคมต้นแบบ โดยมีจุดมุ่งหมายส�ำคัญเพื่อการสร้างสังคมแห่งสุขภาวะองค์รวม
ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตาก ผ่านกลไกทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนการสร้างพื้นที่แห่งการ
เรียนรู้และการท�ำงานร่วมกันระหว่างองค์กรทางพระพุทธศาสนา สถาบันการศึกษา หน่วย
งานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถาบันครอบครัว คนในชุมชนในการร่วมกันสร้างสังคม
แห่งสุขภาวะองค์รวมร่วมกัน นอกจากนี้แล้วศูนย์ “บวร” ศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะสังคม
ต้นแบบยังเป็นศูนย์ส�ำหรับขับเคลื่อนงานสุขภาวะในคณะสงฆ์จังหวัดตากเป็นส�ำคัญอีกด้วย
โดยความร่วมมือและการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการสร้างสังคมแห่งสุขภาวะตามแนว
พระพุทธศาสนา การสร้างวัดให้เป็นพืน้ ทีแ่ ห่งสัปปายะ ตลอดจนการขับเคลือ่ นนโยบายหมูบ่ า้ น
รักษาศีล 5 ในการสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมีกระบวนการดังนี้
1) การวิเคราะห์สุขภาพพระสงฆ์และชุมชน โดยมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
พระสงฆ์ ที่ เข้ า ร่ ว มโครงการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้ ต ามแนวพระพุ ท ธศาสนา
จังหวัดตาก จ�ำนวน 80 รูป เกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่และโรคประจ�ำตัวของพระสงฆ์
ในจังหวัดตากพบว่า พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 41 มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ร้อยละ
53.8 มีโรคประจ�ำตัวซึ่งสะท้อนถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค
ประจ�ำตัวขึ้นในกลุ่มพระสงฆ์ จากผลการส�ำรวจสถานการณ์สุขภาวะพระสงฆ์จังหวัดตากนั้น
น�ำมาสูก่ ารขับเคลือ่ นการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก
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2) การด�ำเนินการขับเคลื่อนสุขภาวะของพระสงฆ์และชุมชน โดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม
เพื่อจัดท�ำเป้าหมายและแผนการด�ำเนินงานด้านวัดต้นแบบสุขภาวะ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร เพือ่ ก�ำหนดนโยบายการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรพระพุทธ
ศาสนาจังหวัดตาก ก�ำหนดแผนปฏิบตั กิ ารสุขภาวะประจ�ำจังหวัดก�ำหนดคณะท�ำงานรับผิดชอบ
การสร้างสุขภาวะ และรวบรวมแบบสอบถามเพื่อจัดท�ำข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาวะพระสงฆ์
ในจังหวัดตาก
3) การรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะของพระสงฆ์ใน 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย
ด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา และเรื่องของ 5 อ. ได้แก่ (1. อ. อาหาร) ต้องเปลี่ยน
พฤติกรรมการฉันอาหาร เน้นผักมากกว่าเนื้อ (2 อ. อากาศ) หลีกเลี่ยงมลพิษทางอากาศ (3 อ.
ออกก�ำลังกาย) เช่น การเดินจงกรม เดินสะบัดมือ ซึ่งสอดคล้องกับ สสส. รณรงค์ให้เดินสะบัด
มือเพื่อลดอาการตึงเครียดบริเวณต้นคอ (4 อ. อารมณ์) พระสงฆ์จะได้เปรียบในเรื่องของการ
ควบคุมอารมณ์ ไม่ตึงเครียด ผ่อนคลาย ปล่อยวาง พักผ่อนให้เพียงพอ (5 อ. อุจจาระ) ขับถ่าย
ให้เป็นเวลา พยายามฉันผัก ผลไม้ เพือ่ ให้ขบั ถ่ายได้งา่ ย หลีกเลีย่ งเนือ้ สัตว์ซงึ่ ท�ำให้ยอ่ ยยาก หรือ
อาจจะฉันกล้วยน�้ำว้ามื้อเช้า 2 ผล มื้อเพล 2 ผล และนอกจากนี้การดูแลสุขภาพหรือสุขภาวะ
ของพระสงฆ์สามารถท�ำได้โดยการเดินจงกรม การบริหารร่างกาย ยกแขน หรือการควบคุม
การฉัน เช่น การฉันมังสวิรัติ จากนั้นจึงมีการประเมินสุขภาพทุกครึ่งเดือน รูปใดเป็นความดัน
เบาหวาน หรือแม้กระทัง่ การลดน�ำ้ หนัก ครึง่ เดือนประเมิน 1 ครัง้ หากลดจริงจังจะลดได้ประมาณ
5-7 กิโลกรัม เป็นอันว่าการประเมินได้ผลเป็นที่พอใจ
4) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสังคมสุขภาวะ โดยคณะสังคมศาสตร์ และ
สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พทุ ธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก คณะสงฆ์จังหวัดตาก ร่วมกันขับเคลื่อน
การสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในสังคมผ่านการจัดตั้งศูนย์ “บวร” ศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะ
สังคมต้นแบบ โดยมุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการท�ำงานร่วมกันของ
คณะสงฆ์จังหวัดตาก สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย รวมถึงภาคีเครือข่ายในการร่วมกันสร้างให้เกิดสังคมแห่งสุขภาวะตามแนว
พระพุทธศาสนา
5. ผลลัพธ์ของโครงการ ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
การพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการพระสงฆ์ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและสร้างพื้นที่การเรียนรู้
และการท�ำงานร่วมกันของคณะสงฆ์ในพื้นที่ ชุมชน มหาวิทยาลัยในการพัฒนาสุขภาวะและ
โภชนาการพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะจังหวัดตาก
สามารถเกิดการขยายผลต่อเป็นโครงการได้ดังนี้ 1) โครงการแพทย์อาสาพัฒนาสุขภาพชีวิต
คณะสงฆ์ประจ�ำอ�ำเภอ 2) โครงการน�ำร่องการส่งเสริมสุขภาวะเชิงพุทธ 3) โครงการรณรงค์
เชิงปฏิบัติการ เรื่องส่งเสริมสุขภาพแก่พระสงฆ์ตามหลัก 5 อ. 4) โครงการภิกษุยุคใหม่ ใส่ใจ
สุขภาพ
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ภาพโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
จังหวัดตาก
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4.9 จังหวัดก�ำแพงเพชร : พลังของศีลและธรรมจักรเพื่อสุขภาวะของสังคม

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดก�ำแพงเพชร
โดยการสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ดำ� เนินการ 1 โครงการ
คือ
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูท้ างสังคมภายใต้โครงการหมูบ่ า้ นรักษา
ศีล 5 จังหวัดก�ำแพงเพชร
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพือ่ เสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมครอบคลุมทัง้ 4 ด้าน
คือ ด้านการ จิต ปัญญาและสังคม เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
โดยใช้ศีล 5 ของจังหวัดก�ำแพงเพชร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และกระบวนการดูแลสุขภาพ
ของพระสงฆ์ในจังหวัดก�ำแพงเพชร เพื่อพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการพระสงฆ์จังหวัด
ก�ำแพงเพชร โดยมีจุดมุ่งหมายให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่ดี พร้อมทั้งมีความรู้ด้านสุขภาวะในการ
เผยแผ่พุทธธรรมและการเสริมสร้างสุขภาวะแก่สังคม รวมทั้งการยกระดับการท�ำงานของ
พระสงฆ์และการสร้างพระสงฆ์แกนน�ำในระดับจังหวัดก�ำแพงเพชร รวมทั้งการจัดท�ำข้อมูล
จากตัวแทนองค์กรเครือข่ายและถอดบทเรียนผลการด�ำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
ในจังหวัดก�ำแพงเพชร เพื่อพัฒนาและขยายผลองค์ความรู้สู่การสร้างกลไกการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดก�ำแพงเพชร
เป้าหมายของโครงการ เพือ่ สร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องในการดูแลสุขภาวะและ
โภชนาการของพระสงฆ์ในจังหวัดก�ำแพงเพชร ให้พระสงฆ์ระดับสังฆาธิการเข้าร่วมกระบวนการ
เรียนรู้ จ�ำนวน 80 รูป โดยมีการจัดท�ำฐานข้อมูลสุขภาวะพระสงฆ์ในจังหวัดก�ำแพงเพชรต้นแบบ
จ�ำนวน 80 วัด จัดท�ำเป้าหมายและแผนการด�ำเนินงานด้านวัดต้นแบบสุขภาวะให้กับพระสงฆ์
ในจังหวัดก�ำแพงเพชร
3. พืน้ ทีด่ ำ� เนินการ วัดพระบรมธาตุ ต�ำบลนครชุม อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร และ
พืน้ ที่ 10 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอคลองขลุง อ�ำเภอคลองลาน อ�ำเภอไทรงาม อ�ำเภอขาณุวรลักษบุรี
อ�ำเภอพรานกระต่าย อ�ำเภอลานกระบือ อ�ำเภอปางศิลาทอง อ�ำเภอทรายทองวัฒนา อ�ำเภอ
บึงสามัคคี และอ�ำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก�ำแพงเพชร จ�ำนวน 62 วัด จ�ำนวน 1,324 รูป/คน
4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา โครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้เริ่มต้นที่วัดสังฆานุภาพ ต�ำบลโกสัมพี อ�ำเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
ก�ำแพงเพชร โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เป็นประธานในพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดก�ำแพงเพชร เป็นจังหวัดล�ำดับที่ 9
ของประเทศ ซึ่งจังหวัดก�ำแพงเพชรนั้นได้มีแนวคิด “การด�ำเนินการโครงการธรรมปฏิบัติขัดใจ
ตนเองจังหวัดก�ำแพงเพชร” ซึ่งเป็นการยกระดับโครงการจากที่เคยปฏิบัติในวัดเฉพาะพระสงฆ์
ขึ้นมาเป็นโครงการของจังหวัด จะมีกิจกรรมท�ำวัตร สวดมนต์ เจริญจิตภาวนาที่ท�ำได้ทุกเย็น
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วันหยุดราชการ หรือในวันธรรมสวนะ ในจ�ำนวน 567 วัดในจังหวัดก�ำแพงเพชร ได้ด�ำเนินการ
น�ำโครงการนี้ไปขยายผลในเชิงคุณภาพ จากนโยบายของมติของคณะสงฆ์จังหวัดก�ำแพงเพชร
โดยให้วัดที่มีความพร้อม น�ำไปปฏิบัติต่อไปนี้จะต้องมีเสียงสวดมนต์ทุกวัด ทุกเย็นวันอาทิตย์
หรือเย็นวันพระญาติโยม ไม่ต้องเน้นปริมาณ โดยเน้นที่คนรอบวัดเป็นอันดับแรก เพราะถือว่า
คนรอบวัดส�ำคัญที่สุด
ต่อมาได้มีการก�ำหนดแนวปฏิบัติสุขภาวะพระสงฆ์จังหวัดก�ำแพงเพชร โดยมีกิจกรรม
ที่ส�ำคัญ เช่น 1) กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ 2) กิจกรรมเกี่ยวกับบทบาท
ของพระสงฆ์ในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน 3) กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดท�ำแผนปฏิบัติ
การเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะพระสงฆ์บนฐานของศีล 5 เป็นต้น โดยมีการจัดท�ำแผนกลยุทธ์
การสร้างเครือข่ายและการขับเคลื่อนในจังหวัดก�ำแพงเพชร ภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ
ตามหลักศีล 5 เพื่อพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ภายใต้เมืองก�ำแพงเพชรเมืองสวดธรรมจักร โดยมีพระราชวิชรเมธี, ผศ.ดร.
รองเจ้าคณะจังหวัดก�ำแพงเพชร เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ในการก�ำกับนโยบายในครั้งนี้
ส�ำหรับขัน้ ตอนและกระบวนการด�ำเนินการตามโครงการประกอบด้วยขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญ คือ
1. ขั้ นการสร้างศรัทธา เป็นขั้นตอนของการสร้ า งศรั ทธาให้ เกิ ด ขึ้นกั บประชาชน
เปรี ย บเสมื อ นความศรั ท ธาต่ อ องค์ เจดี ย ์ พ ระบรมธาตุ โดยคณะสงฆ์ วั ด พระบรมธาตุ
มีการขับเคลื่อนการท�ำงานและมีขยายงานจากกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรของพระสงฆ์แต่เดิม
คือ การสวดมนต์ธัมมจักกัปวัตนสูตร และได้น�ำมาพัฒนาเป็นวิธีการท�ำงานให้อยู่ภายใต้
การขับเคลื่อนตามกรอบของ “บวร” คือ บ้าน วัด และส่วนราชการเป็นส่วนฐาน
2. ขั้นการก�ำหนดเป้าหมาย คณะสงฆ์มีการก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนโดยประสงค์
ให้สถาบันครอบครัวในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยเริ่มจากระดับบุคคลและพร้อมที่จะ
รอการขยายผลไปสู่ระดับครอบครับและระดับชุมชน ตามล�ำดับ
3. ขั้นการสร้างความร่วมมือ คณะสงฆ์มีวิธีการด�ำเนินโครงการโดยมีการประสานความ
ร่วมมือจากบ้าน วัด และส่วนราชการ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ
4. ขั้นการสอดแทรกศีล 5 ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เมื่อมวลชนเกิด
ความศรัทธาและตัวศรัทธานี้ทางพระพุทธศาสนาถือว่าเมื่อประกอบด้วยศรัทธาแล้วประชาชน
ก็จะยอมเปิดใจรับหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการสอดแทรกศีล 5 ผ่านกิจกรรม
ดังกล่าวให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงหลักการและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ได้อย่างเหมาะสม เมือ่ ประชาชนมีศลี ซึง่ หมายถึงมีความเข้าใจในหลักการของศีล 5 อย่างถ่องแท้
แล้วสามารถที่จะท�ำให้มีภูมิคุ้มกันทางกาย และวาจา ซึ่งเกิดจากอานิสงส์ของการรักษาศีล 5
5. ขั้นการก่อเกิดวัฒนธรรม เมื่อมีการท�ำกิจกรรมร่วมกัน มีการรักษาศีลแล้ว ย่อมก็
เกิดพลังของชุมชน เป็นการก่อเกิดวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน ยอมรับความแตกต่างจากสิ่งที่
ตนเองคิดและปฏิบัติพร้อมทั้งยอมรับในกฎกติกาของสังคมมากขึ้น
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6. ขั้นการสร้างสุข เป็นการพัฒนาตนเองและชุมชนที่เป็นปกติ ส่งผลให้ชุมชนและ
สังคมเกิดสันติสุข มีเจตนาที่จะควบคุมกาย วาจาให้เป็นปกติ เว้นจากการท�ำความชั่ว รู้จัก
ควบคุมตนให้ตั้งอยู่ในความดีไม่เบียดเบียนตนและคนอื่น และประพฤติชอบทางกาย วาจา คือ
ไม่ท�ำบาปโดยการละเว้น 5 ประการ คือ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ละเว้นจากการลักขโมย ละเว้น
จากการประพฤติผิดในกาม ละเว้นจากการพูดโกหก ละเว้นจากการเสพสุราท�ำให้อยู่ร่วมกับ
คนอืน่ ในสังคมได้อย่างมีความสุขซึง่ เป็นพืน้ ฐานของทุกชีวติ ชาวพุทธทีต่ อ้ งการความสุขทีแ่ ท้จริง
และยังเป็นการสร้างความผูกพันอันดีระหว่างคนในชาติกอ่ เกิดความปรองดอง สมานฉันท์สามัคคี
และความมั่นคงของประเทศชาติได้
นอกจากนี้ คณะสงฆ์ ไ ด้ จั ด โครงการพั ฒ นาสุ ข ภาวะและโภชนาการขึ้ น ที่ จั ง หวั ด
ก�ำแพงเพชร โดยเป็นรูปแบบกิจกรรมเป็นการบรรยายถวายความรูพ้ ร้อมทัง้ ระดมความคิดเห็น
เพื่อน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้แก่คณะสงฆ์จังหวัดก�ำแพงเพชร โดยมีวิทยากรที่เป็น
พระสงฆ์และนักวิชาการด้านสาธารณสุขรวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ที่จัดโครงการ บรรยายเนื้อหา
ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา เนื้อหาด้านโภชนาการ และเนื้อหาด้าน
การขับเคลือ่ นงานของคณะสงฆ์ในจังหวัด โดยมีเป้าหมายในการกระตุน้ การท�ำงานของพระสงฆ์
เพื่อสังคมให้มากขึ้น ยังชี้ให้เห็นอีกว่า ในปัจจุบันโลกได้มีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา ในขณะ
เดียวกันพระสงฆ์เอง ซึง่ เป็นตัวแทนองค์กรพระพุทธศาสนา จะมีขดี ความสามารถในการท�ำงาน
และท�ำงานให้มีทิศทางมากขึ้น เพื่อดึงพุทธศาสนิกชนไม่ให้ติดอยู่กับกิเลส โดยการใช้จริยธรรม
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ คือ ศีล 5 มาเป็นเครื่องมือในการท�ำงาน ดังนั้น ทรัพยากรบุคคลถือว่า
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลือ่ นงานทัง้ ปวง และเชือ่ ว่าเมือ่ พระสงฆ์ทไี่ ด้ผา่ นการฝึกภาคปฏิบตั ิ
ในครั้งนี้ สามารถที่น�ำเอาองค์ความรู้ไปขยายผลให้กระจายไปทั่วจังหวัดก�ำแพงเพชร
5. ผลลัพธ์ของโครงการ ผลการขับเคลือ่ นกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดก�ำแพงเพชร มีผลลัพธ์ของโครงการดังนี้
1) ผลส�ำเร็จในเชิงปริมาณ จากการศึกษาการขับเคลื่อนงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
จังหวัดก�ำแพงเพชร พบว่า ในระยะแรกนั้น พบว่ามีการประชาสัมพันธ์ และสื่อจะเป็นตัวสร้าง
แรงบันดาลใจ มีผลท�ำให้รับทราบในวงกว้าง ในขณะเดียวกันเรื่องการท�ำความเข้าใจ เกี่ยวกับ
โครงการซึ่งมีความสอดคล้องกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชาชนได้รับทราบอยู่ในระดับ
ที่ดีและกล่าวต่ออีกว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้มาที่จังหวัดก�ำแพงเพชร และมีด�ำริว่า
การที่มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นั้น ไม่ใช่ว่าให้หมู่บ้านนั้นรักษาศีล 5 โดยสิ้นเชิง เพียงแต่
ให้ละเว้น เช่น การฆ่าสัตว์ก็ให้ละเว้นบ้าง ลดละเลิกอบายมุขทั้งปวง โดยเริ่มจากข้อที่สามารถ
ปฏิบัติได้ก่อน และค่อยรักษาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนครบ 5 ข้อ ส�ำหรับการขับเคลื่อนอย่าง
ต่อเนื่องในระยะเริ่มต้น พบว่า มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้นจาก 40 คน ปัจจุบันสถิติ
สูงสุดมีคนเข้าร่วมถึง 900 คน ดังแผนภาพที่ 4.4
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แผนภาพที่ 4.4 : แสดงผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ สวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตรวันอาทิตย์
ที่มา : สรุปโครงการวัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง)

จากแผนภูมทิ ี่ 4.4 แสดงจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
วันอาทิตย์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557 ไปจนถึงสัปดาห์ที่ 16 ในวันที่
3 มกราคม พ.ศ. 2558 แสดงให้เห็นว่า จ�ำนวนพระภิกษุและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสวด
ธัมมจักรกัปปวัตนสูตรวันอาทิตย์ ช่วงเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2557 มีจ�ำนวนเฉลี่ย 150 รูป/คน
จากนั้นช่วยปลายปี พ.ศ. 2557 มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราสูงในช่วยปลายปี
พ.ศ.2557 ถึงต้นปี 2559 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะช่วงต้นปีประชาชนนิยมท�ำบุญปีใหม่ก็เป็นได้
ถือเป็นการเสริมความเป็นสิรมิ งคลแก่ตนเองและครอบครัว จากนัน้ ในช่วงปี พ.ศ. 2558 มีอตั รา
การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามล�ำดับในช่วงกลางปี พ.ศ. 2558 จนถึง
ปลายปี พ.ศ.2558 จะมีอัตราการเข้าร่วมไม่คงที่ โดยเฉลี่ยประมาณ 600 คนต่อสัปดาห์
2) ในเชิงคุณภาพ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะตามนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 และ
โครงการสาธยายธัมมจักกัปปวัตนสูตร ณ วัดพระบรมธาตุนครชุม จังหวัดก�ำแพงเพชร ที่อาศัย
หลักการทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องมือและกระบวนการในการขัดเกลาทางสังคม
เพื่อควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกให้อยู่ภายใต้กติกาสังคมอย่างมีเหตุและผล น�ำไปสู่ยอมรับ
และถือปฏิบัติ ที่มุ่งเสริมสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิต คือ 1) หลักประกันความมั่นคงของชีวิต
คือ ไม่มุ่งร้ายท�ำลายผู้อื่น 2) หลักประกันความมั่นคงของทรัพย์สิน คือ ไม่ทุจริตคิดโกง
ไม่มัวเมา ไม่ละเมิดต่อทรัพย์สินของผู้อื่น 3) หลักประกันความมั่นคงของสถาบันครอบครัว
ไม่ละเมิดต่อจริยธรรมทางเพศ 4) หลักประกันความมั่นคงของสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
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คือ ไม่กล่าวถ้อยค�ำที่ปราศจากสติและขาดความรับผิดชอบ อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความ
แตกแยกทางสั
งผลให้
จิตส�ำนึกดีงคมไม่มและส่
ุ่งร้างยท�
ำลายผู
้อื่น ไม่จิตทสุจานึริตกคิดโกง
ความรับผิดชอบงคม
อันเป็และส่
นสาเหตุ
ที่ก่อให้ปเระชาชนมี
กิดความแตกแยกทางสั
ผลให้
ประชาชนมี
ไม่ดีมวั ไม่เมา
ละเมิ
ดต่อ้อทรั
อ้ นื่ ไม่ไม่มลัวะเมิ
จริยดธรรมทางเพศ
มีสติ้อื่ในนการรั
มุ่ง ร้ไม่ายท
าลายผู
ื่ น พ
ไม่ย์ทสุ จนิ ริของผู
ตคิดโกง
เมา ดไม่ต่ลอะเมิ
ต่อทรั พย์ สิ น ของผู
ไม่ล ะเมิบฟั
ดต่งข่อ าวสาร
มีกจริารวิ
เคราะห์มากขึ
ฟัง การไม่
ดื่ม ไม่มเากขึ
สพสิ
่งของมึ
ยธรรมทางเพศ
มีส้นติใจากเรื
นการรั่อบฟังทีงข่่ไาด้วสาร
มีการวิเคราะห์
้นจากเรื
่องทีน่ไเมาและสิ
ด้ฟัง การไม่่งดเสพติ
ื่ม ไม่เดสพทุกชนิด
สิ่งของมึ
นเมาและสิ่งเสพติ
กชนิดำสมาชิ
วามส
ญต่อกัยค�
นมากขึ
ไม่กล่าวถ้อยคแาละขาด
สมาชิ
กในครอบครั
วให้ดคทุวามส�
คัญต่กอในครอบครั
กันมากขึว้ให้
น คไม่
กล่าคัาวถ้
ำที่ป้นราศจากสติ
ที่ปราศจากสติ
และขาดความรั
บผิทดี่กชอบอั
สาเหตุที่ก่อให้เกิดมีความแตกแยก
มีภูมิคุ้นกันในการ
ความรั
บผิดชอบอั
นเป็นสาเหตุ
่อให้นเกิเป็ดนความแตกแยก
ภูมิคุ้นกันในการควบคุ
มกาย วาจา
ควบคุมกกาย
ตามหลั
ผล ดเพื่อหรื
ไม่ใอห้กระท�
ละเมิดำหรื
อกระทดาความผิ
ดภายในครอบครั
ให้ความ
ตามหลั
เหตุวาจา
ผล เพื
่อไม่ใกห้เหตุ
ละเมิ
ความผิ
ภายในครอบครั
ว ให้คว วามเคารพต่
อ
เคารพต่
อความคิ
้อื่น จานวนของการเกิ
บัตและคดี
ิเหตุ และคดี
ต่างลดลงมีคมีวามเคารพต่
ความเคารพต่ออกฎ
ความคิ
ดเห็
นของผูดเห็อ้ นื่นของผู
จ�ำนวนของการเกิ
ดอุบตั ดเิ อุหตุ
ตา่ งลดลง
กฎกติกา
กติ
ก
าที
ก
่
าหนดขึ
น
้
ชุ
ม
ชน
สั
ง
คม
เกิ
ด
ความผาสุ
ก
ดั
ง
สรุ
ป
ได้
ด
ง
ั
นี
้
ที่ก�ำหนดขึ้น ชุมชน สังคม เกิดความผาสุก ดังสรุปได้ดังนี้

ผลสาเร็จ

1. สร้ างหลั ก ประ กั น
ความมั่นคงของชีวิต

2. สร้ างหลั ก ประ กั น
ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง
ทรัพย์สิน
3. สร้ า งหลั ก ประกั น
ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง
สถาบันครอบครัว

กิจกรรมภายใต้
โครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5

ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ

ต่อบุคคล

ต่อครอบครัว

ต่อชุมชน

1. ประชาชนมีจิตสานึก
ดี ไม่มุ่งร้ายทาลายผู้อื่น

1 . ป ร ะ ช า ช น มี
จิ ต ส านึ ก ดี ไม่ มุ่ ง
ร้ายทาลายผู้อื่น
2. ไม่ ทุ จ ริ ต คิ ด โกง
ไม่มัวเมา ไม่ละเมิด
ต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของ
ผู้อื่น
3 . ไ ม่ ล ะ เ มิ ด ต่ อ
จริยธรรมทางเพศ
4. มีสติ ในการรั บฟั ง
ข่ า ว ส า ร มี ก า ร
วิเคราะห์มากขึ้นจาก
เรื่องที่ได้ฟังมา
5. การไม่ดื่มไม่เสพ
สิ่ ง ของมึ น เมาและ
สิ่งเสพติดทุกชนิด

1. ความร่ ว มมื อ
ใ น กิ จ ก ร ร ม
โครงการมากขึ้น
2. ให้ความเคารพ
ต่ อ ความคิ ด เห็ น
ของผู้อื่น
3. จ า นวนของ
การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
และคดีต่างลดลง
4. มี ค วามเคารพ
ต่ อ ก ฎ ก ติ ก า ที่
กาหนดขึ้น
4. ชุ ม ชน สั ง คม
เกิดความผาสุก

2. สร้ า งหลั ก ประกั น
ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง
ทรัพย์สิน
3. สร้ า งหลั ก ประกั น
ความมั่นคงของสถาบัน
ครอบครัว

4. สร้ า งหลั ก ประกั น
ความมั่นคงของสิทธิใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

4. มี ส ติ ใ นการรั บ ฟั ง
ข่าวสาร มีการวิเคราะห์
มากขึ้นจากเรื่องที่ได้ฟัง

5. สร้ างหลั ก ประ กั น
ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง
สุขภาพ

5. การไม่ ดื่ ม ไม่ เ สพ
สิ่ ง ของมึ น เมาและสิ่ ง
เสพติดทุกชนิด

การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 177

ส�ำหรับผลการด�ำเนินการของพระสงฆ์ทพี่ ฒ
ั นาข้อปฏิบตั ติ อ่ การขับเคลือ่ นงานเพือ่ สังคม
ของพระสงฆ์นั้นมีดังนี้
1) ด้านสุขภาพกาย โดยให้ความส�ำคัญไปที่รณรงค์ให้มีการท�ำงานเชิงเครือข่ายในระดับ
ชุมชน ที่มีการประสานความร่วมมือ ซึ่งเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเช่น ส่งเสริมและสนับสนุนการงด
สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ รับประทานอาหารปลอดภัยจากโรงต่างๆ โดยเริ่มจากการสนับสนุน
การฉันอาหารมังสวิรัตของพระสงฆ์ซ่ึงจะเป็นตัวแบบได้ ในวันส�ำคัญทางศาสนา การส่งเสริม
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในวัด
2) ด้านสุขภาพจิต การจัดให้มกี ารสวดมนต์ ปฏิบตั ธิ รรม ทีส่ ามารถขยายผูไ้ ปสูป่ ระชาชนได้
การสร้างกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�ำเนินชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา
3) ด้านสุขภาพ พัฒนาโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ โดยมีแนวคิดในการด�ำเนินขับเคลือ่ น
ผ่านกิจกรรม เช่น ลานวัด คือ การรักษาบริเวณวัดให้สะอาด ร่มรืน่ ลานใจ คือ มีสถานทีพ่ กั ผ่อน
และปฏิบัติธรรมที่เป็นสถานที่สับปายะ ลานกีฬา คือมีสถานที่ออกก�ำลังกาย และสถานที่เดิน
จงกรม จะเห็นได้ว่า แนวความคิดนี้มีเป้าประสงค์ที่จะสร้างแรงดึงดูด ให้คนทุกเพศ ทุกวัด
เข้าร่วมท�ำกิจกรรมภายใต้กิจกรรม 3 ล
4) ด้านวิถีพุทธ จัดท�ำโครงการน�ำใจสดใสวิถีพุทธ ที่ให้ความส�ำคัญกับการจัดกิจกรรม
วิถชี าวพุทธตามหลักภาวนา 4 ทีย่ ดึ โยงกับวิถชี วี ติ ของชาวบ้าน ซึง่ มีความสอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาสังคมของส�ำนักงานกองทุนเสริมสร้างสุขภาวะ 4 ด้าน ที่ประกอบด้วย ด้านกาย
ด้านจิต ด้านปัญญา และด้านสังคม พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนของ
ตนเอง
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ภาพโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ทางสังคมตามนโยบาย
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดก�ำแพงเพชร
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4.11 พระนครศรีอยุธยา : มรดกโลก มรดกธรรม เพื่อสุขภาวะทางสังคม

โครงการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้ ต ามแนวพระพุ ท ธศาสนาของจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยการสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ด�ำเนินการ 1 โครงการดังนี้
1. โครงการมรดกโลก มรดกธรรม เพื่อสุขภาวะทางสังคมของวัดและชุมชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2. วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และกระบวนการจัดการพื้นที่
มรดกโลกของวัดและชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมของวัด
และชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้แนวคิดการจัดการมรดกโลก และเพือ่ สร้างเครือข่าย
การอนุรักษ์มรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. พื้นที่ด�ำเนินการ วัดบางกะจะ ต�ำบลส�ำเภาล่ม อ�ำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วม 87 รูป จาก 43 วัด
4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา โครงการ
นี้ด�ำเนินการโดยการตระหนักถึงปัญหาการจัดการพื้นที่มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ที่องค์กร
การศึกษาและวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนไว้ แต่ด้วยความที่มี
การรุกล�้ำพื้นที่มรดกโลก ปัญหาขยะ และการไม่รู้เท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงท�ำให้เกิดสุขภาวะ
ทีไ่ ม่เหมาะสม จึงได้มกี ารพัฒนาความรู้ และกระบวนการของพระสงฆ์ วัด และชุมชน ในการจัดการ
พื้นที่ของวัดและชุมชนบางกะจะเพื่อสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์และจัดการพื้นที่มรดกโลก
เชิงการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการมรดกโลกของวัดและชุมชน รวมทั้งการ
ให้ความรู้ด้านการจัดการสุขภาวะของชุมชน
2) การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบด้านต่างๆ
ที่มีผลต่อการจัดการพื้นที่มรดกโลกและสุขภาวะของชุมชน
3) การจัดท�ำยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาด้านสุขภาวะของชุมชนและการจัดการพื้นที่มรดก
โลกโดยความร่วมมือของฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส�ำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยาพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา พิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติอินทร์บุรี อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นต้น
4) การเสริ ม สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มของคณะสงฆ์ แ ละมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัยในการขยายความรู้ด้านการจัดการมรดกโลกและสุขภาวะทางสังคม
5) การเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการมรดกโลกในพระนครศรีอยุธยา เพือ่ พัฒนากิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ การอนุรักษ์พื้นที่มรดกโลกและการจัดการทางสังคม
6) การสรุปและวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร้างการเรียนรู้ของวัดและชุมชน
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5. ผลลัพธ์ของโครงการ จากการด�ำเนินการ พบว่า พระสงฆ์และชุมชน จ�ำนวน
325 รูป/คน มีความตระหนักต่อการเป็นพื้นที่มรดกโลกมากขึ้น โดยมีการปรับแนวทาง
การพัฒนาวัดและชุมชนให้สอดคล้องกับการเรียนรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรม การจัดการพืน้ ทีม่ รดกโลก
การเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม โดยสามารถเสนอเป็นยุทธศาสตร์การเรียนรู้ของพระสงฆ์
ในการจัดการศิลปวัฒนธรรม การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และการสร้างเครือข่ายพระสงฆ์
รุ่นใหม่ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อน�ำไปสู่การจัดการด้านสุขภาวะของสังคมสืบต่อไป
ภาพโครงการมรดกโลก มรดกธรรมเพื่อสุขภาวะทางสังคม
ของวัดและชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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4.12 จังหวัดกาญจนบุรี : สุขภาวะและการเรียนรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดกาญจนบุรี
โดยการสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ดำ� เนินการ 3 โครงการ
ย่อย ได้แก่
1.ชื่อโครงการ โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการของพระภิกษุ
สามเณรจังหวัดกาญจนบุรี โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการของชุมชนในเขต
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรีโครงการที่ 3 โครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านรักษาศีล 5
ณ วัดวังก์วิเวการาม ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วม
โครงการ 312 รูป จาก 124 วัด
2. วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรูท้ างพระพุทธศาสนาโดยการมีสว่ นร่วมของคณะสงฆ์ในจังหวัดกาญจนบุรี
เพือ่ พัฒนาศักยภาพของคณะสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูท้ างพระพุทธศาสนา
โดยผ่านการจัดท�ำโครงการพัฒนาเชิงพุทธบูรณาการ เพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนองค์กรชุมชน ในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา และเพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนา
และขยายองค์ความรู้ในการสร้างสุขภาวะให้กับพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พัฒนา
วัดต้นแบบสุขภาวะให้กบั พระภิกษุสามเณร จังหวัดกาญจนบุรี และการจัดท�ำฐานข้อมูลสุขภาวะ
ชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
3. พืน้ ทีด่ ำ� เนินการ เขตพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และวัดวังก์วเิ วการาม ต�ำบล
หนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
4. กระบวนการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้ ต ามแนวพระพุ ท ธศาสนา
การด�ำเนินโครงการนี้ได้คาดหวังถึงผลที่ต้องการได้รับ คือ การสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาวะและโภชนาการของพระภิกษุสามเณรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้
ได้เป้าหมายและแผนการด�ำเนินงานด้านวัดต้นแบบสุขภาวะให้กับพระภิกษุสามเณรในจังหวัด
กาญจนบุรี ได้ฐานข้อมูลสุขภาวะพระสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี วัดต้นแบบจ�ำนวน 30 วัด และ
พัฒนาและขยายผลองค์ความรู้ในการสร้างสุขภาวะให้กับพระภิกษุสามเณรในพื้นที่อื่นๆ ของ
จังหวัดกาญจนบุรี ตามนโยบายโครงการด�ำเนินการ โครงการหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5 โครงการนีเ้ ป็น
งานวิจยั เพือ่ พัฒนา (Research and Development) โดยศึกษาจากความต้องการของคณะสงฆ์
จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม
องค์ความรู้ด้านการพัฒนาจิตและปัญญา รวมถึงการเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรพระสงฆ์
อันเป็นกลไกในการน�ำไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการพัฒนาจิตและปัญญา โดยใช้วิธีการรวบรวม
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ข้อมูลเกี่ยวข้องจากเอกสารงานวิจัย นิตยสาร วารสาร เทปบันทึกเสียง ตลอดจนเก็บข้อมูลจาก
วิทยากรในองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ มีขนั้ ตอนการด�ำเนินโครงการ ดังนี้ การปรึกษาและขอค�ำแนะน�ำ
จากคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีเกี่ยวกับโครงการ การออกส�ำรวจสถานที่และสอบถามข้อมูล
การประชุมวางแผนปฏิบัติงานเบื้องต้นกับคณะคณะสงฆ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
การนิมนต์คณะสงฆ์ และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการ จ�ำนวน 3 ครั้ง
การติดตามการบทบาทการท�ำงานของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ และสัมมนาสรุปโครงการ การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานจากแบบประเมินโครงการ
5. ผลลัพธ์ของโครงการ ผลการด�ำเนินการมีดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการพั ฒ นาสุ ข ภาวะและโภชนาการของพระภิ ก ษุ ส ามเณร
จังหวัดกาญจนบุรี คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ได้เห็นความส�ำคัญของการพัฒนาสุขภาวะ
และโภชนาการของพระภิกษุสามเณรในจังหวัด เนื่องจากพระภิกษุสามเณรต้องอาศัยอาหาร
ของประชาชนด้วยการบิณฑบาตซึ่งไม่สามารถที่จะเลือกฉันอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายของ
ตนได้ พร้อมกันนี้ก็ควรที่จะมีการสัมมนาเพื่อหาแนวทางรักษาสุขภาพพร้อมทั้งหาแนวทาง
น�ำรูปแบบวิธีการรักษาสุขภาพไปเผยแผ่ให้กับประชาชนในพื้นที่ของตนเพื่อให้มีความเข้าใจ
ในการรักษาสุขภาพของตนเองต่อไป ในโครงการดังกล่าวนี้ ได้ส่งเสริมให้คณะสงฆ์ได้มีการ
จัดท�ำฐานข้อมูลสุขภาวะของพระภิกษุสามเณร มีการพัฒนาและขยายผลองค์ความรูใ้ นการสร้าง
สุขภาวะของพระภิกษุสามเณร และได้พัฒนาเป้าหมายและแผนการด�ำเนินงานด้านวัดต้นแบบ
สุขภาวะให้กบั พระภิกษุสามเณร โดยก�ำหนดเป้าหมายให้มกี ารสร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
ในการดูแลสุขภาวะและโภชนาการของพระภิกษุสามเณร โดยมีผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้
จ�ำนวน 100 รูป และได้ฐานข้อมูลสุขภาวะพระสงฆ์ต้นแบบจ�ำนวน 30 วัด พร้อมมีการจัดท�ำ
แผนการด�ำเนินการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการของพระสงฆ์ในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการ
ด�ำเนินโครงการ พบว่า
1) ข้อมูลด้านสุขภาวะของพระสงฆ์ พบว่า พระสงฆ์ที่เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้มีอายุ
ต�่ำสุด คือ 20 ปี มีอายุสูงสุด คือ 77 ปี และมีพรรษาต�่ำสุด คือ 1 พรรษา และมีพรรษาสูงสุด คือ
28 พรรษา มีน�้ำหนักต�่ำสุด 46 กก. มีน�้ำหนักสูงสุด 120 กก. โดยมีน�้ำหนักโดยเฉลี่ย 69.76 กก.
มีสว่ นสูงต�ำ่ สุด 155 ซม. มีสว่ นสูงสูงสูด 190 ซม. โดยมีสว่ นสูงโดยเฉลีย่ 169.83 ซม. ด้านการฉัน
(รับประทาน) อาหารและการดืม่ พระสงฆ์สว่ นใหญ่จะฉันอาหารประเภทน�ำ้ พริกและผัก ประเภท
ทอดและแกงกะทิเป็นอันดับรองลงมา มีการฉันผลไม้เป็นประจ�ำ และขนมหวานเป็นอันดับ
รองลงมา และพระสงฆ์ส่วนใหญ่ ฉันเครื่องดื่มประเภทกาแฟจ�ำนวนมาก และฉันน�้ำหวาน และ
เครื่องดื่มชูก�ำลังเป็นอันดับรองลงมา ด้านการสูบบุหรี่ พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังสูบบุหรี่เป็นประจ�ำ
(39%) แต่ก็ไม่สูบบุหรี่เลยมีจ�ำนวนใกล้เคียงกัน (34%) การออกก�ำลังกาย พระสงฆ์ส่วนใหญ่
จะมีการออกก�ำลังกายในแต่ละวัน โดยออกบิณฑบาตโดยเฉลีย่ วันละ 64.5 นาที การเดินจงกรม

การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 183

โดยเฉลี่ยวันละ 45 นาที และท�ำความสะอาดวัดโดยเฉลี่ยวันละ 1 ชั่วโมงขึ้นไป นอกจากนี้ ยังมี
วิธีการออกก�ำลังกายด้วยวิธีอื่นๆ เช่น ท�ำงานวัด เดินออกก�ำลัง พัฒนาวัด เป็นต้น ด้านโรค
ประจ�ำตัวพระสงฆ์ส่วนใหญ่ ไม่มีโรคประจ�ำตัว (74%) ส่วนที่มีโรคประจ�ำตัว ส่วนใหญ่จะเป็น
โรคภูมแิ พ้ ความดัน กระเพาะอาหารและโรคเกีย่ วกับไต เบาหวาน โลหิตจาง หัวใจ และริดสีดวง
(26%) และจะมีการเข้ารับการรักษาและการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
เป็นประจ�ำทุก 12 เดือน
2) ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของพระสงฆ์ พบว่า พระสงฆ์มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโดยรวม
อยู่ในระดับร้อยละ 72.94 โดยมีความรู้ด้านโภชนาการร้อยละ 78 ด้านการจัดการความเครียด
อยู่ในระดับร้อยละ 70.25 และด้านการบริหารร่างกายอยู่ในระดับร้อยละ 63 ตามล�ำดับ
3) พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพของพระสงฆ์ พบว่า พระสงฆ์ที่เข้าร่วม
โครงการ มีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง (=3.06) โดยมี
การสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นกับร่างกายของตน และน�ำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติในการ
ส่งเสริมสุขภาพของตนเอง โดยพระสงฆ์เห็นด้วยที่จะให้มีการออกก�ำลังกายในส่วนที่เหมาะสม
กับสมณสารูป เช่น การบิณฑบาต การเดินจงกรม ตลอดจนถึงมีวิธีการออกก�ำลังกายอื่นๆ
ที่เหมาะสม มีการตรวจสุขภาพพระสงฆ์เป็นประจ�ำทุกปี จัดให้มีสถานที่ ตลอดจนถึงวิธีการ
ออกก�ำลังกายทีเ่ หมาะสม และให้คำ� แนะน�ำและความรูด้ า้ นอาหารและโภชนาการทีถ่ กู ต้องและ
เหมาะสมแก่พระสงฆ์ ตลอดจนถึงควรเลือกฉันอาหารทีม่ ปี ระโยชน์และเหมาะสมกับสุขภาพด้วย
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการของชุมชนในเขตเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี สุขภาวะและโภชนาการของพระภิกษุสามเณรในจังหวัดกาญจนบุรี จะมี
ความสมบูรณ์มิได้หากขาดการอุปถัมภ์ดูแลจากพุทธศาสนิกชน และในขณะเดียวกันพระภิกษุ
สามเณรเองก็จะเป็นผู้เผยแผ่ธรรมสั่งสอนให้ประชาชนในพื้นที่เป็นคนดี ประกอบสัมมาอาชีพ
ซึง่ เท่ากับว่า พระภิกษุสามเณรเป็นผูใ้ ห้ธรรม ส่วนประชาชนเป็นผูใ้ ห้ทาน เนือ่ งจากชุมชนในเขต
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ประชาชนร้อยละ 90 นับถือพระพุทธศาสนา มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับทางพระพุทธศาสนามิได้ขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนหรืออุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
มีการท�ำบุญใส่บาตรแด่พระภิกษุสามเณรที่จ�ำพรรษาอยู่ในวัดบริเวณเขตเทศบาลมิได้ขาด
อาหารที่ใส่บาตรส่วนมากจะเป็นประเภทที่ก่อให้เกิดการสั่งสมไขมันหรือก่อให้เกิดโรคภัย
ไข้เจ็บแก่พระภิกษุสามเณร ทัง้ นีเ้ พราะความรูไ้ ม่เท่าทันต่อเหตุการณ์ จึงท�ำให้พระภิกษุสามเณร
เกิดโรคภัยไข้เจ็บไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ด้วยการเล็งเห็นความเกือ้ กูลกันดังกล่าว จึงได้จดั โครงการ
ที่ 2 นี้ขึ้นเพื่อพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบวัด
ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการดังกล่าวนี้ ได้ส่งเสริมให้ประชาชน
จัดท�ำฐานข้อมูลสุขภาวะชุมชน ได้พัฒนาและขยายผลองค์ความรู้ในการสร้างสุขภาวะและ
ได้พัฒนาเป้าหมายและแผนการด�ำเนินงานด้านวัดต้นแบบสุขภาวะให้กับพระภิกษุสามเณร
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โดยก� ำ หนดเป้าหมายให้มีก ารสร้างความรู้ ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งในการดู แ ลสุ ข ภาวะและ
โภชนาการของประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้จ�ำนวน 100 คน พร้อมมีการจัดท�ำ
แผนการด�ำเนินการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ผลการด�ำเนินโครงการพบว่า
1) ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน พบว่าประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 60.83 โดยมีความรู้ด้านโภชนาการอยู่ในระดับร้อยละ 70.4
รองลงมาคือ ด้านการบริหารร่างกายอยู่ในระดับร้อยละ 61.5 และด้านการจัดการความเครียด
อยู่ในระดับร้อยละ 36.25
2) พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน พบว่า ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ มีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพอยูใ่ นระดับมาก ( =3.52) โดยมีการสังเกต
อาการเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นกับร่างกายของตน และพร้อมปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่
3) พฤติกรรมการใส่บาตรและการเลือกสิ่งของส�ำหรับใส่บาตรของประชาชน พบว่า
ประชาชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ มีพฤติกรรมการใส่บาตร อยูใ่ นระดับมาก ( =3.57) โดยจะใส่บาตร
ด้วยความยินดีไม่เสียดาย ( = 4.16) ใส่บาตรด้วยของอันสะอาด ( = 4.15) จะระลึกถึงบุญทีไ่ ด้รบั
จากการใส่บาตรเสมอ ( = 3.85) และใส่บาตรตามเวลาที่เหมาะสม เป็นต้น โดยประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ มีพฤติกรรมการเลือกอาหารที่ใส่บาตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.88)
โดยจะเลือกอาหารที่ใส่บาตรที่สะอาด ( = 4.05) ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ( = 4.02) ใส่บาตร
ด้วยอาหารที่ปรุงสุกแล้ว ( = 4.01) โดยจะงดเว้นอาหารที่มีรสเค็มจัด ( = 4.28) อาหารประเภท
ทอด ( = 4.18) อาหารที่มีรสหวานจัด ( = 4.18) เป็นต้น
4) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเสริมสร้างสุขภาพส�ำหรับพระสงฆ์ พบว่าประชาชน
มีความคิดเห็นว่า พระสงฆ์ควรดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการเลือกฉันอาหารที่เป็นประโยชน์
ครบ 5 หมู่ เน้นผัก ผลไม้เป็นหลัก ลดหาอาหารที่เสี่ยงต่อโรค เช่น มันจัด หวานจัดเค็มจัด
เป็นต้น ควรเลือกออกก�ำลังกายตามความเหมาะสมเช่น การกวาดลานวัด ควรจัดให้มีโครงการ
ตรวจสุขภาพให้กับพระสงฆ์อย่างต่อเนื่องและเป็นประจ�ำ และพระสงฆ์ควรลดหรือหลีกเลี่ยง
อาหารที่มันจัด เค็มจัดหรืออาหารรสจัดทุกประเภท อันอาจเสี่ยงต่อโรค
โครงการที่ 3 โครงการการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5 ณ วัดวังก์วเิ วการาม
ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี การด�ำเนินการโครงการต่างๆ ขึ้นเพื่อพัฒนา
ให้เป็นต้นแบบเพื่อกระจายไปสู่สังคมอื่นๆ หากไม่ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กร
ต่างๆ แล้ว ก็ยากที่จะส�ำเร็จ โครงการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชน
วัดวังก์วิเวการาม ถูกจัดขึ้นด้วยการสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ก�ำหนดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 และส่งเสริมแต่ละ
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หมู่บ้านได้ร่วมกันพัฒนาและสร้างการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ศีล 5
ถือเป็นบทบัญญัติพื้นฐานของพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่ก่อประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม เป็น
ทธศาสนา เป็ร่ นว่ สิมกั
่งทีน่กในสั
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วกันว่า เมื่อตนเองปฏิบัติเช่นไร ก็จะคอยสั่งสอนให้บุตรหลานและคนรอบข้างของตนเองปฏิบัติ
เดีเดียยวกั
นว่า เมื่อตนเองปฏิบัติเช่นไร ก็จะคอยสั่งสอนให้บุตรหลานและคนรอบข้างของตนเอง
เช่นนั้น โดยดารงตนให้เป็นตัวอย่างก่อน แล้วค่อยแนะนาให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นการชักชวน
ปฏิบัติเช่นนั้น โดยด�ำรงตนให้เป็นตัวอย่างก่อน แล้วค่อยแนะน�ำให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะ
ด ทาบุญ รักษาศีล เป็นต้น
เป็เข้นาวัการชั
กชวนเข้าวัด ท�ำบุญ รักษาศีล เป็นต้น
แผนภาพที่ ่ 4.8
4.8 โครงการเสริ
โครงการเสริมมสร้
ทธศาสนาจั
งหวังดหวั
กาญจนบุ
รี รี
แผนภาพที
สร้าางสุงสุขขภาวะและการเรี
ภาวะและการเรียนรู
ยนรู้ตามแนวพระพุ
ต้ ามแนวพระพุ
ทธศาสนาจั
ดกาญจนบุ
นโยบายโครงการหมู่ บ้ า น
รั ก ษาศี ล 5 สร้ า งสุ ข ภาวะ
และสังคมสันติสุข

การเสริมสร้างสุขภาวะและ
โภชนาการของวัดและชุมชน

การเสริมสร้างสุขภาวะและ
ความร่ ว มมื อ ของภาครั ฐ
เอกชน ประชาสังคม และวัด
ในพื้นที่กาญจนบุรี

การเสริมสร้ างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
และการดาเนินการตามโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5

- วัดต้นแบบสุขภาวะ 30 วัด
- ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ 2 แห่ง
- หมู่บ้านศีล 5 สันติสุข 3 แห่ง
- เครือข่ายสุขภาวะ 1 เครือข่าย
- เครือข่ายหมู่บ้านรักษาศีล 5
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4.13 จังหวัดขอนแก่น : สุขภาวะแบบพอเพียงที่สร้างได้

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ ได้ด�ำเนินการโครงการจ�ำนวน 1 โครงการ พื้นที่ ได้แก่
1. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะเชิงพุทธจังหวัด
ขอนแก่น
2. วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และกระบวนการด้านสุขภาวะและ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะเชิงพุทธ และเพื่อ
พัฒนากิจกรรมเชิงพุทธตามนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
3 พื้นที่ด�ำเนินการ วัดอุตสาหะ บ้านขุนด่าน ต�ำบลบ้านดง อ�ำเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี
พระสงฆ์ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 421 รูป/คน จาก 214 วัด
4. กระบวนการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้ โครงการเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ สนอง
รับนโยบายของคณะสงฆ์ ในสมัยที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ
พระสังฆราช ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ให้การสนับสนุน
ด้านงบประมาณในการขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 เพื่อให้โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประสบผลส�ำเร็จ
ตามเจตนารมณ์ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้จัดท�ำโครงการได้เลือกพื้นที่วัดอุตสาหะ
บ้านขุนด้าน ต�ำบลบ้านดง อ�ำเภออุบลรัตน์ในการด�ำเนินการตามโครงการหมู่บ้านศีล 5
จนได้กลายเป็นหมูบ่ า้ นศีล 5 ต้นแบบ ซึง่ มีพระครูวริ ยิ ธรรมคุณเจ้าอาวาสวัดอุตสาหะ บ้านขุนด่าน
เป็นแกนน�ำชาวบ้านในการขับเลื่อนและพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ชาวบ้านและ
เยาวชน โดยมีกิจกรรมอาทิ การจัดงานปลอดเหล้าไม่ขายเหล้าในวันพระ การท�ำวัตรเย็น ที่วัด
สนับสนุนให้ผู้ปกครองน�ำเยาวชนเข้าวัดในวันเสาร์-อาทิตย์ กิจกรรมใส่บาตรก่อนไปโรงเรียน
การบวชภาคฤดูรอ้ น การอบรมยาเสพติด โดยมุง่ เน้นการจัดการสุขภาวะองค์รวมให้กบั ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ
ส่วนโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะเชิงพุทธ เกิดขึ้นโดยมองว่า
ในอดีตที่ผ่านมาวัดและพระสงฆ์เป็นแกนน�ำของชุมชน และชุมชนในภาคอีสานส่วนใหญ่เป็น
ชุมชนทีท่ ำ� อาชีพเกษตรกร เมือ่ เป็นเช่นนีม้ พี ระสงฆ์หลายรูปพยายามรือ้ ฟืน้ และแสวงหาบทบาท
ในการเป็นผู้น�ำชาวบ้าน ในยุคที่สภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจอยู่ในขั้นวิกฤตินี้ พระสงฆ์
พยายามมองหาปัญหาสังคมปัจจุบัน ที่มีความสลับซับซ้อนให้รู้ปัญหาที่ชัดเจนและตรงจุด
แล้วพยายามค้นหาแก่นพุทธธรรมเพื่อน�ำมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อน�ำมาเป็นหลัก
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านและชุมชนให้ดีขึ้น ที่ผ่านมา
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เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่มสี ภาพทีข่ าดความรูด้ า้ นการเกษตร ขาดเงินทุนหมุนเวียน
ในการด�ำเนินงานด้านการเกษตร มีหนี้สิน ปลูกข้าวแต่ไม่มีข้าวกิน ปลูกพืชก็ขายได้ราคาที่
ไม่เป็นธรรม ชาวบ้านเล่นการพนันและอบายมุขต่างๆ ขาดการเอาใจใส่ด้านการดูแลสุขภาพ
อนามัยทั้งของตนเองและบุตรหลาน เยาวชนขาดการดูแลเอาใจใส่ พระสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น
เมื่อเห็นประชาชนประสบกับปัญหาเช่นนี้ จึงได้ตั้งประณิธานไว้ว่า จะหาทางแก้ไขปัญหา
ความยากจน ปัญหาหนีส้ นิ และปัญหาสุขภาพอนามัย ให้กบั ชาวบ้านให้ได้ ด้วยการน�ำหลักธรรม
มาใช้กับการแก้ปัญหาการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรเชิงพุทธ เพื่อท�ำให้เศรษฐกิจชุมชน
มีความเข็มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนและถาวร ดังนั้น พระโสภณพัฒนบัณฑิต
จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะวิถีพุทธตั้งในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เพือ่ ทดลองการปลูกเกษตรเชิงพุทธบนพืน้ ที่ 8 กว่าไร่ เป็นศูนย์การเรียนรูเ้ กษตรทีป่ ลอดสารพิษ
เป็นเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างสุขภาวะให้กับผู้บริโภคจนประสบผลส�ำเร็จและเป็นเกษตร
วิถีต้นแบบ โดยวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ
สุขภาวะเชิงพุทธ ได้แก่ เพือ่ จัดท�ำชุดความรูเ้ กีย่ วกับการปลูกหมุนเวียน และเพือ่ ขยายองค์ความรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะวิถีพุทธ
ในด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนว
พระพุทธศาสนา พบว่า วัดอุตสาหะ โดยพระครูวิริยธรรมโสภณ ได้สร้างเครือข่ายในการพัฒนา
สังคม ชุมชน และการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1. เทศบาลต�ำบลบ้านดง เป็นหน่วยงานทีใ่ ห้การสนับสนุนงบประมาณด�ำเนินการท�ำงาน
ในโครงการต่างๆ ที่ทางวัดกับชุมชนได้ร่วมกันจัดขึ้น และท�ำงานเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับ
ชุมชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำในต�ำบลบ้านดงผู้จะให้ความร่วมมือกับพระครูวิริยธรรมโสภณ
เป็นอย่างดีในการท�ำกิจกรรมของทางวัดและชุมชน จากการวิจัยครั้งนี้ท�ำให้เห็นบทบาทส�ำคัญ
ของผูน้ ำ� เช่น ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ นและผูน้ ำ� ในชุมชนในด้านต่างๆ ซึง่ บุคคลเหล่านีเ้ ป็นผูท้ มี่ บี ทบาท
ส�ำคัญในการน�ำพาชาวบ้านพัฒนาชุมชน ประสานงาน และที่ส�ำคัญผู้น�ำชุมชนเป็นตัวอย่างที่ดี
ของชุมชนในการบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์
3. ชาวบ้าน โดยทัว่ ไปแล้วชาวบ้านก็ได้เข้าวัดท�ำบุญอยูเ่ ป็นประจ�ำ นอกจากนีช้ าวบ้านยัง
ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนร่วมกับพระสงฆ์ โดยชาวบ้านได้รว่ มแรงร่วมใจท�ำงานด้วย
ความเสียสละทั้งก�ำลังกายและก�ำลังทรัพย์สุขภาวะของชุมชน เช่น ร่วมกันรักษาความสะอาด
ในหมู่บ้าน
4. โรงเรียน เครือข่ายของพระครูวิริยธรรมโสภณ ประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านขุนด่าน
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม และโรงเรียนบัวแก้วพิทยา โรงเรียนเหล่านี้ได้เข้ามาท�ำกิจกรรม
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กับทางวัด คือการร่วมพิธีกรรมในวันส�ำคัญทางศาสนา เช่น ทอดเทียนในเทศกาลเข้าพรรษา
การท�ำความสะอาดวัด เป็นต้น เจ้าอาวาสก็จะให้โอวาทเกี่ยวกับหลักการด�ำรงชีวิตตามหลัก
พระพุทธศาสนา ซึ่งมีผลท�ำให้เด็กได้รับการปลูกฝังเรื่องคุณงามความดี มีผลท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี
ส่วนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงเชิงพุทธ วิทยาเขต
ขอนแก่น ภาคีเครือข่ายการท�ำงานพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ�ำแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนต�ำบลโคกสี เข้ามาร่วมท�ำกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติ ณ
ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะเชิงพุทธ มีการฟังการบรรยายการท�ำเกษตรจากผูร้ ู้
และลงมือปฏิบตั ิ โดยการร่วมการปลูกพืช เช่น มะนาว มะละกอ ตะไคร้ และกล้วยน�ำ้ ว้า เป็นต้น
2. ชุมชนบ้านโคกสีและบ้านเลิง น�ำโดยผู้ใหญ่บ้านและก�ำนันต�ำบลโคกสีเป็นผู้มีบทบาท
ส�ำคัญในการท�ำงานร่วมกับ มจร วิทยาเขตขอนแก่น ในส่วนของการน�ำพาชาวบ้านเข้ามาเรียนรู้
เกษตรเชิงพุทธ
3. โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ได้มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนซึง่ เป็นการเรียนรูน้ อกห้องเรียน อันเป็นความรูท้ สี่ ามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง นอกจาก
การเรียนรูท้ างการเกษตรแล้วนักเรียนยังได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการเกษตร
และในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
4. โรงพยาบาลขอนแก่น 2 บ้านโคกสี ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ได้เข้ามาร่วมท�ำงานด้วยในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพ เช่น โครงการคนเฒ่าเข้าวัด
ได้ ม าร่ ว มเป็ น วิ ท ยากรอบรมให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพของคนแก่ ร ่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5. ชมรมคนพุทธ น�ำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชอบ ดีส่วนโคก เป็นกลุ่มที่ได้ร่วมท�ำงาน
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะเชิงพุทธ และน�ำพาชาวบ้านท�ำกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์อีกหลายอย่าง เช่น จัดตั้งกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น
5. ผลลัพธ์ของโครงการ มีดังนี้
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาของวัดอุตสาหะ
บ้านขุนด่าน ต�ำบลบ้านดง อ�ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เกิดผลส�ำเร็จดังนี้
		 1) การจัดงานปลอดเหล้า บ้านขุนด่านเป็นหมู่บ้านที่จัดงานปลอดเหล้า การจัด
งานปลอดเหล้านี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจของหลายภาคส่วน ได้แก่ บ้าน วัด และราชการ
โดยทั้งสามหน่วยงานหลักได้มองเห็นโทษของการดื่มสุราอันเป็นต้นเหตุของการก่อให้เกิด
การทะเลาะวิวาท อาชญากรรม ท�ำลายสุขภาพ เป็นการสิน้ เปลืองโดยเปล่าประโยชน์ และเหล้า
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ยังเป็นสิ่งที่น�ำไปสู่การติดยาเสพติดชนิดอื่นๆ
		 2) ไม่ขายเหล้าในวันพระ พ่อค้า แม่คา้ ในหมูบ่ า้ นมีความเห็นว่าบ้านขุนด่านเป็นหมูบ่ า้ น
ศีลห้าต้นแบบจึงไม่ควรขายเหล้าในวันพระและทุกร้านก็ได้ให้ความร่วมมือ ถึงแม้ว่าจะมีการ
ขายเหล้าในหมูบ่ า้ นแต่วา่ น่าจะเว้นสักวันโดยเฉพาะวันพระ นัน่ ก็แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านค้าขาย
แบบชาวพุทธคือการค้าไม่ได้หวังแต่จะเอาผลประโยชน์ส่วนตนอย่างเดียว ยังคิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมของการอยู่ร่วมกันในสังคม
		 3) ประชาชนและเยาวชนท�ำวัตรเย็นทีว่ ดั ตามหลักการปฏิบตั ใิ นทางพระพุทธศาสนา
ตอนเย็นหรือก่อนนอนก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระเพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรมและ
คุณพระสงฆ์ ซึ่งเป็นหลักแห่งความดีตามหลักพุทธศาสนา เมื่อผู้ใดได้ยึดเป็นหลักในการด�ำเนิน
ชีวิตจะท�ำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
		 4) เยาวชนเข้าวัดวันเสาร์ อาทิตย์ เยาวชนจะมาท�ำบุญที่วัด (ไหว้พระ ตักบาตร
ท�ำกิจกรรมที่วัด เช่น ท�ำความสะอาดวัดปัดกวาดลานวัด วิหาร ศาลาการเปรียญ เป็นต้น)
		 5) นักเรียนใส่บาตรก่อนไปโรงเรียน ตอนเช้า ก่อนนักเรียนจะไปโรงเรียน พ่อแม่
ผู้ปกครองจะเตรียมข้าว อาหารให้บุตรหลานของตนใส่บาตร ซึ่งการกระท�ำอย่างนี้เป็นการ
ปลูกฝังเด็กให้รู้จักการให้นักเรียนมีความเสียสละ เพราะการใส่บาตรก็คือการให้ชนิดหนึ่ง
และการให้ก็เป็นการช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดี เมื่อเด็กถูกปลูกฝังในการให้ตั้งแต่เด็ก
เมื่อเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ จะท�ำให้เขาเป็นคนดีของสังคม
		 6) การบรรพชาภาคฤดูรอ้ น การบวชภาคฤดูรอ้ นของวัดอุสาหะเกิดจากความร่วมมือ
ของทุกๆ ฝ่าย ไม่วา่ จะเป็นคณะสงฆ์จงั หวัดขอนแก่น อุบาสก อุบาสิกา องค์การบริหารส่วนท้องถิน่
ข้าราชการครู ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะพัฒนาก�ำลังหลักของชาติ โดยการออกท�ำหน้าที่
เชิญชวนชาวขอนแก่นตามหาแก่นธรรม ด้วยการบวชสามเณรล้านรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ที่ศูนย์บวชวัดอุตสาหะ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น จนกลายมาเป็นศูนย์บวชภาคฤดูร้อน
ตัวอย่าง โดยทีพ่ ระครูวริ ยิ ธรรมโสภณท่านจัดบวชภาคฤดูรอ้ นมายาวนานหลายปี จนเป็นประเพณี
ในชุมชนว่า “เด็กผู้ชายปิดเทอมต้องบวช” โรงเรียนในชุมชนก็สนับสนุนเพราะเด็กที่บวชเป็น
สามเณรแล้ว พอถึงเปิดเทอมคุณครูจะได้เด็กดีมีคุณภาพกลับคืนสู่โรงเรียน ล่าสุด โรงเรียน
อุบลรัตน์พิทยาคม และโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม โรงเรียนใกล้วัดอุตสาหะพร้อมใจกันประกาศ
เป็นนโยบาย “นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ทุกคนปิดเทอมต้องบวชทุกปี” คือ ถ้าไม่บวช
จะไม่ผ่านขึ้นชั้น ม.3
		 7) การท�ำเกษตรวิถีพุทธ จัดให้มีสถานที่เรียนรู้ สถานที่ฝึกอบรมชาวบ้าน และเป็น
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรแนวพุทธ
		 8) การท�ำงานบริการสังคมคือท�ำให้ชาวบ้านได้ลดค่าใช้จ่ายในการจัดงานและท�ำให้
ผูกไมตรีไว้ได้
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		 9) ส่งเสริมอาชีพท�ำให้ชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ไม่ต้องเป็นทุกข์ใจเพราะการกู้หนี้
		 10) พัฒนากาย (รักษาศีล) คือท�ำให้มคี วามส�ำรวมระวังในการด�ำเนินชีวติ ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน (5) พัฒนาจิตใจคือท�ำให้ใจสงบ เป็นสุข และมี
ความสุขุมรอบคอบในการท�ำงาน (6) พัฒนาปัญญาคือท�ำให้เข้าใจปัญหาชีวิตและสามารถใช้
สติปัญญาแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตของตนให้มีความสุขได้
ส่วนผลลัพธ์ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะเชิงพุทธ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีดงั นี้
1) สุขภาวะด้านร่างกาย ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะเชิงพุทธ เน้นการ
ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่มีสารพิษ
ที่ตกค้างกับอาหาร แนะน�ำให้เกษตรกรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้การบริโภคเอง โดยหลักศีลห้า
คือไม่ทำ� ลายสิง่ แวดล้อมและชีวติ สัตว์อนื่ โดยใช้ปยุ๋ คอกหรือปุย๋ หมักแทนสามารเคมีจะไม่ทำ� ลาย
สิ่งแวดล้อมและชีวิตสัตว์อื่น พืชผักก็จะไม่มีสารเคมีตกค้าง ผู้บริโภคก็จะปลอดภัยจากสารเคมี
2) สุขภาวะด้านจิตใจ มีการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม อบรมธรรมเป็นการได้รักษาจิตใจ
ให้สงบ จิตที่มีความสงบย่อมมีความสุขุมเยือกเย็น เหมาะแก่การงานทุกอย่างและสามารถ
พัฒนาจิตที่สงบนี้ให้เข้าถึงวิถีแห่งปัญญาอีกด้วย กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาด้านนี้ ได้แก่
ชมรมคนพุทธ มจร
3) สุขภาวะด้านปัญญา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะเชิงพุทธ เน้น
การพัฒนาทางด้านปัญญา ดังพุทธสุภาษิตที่ว่า ปัญญา โลกสมึ ปจโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่าง
ในโลก) แก่นิสิตที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ข้าราชการ
หน่วยงานเอกชน และประชาชนทัว่ ไป โดยการให้ความรูด้ า้ นการเกษตรเชิงพุทธ และการด�ำเนิน
ชีวิตตามตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 และการดูแลสุขภาวะแบบองค์ร่วมคือการดูแลสุขภาวะ
4) สุขภาวะด้านสังคม มีการปลูกฝังให้นิสิตทั้งที่เป็นพระภิกษุ สามารเณรและนิสิตที่เป็น
คฤหัสถ์ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้มีจิตส�ำนึกรักสถาบัน รักบ้านเกิด
และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีความเสียสละ
ต่อส่วนรวม เป็นการสร้างโอกาสให้เขาเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม และเป็น
การสร้างวิสยั ทัศน์เชิงบวกให้ผทู้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น
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ภาพโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
จังหวัดขอนแก่น
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4.14 จังหวัดอุดรธานี : สวนป่าพุทธธรรมพืน้ ฐานของการการสร้างสุขภาวะทางสังคม

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
โดยการสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ด�ำเนินการ 1 โครงการ
1. โครงการเกษตรแนวพุทธธรรมสถานสวนป่าทุ่งนาค�ำหลวง
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ โครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเป็นการศึกษาเรียนรู้แนวทาง
การท�ำการเกษตรแนวพุทธ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้การท�ำเกษตรวิถีพุทธ และ
เพือ่ สร้างเครือข่ายเกษตรวิถพี ทุ ธในจังหวัดอุดรธานี ซึง่ พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัด ท่านมี
นโยบายในการพัฒนาคณะสงฆ์โดยได้ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาและการแสวงหาความรู้ เพราะ
พระสงฆ์จะต้องเป็นแกนน�ำในด้านจิตวิญญาณและการให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับพุทธธรรม
การดูสุขภาวะแบบองค์รวมและการพึ่งพาตนเอง ดังนั้น จะต้องพัฒนาพระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง
3. พื้นที่ด�ำเนินการ ธรรมสถานสวนป่าทุ่งนาค�ำหลวง สาขาของวัดมัชฌิมาวาส ต�ำบล
หมากแข้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีพระสงฆ์ เกษตรกรเข้าร่วมจ�ำนวน 218 รูป/คน
จาก 68 วัด
4. กระบวนการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้ ต ามแนวพระพุ ท ธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี โครงการนีใ้ ช้กระบวนการด�ำเนินการตามหลักพุทธธรรม ซึง่ พระธรรมวิมลโมลี
ท่านน�ำหลักธรรมมาส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการท�ำงานไม่วา่ จะเป็นการค้าขาย รับราชการ
ท�ำนา ปกครอง ลูกจ้าง หรือศึกษาหาความรู้ ก็ท�ำอย่างสุดความสามารถ จนส�ำเร็จในสิ่งที่ตน
ต้องการ มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่สุรุ่ยสุร่าย ท่านมองว่า ประโยชน์ในทางโลกของ
ฆราวาส คือ ความส�ำเร็จในหน้าที่การงานของตนที่ท�ำอยู่ โดยไม่ขัดกับศีลธรรมและกฎหมาย
บ้านเมือง สามารถประสบความส�ำเร็จในหน้าที่การงานของตนได้รับประโยชน์ตามความ
มุ่งหมาย เมื่อกล่าวถึงการจะพัฒนาชุมชนให้เจริญพร้อมทั้งด้านกายกับจิตและสภาวะแวดล้อม
อย่างเหมาะสม บุคคลควรน�ำหลักธรรมมาเป็นพื้นฐานทั้งในการก�ำหนดเป้าหมายและก�ำหนด
แนวทางการพัฒนา โดยเฉพาะหลักธรรมทีเ่ รียกว่า “วิรยิ อิทธิบาท” อันหมายถึง การมีความเพียร
ไม่ย่อท้อต่อการท�ำงาน นอกจากนั้นแล้ว หลักธรรมถือว่าเป็นความศรัทธาของประชาชนและ
เป็นเครื่องชี้น�ำวิถีทางการด�ำเนินชีวิตอันสันติสุข ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมายของการพัฒนา
หลักค�ำสอนในส่วนพุทธศาสนาล้วนมุง่ ทีเ่ ป้าหมายเดียวกัน คือ ให้คนได้รจู้ กั พัฒนาตนเองโดยการ
เรียนรู้ แนวทางการด�ำเนินการพัฒนาตามหลักธรรมเน้นที่การด�ำเนินการพัฒนาตามหลักธรรม
จะต้องเริม่ จากการพิจารณาให้เกิดความเข้าใจถึงลักษณะของชีวติ และชุมชนให้ถกู ต้อง โดยเฉพาะ
ที่เป็นปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางการด�ำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายอย่างไม่มีปัญหา
ในสังคมไทย พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งในสถาบันที่ส�ำคัญของชาติ คือ สถาบันพระพุทธศาสนา
ซึ่งได้รับการยอมรับและได้รับความศรัทธาจากชาวบ้านมาตลอด ทั้งนี้ เพราะพระสงฆ์เป็น
ผู้มีความส�ำคัญต่อวิถีการด�ำรงชีวิตของชาวบ้าน หากมองย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่าชาวบ้าน
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เมื่อประสบกับปัญหาหรือเกิดทุกข์ร้อนใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือจิต ก็จะพากันไปวัด
ไปพบพระสงฆ์เพื่อปรึกษาและระบายความทุกข์ ดูเหมือนว่าพระสงฆ์จะสามารถแก้ปัญหา
ความทุกข์รอ้ นของพวกเขาได้ทกุ อย่าง ฉะนัน้ วัดและพระสงฆ์ในอดีต จึงมีบทบาทมาก พระสงฆ์
เป็นทัง้ ครูสอนหนังสือ สอนศีลธรรม สอนวิชาชีพ ให้กบั ลูกหลานของชาวบ้าน เป็นทัง้ หมอรักษา
ชาวบ้านทีเ่ จ็บไข้ไม่สบาย ชาวบ้านเมือ่ มีใครเกิดล้มป่วย บรรดาญาติ ๆ ก็พาไปวัด เพือ่ ให้พระสงฆ์
ช่วยเยียวยารักษา เป็นทัง้ นักสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ความทุกข์ ความเดือดร้อน
ต่าง ๆ เช่น คนชราและเด็กก�ำพร้าที่ไม่มีคนเลี้ยงดูหรือคนที่ถูกไฟไหม้ น�้ำท่วมเป็นต้น เป็นทั้ง
ผูพ้ พิ ากษาตัดสินคดีและประนีประนอมความให้กบั ชาวบ้านทีเ่ กิดกรณีพพิ าทกัน เป็นทัง้ จิตแพทย์
ที่ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตให้กับชาวบ้าน นอกจากนั้น พระสงฆ์ยังเป็นเหมือน
นักวิชาการเกษตรและพัฒนา ที่คอยให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืช วิธีการเลี้ยงสัตว์
และฝึกวิชาชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ท�ำ
คุณประโยชน์ตอ่ สังคมไทยอย่างมาก โดยเฉพาะการเผยแผ่อบรมศีลธรรม จริยธรรม การจัดการ
ศึกษาและการสงเคราะห์ประชาชน เมือ่ ศึกษาลึกลงไป ในส่วนของการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน
อันเป็นการพัฒนาชีวติ ความเป็นอยูข่ องชาวบ้านให้ดขี นึ้ จะพบว่า ตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั พระสงฆ์
ได้เข้ามาช่วยเหลือและด�ำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำรงชีวิตของชาวบ้านอยู่มาก
หากใคร่ครวญย้อนกลับไปไตร่ตรองถึงภาพอดีตของไทยดูแล้ว ทุกคนจะนึกถึงบทบาทของ
พระสงฆ์ ที่จะเป็นหัวใจหลักของการแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้ เพราะพระสงฆ์
มีปัจจัยที่เอื้อต่อการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของประชาชนอยู่มิใช่น้อย ที่ส�ำคัญ
ที่สุดคือแรงศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพระสงฆ์ พร้อมทั้งคุณลักษณะของพระสงฆ์ไทยมีพ้ืนเพ
เป็นคนชนบทอยูแ่ ล้วย่อมมีสำ� นึกทีป่ ลุกให้เข้าถึงความทุกข์ของชาวบ้านได้ไม่ยาก และเมือ่ น�ำมา
ประยุกต์ให้เข้ากับกาลสมัยด้วยการน�ำหลักธรรมมาใช้กับการแก้ปัญหาการเกษตรเชิงเดี่ยว
มาเป็นการท�ำเกษตรแนวพุทธเพือ่ ท�ำให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึง่ พาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนและถาวรต่อไปได้
5. ผลลัพธ์ของโครงการ ผลการจัดท�ำโครงการและการปฏิบัติตามหลักธรรมท�ำให้
วิถีชีวิตของเกษตรกร เกษตรกรกลุ่มที่ท�ำการเกษตรแนวพุทธแบบผสมผสาน ได้ยึดหลักธรรม
ค�ำสอนแห่งพระพุทธศาสนา เป็นกรอบปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินชีวติ โดยเกษตรกรทุกคนมีการท�ำบุญ
ตักบาตรเนื่องในโอกาสต่างๆ มีการสมาทานรักษาศีลห้าเป็นประจ�ำ นอกจากนี้ ยังมีการรู้จัก
ประมาณในการบริโภค โดยการลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยการที่มีแหล่งอาหารบริโภคเพิ่มขึ้น
จากการเลี้ยงปลา และปลูกพืชผัก ผลไม้ ในไร่นา รวมถึงการลดรายจ่ายหรือการไม่ใช้ปุ๋ยเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืชด้วยการหันมาใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแทน ท�ำให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ โดยมี
ผลส�ำเร็จของโครงการคือ (1) การท�ำเกษตร จัดให้มีสถานที่เรียนรู้ สถานที่ฝึกอบรมชาวบ้าน
และเป็นแหล่งเรียนรูเ้ กีย่ วกับเกษตรแนวพุทธ (2) การท�ำงานบริการสังคมคือท�ำให้ชาวบ้านได้ลด

194 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานและท�ำให้ผกู ไมตรีไว้ได้ (3) ส่งเสริมอาชีพท�ำให้ชาวบ้านสามารถพึง่ ตนเอง
ได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ต้องเป็นทุกข์ใจเพราะการกู้หนี้ (4) พัฒนากาย (รักษาศีล) คือ
ท�ำให้มคี วามส�ำรวมระวังในการด�ำเนินชีวติ ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ นื่ ให้ได้รบั ความเดือดร้อน
(5) พัฒนาจิตใจคือท�ำให้ใจสงบ เป็นสุข และมีความสุขุมรอบคอบในการท�ำงาน (6) พัฒนา
ปัญญาคือท�ำให้เข้าใจปัญหาชีวิตและสามารถใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตของตน
ให้มีความสุขได้
ส่วนผลของการขยายเครือข่ายการท�ำงาน พบว่า มีกลุ่มต่างๆ เข้ามาร่วมด�ำเนินการ
อาทิ กลุ่มแกนน�ำเกษตรแนวพุทธ กลุ่มแกนน�ำเกษตรกรแนวพุทธสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง
จนได้รบั การยอมรับนับถือจากประชาชนทัง้ ภายในชุมชนและภายนอก ในการด�ำเนินงานติดต่อ
ประสานงานเชื่อมโยงเครือข่าย โดยเกิดจากกระบวนการสร้างแกนน�ำในชุมชน ซึ่งเป็น
คนที่อยู่ในชุมชนอย่างแท้จริง ผู้น�ำ ซึ่งเป็นแกนน�ำคนส�ำคัญให้ชาวบ้านคิดริเริ่มในการท�ำเกษตร
แนวพุทธแบบผสมผสานเพื่อการพึ่งตนเองที่ยั่งยืน ได้ผ่านการเรียนรู้มาหลากหลายกิจกรรม
ซึ่งในกระบวนการเรียนรู้นั้น ได้รับแนวคิดการท�ำเกษตรแนวพุทธจากธรรมสถานสวนป่า
ทุ่งนาค�ำหลวง ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดต่างไปจากเกษตรกรโดยทั่วไป จากความเชื่อ
และกระบวนการคิดนี้ท�ำให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต และเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ที่มีความสอดคล้องกับวิถีการผลิตและความเชื่อ ซึ่งการปรับเปลี่ยนนี้ คือ “มีความขยัน อดทน
การใช้จ่ายในสิ่งจ�ำเป็น” จึงต้องใช้เวลา ต้องใช้พลังใจ เพราะเป็นการฝ่าและปะทะกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน โดยกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านทุ่งนา
ค�ำหลวง เป็นอีกส่วนหนึง่ ในการจัดการสร้างเครือข่ายแบบพึง่ ตนเอง ร่วมกับพระธรรมวิมลมุนี ใน
การประสานเครือข่ายกับปราชญ์ชาวบ้านอีสาน ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นสือ่ กลางประสานงาน และสร้าง
เวทีพบปะแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความคิดเห็น “ท�ำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ท�ำให้ประชาชน
เกิดจิตส�ำนึกร่วมภายในชุมชน นอกจากนี้การจัดท�ำโครงการธรรมสัญจรเพื่อเผยแผ่หลักธรรม
และการท�ำเกษตรแนวพุทธให้กับสมาชิกภายในเครือข่ายชุมชนด้วย” ได้ก่อให้เกิดการเพิ่มพูน
ความรู้ และสมาชิกสามารถรับทราบการด�ำเนินงานของธรรมสถานสวนป่าฯ ได้อย่างทั่วถึง
กลุ ่ ม เกษตรกลุ ่ ม เครื อ ญาติ สร้ า งเครื อ ข่ า ยโดยการประสานสมาชิ ก ในครอบครั ว
ให้ความร่วมมือแล้วขยายไปยังเครือญาติในชุมชน สังเกตได้จากสมาชิกในกลุ่มจะเป็นผู้ที่ตั้ง
บ้านเรือนอยู่ใกล้กันหรือมีพ้ืนที่ไร่นาติดต่อกันนอกจากการท�ำมาหากินแบบพึ่งพิงธรรมชาติ
แล้วยังต้องพึ่งพิงญาติพี่น้อง ดังนั้น “เกษตรผสมผสานจะผลิตเพื่อการบริโภคในครอบครัวและ
ส่วนหนึง่ เอาไว้แบ่งปันครือญาติหรือผูอ้ นื่ กลุม่ เกษตรผสมผสานแนวพุทธ จึงมีความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่
มีแจกจ่ายผลผลิตแก่ญาติพนี่ อ้ ง พึง่ พาอาศัยกัน” ส่วนในด้านความรู้ ทางการเกษตรกลุม่ เกษตร
แบบผสมผสานจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจากธรรมสถานสวนป่าทุ่งนาค�ำหลวง ร่วมกับ
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างกลุ่มทุกเดือน จึงส่งผล

การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 195

188

ให้สมาชิกของชุมชนแห่งนี้มีพัฒนาการไปสู่การจัดการแปลงไร่นา จนสามารถพึ่งพาตนเองได้
ทางด้านเศรษฐกิจ “โดยการมีอยู่มีบริโภคเอง ลดรายจ่ายด้านอาหาร ลดต้นทุนการผลิตลดลง
มีกระบวนการผลิ
รายได้เพิ่มขึ้น ตไม่การจั
ต้องดิ
้นรนรับจ้างนอกชุมชน ครอบครัวอยู่ร่วมกันได้ และมีการเก็บออม”
ดการ ภูมิปัญญาทักษะเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทรัพยากรดิน น้า ป่า ได้ใน
เป็ระดั
นผลในระยะยาว
มปัางๆ
จจัเหล่
ยการผลิ
กระบวนการผลิ
บหนึ่ง ในระยะหลัทังง้ ได้นีม้ เนื
ีผู้มอ่ าศึงมาจากเกษตรกรสามารถควบคุ
กษาดูงานมากมาย ผลผลิตในไร่นาต่
านี้ จึงตกลายเป็
นธุรกิจ ต
การจั
ดการ
ภูมมิปชนในการประกอบอาหาร
ัญญาทักษะเทคโนโลยีทและอาหารว่
ี่เหมาะสมางในการจั
ทรัพยากรดิ
า ได้
ครอบครั
วและชุ
ดเลี้ยนงผู้ดน�ูง้ำานป่“ท
าให้ใมนระดั
ีรายได้บหนึ่ง
ในระยะหลั
งได้
มีผมู้มฐานะความเป็
าศึกษาดูงานมากมาย
เพิ่มขึ้น ช่วยส่
งเสริ
นอยู่ของครอบครัผลผลิ
วให้ดีขตึ้นในไร่
ตามลนาดัาต่บ”างๆ เหล่านี้ จึงกลายเป็นธุรกิจ
ครอบครัวและชุ
เลี้ยงผู้ดูงาน “ท�
ดั ง นั้ นมชนในการประกอบอาหาร
จะเห็ น ได้ ว่ า ปั จ จั ย ที่ เ สริ ม สร้และอาหารว่
า งความเข้ ม แข็างในการจั
ง ให้ กั บ ชุ มดชนเกษตรแนวพุ
ท ธำให้มี
รายได้
เพิ่มขึบ้้นานป่ช่วายส่
งเสริได้มแฐานะความเป็
อยู่ของครอบครั
ดับ”
ผสมผสาน
ปอแดง
ก่ การมีผู้นาด้านนการท
าเกษตรแนวพุวให้
ทธดทีีข่มึ้นีคตามล�
วามรู้คำวามสามารถ
และ
ดังบนััตน้ ิให้จะเห็
นได้าวใจในหลั
า่ ปัจจัยกการด
ทีเ่ สริาเนิ
มสร้นางานเกษตร
งความเข้มคอยให้
แข็งให้การสนั
กบั ชุมบชนเกษตรแนวพุ
ลงมือปฏิ
ชุมชนเข้
สนุนชุมชนเครือข่าทยธผสมผสาน
ทาให้
บ้เครื
านป่อข่าาปอแดง
ได้
แ
ก่
การมี
ผ
น
้
ู
ำ
�
ด้
า
นการท�
ำ
เกษตรแนวพุ
ท
ธ
ที
ม
่
ค
ี
วามรู
ค
้
วามสามารถ
และลงมือ
ยชุมชนมีความเข้มแข็ง สมาชิกกลุ่มที่มีความร่วมมือกันดีและมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิจัดบการไร่
ัติให้ชนุมาและมี
ชนเข้าวใจในหลั
เนินาวั
งานเกษตร
ารสนับสนุทนธศาสนาเป็
ชุมชนเครืนอกรอบ
ข่าย ท�ำให้
ิถีการดาเนิกการด�
นชีวิตำประจ
น ที่ยึดหลัคอยให้
กธรรมคกาสอนพระพุ
เครื
ยชุกมธรรมค
ชนมีคาสอนเพื
วามเข้ม่อแข็
ง ่งสมาชิ
กกลุ
วามร่าคัวมมื
ความรู
้ความสามารถ
ปฏิอบข่ัตาิ หลั
การพึ
ตนเองนี
้ นับ่มว่ทีา่มมีีคความส
ญยิอ่ง กัดันงดีนัแ้นละมี
การที
่เกษตรกร
ที่ทา
ในการจั
ดการไร่ทนธผสมผสาน
าและมีวิถีกโดยมี
ารด�เำป้เนิาหมายส
นชีวิตาคัประจ�
วัน ่งทีพาตนเองได้
่ยึดหลักธรรมค�
ทธศาสนา
การเกษตรแนวพุ
ญคือำการพึ
นั้น จึำงสอนพระพุ
เป็นการเหมาะสม
เป็ต่นอการปฏิ
กรอบปฏิ
ัติ หลักพธรรมค�
ำสอนเพื่อการพึ
่งตนเองนี
บว่ามีาสอน
ความส�ทางพระพุ
ำคัญยิ่งทดัธศาสนา
งนั้น การที่
บัติใบนทางอาชี
การเกษตรของตน
ที่สอดคล้
องกับหลั้ กนัธรรมค
เกษตรกร
ที่ทน�ำชีการเกษตรแนวพุ
โดยมีเป้าหมายส�ำคัญคือการพึ่งพาตนเองได้นั้น
หรือการดาเนิ
วิตตามวิถีพุทธด้วยนัท่นธผสมผสาน
เอง
จึงเป็นการเหมาะสมต่อการปฏิบัติในทางอาชีพการเกษตรของตนที่สอดคล้องกับหลักธรรม
ค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาหรือการด�ำเนินชีวิตตามวิถีพุทธด้วยนั่นเอง
แผนภาพที่ 4.9 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
แผนภาพที
่ 4.9 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
การเสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้
และกระบวนการทาเกษตร
วิถีพุทธและการจัดการดูแ ล
สิ่งแวดล้อมในชุมชน

การเสริมสร้างสุขภาวะและ
โภชนาการของวัดและชุมชน
ผ่านการทาเกษตรวิถีพุทธ
การเสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ย
ร่ ว มมื อ ของภาครั ฐ เอกชน
ประชาสังคม การขยายการ
ทาเกษตรวิถีพุทธ

การเสริมสร้ างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
ในด้ า นเกษตรวิ ถี พุ ท ธเพื่ อ สุ ข
ภาวะแบบองค์รวม

- วัดต้นแบบเกษตรวิถีพุทธ 1
- ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ 2 แห่ง
- เครื อ ข่ า ยสุ ข ภาวะเกษตรวิ ถี
พุทธ 3 เครือข่าย
- พระสงฆ์และชุมชนได้รับความรู้
การจัดการสุขภาวะและเกษตรวิถี
พุทธ 150 รูป/คน
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ภาพการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
และเครือข่ายเกษตรวิถีพุทธจังหวัดอุดรธานี
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4.15 จังหวัดร้อยเอ็ด : จิตอาสาพิทักษ์ป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยการสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ดำ� เนินการ 1 โครงการ
ได้แก่
1. โครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนาของกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าดงท�ำเลดอนใหญ่
2. วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเสริมสร้างจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงท�ำเลดอนใหญ่
อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพือ่ เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูใ้ นการจัดการป่าชุมชน
และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการป่าและสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
3. พืน้ ทีด่ ำ� เนินการ กลุม่ จิตอาสาพิทกั ษ์ปา่ ดงท�ำเลดอนใหญ่ บ้านหนองบัว่ อ�ำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด มีพระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมจ�ำนวน 487 รูป/คน จากจ�ำนวน 54 วัด
4. กระบวนการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้ ต ามแนวพระพุ ท ธศาสนา
การด�ำเนินการและการสร้างเครือข่ายของกลุม่ จิตอาสาพิทกั ษ์ปา่ ดงท�ำเลดอนใหญ่ บ้านหนองบัว่
โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างและขยายเครือข่ายของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น มีขั้นตอน
การด�ำเนินการใน 3 ระยะ ดังนี้
1) ระยะที่หนึ่ง ขั้นประกาศอุดมการณ์ ในระยะนี้กลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าดงท�ำเล
ดอนใหญ่ ได้มกี ารขอความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือในการท�ำกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ปลุกฟืน้ จิตใจ
ให้ประชาชน ชาวบ้าน เยาวชน ผู้น�ำชุมชน และส่วนราชการ หันมาให้ความส�ำคัญกับการ
พิทักษ์รักษาป่าเพื่อประเทศชาติและอนุชนรุ่นหลัง กิจกรรมที่ร่วมกันท�ำจึงมักเป็นกิจกรรม
ที่ผ่านจารีตประเพณี ความเชื่อ การประยุกต์ความเชื่อเดิมกับแนวทางอนุรักษ์ เช่น การบวชป่า
ซึง่ การบวชป่าครัง้ แรกนัน้ ท�ำให้ชาวบ้านหลายคนเกิดความเชือ่ ใหม่ขนึ้ มาว่า ต้นไม้ทถี่ กู บวชแล้ว
ได้กระท�ำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เหมือนเวลาที่บวชลูกหลานก็คือการถวายลูกหลาน ซึ่งเป็น
เลือดเนือ้ เชือ้ ไขถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนา การบวชป่าก็เช่นเดียวกัน เมือ่ ถวาย
เป็นพุทธบูชาแล้ว จึงเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา ผู้ใดจะมาตัดมาท�ำลายหรือลักขโมยมิได้
เพราะจะเกิดเป็นภัยพิบัติแก่ผู้นั้น เกิดเป็นความเสื่อมของผู้นั้น ครอบครัวนั้น หรือตระกูลนั้น
ส่วนผู้ใดท�ำนุบ�ำรุงรักษาสมบัติของพระพุทธศาสนาจะมีความเจริญรุ่งเรืองชั่วลูกชั่วหลาน
ความเชือ่ เช่นนีท้ ำ� ให้เกิดเป็นพลังทีเ่ ข้มแข็งให้แก่สมาชิกกลุม่ จิตอาสาพิทกั ษ์ปา่ ดงท�ำเลดอนใหญ่
มีขวัญก�ำลังใจที่จะขับเคลื่อนงานพิทักษ์ป่าให้คงอยู่ตลอดไป
การด�ำเนินการในระยะที่ 1 นี้ นอกจากการประกาศอุดมการณ์แล้ว ยังเป็นการแสวงหา
แนวร่วมอุดมการณ์ด้วย โดยกลุ่มจิตอาสาได้น�ำเสนอข้อมูลการลักลอบตัดไม้ในป่าดงท�ำเล
ของกลุ่มผู้มีอิทธิพลและกลุ่มมิจฉาชีพในพื้นที่แก่กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
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ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ซึ่งได้ผลชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อมีการสั่งการมอบหมายโดยตรงมายัง
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด (กอ.รมน.จว.รอ.) ให้หาวิธีการช่วย
เหลือดูแลกลุ่มจิตอาสา เริ่มตั้งแต่การลงตรวจการเยี่ยมเยือนให้ก�ำลังใจแก่กลุ่มจิตอาสาในพื้นที่
2) ระยะที่สอง ขั้นสร้างความร่วมมือและเครือข่าย จากกระบวนการพิทักษ์ป่าดงท�ำเล
ดอนใหญ่โดยการสร้างเครือข่ายในระยะที่ 1 ทีเ่ ป็นการเปิดเผยตัวตนทีแ่ ท้จริง บอกเล่าอุดมการณ์
แก่คนในชุมชนเพื่อร่วมเป็นจิตอาสาพิทักษ์ป่าด้วยกัน มีความเข้มข้นและพัฒนาการแบบ
ก้าวกระโดด เมื่อมีการสนับสนุนกิจกรรมในโครงการวิจัยการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนกิจกรรมและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการพิทกั ษ์ปา่ ดงท�ำเลดอนใหญ่ ซึง่ ทัง้ ชาวบ้านและกลุม่ จิตอาสาเองสรุปความเห็น
ตรงกันว่าเป็นกระบวนการขับเคลื่อนการท�ำงานพิทักษ์ป่าที่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อ เป็นกิจกรรม
ที่ท�ำบนฐานของทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง เป็นกิจกรรมที่สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน ดังนั้น การสร้าง
เครือข่ายในระยะที่ 2 นี้ คณะผูว้ จิ ยั ได้รว่ มกับกลุม่ จิตอาสาและหน่วยงาน องค์กรอืน่ จัดกิจกรรม
เพื่อหนุนเสริมการพิทักษ์ป่าดงท�ำเลดอนใหญ่ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและสร้างสันติสุข โดยมี
เครือข่ายต่างๆ เช่น เครือข่ายพระสังฆาธิการเจ้าคณะผูป้ กครอง เครือข่ายพระนิสติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐทัง้ ส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สถานศึกษาต่างๆทีน่ ำ� นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม และเป็น
ภาคีเครือข่ายพัฒนาองค์กร ชุมชนของตนเอง เช่น โรงเรียนบ้านหนองบั่ว โรงเรียนบ้านก�ำแพง
โรงเรียนบ้านบะตากา โรงเรียนธวัชบุรีพิทยาคม โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย โรงเรียนอาจสามารถ
พิทยาคม เป็นต้น เครือข่ายปราชญ์ชมุ ชน เครือข่ายรางวัลลูกโลกสีเขียว เครือข่ายพระนักพัฒนา
เป็นต้น
3) ระยะที่สาม การพัฒนาเชิงคุณภาพจากกิจกรรมป่าชุมชน จากการด�ำเนินการท�ำให้
เกิดการรวมกลุ่มกันของชุมชน หน่วยงานต่างๆ และสถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนองค์กร
ชุมชนด้วย ท�ำเกิดการพัฒนา จิตอาสา ความเสียสละ การแบ่งปัน การร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วม
รับผิดชอบ การมีจิตเมตตา การให้อภัย การท�ำงานที่ปราศจากอคติ ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย การมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�ำคัญ การกตัญญูรู้คุณของบรรพบุรุษ การรักษาสมบัติและค�ำสอน
ของบรรพชน การให้ความส�ำคัญกับวัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่น การค�ำนึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ การรับฟังความคิดเห็น การให้เสรีภาพแก่สมาชิกในกลุม่ แต่ละกลุม่ จึงท�ำให้เห็นว่า
การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ร่วมกันท�ำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิด
พลังที่เข้มแข็งและยิ่งใหญ่
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5. ผลลัพธ์ของโครงการ จากการท�ำกิจกรรมในโครงการพัฒนาร่วมกับกลุ่มจิตอาสา
พิทักษ์ป่าดงท�ำเลดอนใหญ่ และเครือข่าย เริ่มตั้งแต่กิจกรรมเสวนาเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรคในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะตามแนว
192
พระพุทธศาสนากิจกรรมส่งเสริมจารีตประเพณีของชุมชน กิจกรรมปลูกป่า-บวชป่า กิจกรรม
ระดมสมอง โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมเดินป่า กิจกรรมเพาะพันธุ์กล้ายางนา
เป็นนัต้กนวิชาการและผู
เพื่อกลุ่มจิ้ทตรงคุ
อาสาและเครื
อข่ายขับเคลื่อนโครงการศักยภาพวัดและชุมชนด�ำเนินการ
ณวุฒิ กิจกรรมเดินป่า กิจกรรมเพาะพันธุ์กล้ายางนา เป็นต้น เพื่อกลุ่มจิต
ต่อไปได้
อย่างต่ออข่เนืายขั
่องบเคลื
เข้ม่ อแข็
ง และยั่งกยืยภาพวั
น พบว่
า มีผมชนด
ลส�ำาเนิ
เร็จนทีการต่
่เกิดขึอ้นไปได้
เป็นอรูย่ปางต่ธรรม
อาสาและเครื
นโครงการศั
ด และชุ
อเนื่ อ งจากกลุ่ม
จิตอาสาที
คยประสบปั
กษาพื
้นที่ม่ปจิต่าอาสาที
ในระยะแรก
เพราะต้
องต่อสู้กับ
เข้มแข็ง ่เและยั
่งยืน พบว่ญ
า มีหาและอุ
ผลสาเร็จทีป่เสรรคในการรั
กิดขึ้นเป็นรูปธรรม
จากกลุ
่เคยประสบปั
ญหาและ
อิทธิอุพปสรรคในการรั
ลของผูม้ อี ำ� กนาจและกฎหมายที
านไม่
ี สูลั้กงับเพี
จ่ ะสู
ร้ บปรบมือด้วย จึง่ ใช้เพียง
ษาพื้นที่ป่าในระยะแรกช่ าวบ้
เพราะต้
องต่มอพ
อิทยธิงพอที
พลของผู
้มีอานาจและกฎหมายที
การรวมกลุ
ม่ จิมตีพอาสาให้
มากที
เพือ่ ข่อมด้ขูวต่ ยอ่ จึต้งาใช้นอิเพีทยงการรวมกลุ
ธิพลมืดและเล่
หเ์ หลีย่ มมช่ากทีองโหว่
ชาวบ้านไม่
ลังเพียงพอที
่จะสูส่ ้รดุ บปรบมื
่มจิตอาสาให้
่สุดเพื่ขอข่องกฎหมาย
มขู่
สิ่งทีต่่นอ่ต้าาสนใจจากพฤติ
กรรมการพิ
ักษ์ขปองกฎหมาย
่าดงท�ำเลดอนใหญ่
ก็คือวิธีกรรมการพิ
ารต่อต้าทนข่
่นั้น หาใช่
นอิทธิพลมืดและเล่
ห์เหลี่ ยมช่อทงโหว่
สิ่งที่น่าสนใจจากพฤติ
ักษ์มปขู่าดง
ทาเลดอนใหญ่
ือวิธีการต่อต้นาแต่
นข่มอขูย่่นาั้นงใดไม่
หาใช่ด้วยอาวุ
ตประหารกัตนอาสา
แต่อย่างใดไม่
ใช้พลัง ยสละ
ด้วยอาวุ
ธประหัก็ตคประหารกั
แต่ใช้ธประหั
พลังมวลชนจิ
ใช้พลัแต่งความเสี
สละงความรั
พลังความเป็
นญาติ
่น้องกัำนบ�ำพลัเพ็งความรั
กสามั
ที่กระท
า
พลังมวลชนจิ
ความเป็ตอาสา
นญาติใช้พพีลั่นงความเสี
้องกัน ยพลั
กสามั
คคีที่กพีระท�
ญร่วมกั
นผ่คาคีนจารี
ตประเพณี
บาเพ็กญธรรมทางพระพุ
ร่ว มกั น ผ่ านจารี ตทประเพณี
กธรรมทางพระพุท ธศาสนา
การประกาศเจตนารมณ์
และหลั
ธศาสนาและหลั
การประกาศเจตนารมณ์
อุดมการณ์
พิทักษ์ป่าอันเป็นสมบัติ
อุ
ด
มการณ์
พ
ิ
ท
ั
ก
ษ์
ป
่
า
อั
น
เป็
น
สมบั
ต
ิ
ข
องแผ่
น
ดิ
น
ร่
ว
มกั
น
และการเปิ
ด
พื
้
น
ที
่
ใ
ห้
ท
ุ
ก
คนได้
นสมาชิ
ของแผ่นดินร่วมกัน และการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ร่วมเป็นสมาชิก ร่วมคิดร่วมเป็
ร่วมท�
ำ ร่กวมรักษา
ร่ว มคิด ร่ ว มท า ร่ ว มรั กษา ร่ ว มใช้ป ระโยชน์ ด้ว ยกัน การไม่ฟื้ น ฝอยหาตะเข็บ ตอกย้ าความผิ ด ที่
ร่วมใช้
ประโยชน์ด้วยกัน การไม่ฟื้นฝอยหาตะเข็บตอกย�้ำความผิดที่เจ็บปวดในอดีตให้กับ
เจ็บปวดในอดีตให้กับผู้ที่หลงผิดเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทาให้หลายคนเข้าร่วมอย่างสบายใจ และกลับ
ผู้ที่หลงผิดเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ท�ำให้หลายคนเข้าร่วมอย่างสบายใจ และกลับกลายเป็นแกนน�ำ
กลายเป็นแกนนาสาคัญในการพิทักษ์ป่าผืนนี้
ส�ำคัญในการพิทักษ์ป่าผืนนี้
แผนภาพที
่ 4.10โครงการเสริ
โครงการเสริมมสร้
สร้าางสุ
ยนรูย้ตนรู
ามแนวพระพุ
ทธศาสนาจั
งหวัดร้องยเอ็
แผนภาพที
่ 4.10
งสุขขภาวะและการเรี
ภาวะและการเรี
้ตามแนวพระพุ
ทธศาสนาจั
หวัดดร้อยเอ็ด
การสร้างจิตสานึกของชมุชน
เพื่ อ สร้ า งอุ ด มการณ์ ก าร
จัดการป่าชุมชน

การเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรี ย นรู้ เ พื่ อ สร้ า งอาชี พ
และการพึ่งพาตนเอง
การเสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ย
ร่ ว มมื อ ของภาครั ฐ เอกชน
ประชาสังคม การขยายการ
จัดการป่าชุมชน

การเสริมสร้ างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
ในด้านการจัดการป่าชุมชนแบบ
องค์รวม

- การจัดการป่าชุมชน 300 ไร่
- ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ 2 แห่ง
- เครือข่ายป่าชุมชน 5 เครือข่าย
- พระสงฆ์และชุมชนได้รับความรู้
การจัดการป่าชุมชน 350 รูป/คน
- รางวัลลูกโลกสีเขียว 1 รางวัล
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ภาพโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
ของกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงท�ำเลดอนใหญ่ อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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4.16 จังหวัดสุรินทร์ : อยู่เย็น-เป็นสุขพื้นฐานของพลังชุมชนและสังคม

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและส่งเสริมการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุรินทร์ ได้ด�ำเนินการกิจกรรม/โครงการย่อย 1 โครงการ ได้แก่
1. โครงการต้นแบบชุมชนอยู่เย็น-เป็นสุข จังหวัดสุรินทร์
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและบทบาทการท�ำงานขององค์กร
ทางพระพุทธศาสนา โดยผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตอุบลราชธานี และวิทยาเขตสุรนิ ทร์ เพือ่ ศึกษารูปแบบกระบวนการ
และผลลัพธ์การด�ำเนินการตามนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะและส่งเสริมการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
ในโครงการ “ต้นแบบชุมชนอยู่เย็น-เป็นสุข” พื้นที่จังหวัดสุรินทร์
3. พื้นที่ด�ำเนินการ วัดดอกจานรัตนาราม บ้านจาน ต�ำบลทับใหญ่ อ�ำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 268 รูป/คน จาก 87 วัด
4. กระบวนการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้ ต ามแนวพระพุ ท ธศาสนา
วัดดอกจานรัตนาราม ได้พัฒนากิจกรรมในเสริมสร้างสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา
จ�ำนวน 3 กิจกรรม คือ การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กบ้านจาน สถานีวิทยุพุทธศาสนิกคนรัตนบุรี
บ้านจาน โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินการ ดังนี้
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยได้รับงบประมาณ
ในการก่อสร้างอาคาร โดยการน�ำของ เจ้าอธิการภูชิต ยสินฺธโร และชาวบ้านจานได้ใช้โรงเก็บ
เรือยาว เป็นสถานที่เลี้ยงดูเด็กเปิดท�ำการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2539 มีเด็กทั้งหมด 84 คน มีผู้
ดูแลเด็ก 4 คน ปัจจุบันมีคณะกรรมการพัฒนาเด็กจ�ำนวน 7 คน มีผู้ดูแลเด็ก 3 คน มีเด็กเข้ารับ
การเลีย้ งดู 57 คน ชาย 27 คน หญิง 30 คน ส�ำหรับรูปแบบการจัดการศึกษาโดยจัดประสบการณ์
เรียนรู้แบบเรียนปนเล่นจากประสบการณ์ตรงลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
โดยชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเน้นให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม เป็น
พลเมืองทีด่ ขี องสังคมมีความสามารถและมีความสุข ตามวิสยั ทัศน์ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านจาน
มุ ่ ง พั ฒ นาผู ้ เรี ย นให้ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง 4 ด้ า นมี สุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพจิ ต และสุ ข นิ สั ย ที่ ดี
มีสนุ ทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลือ่ นไหว มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั ซือ่ สัตย์
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาในการสื่อสาร คิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
มีความสุข
2) สถานีวทิ ยุพทุ ธศาสนิกชนคนรัตนบุรี FM . 91.75 MHz คลืน่ นะโมโอทอป วัดดอกจาน
รัตนาราม โดยมีการด�ำเนินการเมื่อต้นปี พ.ศ. 2547 พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ เจ้าอาวาส
วัดดอกจานรัตนาราม ได้รว่ มกันพัฒนาขึน้ เพือ่ สร้างการสือ่ สารของวัดกับชุมชน โดยมีวตั ถุประสงค์
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เพื่อเผยแผ่หลักธรรมค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง
ชัดเจน ทันเหตุการณ์ ระหว่างรัฐกับชุมชน และชุมชนกับชุมชนให้เกิดการคล่องตัว โดยด�ำรงไว้
ซึ่งความเป็นกลาง บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมด้านการพัฒนาความรู้ อาชีพ
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษา ศิลปวัฒนาธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ป ไตยและเป็ น ศู น ย์ ป ระสานความร่ ว มมื อ ในการแก้ ป ั ญ หาและพั ฒ นา
ท้องถิ่นของชุมชนอย่างสอดคล้อง ต่อเนื่อง และยั่งยืนตามปรัชญาที่ว่า “จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ฟื้นฟูภูมิปัญญา น�ำพาความรู้สู่ชุมชน พัฒนาคนให้เข้มแข็ง ยึดแสงธรรมเป็นหลักชัย ก้าวไกล
ทันเหตุการณ์” โดยมีหลักการส�ำคัญ คือ การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และศีลธรรมอันดีงาม ยึดถือความถูกต้อง และความเสมอภาค เป็นกลางและเป็นธรรมกับสังคม
อย่ า งชั ด เจน ทุ ก คนในชุ ม ชนเป็ น เจ้ า ของ มี สิ ท ธิ์ แ สดงความคิ ด เห็ น ตามความเหมาะสม
และเชิงสร้างสรรค์เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของการด�ำเนินการไม่ใช้สื่อวิทยุชุมชน
สร้างความเสียหาย ต่อชาติบ้านเมือง หน่วยงาน หรือบุคคล อิสระจากการครอบง�ำของ รัฐ
การเมือง ผูม้ อี ทิ ธิพล ธุรกิจ (ผูบ้ ริจาคมุง่ ให้เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ชุมชนโดยไม่หวังผลตอบแทน
หรือก�ำไร) เน้นกติกา คือ ไม่หมิน่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยส์ ถานีวทิ ยุพทุ ธศาสนิกชน
คนรัตนบุรี เป็นของชุมชน ด�ำเนินการโดยชุมชน เพือ่ ชุมชน ไม่เอือ้ ประโยชน์ตอ่ บุคคลใดบุคคลหนึง่
หรือกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ด�ำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนข้อตกลงร่วมกัน เผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสาร ที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ เป็นกลาง เป็นธรรม รวดเร็วทันเหตุการณ์ ตามความต้องการ
ของชุมชน และไม่เสนอข้อมูลที่ท�ำให้ชุมชนเกิดความแตกแยก ด�ำเนินไปด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ผู้ด�ำเนินรายการต้องได้รับการอบรมการจัดรายการจากทีมงานพัฒนาการผลิต
รายการ และเข้าใจเป้าหมาย วัตถุประสงค์ จุดยืน และกฎกติกาของสถานีวิทยุฯ จึงจะสามารถ
จัดรายการได้ ผู้จัดรายการต้องมีคุณธรรม รับผิดชอบผลในค�ำพูดของตนเอง
จากกระบวนการของชุมชนบ้านจานดังกล่าว ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพและคณะท�ำงานเห็นความตัง้ ใจจึงได้เข้ามาสร้างกระบวนการเรียนรูด้ า้ นพระพุทธศาสนา
และการเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อให้ยกระดับกระบวนการท�ำงานและสร้างเครือข่าย โดยให้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้ามาสร้างชุดความรู้ในสถานีวิทยุและการให้
ความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อสร้างสุขภาพในชุมชน
5. ผลลัพธ์ของโครงการ ชุมชนคนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์สามารถพัฒนากิจกรรม
ชุดความรู้ และกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพผ่านกิจกรรมของชุมชนที่มีอยู่เดิม ท�ำให้มี
กระบวนการทีเ่ ข้มแข็ง เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการตนเองและการสร้างสุขภาวะ โดยสามารถ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมในการด�ำเนินการได้เป็นอย่างดี
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4.17 จังหวัดบุรีรัมย์ : ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดีสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและส่งเสริมการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ด�ำเนินการกิจกรรม/โครงการย่อย 1 โครงการ ได้แก่
1. โครงการต้นแบบชุมชนอยู่เย็น-เป็นสุขตามธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี จังหวัดบุรีรัมย์
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อพัฒนากิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะและส่งเสริม
การเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในโครงการ “ต้นแบบชุมชนอยู่เย็น-เป็นสุข”
ตามธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดีพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและบทบาทการท�ำงานของ
องค์กรทางพระพุทธศาสนา เพื่อศึกษารูปแบบและบวนการด�ำเนินการตามนโยบายหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์บุรีรัมย์
3. พื้นที่ด�ำเนินการ วัดโพธิ์ย่อย ต�ำบลบ้านยาง อ�ำเภอล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีพระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 102 วัด จ�ำนวน 465 รูป/คน
4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา วัดโพธิย์ อ่ ย
ต�ำบลบ้านยาง อ�ำเภอล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรรี มั ย์ ได้ดำ� เนินการตามโครงการหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5
และการด�ำเนินการชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้มีการส่งเสริมให้ส่วนราชการ
ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ และหมู่บ้านชุมชนใช้แนวทางธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี เป็นคัมภีร์
สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน โดยเป็นการด�ำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 1) เป็นคนดี
2) มีปัญญาดี 3) รายได้สมดุล 4) สุขภาพแข็งแรง 5) สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ 6) สังคมอบอุ่น
7) หลุดพ้นอาชญากรรม 8) การจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง และ 9) การสร้างความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการหมูบ่ า้ น มุง่ เน้นบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม สร้างอาชีพ สร้างอาชีพ สร้างนวัตกรรม
และการมีสว่ นร่วม การจ�ำลองรูปลักษณะการปกครองแบบหมูบ่ า้ นสามารถลดปัญหายาเสพติด
และปัญหาอื่นๆ โดยกระบวนการพัฒนาชุมชนตามหลัก 9 ดี หรือ “หลักธรรมนูญ 9 ดี” ดังนี้
ดีที่ 1 เป็นคนดี ด้วยการส่งเสริมให้เคารพกฎกติกา ปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรม
ที่ดีงาม ให้คนในชุมชนแสดงออกถึงการตอบแทนผู้มีพระคุณและบ้านเกิด รวมถึงสนับสนุน
ให้เข้าร่วมกิจกรรมส�ำคัญทางศาสนาเพื่อสร้างจิตส�ำนึกให้ทุกครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดี
ดีที่ 2 มีปญ
ั ญาดี ด้วยการอาศัยความร่วมมือ และยึดหลักบ้าน วัด และหน่วยงานของทาง
ราชการในการสร้างการเรียนรู้และน�ำภูมิปัญญาในถิ่นมาสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน เช่นการ
รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหม เป็นต้น
ดีที่ 3 รายได้สมดุล ด้วยการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยการกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้วยการน�ำแนวทางการด�ำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึง่ มีการน�ำมาประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
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ดีที่ 4 สุขภาพดี ด้วยการร่วมมือจากหน่วยงานราชการและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
และได้จัดตั้งชมรมออกก�ำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงเพื่อการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
ดีที่ 5 สิ่งแวดล้อมดี ผ่านนโยบาย 3 ส่วน ได้แก่ กระบวนการต้นน�้ำ คือการท�ำให้ชาวบ้าน
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กระบวนการกลางน�้ำ คือเริ่มจากการท�ำ
ความสะอาดในบ้านของตนเอง การจัดตั้งกลุ่มสมาชิกรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนและ
กระบวนการปลายน�ำ้ ด้วยการพัฒนาอาชีพเพือ่ สร้างแรงจูงใจในการบริหารจัดการขยะในชุมชน
อย่างยั่งยืน
ดีที่ 6 สังคมดี การส่งเสริมให้ทุกคนในหมู่บ้านได้ดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น ทั้งการเข้าวัดท�ำบุญร่วมกันของคนในครอบครัว การสนับสนุนให้สมาชิก
ในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย มีความสมัครสมานสามัคคี และรักษากฎวินัย
ของหมู่บ้านอย่างเข้มแข็ง
ดีที่ 7 หลุดพ้นอาชญากรรม จัดให้มีการเวรยามหมู่บ้าน คอยออกตรวจพื้นที่เสี่ยง
ทุกวัน และการป้องกันยาเสพติด จัดอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด โดยการร่วมมือกับฝ่ายปกครอง
ต�ำรวจ และสาธารณสุขให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดในวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้านทุก 15 วัน
ดีที่ 8 การจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง คือการจัดตั้งกองทุนของหมู่บ้าน มาจากทุนต่างๆ
ที่มีในหมู่บ้านโดยให้ทุกคนในหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในกองทุนเพื่อความโปร่งใส และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านให้มีความสามารถในการจัดการกับปัญหาต่างๆ
ด้วยตนเองและดีสุดท้าย
ดีที่ 9 การสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการหมูบ่ า้ น ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญในการช่วยงาน
ในหมู่บ้านเพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์อย่างสูงที่สุด เช่น การจัดท�ำ
บัญชีรายรับรายจ่ายประจ�ำเดือน เพื่อน�ำเงินมาพัฒนาชุมชนหรือเข้ากองทุนพึ่งพา เป็นต้น
5. ผลลัพธ์ของโครงการ วัดโพธิ์ย่อย ต�ำบลบ้านยาง อ�ำเภอล�ำปลายมาศ เป็นหมู่บ้าน
ที่ประสบความส�ำเร็จในด้านหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีการส่งเสริมปฏิบัติธรรมทุกวันพระ และมี
การส่งเสริมอาชีพ รักษาภูมิปัญหาท้องถิ่นโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง สามารถน�ำหลักธรรมนูญ
หมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ไปใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรในหมู่บ้าน ท�ำให้หมู่บ้าน
สามารถพึ่งตนเองได้ โดยการมีส่วนร่วมมีการช่วยเหลือเกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
ยังมีกองทุนพึ่งพาตนเองซึ่งสามารถ
ต่อยอดเป็นสถาบันการเงินของชุมชน
เพื่อคนในชุมชน บนพื้นฐานของศีล 5
ธรรมนู ญ ชุ ม ชน และหลั ก การทาง
พระพุทธศาสนา
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4.18 จังหวัดนครศรีธรรมราช : สามัคคีธรรมสู่การสร้างพลังของชุมชน

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและส่งเสริมการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด�ำเนินการกิจกรรม/โครงการย่อย 1 โครงการ ได้แก่
1. โครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษา 1) เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพและบทบาทการท� ำ งาน
ขององค์ ก รทางพระพุ ท ธศาสนาโดยผ่ า นกระบวนการของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมญาติธรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์
ของวั ด พรหมโลก 3) เพื่ อ เปิ ด พื้ น ที่ ท างสั ง คมและการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ข องประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 4) เพื่อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะ
การเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
3. พื้นที่ด�ำเนินการ กลุ่มญาติธรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ วัดพรหมโลก ต�ำบลพรหมโลก
อ�ำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และ เครือข่ายพระสงฆ์แกนน�ำ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีพระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วม
จ�ำนวน 41 วัด 248 รูป/คน
4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา การด�ำเนิน
การเพือ่ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธ
ศาสนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีกระบวนการที่ส�ำคัญ 4 ขั้นตอน ได้แก่
ระยะที่ 1 การพัฒนาแกนน�ำนิสิตและด�ำเนินเชิงพื้นที่ มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มพระนิสิต
ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้มีความสนใจ
การด�ำเนินชมรมพระสงฆ์กับสุขภาวะและพระสงฆ์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการอบรม
และลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะสงฆ์ในจังหวัด
ระยะที่ 2 การศึกษาเชิงพื้นที่และพัฒนาตัวชี้วัด มุ่งเน้นการศึกษาพื้นที่ ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อท�ำความเข้าใจบริบททางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ที่จะสามารถ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายพระสงฆ์กับสุขภาวะและพระสงฆ์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สามารถขับเคลื่อนการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะที่ 3 การด�ำเนินเชิงพื้นที่และสื่อสารสาธารณะ มุ่งเน้นการบูรณาการและสรุป
ผลการด�ำเนินโครงการพัฒนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนผลการศึกษารายประเด็น
เพือ่ เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมสือ่ สารสาธารณะและถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นลักษณะสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการให้กับเครือข่ายพระสงฆ์กับสุขภาวะและพระสงฆ์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระยะที่ 4 สรุปผลการศึกษาประเมินและทบทวนการด�ำเนินงาน จัดท�ำข้อเสนอเชิง
นโยบายและระบบฐานข้อมูล มุ่งเน้นการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นการด�ำเนินงานทั้งเชิง
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ยุทธศาสตร์และการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาข้อมูลในการจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมทัง้ ส่งเสริม
การขับเคลื่อนชมรมของพระนิสิต เครือข่ายพระสงฆ์กับสุขภาวะ และพระสงฆ์กับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และระบบฐานข้อมูล เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
5. ผลลัพธ์ของโครงการ จากการด�ำเนินการวิจยั ตามโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างสุข
ภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีกลุ่มญาติธรรม
บ�ำเพ็ญประโยชน์วัดพรหมโลก ต�ำบลพรหมโลก อ�ำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ท�ำให้เกิดเครือข่ายให้ร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
ได้แก่ เครือข่ายพระสงฆ์แกนน�ำ (ทั้งพระสงฆ์ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และพระสงฆ์ในพื้นที่) เครือข่ายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แกนน�ำ (อปท.)
เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน แกนน�ำ (อสม.) เครือข่ายการศึกษานอกโรงเรียน แกนน�ำ (กศน.) และเครือข่าย
กลุ่มญาติธรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการเสริมสร้างสุขภาวะ
องค์รวม 4 มิติ อันได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิตใจ สุขภาวะทางปัญญา และสุขภาวะ
ทางสังคม ดังนี้
1.เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้านให้ความรู้ ประสานงาน จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย โดย
จัดกิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการออกก�ำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง และกิจกรรมนวดเท้า
สร้างสุข กายแข็งแรง
2. เครือข่ายพระสงฆ์และนิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แกนน�ำให้ความรู้
ประสานงาน จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตใจ โดยจัดกิจกรรมหลัก
ได้แก่ กิจกรรมสวดมนต์ ฟังเทศน์ นั่งสมาธิ เป็นกิจกรรมผสมผสานมีการปฏิบัติทุกวันพระ
และปฏิบัติทุกวันในช่วงเข้าพรรษาและกิจกรรมท�ำเหรียญโปรดทาน เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลา
หลังสวดมนต์ ไหว้พระ สมาชิกได้ร่วมกันรวบรวมเหรียญมาห่อริบบิ้นเพื่อท�ำเป็นเหรียญ
ส�ำหรับใช้โปรยทานในงานศพ
3. เครือข่ายการศึกษานอกโรงเรียนแกนน�ำ (กศน.) ให้ความรู้ ประสานงาน จัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับ การเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา โดยจัดกิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมมุมธรรมะ
กิจกรรมนิทานพื้นบ้าน กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมร�ำวงเวียนครก
4.เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแกนน�ำ (อปท.) ให้ความรู้ ประสานงาน จัด
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม โดยจัดกิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมอนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กลองยาว) และกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ร่วมใจกัน
ท�ำความสะอาดวัดและชุมชน การที่กลุ่มเครือข่ายได้ท�ำหน้าที่ต่างๆ ให้เกิดความร่วมมือในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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4.19 จังหวัดสงขลา : สุขภาวะกับสร้างสันติภาพ

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและส่งเสริมการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
จังหวัดสงขลา ได้ด�ำเนินการกิจกรรม/โครงการย่อย 1 โครงการ ได้แก่
1. โครงการ “เยีย่ มพระพบปะโยม” ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อด�ำเนินการโครงการพบเยี่ยมพระพบปะโยม
2) เพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมและการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา
และ 5 จังหวัดชายแดนใต้ 3) เพื่อส่งเสริมการท�ำงานของพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดภาคใต้
ตามโครงการของ ส�ำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ
พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่มุ่งหวังให้พระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดน
5 จังหวัด สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส และ ปัตตานี เป้าหมายส�ำคัญคือ เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและการเสริมสร้างสุขภาวะในจังหวัดสงขลาและ 5 จังหวัด
ชายแดนใต้
3. พื้นที่ด�ำเนินการ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสงขลา
วัดแจ้ง ต�ำบลบ่อยาง อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีพระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วม
จ�ำนวน 323 รูป/คน จาก 47 วัด
4. กระบวนการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้ ต ามแนวพระพุ ท ธศาสนา
การด�ำเนินการเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ตามแนวในจังหวัดสงขลาและ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นโครงการที่เข้ามีส่วนร่วมในการด�ำเนิน
การตามโครงการพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดภาคใต้ ซึง่ เป็นโครงการทีส่ ำ� นักงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และความมัน่ คงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยเจ้าพระคุณสมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้ความ
ส�ำคัญกับปัญหาภาคใต้ ได้จดั ตัง้ พระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขนึ้ มา มีภารกิจหลัก
คือ ให้พระธรรมทูตอาสาฯ ออกเยี่ยมให้ก�ำลังใจพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธในพื้นที่ ออกส�ำรวจ
วัด และหมู่บ้านชาวพุทธ ที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง อันเนื่องมาจากถูกเผา ถูกกดดันให้ออกจากพื้นที่
และช่วยฟื้นฟูประเพณีเก่าๆ ของชาวพุทธที่หายไปในช่วงเกิดเหตุความไม่สงบ ซึ่งเจ้าประคุณ
สมเด็จฯ ก่อตั้งขึ้นโดยได้งบอุดหนุนจากส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยภาพรวมการท�ำงานของพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดภาคใต้ นอกจากจะเน้นไปที่
การลงพื้นที่พบปะญาติโยมในชุมชนชาวไทยพุทธในพื้นที่เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว
ยังน�ำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้ในยามที่ประชาชนต้องประสบความเดือดร้อนจากภัย
ทางธรรมชาติ รวมทัง้ จากเหตุการณ์ไม่ปกติในพืน้ ทีด่ ว้ ย กรณีเหตุการณ์นำ�้ ท่วมใหญ่หลายจังหวัด
ภาคใต้ช่วงปลายปี 2559 ต่อเนื่องถึงเดือน ม.ค. 2560 นั้น พระสงฆ์กลุ่มพระธรรมทูตอาสา
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5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นกลุ่มแรกๆ ที่น�ำสิ่งของไปช่วยเหลือประชาชน ซึ่งถือเป็น
อีกส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ รู้จักบทบาทของพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัด
ภาคใต้มากขึ้น โดยได้มีการจัดท�ำแผนพัฒนาพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระยะ 5 ปี 2560-2564 และแผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2560 แล้ว ซึ่ง ปัจจุบันมีพระธรรมทูต
อาสามากกว่า 200 รูป มีส่วนช่วยสร้างขวัญก�ำลังใจแก่พระสงฆ์ และชาวพุทธในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก ที่ส�ำคัญการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนของพระธรรมทูตอาสา
กลุ่มนี้ นับเป็นปรากฏการณ์ที่ท�ำให้คนมองภาพ พระสงฆ์ในมุมที่ดีมากขึ้น และเข้าใจบทบาท
ของพระสงฆ์เหมือนดังที่พระราชกิจจาภรณ์ กล่าวย�้ำถึงบทบาทหน้าที่ของพระธรรมทูตอาสา
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ความว่า การท�ำงานของพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ต้องปฏิวตั คิ วามคิดในเรือ่ งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากเดิมทีเ่ ผยแผ่เชิงรับคือ ให้คนเข้ามาหา
ต้องเปลี่ยนเป็นเผยแผ่เชิงรุกคือ เดินเข้าหาญาติโยม พูดคุยกับญาติโยมในลักษณะจับเข่าคุยกัน
เพื่อท�ำความเข้าใจขจัดข้อขัดเคืองทั้งหลาย อย่าให้คนจินตนาการภาพพระสงฆ์ไปเอง เพราะ
ไม่เช่นนั้นอาจะสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปได้
5. ผลลัพธ์ของโครงการ กิจกรรม “เยี่ยมพระพบปะโยม” ของพระธรรมทูตอาสา
5 จังหวัดชายแดนใต้และกลุ่มเยาวชนแกนน�ำในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนาเป็นการเปิดพื้นที่ทางสังคมในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดสงขลา
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล) โดยก�ำหนดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและบทบาทการท�ำงานของพระสงฆ์และนิสติ แกนน�ำ รวมทัง้ เยาวชนแกนน�ำทีท่ ำ� หน้าที่
ร่วมกับพระธรรมทูตอาสาห้าจังหวัดชายแดนใต้ เป็นเวลา 2 วัน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
พระสงฆ์ นิสิตแกนน�ำ ภาคีเครือข่ายการพัฒนา รวมจ�ำนวน 70 รูป/คน และมีการด�ำเนินการ
เขียนโครงการเพื่อการปฏิบัติในพื้นที่ของแต่ละกลุ่ม ดังนี้
		 1) กลุม่ พระธรรมทูตอาสาและแกนน�ำเยาวชนจังหวัดสงขลา บทบาทในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมเยี่ยมพระพบปะโยม
ในโครงการสานฝันแบ่งปันเพื่อน้อง 2 ครั้ง
		 2) กลุม่ พระธรรมทูตอาสาและแกนน�ำเยาวชนจังหวัดปัตตานี บทบาทในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมเยี่ยมพระพบปะโยม
ในโครงการเยี่ยมเยียนให้ก�ำลังใจผู้สูงอายุ 4 ครั้ง
		 3) กลุม่ พระธรรมทูตอาสาและแกนน�ำเยาวชนจังหวัดยะลา บทบาทในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมเยี่ยมพระพบปะโยม
ในโครงการจิตอาสาศาสนิกสัมพันธ์ 4 ครั้ง
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		 4) กลุ่มพระธรรมทูตอาสาและแกนน�ำเยาวชนจังหวัดนราธิวาส บทบาทในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมเยี่ยมพระ
พบปะโยม ในโครงการพื้นที่กรีนโซน 2 ครั้ง
5) กลุ่มพระธรรมทูตอาสาและแกนน�ำเยาวชนจังหวัดสตูล บทบาทในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรม เยี่ยมพระ พบปะโยม
ในโครงการจิตอาสาทุ่งหว้าวรวิทย์ 4 ครั้ง
6) กลุม่ นิสติ แกนน�ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
บทบาทในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา ผ่าน
กิจกรรมเยี่ยมพระพบปะโยม ในโครงการ มจร น�ำสุขสู่สังคม 2 ครั้ง
การปฏิบัติงานในพื้นที่ของพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโครงการ
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นโดยด�ำริของ
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกีย่ ว อุปเสโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ภายใต้การด�ำเนิน
งานของส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับส�ำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ความมัน่ คงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ เริม่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปี 2553
จนถึงปัจจุบัน ด�ำเนินการแล้วจ�ำนวน 4 รุ่น มีพระสงฆ์ผ่านการอบรมตามหลักสูตร จ�ำนวนกว่า
300 รูป และจากการประชุมกลุ่มภาคีเครือข่ายแกนน�ำในการเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดสงขลา (5 จังหวัดชายแดนใต้) ได้ข้อสรุป
เกีย่ วกับยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาและแนวทาง
ในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ไ ปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ คื อ “ธรรมทู ต น� ำ หน้ า เสริ ม ศรั ท ธายุ ว ชน
องค์กรชุมชนมีส่วนร่วม รวมใจสร้างสุขภาวะ”
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20. กรุงเทพมหานคร : Knowledge Center เมืองแห่งความรู้ สังคมน่าอยู่
เชิดชูศีลธรรม

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและส่งเสริมการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
กรุงเทพมหานคร ได้ด�ำเนินการกิจกรรม/โครงการย่อย 1 โครงการ ได้แก่ โครงการศูนย์เรียน
รู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม (Knowledge Center) ของวัดสุทธิวราราม สาทร
กรุงเทพฯ
1. โครงการศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคมของวัดสุทธิวราราม
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีส่ าธารณะแห่งการเรียนรูพ้ ระพุทธศาสนา
และการพัฒนาสังคม เพื่อด�ำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้และรักษาศีลตามนโยบายหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและ
การพัฒนาสุขภาวะในสังคมเมือง
3. พืน้ ทีด่ ำ� เนินการ วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หลังจากการด�ำเนินการในรอบ 1 ปี มีผสู้ นใจเข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 4,125 รูป/คน จ�ำนวน 115 วัด
4. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา โครงการ
ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยมีแนวทางการด�ำเนินการของ 3 แนวคิดส�ำคัญ คือ
1) การสร้างวัดและพืน้ ทีส่ าธารณะให้เป็นสถานทีส่ ปั ปายะหรือแหล่งเรียนรู้ (Knowledge
Center) ของคนในเมือง โดยให้มีสถานที่สะอาดร่มรื่น สวยงาม เหมาะสมกับการเรียนรู้
2) การสร้างพืน้ ทีส่ งั คมแห่งการเรียนรูแ้ ละสุขภาวะเพือ่ ให้คน ชุมชน และเครือข่าย ได้มา
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาวะ และการพัฒนาเมือง
3) การสร้างพื้นที่จิตใจและปัญญา โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และปฏิบัติ
ตามแนวพระพุทธศาสนา เช่น การท�ำบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญจิตภาวนา
ส�ำหรับกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา มีขนั้ ตอน
การด�ำเนินการดังนี้
1) การให้ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาและสุขภาวะทางสังคมแก่ภาคีเครือข่าย
และผูส้ นใจ ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวรารามจ�ำนวน 2,800 คน วัดในเขตยานนาวาสาทร จ�ำนวน 30 วัด พระจ�ำนวน 262 รูป และประชาชนผูส้ นในกิจกรรมต่างๆ จ�ำนวน 564 คน
2) การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา
เพือ่ สังคม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารูข้ องโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ของภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ถนนเจริญกรุง เป็นต้น
3) การสร้ า งเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู ้ ท างพระพุ ท ธศาสนากั บ การพั ฒ นาสั ง คมร่ ว มกั บ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาของหน่วยบัญชาการรักษา
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ดินแดน หรือโครงการ รด. จิตสีขาว โดยให้นักศึกษาวิชาทหารเรียนไหว้พระ สวดมนต์ และ
นั่งสมาธิก่อนจะเรียนวิชาการทหาร โดยมีนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรม 3,120 คน
4) พัฒนาพื้นที่วัดและสร้างศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม หรือ
Knowledge Center โดยการพื้นที่ของวัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ โดยการออกแบบการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การดูหนังหาแก่นธรรม สนทนาธรรม การโค๊ชเชิงพุทธ เป็นต้น
โดยความร่วมมือของสถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันโค๊ชไทย เป็นต้น
5) การสร้างพื้นที่ของการรักษาพื้นที่ตามหลัก 5 ส โดยให้นักเรียน พระสงฆ์ ชุมชน
ร่วมกันรักษาพื้นที่ ความสะอาด การปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพตามหลัก 5 ส โดยความร่วมมือ
ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
6) การสร้างพืน้ ทีท่ างจิตใจและปัญญา โดยการจัดให้มกี ารเจริญจิตภาวนา บรรยายธรรม
ตามวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทัง้ ให้มกี ารสอนธรรมศึกษาให้กบั นักเรียนและประชาชน
เข้าเรียนรู้เพื่อฝึกฝนตนเอง
7) การสื่อสารสังคม โดยใช้ Social Media สื่อสารต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้
8) การท�ำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนราชการ และ
สถาบันการศึกษาในกรุงเทพมหานคร เพือ่ พัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการพัฒนาสังคม สุขภาวะ และ
การท�ำงานในสังคมเมือง เช่น การพัฒนาทักษะ วิธีคิด และกระบวนการเพื่อสังคม
9) การสรุปบทเรียนการท�ำงานเพื่อสุขภาวะในสังคมเมือง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น
ส�ำนักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ชุมชนย่านเจริญกรุง ภาคธุรกิจเอกชน และสถาบัน
การศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน และกลุ่มคนในสังคม
5. ผลลัพธ์ของโครงการ จากการด�ำเนินการตามจัดตั้งโครงการศูนย์เรียนรู้พระพุทธ
ศาสนาและการพัฒนาสังคมของวัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ที่มีวัตถุประสงค์
ของการศึกษา เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะแห่งการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนา
มีผลการด�ำเนินการดังนี้
1) เกิดการเรียนรู้ในด้านพระพุทธศาสนาและการพัฒนาสุขภาวะทางสังคมในมิติ
สังคมเมือง โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของพระสงฆ์ วัด ชุมชน โรงเรียน ส่วนราชการ
และภาคธุรกิจเอกชน ที่จะขับเคลื่อนสุขภาวะทางสังคมผ่านมิติของการเรียนรู้ของพระสงฆ์
ประชาชนจ�ำนวน 4,235 รูป/คน
2) เกิ ด เครื อ ข่ า ยการพั ฒ นาสั ง คมเมื อ งที่ มี ก ารสื่ อ สารผ่ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ความเป็นกลุ่มในเมืองไปสู่การเรียนรู้และการปฏิบัติงานทางสังคมจ�ำนวน 4 เครือข่าย เช่น
เครือข่ายหน่วยบัญชารักษาดินแดนตามโครงการ รด.จิตสีขาว เครือข่ายอาศรมศิลป์ในการ
ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
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3) เกิดการพัฒนาสุขภาวะเชิงพุทธของพระสงฆ์และชุมชนและการขับเคลื่อนเพื่อ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกระบวนการทางสังคมเพื่อพัฒนาระบบสุขภาวะองค์กรและพระสงฆ์
ในสังคมไทย
ภาพการด�ำเนินการศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม
วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
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สรุปกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 20 จังหวัด
ที่ จังหวัด

กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมสุขภาวะ
และการเรียนรู้
1) กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและกิจกรรม
ห้องสมุดเพื่อน้อง
2) กิจกรรมตามโครงการ
เสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม
ตามนโยบายโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1) โครงการพัฒนาศักยภาพ
นิสิตและการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่
อาเซียน

1

แม่ฮ่องสอน

2

พะเยา

3

ล�ำพูน

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนา
จังหวัดล�ำพูน

4

ล�ำปาง

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนา
จังหวัดล�ำปาง

เป้าหมายส�ำคัญ
โดยเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อปรับปรุง
ห้องสมุด ชุดความรู้ และกระบวนการเรียนรู้
ของนักเรียนจ�ำนวน 1 โรงเรียน และการ
ส่ ง เสริ ม คณะสงฆ์ จั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอน
จ� ำ นวน 58 วั ด /ชุ ม ชน ได้ ร ่ ว มกิ จ กรรม
การรั ก ษาศี ล 5 ปฏิ บั ติ ธ รรมและพั ฒ นา
กิจกรรมทางพุทธศาสนาในพื้นที่ของตนเอง
จ�ำนวน 173 รูป/คน
เพือ่ เสริมสร้างการเรียนรู้ สุขภาวะทางสังคม
และศิลปวัฒนธรรมของล้านนาสู่อาเซียนใน
ลักษณะของศูนย์เรียนรู้และการท�ำกิจกรรม
ของพระสงฆ์ พระนิสติ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพะเยา
โดยมีพระสงฆ์และประชาชนเข้างานจ�ำนวน
251 รูป/คน
มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและการท�ำงานของ
พระตามรอยอารยวิถี 4 ครูบาของล�ำพูน
ทีส่ ร้างความศรัทธาและการพัฒนาในจังหวัด
ล�ำพูน เช่น ครูบาศรีวิชัย ครูบาชัยวงศา
ที่น�ำหลักการของหมู่บ้านศีล 5 ไปประยุกต์
ใช้จนกลายเป็นต้นแบบหมู่บ้านรักษาศีล 5
ของสังคมไทย
มุง่ เน้นการส่งเสริมให้ชมุ ชนได้ปฏิบตั ติ นและ
เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จนได้
แนวทางการจัดการการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรูต้ ามแนวพุทธ พระสงฆ์มคี วาม
พร้อมในการเผยแผ่หลักพุทธธรรม รวมทั้ง
เกิดเครือข่ายในการการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรูต้ ามแนวพุทธจ�ำนวน 712 วัด
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5

แพร่

1) โครงการพัฒนารูปแบบ
และกระบวนการขับเคลื่อน
หมู่บ้านศีล 5 ของคณะสงฆ์
ในจังหวัดแพร่
2) โครงการบรรพชา
อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

6

น่าน

1) โครงการพัฒนาสุขภาวะ
และโภชนาการของพระสงฆ์
จังหวัดน่าน
2) โครงการมีส่วนร่วมในการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ของชุมชน-ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ในเขตภูเพียงแช่แห้ง จังหวัด
น่านสู่มรดกโลก

7

อุตรดิตถ์

โครงการพัฒนาสุขภาวะด้าน
โภชนาการผักปลอดสารพิษ
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัด
อุตรดิตถ์

8

พิษณุโลก

โครงการพัฒนาสุขภาวะและ
โภชนาการและการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยใช้เครือข่ายกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ของพระสงฆ์ใน
จังหวัดพิษณุโลก

9

ตาก

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
จังหวัดตาก

เน้นพัฒนารูปแบบและกระบวนการขับเคลือ่ น
หมูบ่ า้ นศีล 5 ของคณะสงฆ์ในจังหวัดแพร่เพือ่
ให้พระสงฆ์มีกระบวนการท�ำงานเพื่อชุมชน
บนพื้นที่ของศีล 5 และหลักพุทธธรรม โดย
มีประชาชนและวัดเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน
154 วัดและมีการท�ำกิจกรรมด้านสุขภาวะเชิง
พุทธ โดยการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติฯ
เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะของพระสงฆ์ ใ นพื้ น ที่
จังหวัดน่านจ�ำนวน 248 รูป โดยถวายความรู้
ในด้านโภชนาการและสุขภาวะเชิงพุทธ และ
การส่งเสริมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ของชุมชน-ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในเขตภูเพียง
แช่แห้ง จังหวัดน่านสู่มรดกโลก โดยมองว่า
เมืองน่านจะต้องมีพื้นที่สาธารณะในระดับ
โลกหรือการเป็นมรดกโลก เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วและการจัดการตนเองของเมืองน่าน
มุง่ ส่งเสริมสุขภาวะพืน้ ฐานของชุมชนด้วยการ
จัดโภชนาการผักปลอดสารพิษจากภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ ให้ทอ้ งถิน่ สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ
ของตนเองและน�ำไปสูก่ ารจัดการตนเองและ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในพืน้ ทีน่ ายาง อ�ำเภอพิชยั
จังหวัดอุตรดิตถ์
เน้นการประยุกต์ใช้หลักการของกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ในการสร้างสุขภาวะทางสังคม
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างสุขภาวะและโภชนาการ
รวมทั้ ง การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนโดยใช้เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ของพระสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลกจ�ำนวน
65 วัด และ 5 เครือข่าย
เนือ่ งจากจังหวัดตากมีเป้าหมายเพือ่ ยกระดับ
การเรียนรู้ของวัด ชุมชน และสังคม เพื่อ
พัฒนาสุขภาวะของประชาชนในจังหวัดตาก
โดยมีการพัฒนาในพื้นที่ 45 วัด/ชุมชน
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10 ก�ำแพงเพชร

11 พระนครศรีอยุธยา

12 กาญจนบุรี

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ทางสังคม
ภายใต้โครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5
จังหวัดก�ำแพงเพชร

เน้นการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียน
รู้ทางสังคมภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล 5 จังหวัดก�ำแพงเพชรนั้น มุ่งเน้นสร้าง
พื้นที่ทางสังคม โดยให้ประชาชนเข้ามาร่วม
กิจกรรมทางพุทธศาสนา การสวดมนต์ นั่ง
สมาธิ การฝึกจิตการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ในวันอาทิตย์ และการลงพืน้ ทีใ่ นการจัดการ
แหล่งเรียนรูข้ องชุมชนโดยมีการจัดการในทุก
อาทิตย์ มีประชาชนมากกว่า 700 คน/สัปดาห์
เข้าร่วมกิจกรรมและขยายพืน้ ทีไ่ ปจ�ำนวน 62
วัด จ�ำนวน 1,324 รูป/คน
พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลกที่อิง
โครงการมรดกโลก
มรดกธรรม
พื้นฐานของความเชื่อทางพุทธศาสนาและ
เพื่อสุขภาวะทางสังคมของวัด การจัดการในมิติการปกครอง การค้าขาย
ดังนั้น การจัดการพื้นที่มรดกโลกสู่สุขภาวะ
และชุมชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ทางสังคมของวัดและชุมชนจึงเป็นประโยชน์
ต่อสังคมในวงกว้าง
1) โครงการพัฒนาสุขภาวะ คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี มีความมุ่งมั่น
และโภชนาการของพระภิกษุ ที่จะพัฒนาสุขภาวะของพระสงฆ์ในจังหวัด
และชุมชนผ่านความเข้าใจเรื่องโภชนาการ
สามเณรจังหวัดกาญจนบุรี
2) โครงการพัฒนาสุขภาวะ เพือ่ วางพืน้ ฐานของการมีสขุ ภาพทีด่ ี เพือ่ ให้
และโภชนาการของชุมชนใน พระสงฆ์และชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
เขตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
3) โครงการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ
วัดวังก์วิเวการาม ต�ำบล
หนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
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13 ขอนแก่น

14 อุดรธานี

15 ร้อยเอ็ด

16 สุรินทร์

17 บุรีรัมย์

โครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
และสุขภาวะเชิงพุทธ
จังหวัดขอนแก่น

มุ่งพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
และสุขภาวะเชิงพุทธจังหวัดขอนแก่น เกิดขึน้
จากโครงการที่ สสส. ได้สนับสนุนการพัฒนา
สุขภาวะในปี 2557-58 ต่อมาได้พัฒนาเป็น
ศูนย์เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยและชุมชนเพื่อ
ให้เกิดการจัดการสุขภาวะของชุมชนแบบ
เป็นองค์รวมโดยมีพระสงฆ์ ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมจ�ำนวน 421 รูป/คน จาก 214 วัด
โครงการเกษตรแนวพุทธรรม คณะสงฆ์โดยเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีมคี วาม
ของสถานสวนป่า
มุ่งมั่นให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้และมีสุข
ทุ่งนาค�ำหลวง
ภาวะที่ดีจึงได้ริเริ่มการจัดท�ำเกษตรวิถีพุทธ
และสร้างเครือข่ายของชุมชนให้พนื้ ทีแ่ ละให้
พระสงฆ์เป็นแกนน�ำในการจัดการเกษตรวิถี
พุทธและป่าชุมชนที่ยั่งยืน
กลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าดงท�ำเลดอนใหญ่
โครงการเครือข่ายความ
ร่วมมือในการเสริมสร้างสุข เป็ น ต้ น แบบของการจั ด การป่ า ในพื้ น ที่
ภาวะและการเรียนรู้ตามแนว ร้อยเอ็ดที่น�ำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพของ
พุทธศาสนาของกลุ่มจิตอาสา ชุมชนบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองและ
พิทักษ์ป่าดงท�ำเลดอนใหญ่ การสร้างเครือข่ายพลังชุมชน
โครงการต้นแบบชุมชน
โครงการต้นแบบชุมชนอยูเ่ ย็นเป็นสุข จังหวัด
อยู่เย็น-เป็นสุข
สุ ริ น ทร์ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การพร้ อ มกั บ โครงการ
จังหวัดสุรินทร์
หมูบ่ า้ นรักษาศีล 5 ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
สูก่ ารจัดการชุมชนทีต่ งั้ อยูบ่ นฐานพุทธธรรม
และโครงการพัฒนาเด็กไปสูว่ ยั แห่งการเรียนรู้
รวมทั้งการสื่อสารทางสังคมที่ท�ำให้เกิดพลัง
ชุมชน
โครงการต้นแบบชุมชน
ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี ที่ประกอบด้วย เป็น
อยู่เย็น-เป็นสุขตามธรรมนูญ คนดี มีปัญญาดี รายได้สมดุล สุขภาพแข็ง
หมู่บ้าน 9 ดี
แรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุด
จังหวัดบุรีรัมย์
พ้นอาชญากรรม การจัดตั้งกองทุนพึ่งพา
ตนเอง และมีการสร้างความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน น�ำไปสู่การสร้างสุข
ภาวะที่ดีของชุมชนในบุรีรัมย์ได้
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18 นครศรีธรรมราช

19 สงขลา

20 กรุงเทพมหานคร

โครงการเครือข่าย
ความร่วมมือในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนาใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการ
“เยี่ยมพระพบปะโยม”
ตามโครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนา
ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
โครงการศูนย์เรียนรู้
พระพุทธศาสนาและ
การพัฒนาสังคม
ของวัดสุทธิวราราม
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

การสร้างพลังของวัดพรหมโลกและการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของพระสงฆ์ ชุมชน
นักบวชหญิง และชาวบ้านให้เกิดการพัฒนา
ในมิตสิ งั คมสมัยใหม่ทสี่ ร้างการเปลีย่ นแปลง
ด้านสุขภาวะและการจัดการตนเอง
โครงการ “เยี่ ย มพระพบปะโยม” ใน 5
จังหวัดชายแดนใต้เป็นต้นแบบของกิจกรรม
พระธรรมทูตอาสาในพื้นที่ โดยมุ่งการสร้าง
สันติภาพและความสุขของชุมชนให้เกิดขึ้น
ใน 5 จังหวัดภาคใต้

วัดสุทธิวราราม เป็นต้นแบบของการสร้าง
พืน้ ทีส่ าธารณะเพือ่ การเรียนรูข้ องสังคม โดย
ความร่วมมือภาคีการพัฒนาสังคมเมืองในมิติ
สุขภาวะ ความรู้และพระพุทธศาสนาไปสู่
การสร้างศูนย์การเรียนรูท้ มี่ กี ารเปลีย่ นแปลง
(Knowledge Center) ทัง้ ทางกายภาพ การ
เรี ย นรู ้ ใ นสั ง คมและการพั ฒ นาจิ ต ใจและ
ปัญญา หลังจากการด�ำเนินการมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ�ำนวน 4,125 รูป/คน จ�ำนวน 115
วัด/ชุมชน/องค์กร
สรุปการด�ำเนินการเพือ่ เปิดพืน้ ทีท่ างสังคมและการเรียนรูใ้ น 20 จังหวัด โดยพัฒนาโครงการจ�ำนวน
25 โครงการ มีวัด พระสงฆ์ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 10,802 รูป/คน จ�ำนวน 1,982 วัด
ส�ำหรับประเด็นสุขภาวะมุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาวะตามหลักศีล 5 การพัฒนาด้านการเรียนรู้
เชิงพุทธ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวิต และการจัดการตนเองทางสังคมที่ครอบคลุมสุขภาวะด้านกาย
จิต ปัญญา และสังคม
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บทที่ 5

รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
ในบทนี้จะกล่าวถึงผลการศึกษาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก�ำหนดไว้
คื อ 1) เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ บทบาท และกลไกการเรี ย นรู ้ แ ละการท� ำ งานองค์ ก รทาง
พระพุ ท ธศาสนาโดยผ่ า นกระบวนการของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
2) เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�ำเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบายหมู่บ้านรักษา
ศีล 5 ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในสังคมไทย 3) เพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้
ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่ 20 จังหวัด และเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน/
องค์กรชุมชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
4) เพือ่ ผลักดันและให้ขอ้ เสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้ และการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาต่อคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนา โดยเป็นผล
การศึกษาในเชิงวิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการด�ำเนินการที่เกิดขึ้นในลักษณะของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยการใช้ List Model ในการวิเคราะห์ ดังนี้

5.1 การพัฒนาศักยภาพ บทบาท กลไกการเรียนรูแ้ ละการท�ำงานองค์กรทางพระพุทธ
ศาสนาโดยผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลการศึกษาการพัฒนาศักยภาพ บทบาท กลไกการเรียนรู้ และการท�ำงานองค์กร
ทางพระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีดังนี้
1.การพัฒนาศักยภาพ บทบาทของพระสงฆ์ กลไกการเรียนรู้ และการท�ำงานองค์กร
ทางพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานพุทธธรรม การพัฒนาศักยภาพ บทบาทของพระสงฆ์
และกลไกการเรียนรู้ของพระสงฆ์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรมที่เป็นหลักการส�ำคัญ
ของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลักสังคหวัตถุ 4 ที่กล่าวถึงหลักการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม
4 ประการ
		 1) ทาน คือ การให้ การแบ่งปัน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละช่วยเหลือซึ่งกัน และ
ด้วยสิง่ ของตลอดถึงให้ความรู้ การแนะน�ำสัง่ สอน รวมถึงการให้อภัย ซึง่ จากการศึกษากระบวนการ
เสริมสร้างสุขภาวะของวัดและชุมชนในพื้นที่ 20 จังหวัด จะพบว่า กิจกรรมที่ส�ำคัญของวัดและ
ชุมชนมีความเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันทางทางสังคม การช่วยเหลือดูแลกันเพื่อให้เกิดมิตรไมตรี
ต่อกันซึ่งจะน�ำไปสู่การท�ำงานร่วมกันในมิติอื่นๆ
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		 2) ปิยวาจา คือ การกล่าวค�ำสุภาพไพเราะอ่อนหวานต่อกัน ซึ่งพบว่า วัดและชุมชน
ในพื้นที่มีการพูดหรือการสื่อสารเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความรักใคร่นับถือ
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ต่อกัน โดยมีการสื่อสารเพื่อให้เห็นประโยชน์ของส่วนรวม ประโยชน์ของสาธารณะซึ่งท�ำให้
เห็นคนในชุมชนเห้นความส�ำคัญและมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
		 3) อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์หรือการบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน
การสื
่อให้เ่วห็ัดนและชุ
ประโยชน์
ของส่วรนรวม
่งทาให้เห็น่ทคนในชุ
มชนเห้
นค นและ
ซึ่งพบว่
า ่อกิสารเพื
จกรรมที
มชนได้
่วมกันประโยชน์
พัฒนาขึข้นองสาธารณะซึ
นั้น เกิดจากการที
ุกฝ่ายได้
มองเห็
วามสาคัญและมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
สร้างประโยชน์
ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการอนุรักษ์ป่า การจัดการเรียนรู้ การเสริมสร้าง
3) อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์หรือการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน
สุขภาวะและการส่งเสริมการรักษาศีล 5 เป็นต้น เป็นผลให้เกิดพลังชุมชน
ซึ่งพบว่า กิจกรรมที่วัดและชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นนั้ น เกิดจากการที่ทุกฝ่ายได้มองเห็นและสร้าง
		
4) รสมานั
ตตตา
คือนกิการประพฤติ
บตั ติ อ่ กันอย่าง
ประโยชน์
่วมกันไม่
ว่าจะเป็
จกรรมการอนุรตักนด้
ษ์ปว่า ยความเสมอต้
การจัดการเรียนรูน้ เสมอปลาย
การเสริมสร้างสุปฏิ
ขภาวะและ
สม�่ำเสมอ
ร่วมสุ
ขร่กวษาศี
มทุกล ข์5 และวางตนเหมาะสมแก่
ฐานะและโอกาสในการพัฒนาร่วมกัน
การส่งเสริ
มการรั
เป็นต้น เป็นผลให้เกิดพลังชุมชน
4) สมานัตตตา คือ การประพฤติตนด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติต่อกัน

การพัฒนาศักยภาพ บทบาทของพระสงฆ์ กลไกการเรียนรู้และการท�ำงานองค์กร
อย่างสม่าเสมอ ร่วมสุขร่วมทุกข์ และวางตนเหมาะสมแก่ฐานะและโอกาสในการพัฒนาร่วมกัน
ทางพระพุทธศาสนาที
่ตั้งอยู
่บนพืบทบาทของพระสงฆ์
้นฐานหลักสังคหวัตกลไกการเรี
ถุ 4 ดังกล่
เป็นกระบวนการที
่พระสงฆ์
การพัฒนาศั
กยภาพ
ยนรูาว้และการท
างานองค์กรทาง
ได้ประยุ
กต์ทใธศาสนาที
ช้ในการพั่ ตั้งฒอยูนาสั
อเนืต่อถุง4 โดยมองเห็
า การที่จะพั่ พฒระสงฆ์
นาสัไงด้คมและ
พระพุ
่ บ นพืงคมมาอย่
้ น ฐานหลั กาสังต่
ง คหวั
ดั ง กล่ า ว เป็นนว่กระบวนการที
สุขภาวะของชุ
ชนให้ฒเกินาสั
ดขึงน้ คมมาอย่
พืน้ ทีจ่ าะต้
น การสื
สารสารที
ด่ ี การประพฤติ
ประยุกต์ใช้มในการพั
งต่ออเนืงมาจากการแบ่
่อง โดยมองเห็นว่งาปัการที
่จะพัฒอ่ นาสั
งคมและสุ
ขภาวะของ ตน
เสมอกัชุมนชนให้
และวางตนที
บบทบาทในการท�
ำงานทางสั
งคม นอกจากนี
เกิดขึ้นพื้นที่เ่จหมาะสมกั
ะต้องมาจากการแบ่
งปัน การสื่อสารสารที
่ดี การประพฤติ
ตนเสมอกั้ พระสงฆ์
นและวาง ยังได้มี
ตนที่เหมาะสมกั
นอกจากนี
้ พระสงฆ์อิยทังได้
ีการประยุ
การประยุ
กต์หลักพุบทบทบาทในการท
ธธรรมอื่น ๆางานทางสั
เช่น หลังกคมพรหมวิ
หารธรรม
ธิบมาท
อริยกสัต์จหลัสักปพุปุทรธิสธรรม
่น ๆ เช่นเป็หลั
หารธรรมมอิสร้ทธิาบงสุ
าทขภาวะ
อริยสัจ สัซึป่งปุถืรอิสว่ธรรม
หานิยฒ
ธรรม
ต้น ใน งคม
อปริหธรรมอื
านิยธรรม
นต้กพรหมวิ
น ในการเสริ
า เป็อปริ
นการพั
นาบุเป็คนคลและสั
ไปสู่คการเสริ
วามยัม่งยืสร้นางสุดัขงภาวะ
ภาพนีซึ้่งถือว่า เป็นการพัฒนาบุคคลและสังคมไปสู่ความยั่งยืน ดังภาพนี้
แผนภาพที
่ 5.1
ของการพั
ฒนาบุ
คคลและสั
แผนภาพที
่ 5.1แสดงความยั
แสดงความยั่ง่งยืยืนนของการพั
ฒนาบุ
คคลและสั
งคม งคม

















 

รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 221

2. การพัฒนาศักยภาพ บทบาทของพระสงฆ์ กลไกการเรียนรู้และการท�ำงานองค์กร
ทางพระพุทธศาสนาด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายในแนวราบและแนวดิ่ง กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพและบทบาทของพระสงฆ์ วัด และชุมชนภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนานั้น มุ่งเน้นการท�ำงานของคณะสงฆ์และภาคีที่เกี่ยวข้อง
ในระดับต่างๆ ทั้งในระดับนโยบาย ระดับเครือข่ายจังหวัด และระดับวัดหรือชุมชนในพื้นที่
โดยใช้กิจกรรมด้านสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเป็นหลักการท�ำงาน
ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น การด�ำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่เป็นกระบวนการขับเคลื่อน
ในเชิงนโยบายจากมหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ในระดับจังหวัด และหมู่บ้านในพื้นที่ โดยคณะสงฆ์
มีความต้องการที่จะให้แต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนได้มีการน�ำหลักพุทธธรรม หลักศีล 5 และ
กิจกรรมเชิงพุทธไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์และ
บทบาทพระสงฆ์รุ่นใหม่จึงมีความสอดคล้องกันตั้งแต่นโยบายคณะสงฆ์ ภาครัฐ และชุมชน
ท�ำให้เกิดการกลไกการเรียนรู้ร่วมกันจากหมู่บ้านไปสู่การท�ำงานในระดับประเทศ ซึ่งเป็นผล
ให้ประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ�ำนวน 41,435,024 คน คิดเป็นร้อยละ
63.04 ของประชาชนในสังคม ซึ่งส่งผลให้มีการเผยแผ่ชุดความรู้ กระบวนการ และแนวปฏิบัติ
ว่าด้วยรักษาศีล 5 การประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมและพิธีกรรมทางศาสนา นอกจากนี้
ยังได้ส่งเสริมให้พระสงฆ์รุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของพระสงฆ์นักพัฒนาต้นแบบ
ที่มีบทบาทการพัฒนาสุขภาวะในมิติต่างๆ จนเกิดเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์ในจังหวัด เช่น
ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เชียงราย และระดับพระมหาเถระ ดังแผนภาพนี้
แผนภาพที่ 5.2 แสดงการเชื่อมโยงการท�ำงานเชิงเครือข่ายของพระสงฆ์ในสังคม
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3. การพั
ฒนาศั
กยภาพ
บทบาทของพระสงฆ์กลไกการเรี
กลไกการเรียยนรู
นรู้แ้และการท�
ละการทำางานองค์
3. การพั
ฒนาศั
กยภาพ
บทบาทของพระสงฆ์
งานองค์กกรร
ทางพระพุทธศาสนาที
ทยาลั
ยมหาจุ
ฬาลงกรณราชวิ
ทยาลัยเป็ทนยาลั
ฐานการท
โดยความที
ทางพระพุ
ธศาสนาที่มีม่มหาวิ
ีมหาวิ
ทยาลั
ยมหาจุ
ฬาลงกรณราชวิ
ยเป็นางาน
ฐานการท�
ำงาน่
มหาวิทยาลั่มยหาวิ
มหาจุ
ฬาลงกรณราชวิ
ทยาลัยมีคณะทยาลั
วิทยาเขต
11 วิแห่
ง วิทยาลั11ยสงฆ์
ง หน่
วย
โดยความที
ทยาลั
ยมหาจุฬาลงกรณราชวิ
ยมีคณะ
ทยาเขต
แห่ง16วิทแห่ยาลั
ยสงฆ์
16วิทแห่
วยวิทอยบริ
ารและห้
องเรี
ยนอี้นทีก่ 45
16 จัแห่
ที่ 45
งหวัด23,000
มีพระนิกว่สิตารูจ�ปำนวน
ยบริง กหน่
ารและห้
งเรียกนอี
ก 16 แห่
งในพื
งหวังดในพื
มีพ้นระนิ
สิตจจัานวน
/คน
23,000
กว่าางานของพระสงฆ์
รูป/คน ดังนั้น การท�
งานของพระสงฆ์
โดยผ่
านกลการท�ำงาน ทการเรี
นการสอน
ดังนั้น การท
โดยผ่าำนกลการท
างาน การเรี
ยนการสอนของมหาวิ
ยาลัยยมหาจุ
ฬาลง
ของมหาวิ
ฬาลงกรณราชวิ
ทยาลัยจึงฒความส�
ำคัญยนรู
ต่อ้แกระบวนการพั
นาการเรี
ยนรู้
กรณราชวิททยาลั
ยาลัยยมหาจุ
จึงความส
าคัญต่อกระบวนการพั
นาการเรี
ละการเสริมสร้ฒ
างสุ
ขภาวะของ
และการเสริ
สร้และสั
างสุขงภาวะของพระสงฆ์
ชุมชน และสั้งหมด
งคม 26ซึ่งโครงการ
หากพิจารณาจากโครงการ
พระสงฆ์ ชุมมชน
คม ซึ่ งหากพิจารณาจากโครงการทั
ใน 20 จังหวัดตามที่
ทักล่
้งหมด
โครงการ
ใน 20า กระบวนการท
จังหวัดตามทีางานของพระสงฆ์
่กล่าวแล้วในบททีชุม่ 4ชนจะพบว่
งาน
าวแล้26
วในบทที
่ 4 จะพบว่
และภาคีา ใกระบวนการท�
นพื้นที่มีเกี่ยวข้อำงกั
บ
ของพระสงฆ์
ชน และภาคี
้นที่มกีเกีารวิ
่ยวข้
องกับกระบวนการเรี
จัย
กระบวนการเรีชุยมนการสอน
การวิจใันพื
ย การบริ
ชาการแก่
สังคม และการทยานุนการสอน
บารุงศิลปวัฒการวิ
นธรรม
การบริ
การวิทชยาลั
าการแก่
สงั คม และการท�
ำนุบางานของคณะสงฆ์
ำ� รุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิ
ทยาลั
และสอดคล้
ของมหาวิ
ย และสอดคล้
องกับการท
ในระดับ จั งหวั
ด ที่มยุ่งเน้
นการปฏิบอั ตงิ
กับกิจการท�
ำงานของคณะสงฆ์
บจังหวัดที่มการศาสนศึ
ุ่งเน้นการปฏิ
บัตการเผยแผ่
ิกิจการคณะสงฆ์
6 ประการ
การคณะสงฆ์
6 ประการในระดั
คือ การปกครอง
ก ษา
การสาธารณู
ป การ
คือการศึ
การปกครอง
การศาสนศึ
ก
ษา
การเผยแผ่
การสาธารณู
ป
การ
การศึ
ก
ษาสงเคราะห์
และ
กษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ และในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับความสนใจของ
การสาธารณสงเคราะห์
ยวกัาในการพั
นก็สอดคล้
องกัมชน
บความสนใจของภาคประชาชน
ภาคประชาชนที่ต้องการให้และในขณะเดี
พระสงฆ์เป็นแกนน
ฒนาชุ
ยกระดับศีลธรรม จริยธรรมของ
ทีเยาวชน
่ต้องการให้
พระสงฆ์
ป็นแกนน�
นาชุมชน
การดู
แลผู้สูงเอายุ
รวมทั้งำกิในการพั
จกรรมสุฒ
ขภาวะเชิ
งพุทยกระดั
ธอื่น ๆ บทัศี้งด้ลาธรรม
นกาย จริ
จิตยปัธรรมของเยาวชน
ญญา สังคม เพื่อ
การดู
แ
ลผู
ส
้
ง
ู
อายุ
รวมทั
ง
้
กิ
จ
กรรมสุ
ข
ภาวะเชิ
ง
พุ
ท
ธอื
น
่
ๆ
ทั
ง
้
ด้
า
นกาย
จิ
ต
ปั
ญ
ญา
สังคม เพือ่ น�ำไป
นาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการเสริมสร้างสุขภาวะในลาดับต่อไป
สู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการเสริมสร้างสุขภาวะในล�ำดับต่อไป
แผนภาพที่ 5.3
่ 5.3การท�
การทำงานรวมกั
างานรวมกันนของมหาวิ
ของมหาวิททยาลั
ยาลัยยสงฆ์
สงฆ์แและภาคี
แผนภาพที
ละภาคีททางพระพุ
างพระพุททธศาสนา
ธศาสนา
พระสงฆ์รุ่นใหม่/นิสิตที่
สนใจการทางานเพื่อสังคม

พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม

กิจการคณะสงฆ์ 6 ด้านของ
คณะสงฆ์ใน 20 จังหวัด

ประชาชนภาคีการพัฒนา
ในพื้นที่ 20 จังหวัด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

องค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาและสุขภาวะ
กระบวนการเสริมสร้างการ
เรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนา

การบริ หารกิจการคณะสงฆ์เพื่อสังคม 6 ด้าน คือ การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่ การ
สาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ การเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชา
สังคมในการพัฒนาชุมชน ยกระดับศีลธรรม การดูแลผู้สูงอายุ และเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม
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5.2 การขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�ำเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบาย
หมู่บ้านรักษาศีล 5

โครงการสร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์ โ ดยใช้ ห ลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา
(หมู่บ้านรักษาศีล 5) เป็นนโยบายส�ำคัญของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ มเด็จพระสังฆราชทีด่ ำ� ริให้กบั คณะสงฆ์ทกุ จังหวัด และส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติได้ร่วมในการน�ำหลักของศีล 5 ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ ครอบคลุมทุกพื้นที่
โดยให้ จั ด ท� ำ ในรู ป ของโครงการสร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์ โ ดยใช้ ห ลั ก ธรรมทาง
พระพุ ท ธศาสนา “หมู ่ บ ้ า นรั ก ษาศี ล 5” โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและประโยชน์สุขของประชาชน และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีโดยยึดมั่นตามค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา อันจะส่งผลให้ประเทศชาติ มีความสงบร่มเย็น
การด�ำเนินงานโครงการดังกล่าวได้มอบให้ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนโครงการ ในลักษณะการบูรณาการร่วมกับจังหวัด คณะสงฆ์ ส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดและหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการขยายผลการด�ำเนินงาน
ต่อยอดจาก ภารกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล (อปต.) ซึ่งเป็นภารกิจที่ส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด�ำเนินการร่วมกับคณะสงฆ์ ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วย
การตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล พ.ศ.2546
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จึงเป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความปรองดอง
สมานฉันท์ขึ้นในสังคมไทย ด้วยการอาศัยหลักธรรมศีล 5 ข้อ ซึ่งเป็นธรรมพื้นฐานของการด�ำรง
ชีวิต เป็นข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชน การส่งเสริม
ให้ผู้คนรักษาศีล 5 ข้อ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์แล้ว ยังจะ
ช่วยแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมายาวนานที่เกิดจากความขัดแย้งของคนในชาติ อันเป็นอุปสรรค
ขัดขวางการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวไปข้างหน้า และยังช่วยสร้างบรรยากาศความสงบสุข
เรียบร้อยเพื่อน�ำพาประเทศชาติกลับคืนสู่สภาวะปกติสุขอย่างยั่งยืน
ผลการด�ำเนินการ จากการด�ำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
(2557-2560) พบว่า มีประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 41,435,024 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.04 ของประชากรในสังคมไทย ซึ่งเป็นการด�ำเนินการในระยะที่ 1 ให้ผู้ที่สนใจ
เข้ า มาร่ ว มกิ จ กรรม ส่ ว นกิ จ กรรมในเชิ ง คุ ณ ภาพได้ ด� ำ เนิ น การในลั ก ษณะต่ า งๆ เช่ น
การคิดดี ท�ำดี พูดดี กิจกรรมรักษาศีล 5การสวดมนต์นั่งสมาธิ การรักษาความสะอาดบ้านและ
สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ การสร้างจิตอาสาชวนกันท�ำความดี การบ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคม การเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นตามหลักพุทธธรรม เป็นต้น ภายใต้การขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ดังกล่าว ทางโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะตามแนว
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พระพุทธศาสนา ที่ได้รับการสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)
มกี บระบวนการขั
เคลืมอ่ สุนและการสนั
กษณะของภาคี
ฒนาเชิบงวิสนุ
ชาการ
กองทุได้
น สนั
สนุนการสร้าบงเสริ
ขภาพ (สสส)บสนุ
ได้ มนีกในลั
ระบวนการขั
บ เคลื่ อการพั
นและการสนั
น ใน
และกระบวนการในพื
น
้
ที
่
ดั
ง
นี
้
ลักษณะของภาคีการพัฒนาเชิงวิชาการและกระบวนการในพื้นที่ ดังนี้
1) การขั
บ เคลื่ อ นเชิ ง นโยบาย คณะนั ก วิ จั ย ของโครงการเสริ ม สร้ า งการเรี ย นรู ้
1) การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย คณะนักวิจัยของโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และสุข
และสุ
ข ภาวะตามแนวพระพุ ท ธศาสนาได้ ด� ำ เนิ น การโดยการเข้ า เฝ้ า เจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ
ภาวะตามแนวพระพุทธศาสนาได้ดาเนินการโดยการเข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
พระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช (ในสมัยนั้น) เพื่อรับนโยบาย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช (ในสมัยนั้น) เพื่อรับนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ไปปฏิบัติ
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ไปปฏิบัติโดยได้พัฒนาชุดความรู้ กิจกรรม ระบบการสื่อสาร และ
โดยได้พัฒ นาชุดความรู้ กิจกรรม ระบบการสื่อสาร และแนวทางการส่งเสริมการทางานในพื้น ที่
แนวทางการส่งเสริมการท�ำงานในพื้นที่หมู่บ้านจ�ำนวน 20 จังหวัดตามที่กล่าวแล้ว และ
หมู่บ้านจานวน 20 จังหวัดตามที่กล่าวแล้ว และได้มีการดาเนินการพัฒนากระบวนการเพื่อเสริมสร้าง
ได้มีการด�ำเนินการพัฒนากระบวนการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับพระสงฆ์และ
ทักษะการเรี ยนรู้ให้กับพระสงฆ์และหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผลการเข้าไปมีส่ว นร่ วมในการ
หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผลการเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย
ขับเคลื่อนในระดับนโยบายทาให้คณะสงฆ์และหมู่บ้านยอมรับชุดความรู้ กิจกรรม และกระบวนการที่
ท�ำให้คณะสงฆ์และหมู่บ้านยอมรับชุดความรู้ กิจกรรม และกระบวนการที่ด�ำเนินการร่วมกัน
ดาเนินการร่วมกัน ดังแผนภาพต่อไปนี้
ดังแผนภาพต่อไปนี้
แผนภาพที
่ 5.4การมี
การมีส่วสนร่
่วนร่วมในการขั
วมในการขับบเคลื
เคลื่อ่อนโครงการหมู
นโครงการหมู่บ่บ้า้านรั
นรักกษาศี
แผนภาพที
่ 5.4
ษาศีลล 55 ในระดั
ในระดับบนโยบาย
นโยบาย
นโยบายมหาเถรสมาคม

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

การให้องค์ความรู้ กิจกรรม
และกระบวนการสุขภาวะ

การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ของโครงการ สสส.

การจัดกิจกรรมสุขภาวะ
ในพื้นที่ 20 จังหวัด

ความสามัคคีปรองดองของ
ชุมชนในพื้นที่

การเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ตามแนวพุทธ

การปฏิบัติตามหลักศีล 5
และกิจกรรมทางพุทธศาสนา
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ภาพการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
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2) การขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้พัฒนากิจกรรม
เชิงพุทธจ�ำนวนมาก โดยสามารถแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่
		 (1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีล 5 โดยมุ่งเน้นการรักษา
ศีล 5 ของประชาชนเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการสร้างหลักประกันของชีวิต
และสังคม ดังค�ำที่ว่า ศีลข้อที่ 1 เป็นหลักประกันชีวิต ศีลข้อที่ 2 เป็นหลักประกันทรัพย์สิน
ศีลข้อที่ 3 เป็นหลักประกันครอบครัว ศีลข้อที่ 4 เป็นหลักประกันสังคม หลักประกันของสัจจะ
และมิตรภาพ ศีลข้อที่ 5 เป็นหลักประกันสุขภาพและสติปญ
ั ญาของตนเอง ดังนัน้ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาชีวติ ตามหลักศีล 5 เพือ่ สร้างหลักประกันให้บงั เกิดความสงบสุขและปลอดภัย
ในการด�ำเนินชีวิตยิ่งขึ้นนั้น หากทุกภาคส่วนได้มีการร่วมท�ำกิจกรรมและมีส่วนร่วมด้วยกัน
ก็ยิ่งท�ำให้การพัฒนาชีวิตตามหลักศีล 5 ประสบผลส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น
		 (2) การจัดกิจกรรมตามวิถีชีวิตชาวพุทธ กิจกรรมเชิงพุทธนี้ได้น้อมน�ำหลักการทาง
พระพุทธศาสนาที่เป็นรากฐานส�ำคัญของวัฒนธรรมไทย เนื่องจากชาวไทยนับถือพระพุทธ
ศาสนามาช้านานจนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้หล่อหลอมซึมซับลงในวิถีไทย กลายเป็น
รากฐานชีวิตของคนไทยในทุกด้าน ทั้งด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมไทย และศีลธรรมตลอดจนมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
วั น อาสาฬหบู ช า วั น เข้ า พรรษา/ออกพรรษากิ จ กรรมตามขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมไทย เช่น วันสงกรานต์ วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ วันลอยกระทง การสวดมนต์ข้ามปี
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น วันพ่อแห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ วันจักรี วันฉัตรมงคล วันปิยมหาราช การจัดกิจกรรมส่งเสริมและท�ำนุบ�ำรุง
พระศาสนา การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การบวชเนกขัมมะ การบรรพชาอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติ การอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร กิจกรรม
รณรงค์การลด ละ เลิก อบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษ เช่น การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่
มาตรการป้องกันและปราบปราม การจัดกิจกรรมท�ำบุญตักบาตรประจ�ำวัน/ สันธรรมสวนะ/
ท�ำบุญกลางบ้าน การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เป็นต้น
		 (3) แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระสงฆ์เป็นผู้น�ำในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยใช้วัดเป็น
ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพื่อช่วยประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ตามสมควรในด้านต่างๆ ตามกรอบการด�ำเนินงานที่ก�ำหนดไว้ 8 ด้าน คือ ศีลธรรมและ
วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญู
กตเวทิตาธรรม สามัคคีธรรม เป็นต้น โดยมีกิจกรรมส�ำคัญ เช่น โครงการลาน บุญลานปัญญา
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โครงการค่ายคุณธรรมสัญจร การสอนศาสนพิธี พิธีกรพิธีกรรม แก่ชาวพุทธ ห้องสมุดธรรมะ
ด้านสุขภาพอนามัยการบรรยายธรรม
จัดสถานที่ออกก�ด้ำาลันสุ
งกายเพื
พิการประกวดสวดมนต์
ธีกรพิธีกรรม แก่ชาวพุทการบรรยายธรรม
ธ ห้องสมุดธรรมะ การประกวดสวดมนต์
ขภาพ ่อ
ชุมชน/ย จัแหล่
งเรียนรู
้สมุนาลัไพร
ธนาคารขยะ
พัฒนาท�
ด กิจกรรมหอกระจายข่
อนามั
ดสถานที
่ออกก
งกายเพื
่อชุมชน/แหล่
งเรียำนรูความสะอาดวั
้ สมุน ไพร ธนาคารขยะ
พัฒนาทาความาว
เพื่อประชาสั
มพันธ์สุขภาพประชาชน
จัดตั้งตูม้ยพัาสามั
ญประจ�ำ จัดตัจั้งดกองทุ
ส่งเสริ
มอาชีา พ
สะอาดวั
ด กิจกรรมหอกระจายข่
าว เพื่อประชาสั
นธ์สุขภาพประชาชน
ตั้งตู้ยนาสามั
ญประจ
ชน จันดส่สถานี
ห้ปพระชาชนมาจ�
หน่าใยสิ
ค้า OTOPาหน่
เป็นาต้ยสินนค้า OTOP เป็นต้น
จัในชุ
ดตั้งมกองทุ
งเสริมใอาชี
ในชุมชน จัดำสถานี
ห้ปนระชาชนมาจ
ดังนัดั้นงนัโครงการจึ
งเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมเชิงพุทธในพื้นที่ 20 จังหวัดผ่านกิจกรรม
้น โครงการจึงเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมเชิงพุทธในพื้นที่ 20 จังหวัดผ่านกิจกรรมและ
และโครงการย่อยที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยมีขั้นตอนที่ส�ำคัญ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา
โครงการย่อยที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยมีขั้นตอนที่สาคัญ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนากิจกรรมเชิง
กิจกรรมเชิงพุทธ การเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาวะ การปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน และ
พุทธ การเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาวะ การปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงทางวิธี
การเปลี่ ย นแปลงทางวิธีคิดและการปฏิบัติข องตั วบุ ค คลในพื้ นที่ ให้ มี ส ่ วนร่ วมในกิ จกรรม
คิดและการปฏิบัติของตัวบุคคลในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ ดังภาพนี้
ตามที่ก�ำหนดไว้ ดังภาพนี้
แผนภาพที
การมีสส่ว่วนร่
นร่ววมในการขั
มในการขับบเคลื
เคลื่อ่อนโครงการหมู
นโครงการหมู่บ้า่บนรั
้านรักษาศี
กษาศี
5 ในระดั
แผนภาพที่ ่ 5.5
5.5 การมี
ล ล5 ในระดั
บพืบ้นพืที้น่ ที่
การทางานของคณะสงฆ์ใน
พื้นที่จังหวัด

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

กรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้าน
ชุมชน

การให้องค์ความรู้ กิจกรรม
และกระบวนการสุขภาวะ

กิจกรรมการรักษาศีล 5 และ
การปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม

การจัดกิจกรรมสุขภาวะ
ในพื้นที่ 20 จังหวัด

ความสามัคคีปรองดองของ
ชุมชนในพื้นที่

การเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพุทธ

การปฏิบัติตามหลักศีล 5
และกิจกรรมทางพุทธศาสนา

การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ดังกล่าว ทาให้

การมียสนรู่วนร่
วมในการขับเคลื่บ้า่อนรันและสนั
นโครงการหมู
้านรักษาศี
ดังกล่กาว
เกิดการการเรี
้ของประชาชนในหมู
กษาศีล 5บสนุ
ที่นาไปสู
่การปฏิบัต่บิในตามหลั
กศีลล 55และหลั
เกิดการการเรี
นรู้ของประชาชนในหมู
นรักษาศี
ล น5การตามกิ
ที่น�ำไปสูจกรรมและประเพณี
่การปฏิบัติในตามหลั
พุท�ทำให้
ธธรรมเพิ
่มมากขึ้น ยนอกจากนี
้ ประชาชนยังได้พ่บัฒ้านาหรื
อดาเนิ
ชาว ก
ศีล 5 และหลักพุทธธรรมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ประชาชนยังได้พัฒนาหรือด�ำเนินการ
พุทธมากขึ้น โดยพระสงฆ์และชุมชนสามารถพัฒนากิจกรรมในหมู่บ้านจนสามารถดาเนินการให้เกิด
ตามกิจกรรมและประเพณีชาวพุทธมากขึ้น โดยพระสงฆ์และชุมชนสามารถพัฒนากิจกรรม
สุขภาวะมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเริ่มต้นของการจัดทาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 แต่ถือได้ว่าเป็น
ในหมูบ่ า้ นจนสามารถด�ำเนินการให้เกิดสุขภาวะมากขึน้ ถึงแม้วา่ จะเป็นช่วงเริม่ ต้นของการจัดท�ำ
การกระตุ้นให้ชาวบ้านมาสนใจเรื่องศีลธรรม หลักพุทธธรรม สุขภาพ จิตอาสา และการทาประโยชน์
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 แต่ถือได้ว่าเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านมาสนใจเรื่องศีลธรรม
เพื่อสังคม เพื่อชุมชนมากขึ้น ซึ่งนาไปสู่การจัดการสุขภาวะของบุคคลและนาไปสู่การยกระดับ เป็น
หลักพุทธธรรม สุขภาพ จิตอาสา และการท�ำประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อชุมชนมากขึ้น ซึ่งน�ำ
ชุมชนที่มีการจัดการตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไปสู่การจัดการสุขภาวะของบุคคลและน�ำไปสู่การยกระดับเป็นชุมชนที่มีการจัดการตนเอง
ตามหลักพระพุทธศาสนาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
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5.3 การเปิดพืน้ ทีท่ างสังคมและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาในพืน้ ที่ 20 จังหวัด

จากการด�ำเนินการเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะในพื้นที่ 20 จังหวัด สามารถ
กล่าวได้ว่า เป็นการเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ในการที่จะพัฒนาระบบการเรียนรู้และ
การเสริมสร้างสุขภาวะของชุมชน โดยเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะใน 4 มิติ คือ กาย สังคม จิต
และปัญญา โดยมีประเด็นสุขภาวะในพื้นที่ดังนี้
1. การเปิดพื้นที่สุขภาวะทางกายภาพ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาวะ
ที่ดี มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ การจัดท�ำศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดขอนแก่น และการสร้างจิตอาสารักษาป่า
ดอนท�ำเลดงใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น เพื่อตอบสนองความสุขและการให้บุคคลมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพทางกายที่ดี มีการด�ำรงอยู่ที่เกื้อกูลต่อความ
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และมีการส่งเสริมการอาศัยอยู่ในชุมชนหรือสังคมที่ดี รวมทั้งการ
ส่งเสริมการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อให้มีดิน น�้ำ และอากาศ ที่เหมาะสม
2. การเปิดพื้นที่สุขภาวะทางสังคม มุ่งเน้นการด�ำเนินการตามโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล 5 ทีม่ เี ป้าหมายการสร้างสังคมแห่งความปรองดอง ประชาชนมีศลี ธรรมในการด�ำรงชีวติ เพือ่
เป็นรากฐานในการสร้างหลักประกันของชีวติ มุง่ เน้นการสร้างสังคมทีไ่ ม่มกี ารเบียดเบียนท�ำร้าย
ซึ่งกันและกัน อันเป็นพื้นฐานของการด�ำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การเปิดพื้นที่ทางสังคม
ดังกล่าว นับว่าเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนาบุคคลให้มีความเจริญงอกงาม
และการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขตั้งแต่ในระดับครอบครัว ชุมชน องค์กร เป็นการสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งที่ผ่านมาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้พยายามด�ำเนินการ
เพื่อน�ำสังคมนี้ไปสู่จุดหมายดังกล่าว
3. การเปิดพื้นที่สุขภาวะทางจิตใจ มุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมที่ให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาสุขภาวะทางจิตใจ คือ การมุง่ สร้างให้บคุ คลและหมูบ่ า้ นมีความเพียรในการประกอบ
ความสุขทางจิตใจ มีความเมตตา กรุณา ความขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ ผ่องใส สดชื่น
เบิกบาน เป็นสุข ไม่ขนุ่ มัวด้วอารมณ์ตา่ งๆ ทีม่ ากระทบทีจ่ ะมีกระทบต่อการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน
เพราะฉะนั้ น จึ ง ใช้ กิ จ กรรมเชิ ง พุ ท ธที่ เ ป็ น วั ฒ นธรรมประเพณี ข องไทยในการเสริ ม สร้ า ง
สุขภาวะทางจิตใจและให้เรียนรู้ในด้านการสวดมนต์ การนั่งสมาธิ และการประกอบพิธีเพื่อให้
บุคคลได้ยกระดับจิตใจของตนเองให้มีความสุข สามารถจัดการกับภาวะอารมณ์ของตนเอง
ได้มากขึ้น รวมทั้งสามารถสร้างความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง
และชุมชนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามร่วมกัน และส่งเสริมการกระท�ำที่มีคุณค่าต่อสังคม และ
สร้างความพอใจในสถานะทางสังคม เช่น เกียรติยศ ฐานะต�ำแหน่ง หน้าที่การงาน บริวาร
ที่ตนเองได้มาอย่างชอบธรรม เป็นต้น โดยผ่านการท�ำงานจิตอาสาของพระสงฆ์ที่เป็นเครือข่าย
ในพื้นที่ 20 จังหวัด
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4. การเปิ ด พื้ น ที่ สุ ข ภาวะทางปั ญ ญา มุ่ ง เน้ น การการฝึ ก หั ด ปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก
4. การเปิดพืน้้เข้ทีาส่ ร่วขุ มโครงการ
ภาวะทางปัโดยมี
ญญาเกณฑ์
มุง่ เน้บน่งชีการการฝึ
หัดปฏิบตั ญติ ญา
นตามหลั
กพระพุ
ทธ
พระพุทธศาสนาของผู
้ถึงพฤติกกรรมทางปั
เช่น การให้
ทาน
ศาสนาของผู
เ้ ข้ลาร่5วมโครงการ
เกณฑ์ถือบว่ง่ าชีถ้ เป็งึ พฤติ
กรรมทางปัญาญา
น การให้
งปัมนี
แบ่
งปัน รักษาศี
การเจริญจิโดยมี
ตภาวนา
นฐานของการสร้
งปัญเช่ญาให้
เกิดขึท้นานเพืแบ่
่อให้
รักปษาศี
การเจริ่อญความรู
จิตภาวนา
ถือว่านเป็ความเข้
นฐานของการสร้
างปัญญาให้
เพือ่ ให้มสี ติปนญ
ั จริญา
สติ
ัญญาล 5ความเชื
้ ความเห็
าใจชีวิตและโลกอย่
างถูเกิกดต้ขึอน้ งตามความเป็
ง
ความเชื
อ
่
ความรู
้
ความเห็
น
ความเข้
า
ใจชี
ว
ต
ิ
และโลกอย่
า
งถู
ก
ต้
อ
งตามความเป็
น
จริ
ง
สามารถ
สามารถอยู่กับความเป็นจริงของโลกและชีวิตได้อย่างปกติสุข มองเห็นและเข้าใจกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
อยู่กับความเป็
ของโลกและชี
ได้อย่างปกติ
าใจกั
บสิ่งต่างๆขและความ
ที่เกิดขึ้น
ตามความเป็
นจรินงจริ
มีเงหตุ
ผล สามารถพิวิตจารณาเห็
นปัจจัสยุขต่ามองเห็
งๆ อันนเป็และเข้
นสาเหตุ
ของความสุ
ง มีปเัญหตุ
ผล สามารถพิ
ารณาเห็บนทุปักข์จไจัด้ยนอกจากนี
ต่างๆ อัน้ยเป็
นสาเหตุ
ทุตามความเป็
กข์ในชีวิตได้ มีนกจริารใช้
ญาในการแก้
ไขปัญจหาและดั
ังรวมถึ
ง ผลทีของความสุ
่เกิดขึ้นจากข
และความทุกข์ในชีวิตได้ มีการใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาและดับทุกข์ได้ นอกจากนี้ยังรวมถึง
การใช้ปัญญาในระดับต่างๆ นับตั้งแต่การดารงชีวิต ไปจนถึงการเข้าในชีวิตของมนุษย์และสรรพสิ่งที่
ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาในระดับต่างๆ นับตั้งแต่การด�ำรงชีวิต ไปจนถึงการเข้าในชีวิต
ถูกต้อง เป็นธรรม หรือเป็นสภาวะแห่งการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสุขและความ
ของมนุษย์และสรรพสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม หรือเป็นสภาวะแห่งการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ
ทุกข์ของมนุษย์และสังคม ดังนั้น โครงการจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมการอบรมตนเอง เช่น การจัดโครงการ
ที่ก่อให้เกิดความสุขและความทุกข์ของมนุษย์และสังคม ดังนั้น โครงการจึงมุ่งเน้นการส่งเสริม
บรรพชาอุปสมบทให้กับบุคคลที่ต้องการฝึกตน เพื่อให้บุคคลมีการแสวงหาความรู้สิ่งใหม่ๆ การเร่ง
การอบรมตนเอง เช่น การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทให้กับบุคคลที่ต้องการฝึกตน เพื่อให้
ขวนขวายทาความดี การใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท เสียสละเพื่อความสุขส่วนรวม บาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
บุคคลมีการแสวงหาความรู้สิ่งใหม่ๆ การเร่งขวนขวายท�ำความดี การใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท
ส่เสีวนรวม
และการช่
อผู้อื่นบ�ให้ำเพ็
พ้นญทุประโยชน์
กข์ ผ่านกิเจพืกรรมที
่คนชุและการช่
มชนมาร่ววมกั
นทอาในกรณี
ยสละเพื
อ่ ความสุวขยเหลื
ส่วนรวม
อ่ ส่วนรวม
ยเหลื
ผูอ้ นื่ ให้ขพองทุ
น้ ทุกกข์
โครงการในพื
้นที่ ่ค20นชุจัมงหวั
ด จะมุว่งมกั
เน้นนการสร้
างสติขปองทุ
ัญญาตามที
่กล่าวแล้ว้นที่ 20 จังหวัด จะมุ่งเน้น
ผ่านกิจกรรมที
ชนมาร่
ท�ำในกรณี
กโครงการในพื

การสร้างสติปัญญาตามที่กล่าวแล้ว

แผนภาพ 5.6 การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธในพื้นที่ 20 จังหวัด
แผนภาพ 5.6 การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธในพื้นที่ 20 จังหวัด
สุขภาวะทางกายภาพ

การเสริมสร้างความรู้ และ
กิจกรรมเชิงพุทธ
(สุขภายนอก)

พื้นที่สาธารณะ
เช่น วัด ป่าชุมชน
ศูนย์เรียนรู้ฯ

สุขภาวะทางสังคม
สุขภาวะทางจิตใจ

กระบวนการเสริมสร้างสุข
ภาวะด้วยพลังของชุมชน

สุขภาวะทางปัญญา

ดังนั้น การที่บุคคลและชุมชนจะมีความสุขและสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 ด้านได้จะต้องมีกระบวนการ
ดังนั้น การที
มชนจะมีความสุ
ขและสุขภาวะที
านได้จวมกั
ะต้นอในงมี
เรียนรู้และการลงมื
อปฏิ่บบัตุคิผคลและชุ
่านจิตสาธารณะและพื
้นที่สาธารณะของชุ
มชน ่ดเมืีท่อั้งมีก4ารทด้างานร่
กระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติผ่านจิตสาธารณะและพื้นที่สาธารณะของชุมชน เมื่อมี
กิจกรรมต่างๆ สุขภาวะทางกาย สังคม จิตใจ และปัญญาย่อมจะเกิดขึ้นตามมา

การท�ำงานร่วมกันในกิจกรรมต่างๆ สุขภาวะทางกาย สังคม จิตใจ และปัญญาย่อมจะเกิดขึน้ ตามมา
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5.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา

จากการด�ำเนินการภายใต้โครงการนี้ สามารถเห็นเครือข่ายการท�ำงานของคณะสงฆ์
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน องค์กรชุมชน และ
ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน องค์กร และระดับนโยบายในการพัฒนาหรือเปิด
พื้นที่สุขภาวะของชุมชนและพื้นที่สาธารณะของสังคมร่วมกัน ดังนั้น ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
จึงมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องใน 3 มิติ คือ
1. ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนที่มีต่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ตามแนวพระพุ ท ธศาสนานั้ น เกิ ด ขึ้ น โดยมี วิ ถี วั ฒ นธรรมชุ ม ชน ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ
กระบวนการจัดการในพื้นที่เป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่าย ซึ่งกลุ่ม องค์กร เครือข่ายที่เกิดขึ้นนั้น
อาศัยพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมหรือพื้นที่ด�ำเนินการเป็นปัจจัยหลักในการท�ำงานของเครือข่าย โดย
กระบวนการท�ำงานนัน้ จะใช้ทงั้ แนวคิดและกิจกรรม เป็นกระบวนการพัฒนาในทุกเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้
ในพื้นที่อย่างเป็นองค์รวม เป็นการพัฒนาแบบบูรณาการที่ไม่แยกส่วนต่างๆ ออกจากกัน
และยึดเอาพื้นที่เป็นที่ตั้งแห่งความส�ำเร็จในการท�ำงานร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งปัจเจกบุคคล
กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายย่อย เช่น เครือข่ายป่าชุมชนดงท�ำเลดอนใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่สามารถประสานเชื่อมโยงการท�ำงานร่วมกันตั้งแต่ประชาชนในพื้นที่ กลุ่มเครือข่ายในอ�ำเภอ
และหน่วยงานระดับจังหวัดมาช่วยกันพัฒนาป่าชุมชนจนได้รับการยอมจากทุกฝ่าย ส่งผลให้
ป่าชุมชนดงท�ำเลดอนใหญ่ได้รบั รางวัลลูกโลกสีเขียว ซึง่ กิจกรรมและความสัมพันธ์ของเครือข่าย
เชิงพื้นที่นั้น เป็นกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่อาศัยพื้นที่ทางกายภาพเป็นฐานก�ำหนดกิจกรรม
และประเด็นปัญหา กล่าวคือ จะมีการเชื่อมโยงกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายย่อยในพื้นที่ เข้ามา
ร่วมปรึกษาหารือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีร่ ว่ มกัน โดยใช้กระบวนการ
ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของคณะกรรมการร่วม การบูรณาการการจัดการเชิงพื้นที่ และ
การใช้ประเด็นกิจกรรมเป็นภารกิจในการท�ำงานร่วมกันกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ เครือข่ายดังกล่าว จะมี
ความสัมพันธ์ทั้งด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการใช้ทรัพยากรที่มาจากพื้นที่เป็นส�ำคัญ
ส่วนโครงสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงพื้นที่นั้น จะมีลักษณะกระบวนการท�ำงาน
ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ โดยมีการรวมศูนย์กิจกรรมเข้าสู่ส่วนกลางในระดับพื้นที่ขนาดใหญ่
และมีศนู ย์ประสานย่อยในพืน้ ทีข่ นาดเล็ก เพือ่ ให้เกิดกิจกรรม การสือ่ สาร และความเคลือ่ นไหว
มีแกนน�ำ ผู้ประสานงาน และคณะท�ำงานในเครือข่ายมาร่วมผลักดันกิจกรรมให้กลุ่ม องค์กร
และเครือข่ายย่อยอืน่ ๆ ท�ำงานตามหน้าทีแ่ ละภารกิจของตน ในขณะทีค่ วามสัมพันธ์ในแนวราบ
จะทีม่ กี ารประสานเครือข่ายย่อยตามประเด็นต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีแ่ ล้วมาก�ำหนดกิจกรรมร่วมกัน
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โครงสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงพื้นที่ใน 20 จังหวัดนั้น ส่วนใหญ่จะมีลักษณะ

โครงสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงพื้นที่ใน 20 จังหวัดนั้น ส่วนใหญ่จะมีลักษณะ
ของการประสานงานเข้าสู่การบริหารจัดการในส่วนกลางหรือในเขตพื้นที่ตามการปกครองขนาดใหญ่
ของการประสานงานเข้
หารจัดการในส่
อในเขตพื
ามการปกครอง
เช่น ระดับจังหวัด หรือศูานสูย์่กปารบริ
ระสานงานในพื
้นที่ โดยมีเวครืนกลางหรื
อข่ายที่มีความเข้
มแข็ง้นเป็ทีน่ตแกนน
าหลักใน
ขนาดใหญ่
เช่
น
ระดั
บ
จั
ง
หวั
ด
หรื
อ
ศู
น
ย์
ป
ระสานงานในพื
้
น
ที
่
โดยมี
เ
ครื
อ
ข่
า
ยที
่
ม
ี
ค
วามเข้มแข็ง
การประสานงาน ดังแผนภาพต่อไปนี้
เป็นแกนน�ำหลักในการประสานงาน ดังแผนภาพต่อไปนี้
แผนภาพที
่ 5.7แสดงโครงสร้
แสดงโครงสร้าางความสั
อข่าอยเชิ
งพื้นงทีพื่ ้นที่
แผนภาพที
่ 5.7
งความสัมมพัพันธ์นขธ์องเครื
ของเครื
ข่ายเชิ
กลุ่มวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา

องค์กร

กลุ่มพระสงฆ์

ปกครองส่วน

ในพื้นที่

ท้องถิ่น
เครือข่ายเสริม
สร้างสุขภาวะและ
ประชาคมในพื้นที่
ภาคเอกชนและ

ภาครัฐในพื้นที่ที่มี

และกลุ่มจิตอาสา

ความเกี่ยวข้องกับ
งานชุมชน

ศูนย์เรียนรู้และ
สถาบันการศึกษา
โครงสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงพื้นที่ดังกล่าว เป็น กระบวนการทางานของกลุ่ม
องค์กร และทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายประชาคมพื้นที่ โดยมีการทากิจกรรมร่วมกันใน
ลักษณะพหุภาคี ความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ เกิดขึ้นต่อเมื่อประชาชนในพื้นที่ มีความเข้มแข็ง หรือมี
โครงสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงพืน้ ทีด่ งั กล่าว เป็นกระบวนการท�ำงานของกลุม่
ประเด็นการพัฒนาที่จะนาไปสู่การสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ร่วมกัน ดังเช่น เครือข่ายการศึกษา
องค์กร และทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายประชาคมพื้นที่ โดยมีการท�ำกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ร่ ว มกั น ในลั ก ษณะพหุ ภ าคี ความสั ม พั น ธ์ ใ นรู ป แบบนี้ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ เมื่ อ ประชาชนในพื้ น ที่
มีความเข้มแข็ง หรือมีประเด็นการพัฒนาที่จะน�ำไปสู่การสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ร่วมกัน
ดังเช่น เครือข่ายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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2. ความสัมพันธ์เชิงประเด็นสุขภาวะเชิงพุทธ ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในมิติด้านสุขภาวะนั้น
พบว่า ภาคส่วนต่างๆ มีกระบวนการท�ำงานท�ำร่วมโดยใช้ประเด็นกิจกรรมสุขภาวะเชิงพุทธ
หรือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ เป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่มองค์กร
โดยมองข้ามมิติในเชิงพื้นที่ มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อย่างจริงจัง และพัฒนา
ให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครือข่ายสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เครือข่าย
พระพัฒนาภาคเหนือ เครือข่ายพุทธชยันตี เครือข่ายปลอดเหล้า เครือข่ายพระสงฆ์รุ่นใหม่
เครือข่ายพระสงฆ์ที่ท�ำงานด้านสาธารณะสงเคราะห์ เป็นต้น ที่สนใจงานด้านการเสริมสร้าง
สุขภาวะทางทางสังคมใน 4 ด้าน คือ ด้านกาย จิต ปัญญา และสังคม ตามทีก่ ล่าวแล้ว ซึง่ จากการ
ท�ำงานในพืน้ ที่ 20 จังหวัด พบว่า กลุม่ พระสงฆ์มบี ทบาทในการขับเคลือ่ นงานในประเด็นกิจกรรม
ด้านสุขภาวะเชิงพุทธนั้นมีจ�ำนวนมากขึ้น เช่น กลุ่มพระสงฆ์เพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้
กลุ่มพระสงฆ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การบวชป่า กลุ่มพระสงฆ์ที่ท�ำงานด้านสาธารณะ
สงเคราะห์ตามโครงการสร้างของคณะสงฆ์ พระสงฆ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและ
การพัฒนาสังคม เป็นต้น ซึ่งกลุ่มพระสงฆ์ได้มีการท�ำงานประสานกับภาครัฐ ภาคประชาชน
ภาคเอกชนในการขับเคลื่อนสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อน�ำไปสู่
การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นร่วมกัน ดังนั้น กิจกรรมความสัมพันธ์ของ
เครือข่ายสุขภาวะเชิงพุทธจึงเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของหลายๆ ฝ่ายที่ต้องการจะแก้ไข
ประเด็นปัญหาในด้านนั้นๆ และใช้ความเป็นเครือข่ายนั้น เป็นเครื่องมือในการพัฒนากิจกรรม
เชิงพุทธและหลักศีล 5 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการสร้างโอกาสและการแก้ไขปัญหา
รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์แบบพหุภาคี
ส�ำหรับกิจกรรมและความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงประเด็นด้านสุขภาวะใน 20 จังหวัดนัน้
ส่วนใหญ่จะมีลักษณะมีการท�ำงานในแนวราบที่มีการเชื่อมโยงกันจากพื้นที่ไปสู่การท�ำงาน
แบบองค์รวมเชิงประเด็นสุขภาวะ เช่น การท�ำงานเครือข่ายป่าชุมชนร้อยเอ็ด เครือข่าย
ผักปลอดสารพิษอุตรดิตถ์ เครือข่ายพระสงฆ์การศึกษาในแม่ฮ่องสอน การท�ำงานเพื่อสันติภาพ
ของพระสงฆ์จังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น เนื่องจากมีความสนใจในประเด็นปัญหาเดียวกัน
ของปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดตาม
ประเด็นนั้นๆ ส่วนโครงสร้างความสัมพันธ์มีทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ โดยมีองค์กรแม่ข่าย
หรือหน่วยงานหลักที่ท�ำงานในด้านนั้นๆ เป็นผู้ให้การสนับสนุนการท�ำงานของเครือข่ายย่อย
ในระดับพื้นที่ซึ่งแต่ละเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ก็มีความเป็นอิสระในการที่จะด�ำเนินการ
กับประเด็นนั้นกิจกรรมนั้นๆ ภายใต้ศักยภาพของตนเอง ดังนั้น กิจกรรมและความสัมพันธ์
ที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะของการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาอาศัย เช่น เครือข่ายสิ่งแวดล้อมของ
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มูลนิธลิ กู โลกสีเขียวเข้าไปมีสว่ นร่วมและสนับสนุนกิจกรรมการท�ำงานของเครือข่ายกลุม่ จิตอาสา
ป่าชุมชนร้อยเอ็ดและมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายประเด็นอื่นๆ ดังแผนภาพต่อไปนี้
แผนภาพที่ 5.8
่ 5.8ความสั
ความสัมพัมนพัธ์นขธ์องเครื
ของเครื
ข่ายเชิ
งประเด็
สุขภาวะเชิ
แผนภาพที
อข่อายเชิ
งประเด็
นสุขนภาวะเชิ
งพุทธงพุทธ
เครือข่ายประเด็นสุขภาวะ
เครือข่ายย่อยในพื้นที่

เครือข่ายสุขภาวะ
สสส. และมจร.

เครือข่ายประชาคม

เครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงของเครือข่ายตามประเด็นกิจกรรมนี้ จะเห็นได้ว่า
มีการเชื่อมโยงกิ
อข่า่อยกิ
จกรรมเล็กอๆข่าเข้ยตามประเด็
าเป็นเครือข่นากิยใหญ่
ในระดั
บจันงหวั
ความสัจกรรมจากเครื
มพันธ์และการเชื
มโยงของเครื
จกรรมนี
้ จะเห็
ได้วด่ามีการ
โดยทีอข่่ฝา่ายกิ
ยต่จากรรมเล็
งๆ เข้ามามี
มในการท�
ำงานตามสถานการณ์
และระยะ
เชืและระดั
่อมโยงกิบจประเทศ
กรรมจากเครื
กๆ เข้ส่วานร่
เป็นวเครื
อข่ายใหญ่
ในระดับจังหวัดและระดั
บประเทศ
เวลาที
่
เ
หมาะสม
ในขณะเดี
ย
วกั
น
แต่
ล
ะเครื
อ
ข่
า
ยก็
ท
�
ำ
หน้
า
ที
่
ต
ามวั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
ห
ลั
ก
ของตน
โดยที่ ฝ่ า ยต่ า งๆ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการท างานตามสถานการณ์ แ ละระยะเวลาที่ เ หมาะสม ใน
โดยไม่สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นเครือข่ายที่มีเป้าหมายเฉพาะตน
ขณะเดี ย วกั น แต่ ล ะเครื อข่ า ยก็ ท าหน้ า ที่ ต ามวั ต ถุป ระสงค์ ห ลั ก ของตน โดยไม่ สู ญ เสี ย ความเป็ น
3. ความสัมพันธ์แบบบูรณาการเชิงเครือข่าย ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ
เอกลั
ก
ษณ์
และความเป็
ายที่มรีเกิป้จาเอกชน
หมายเฉพาะตน
องค์กรปกครองส่
วนท้นอเครื
งถิ่นอข่ภาคธุ
และภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการเสริม
3. ความสัมพัยนนรูธ์ แ้ขบบบู
ณาการเชิงเครือทข่ธศาสนาที
าย ความสั
องคณะสงฆ์
สร้างสุขภาวะและการเรี
องสังรคมตามแนวพระพุ
่เกิดมขึพั้นนในธ์ข20
จังหวัดนั้นภาครัฐ
องค์
องถิ่น ภาคธุ
รกินจใน
เอกชน
กรชุมชน ในการเสริมสร้ างสุข
เกิดกขึรปกครองส่
้นจากการมีวกนท้
ระบวนการร่
วมกั
7 ด้านและภาคประชาชน/องค์
คือ
		 1) จุยดนรู
มุ่ง้หมายร่
วม คือ การที่ทุกฝ่ทายไม่
ว่าจะเป็่เกินดคณะสงฆ์
ภาวะและการเรี
ของสังคมตามแนวพระพุ
ธศาสนาที
ขึ้นใน 20ภาครั
จังหวัฐ ดองค์
นั้นกเกิรปกครอง
ดขึ้นจากการมี
ส่วนท้องถิ่น วภาคธุ
กรชุมชน ได้มีจุดหมายร่วมกันในการที่
กระบวนการร่
มกันรในกิจ7เอกชน
ด้าน คืและภาคประชาชน/องค์
อ
จะเสริมสร้างสุขภาวะและการเรี
ธศาสนาให้
ขึน้ ในพืน้ ทีภาครั
่ เป็นฐการท�
1) จุดมุ่งหมายร่ยวนรู
ม ต้ คืามแนวพระพุ
อ การที่ทุกฝ่ทายไม่
ว่าจะเป็เกินดคณะสงฆ์
องค์ำกงาน
รปกครอง
เครือข่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น หากทุกฝ่ายสามารถก�ำหนดจุดหมายร่วมกันได้
ส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ได้มีจุดหมายร่วมกันในการที่จะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดหมายที่ทุกฝ่ายเห็นและต้องการให้เกิดขึ้นก็จะท�ำให้เกิดสุขภาวะและ
เสริ
มสร้ยานรู
งสุ้ทขภาวะและการเรี
ยนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เป็นการทางานเครือข่าย
การเรี
ี่ยั่งยืน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น หากทุกฝ่ายสามารถกาหนดจุดหมายร่วมกันได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจุดหมายที่ทุกฝ่ายเห็นและต้องการให้เกิดขึ้นก็จะทาให้เกิดสุขภาวะและการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
2) จิตสานึกร่วมของปัจเจกบุคคล ในการทางานของเครือข่ายนั้น บุคคลในเครือข่าย
จะต้องมีจิตสานึกร่วม มีความถนัดในงานที่ทา และมีส่วนร่วมในกระบวนการทางาน รวมทั้งได้รับ
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		 2) จิตส�ำนึกร่วมของปัจเจกบุคคล ในการท�ำงานของเครือข่ายนั้น บุคคลในเครือข่าย
จะต้องมีจิตส�ำนึกร่วม มีความถนัดในงานที่ท�ำ และมีส่วนร่วมในกระบวนการท�ำงาน รวมทั้ง
ได้รับผลประโยชน์จากความเป็นสมาชิกในเครือข่าย ซึ่งทั้งพระสงฆ์ ภาครัฐ และประชาชนก็มี
จิตส�ำนึกในการที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองและ
สังคมในวงกว้าง
		 3) การเชื่อมโยงสังคมเครือข่าย การท�ำงานของเครือข่ายจ�ำเป็นต้องมียุทธศาสตร์
และกระบวนการประสานงานเพื่อให้เกิดการติดต่อประสาน การเชื่อมโยงในรูปแบบต่างๆ
ที่เหมาะสม โดยอาจเชื่อมต่อกันผ่านการท�ำกิจกรรมต่างๆ การเชื่อมโยงโดยใช้ขบวนการสื่อสาร
ทางสังคม (Social Network) และการเชื่อมต่อโดยมีศูนย์ประสานงานที่ท�ำหน้าที่ในการจัดการ
ในพื้นที่และเครือข่าย
		 4) การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม หลังจากการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแล้ว ทุกฝ่าย
จะต้องมีความสึกร่วมและมีสว่ นร่วมในการท�ำงานร่วมกัน เพือ่ ให้เกิดพลังในการผลักดันเป้าหมาย
ไปสู่การสร้างสุขภาวะ ดังนั้น การร่วมวางแผน การปฏิบัติการ การติดตามประเมินผลร่วมกัน
		 5) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของเครือข่ายนั้นจ�ำเป็นต้องมี
กระบวนการทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้หรือมีธรรมาภิบาล ซึง่ ระบบการท�ำงานของเครือข่ายจะต้อง
สามารถและพัฒนาให้เกิดระบบการบริหารจัดการทีโ่ ปร่งใสและตรวจสอบได้จากทุกฝ่าย ซึง่ จะ
เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อทุกฝ่ายผู้ที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย
		 6) การจัดระบบการสื่อสารเครือข่าย การที่เครือข่ายจะมีการสานต่อการท�ำงาน
อย่างต่อเนือ่ งนัน้ ระบบการติดต่อสือ่ สารและสารสนเทศเป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่ ต่อความยัง่ ยืน
ของเครือข่าย เพราะจะช่วยให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และทราบถึงกิจกรรมความเคลือ่ นไหว
ของเครือข่ายที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาและการสร้างเสริมสุขภาวะทางสังคม
		 7) การสรุปบทเรียน เป็นกระบวนการของเครือข่ายที่จะช่วยยกระดับการเรียนรู้ไปสู่
การสร้างนวัตกรรมสุขภาวะและการเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ต่อไป
การจัดการเครือข่ายทั้ง 7 ประการที่เกิดขึ้นดังกล่าวสามารถน�ำมาเป็นเป้าหมายของ
การท�ำงานในเชิงรุกของเครือข่ายเพื่อนน�ำไปสู่การจัดการด้านสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนาสืบต่อไป
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
ธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนานั้น เป็นกระบวนการเชิงบูรณาการที่มีการน�ำหลักการ
ทางพระพุทธศาสนาและการเสริมสร้างสุขภาวะมาบูรณาการกับการพัฒนาสังคม เพื่อให้เกิด
การสร้างพลังทางสังคม ดังนัน้ กระบวนการพัฒนาในพืน้ ที่ 20 จังหวัด จึงเป็นการสร้างกิจกรรม
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การเรียนรู้เชิงพุทธ วิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ และกระบวนการพัฒนาสังคมที่มีการเชื่อมโยงกัน
อย่างบูรณาการ ความสัมพันธ์ขององค์กร พระสงฆ์ และภาคีทเี่ กีย่ วข้องดังกล่าว เป็นกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
สร้างการเปลีย่ นแปลงด้วยวิถวี ฒ
ั นธรรมไทย ซึง่ ในทางพระพุทธศาสนาได้สนับสนุนการรวมพลัง
เป็นหมูค่ ณะ เป็นสหธรรมิก เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การสร้างสรรค์ความดีงามและความสงบเรียบร้อย
ในสังคม โดยให้บุคคลผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรช่วยพัฒนาหมู่คณะ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
และการจัดการ เพื่อประโยชน์และความสุขของคนหมู่มาก โดยมีหลักธรรมและวิธีการปฏิบัติ
ที่ว่าด้วยการจัดการหมู่คณะและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมากมาย ดังเช่น
หลักความสามัคคี ที่สนับสนุนความสมานฉันท์และการรวมกลุ่มของปัจเจกบุคคล กล่าวคือ
เมื่อบุคคลมีการพัฒนาตนเองได้ดีแล้ว ย่อมก้าวไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคมที่ตนเองอาศัยอยู่
และสังคมทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของบุคคลนัน้ ก็ทำ� หน้าทีใ่ นการพัฒนาคน และทัง้ ปัจเจกบุคคล ชุมชน
องค์กร ก็ยึดหลักการความสามัคคี คือ การมอบความเป็นใหญ่แก่หมู่คณะในการที่จะจัดการ
และปกครองเพื่อมีชีวิตที่ดีร่วมกัน

5.5 การผลักดันและให้ขอ้ เสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้
และการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของสั ง คมตามแนวพระพุ ท ธศาสนาต่ อ คณะสงฆ์
และภาคีการพัฒนา

การผลักดันและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้ และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาต่อคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนา
จากการด�ำเนินการพบว่า โครงการนี้สามารถสร้างข้อเสนอแนะและการผลักดันในเชิงนโยบาย
ให้กบั คณะสงฆ์ คือ การสร้างเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการรักษาศีล 5 การเปิดพืน้ ทีส่ าธารณะ
ในระดับจังหวัด และการส่งเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์ชี้วัดการรักษาศีล 5
และเกณฑ์ชี้วัดความสุขทางพระพุทธศาสนาในการขับเคลื่อนการด�ำเนินการของคณะสงฆ์
และภาคีการพัฒนา โดยมีเกณฑ์ชี้วัดในแต่ละด้าน ดังนี้
1. การน�ำเกณฑ์ชี้วัดการรักษาศีล 5 ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคคลและสังคม
โดยโครงการได้น�ำเกณฑ์บ่งชี้การรักษาศีล 5 ในระดับปัจเจกบุคคลขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทาง
ในการรักษาศีลให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป โดยอาศัยหลักการทางพระพุทธศาสนา ดังนี้

แต่ละด้าน ดังนี้
1. การนาเกณฑ์ชี้วัดการรักษาศีล 5 ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคคลและสังคม โดย
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โครงการได้นาเกณฑ์บ่งชี้การรักษาศีล 5 ในระดับปัจเจกบุคคลขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาศีล
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป โดยอาศัยหลักการทางพระพุทธศาสนา ดังนี้
ระดับการรักษาศีลข้อที่ 1
ขั้นที่ 5 มีความมุ่งมั่นอดทนต่อการถูกเบียดเบียนได้ มีเหตุผลในการ
แก้ปัญหา
ขั้นที่ 4 ไม่อาฆาต โกรธตอบ แม้ถูกด่าว่า ถูกทาร้าย
ขั้นที่ 3 ไม่ลงมือเบียดเบียน ฆ่า หรือทาร้ายกันและกัน
ขั้นที่ 2 ไม่มีความคิดที่จะฆ่า-ทาร้ายผู้อื่น แม้จะโกรธและเกลียดต่อบุคคลนั้น
ขั้นที่ 1 มีความรักปรารถนาดีต่อผู้อื่นและสรรพสัตว์
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ระดับการรักษาศีลข้อที่ 2

ขั้นที่ 5 ประกอบอาชีพสุจริต ไม่ฉ้อโกง
ขั้นที่ 4 ไม่แสวงหาทรัพย์โดยผิดกฎหมาย หาแนวทางนาส่งคืนเจ้าของทรัพย์สิน
ขั้นที่ 3 ไม่กระทาอย่างโจร ลัก ขโมย ปล้นชิง ฯลฯ
ขั้นที่ 2 ไม่ถือเอาของคนอื่นมาเป็นของตนโดยพลการ
ขั้นที่ 1 ไม่มีจิตคิดจะลักขโมยทรัพย์ของคนอื่น

ระดับการรักษาศีลข้อที่ 3
ขั้นที่ 5 ให้เกียรติ ยกย่องความเป็นมนุษย์และสตรีเพศ

ขั้นที่ 1 ไม่มีจิตคิดจะลักขโมยทรัพย์ของคนอื่น
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ระดับการรักษาศีลข้อที่ 3
ขั้นที่ 5 ให้เกียรติ ยกย่องความเป็นมนุษย์และสตรีเพศ
ขั้นที่ 4 รับผิดชอบต่อการกระทาทางเพศของตนเอง
ขั้นที่ 3 ไม่กระทาการขืนใจเพื่อให้มีเพศสัมพันธ์
ขั้นที่ 2 ไม่กระทาการขืนใจเพื่อให้มีเพศสัมพันธ์
ขั้นที่ 1 มีตั้งใจและความสารวมระวังในการมีเพศสัมพันธ์
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ระดับการรักษาศีลข้อที่ 4
ขั้นที่ 5 รักษาคาพูด มีความจริงใจที่จะพูดคาจริง คาที่แท้ทเี่ ป็นประโยชน์
ขั้นที่ 4 ไม่สร้างความขัดแย้ง ทะเละวิวาท ก่อความแตกแยกด้วยการใช้คาพูด
ขั้นที่ 3 ไม่โกหก หลอกลวง พูดใส่ร้ายผู้อื่น
ขั้นที่ 2 มีความตั้งใจที่จะรักษาคาสัตย์
ขั้นที่ 1 ไม่มีจิตคิดโกหก หลอกหลวงด้วยวาจา พูดให้คนอื่นเสียหาย

ระดับการรักษาศีลข้อที่ 5

ขั้นที่ 5 พัฒนาสติปัญญาเพื่อละเว้นการการดื่มน้าเมาและเสพยาเสพติด

ขั้นที่ 1 ไม่มีจิตคิดโกหก หลอกหลวงด้วยวาจา พูดให้คนอื่นเสียหาย
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ระดับการรักษาศีลข้อที่ 5

ขั้นที่ 5 พัฒนาสติปัญญาเพื่อละเว้นการการดื่มน้าเมาและเสพยาเสพติด
ขั้นที่ 4 มีสติปัญญารู้ถึงโทษของสุรา ยาเสพติด ไม่สร้างความเดือดร้อนทางกายใจ
ขั้นที่ 3 ตั้งใจมีความสารวมระวังในการดื่มสุราของมึนเมาและยาเสพติด
ขั้นที่ 2 พยายามหาทางปฏิเสธเพื่อจะดื่มหรือเสพยาเสพติด
ขั้นที่ 1 มีความตั้งใจที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุรา ยาเสพติด

โดยคณะสงฆ์และภาคีที่เกี่ยวข้องได้ประยุกต์ใช้เกณฑ์บ่งชี้การรักษาศีล 5 ดังกล่าว
เป็นหลักการเบื้องต้นในการส่งเสริมให้บุคคลตั้งใจรักษาศีล 5 เพื่อสร้างความดีงามให้กับตนเอง
และสังคม เป็นการวัดจากความตั้งใจหรือเจตนาเพื่อจะลด ละ เลิกในสิ่งที่ไม่ดีงาม คือ
การเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน จากนั้นก็ตั้งใจละเว้น สร้างจิตส�ำนึกในใจเพื่อไม่ฆ่า ท�ำร้าย
ลักขโมย ล่วงเกินทางเพศ โกหก หลอกลวง และเสพสุรา ยาเสพติด จนถึงละได้อย่างเด็ดขาด
5.5.2 การเสริมสร้างความสุขเชิงพุทธบูรณาการตามหลักศีล 5 คณะผู้วิจัยได้น�ำ
เกณฑ์ชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการและกิจกรรม
ของคณะสงฆ์และโครงการ โดยใช้หลักเกณฑ์ความสุขทางพระพุทธศาสนา ซึง่ มีองค์ประกอบ 4 ด้าน
คือ ความสุขด้านกายภาพ ความสุขสังคม ความทางสุขจิตใจ และความสุขที่เกิดจากปัญญา
ซึ่ง จากการด� ำเนินการพบว่า การที่บุคคลและสัง คมจะมี การเสริ มสร้ างความสุข เชิง พุท ธ
ให้เกิดได้นั้น จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการรักษาศีล 5 และการบูรณาการหลักพุทธธรรม
เข้ามาเป็นส่วนของการปฏิบัติในชีวิตด้วยเสมอ ดังนั้น หากบุคคลและสังคมมีการรักษาศีล 5
และประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก พุ ท ธธรรมในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ก็ จ ะสามารถจะได้ รั บ ความสุ ข และมี
ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้ โดยมีเกณฑ์ชี้วัดความสุขและวิธีการเสริมสร้างความสุขตามหลัก
พุทธธรรม ดังนี้
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ตารางที่ 5.1 แสดงองค์ประกอบ เกณฑ์บ่งชี้ความสุขเชิงพุทธ
องค์ประกอบหลัก เกณฑ์บ่งชี้ความสุข
ของความสุข
ของบุคคลและสังคม
สุขทางกายภาพ 1) การไม่มีโรคภัย
ไข้เจ็บ
2) การมีสุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณ์

หลักธรรมและวิธีการเสริมสร้างความสุข

- การรูจ้ กั ประมาณในการบริโภค การรูจ้ กั สาเหตุ
ของโรค และวิธีการป้องกันโรค
- การพักผ่อน การออกก�ำลังกาย
- การพัฒนาทางกาย ได้แก่ การดูแลสุขภาพ
กาย มีความสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งเสพบริโภค เช่น
การรู้จักกินรู้จักใช้ การบ�ำรุงสุขภาพให้แข็งแรง
หลีกเลี่ยงการเสพสุรา ยาเสพติด
3) การดูแลสุขภาพ - การใช้สติปญ
ั ญาพิจารณาปัจจัยสีแ่ ละการรูจ้ กั
ร่างกาย
การรักษาสุขภาพแบบองค์รวม
4) การบริโภคอาหาร - การใช้หลักโภชเนมัตตัญญุตา คือ การรู้จัก
แบบพอดี
ประมาณในการบริโภค รู้เห็นคุณค่าของอาหาร
และการแบ่งปัน
5) การรู้เท่าทัน
- การใช้โยนิโสมนสิการในการพิจารณาและใช้
การใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีที่เหมาะ สม
6) การรู้จักพิจารณา - เข้าใจพิจารณาการอยู่ การนุ่งห่ม การใช้สอย
การปฏิบัติหน้าที่ การท�ำงานด้วยความพอใจ
ก่อนการบริโภค
ใช้สอยสิ่งของ
ในชีวิตประจ�ำวัน
องค์ประกอบหลัก เกณฑ์บ่งชี้ความสุข หลักธรรมและวิธีการเสริมสร้างความสุข
ของความสุข
ของบุคคลและสังคม
- การสร้างบรรยากาศเพื่อให้สัปปายะ 7
7) อาศัยอยู่ใน
สภาพแวดล้อม
- การใช้หลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธในการพัฒนา
ดินฟ้าอากาศที่ดี
สภาพแสดล้อมที่เหมาะสม
และเหมาะสม
8) สมาชิกในสังคม - การมีศลี 5 และการประยุกต์ใช้หลักทิศ 6 เพือ่
เป็นคนดี
การเกื้อกูลต่อกัน
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9) การมีปัจจัยสี่
(อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่
อาศัย ยารักษาโรค)
เพียงพอในการอยู่
ร่วมกัน
10) การหาทรัพย์มา
ด้วยความขยัน
หมั่นเพียร
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
11) การใช้จ่ายทรัพย์
เพื่อตนเอง
12) การใช้จ่ายทรัพย์
เพื่อครอบครัว
13) การไม่มีภาระ
หนี้สิน
14) การเสียสละ
มีน�้ำใจ และเกื้อกูล
ต่อกัน
15) การมีธรรมะ
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจในครอบครัว

- การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการแสวงหาทรัพย์สนิ
และการใช้หลักอาทิโภคิยะ 5 เพือ่ ให้สอยทรัพย์
ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
- การใช้หลักทิฏฐธัมมิกตั ถะประโยชน์ 4 ในการ
พัฒนาชีวติ และการสร้างฐานะตามหลักฆราวาส
ธรรม

- การใช้หลักพุทธเศรษฐศาสตร์ในวิถปี ฏิบตั แิ ละ
การคิดเพื่อการด�ำรงชีวิต
- การแบ่งปันทรัพย์ตามหลักโภควิภาค 4 และการ
ดูแลคนในครอบครัวตามหลักมงคล 38 ประการ
- การใช้หลักความสุขของคฤหัสถ์ 4 ประการ
เพื่อลดภาระหนี้สิน
สุขทางสังคม
- การใช้หลักทาน 2
- การใช้หลักสังคหวัตถุ 4
- การใช้ศีล 5
- การใช้หลักทิศ 6
- การใช้หลักที่ว่า มีความสุขเริ่มต้นด้วยการ
ท�ำความดี หรือการท�ำบุญ “บุญเป็นชื่อของ
ความสุข” การบ�ำเพ็ญเพียรทางจิตหรือการเจริญ
ภาวนา “ผู้มีสุข จิตย่อมตั้งมั่น”
องค์ประกอบหลัก เกณฑ์บ่งชี้ความสุข หลักธรรมและวิธีการเสริมสร้างความสุข
ของความสุข
ของบุคคลและสังคม
16) การมีควาอดทน - การใช้หลักขันติธรรมในการท�ำการงานและ
และอภัยกัน
การใช้ชีวิตประจ�ำวัน
14) การเสียสละ
- การใช้หลักสาราณิยธรรม 6 เพื่อให้เกิดความ
มีน�้ำใจ และเกื้อกูล ปรารถนาดีตอ่ กันทัง้ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
กัน
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17) ความประพฤติ
ดีงาม มีระเบียบวินัย
ในการอยู่ร่วมกัน
18) การมีส่วนร่วม
ในการแสดง
ความเห็นที่ถูกต้อง
มีประโยชน์ต่อสังคม
19) การแบ่งปัน
สิ่งของและให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น
20) การพูดจา
ปลอบโยน ให้ก�ำลัง
ใจผู้อื่น
21) การเป็นคนดี ท�ำ
ประโยชน์ต่อสังคม
22) การพูดจาให้
เกียรติกันต่อผู้อื่น
23) มีความเป็นธรรม
ยึดหลักเสมอภาค ไม่
เอาเปรียบผู้อื่น
24) การไม่เบียดเบียน
ชีวิตผู้อื่น
องค์ประกอบหลัก เกณฑ์บ่งชี้ความสุข
ของความสุข
ของบุคคลและสังคม
25) การไม่เบียดเบียน
ทรัพย์สินผู้อื่น
26) การอยู่ในสังคม
ที่ไม่หวาด ระแวง
ต่อกัน

- การใช้หลักสุจริต 3 ในการด�ำเนินชีวิต
- การใช้หลักศีล 5 ในการสร้างสังคม
- การใช้หลักอธิปไตย 3 ในการพิจารณาถึงการ
ใช้อ�ำนาจและหน้าที่
- การใช้หลักทาน
- การใช้หลักสังคหวัตถุ 4
- การใช้หลักวาจาสุภาษิตในการสื่อสารโดยยึด
หลักค�ำจริง ค�ำแท้ ค�ำที่เป็นประโยชน์ และถูก
ต้องกับกาลเวลาที่จะพูด
- การสร้างประโยชน์ตามหลักพุทธจริยา คือ การ
ดูแลญาติ สังคม มวลมนุษย์และสรรพสิ่งในโลก
- การเว้นจากการใช้วาจาทุจริต ค�ำหยาบ ค�ำ
เพ้อเจ้อ เป็นต้น
- การยึดมั่นในธรรมะ
- การใช้หลักสันติสุขและความเมตตาที่มาจาก
ภายในจิตใจของตนเอง
- การใช้หลักศีล
- การใช้พรหมวิหารธรรม
หลักธรรมและวิธีการเสริมสร้างความสุข
- การใช้หลักศีลในการด�ำเนินชีวิต
- การยึดมั่นในบทบัญญัติของสังคม
- การมีมรรควิธใี นการสร้างให้สงั คมสงบสุขและ
มีสันติภาพ มีความสามัคคี มีความเสมอภาค
มีความยุติธรรมในการพัฒนาสังคมตามหลัก
สาราณียธรรม
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สุขทางจิตใจ

27) การมีอารมณ์ - การปฏิบัติตามหลักกัมมัฏฐาน 2 คือ
แจ่มใส จิตใจเบิกบาน 1) สมถะ คือ ความสงบใจ การฝึกสมาธิ
2) วิปสั สนา คือ การเห็นแจ้ง ปัญญาเห็นแจ้ง คือ
การฝึกอบรมเจริญปัญญา
28) การมองโลก
- การมีพรหมวิหาร 4
ในแง่ดี
- การด�ำเนินชีวิตสายกลาง
- การมีศลี สมาธิ ปัญญา โดยศีลเป็นบาทฐานใน
การเจริญสมาธิและปัญญา
29) การมีจิตใจปลอด - การฝึกจิตให้มีความเป็นสมาธิ
โปร่ง ผ่อนคลาย
ไม่เศร้าหมอง
30) การควบคุม
-การฝึกจิต รักษาจิต คุ้มครองจิตให้เป็นสุข
ตนเองในการกระท�ำ
สิ่งไม่ดีงาม
31) การมีความ
- การยึดหลักประโยชน์ 3 คือ ประโยชน์ตน
เชื่อมั่นว่าตนเป็นที่พึ่ง ประโยชน์ผู้อื่น และประโยชน์ส่วนรวม
แห่งตนได้
32) ความขยันหมั่น - การใช้หลักอิทธิบาท 4
เพียรในการท�ำงาน
33) ความอดทน
- การใช้หลักบารมี 10 ในการด�ำเนินชีวิต
ในการใช้ชีวิต
องค์ประกอบหลัก เกณฑ์บ่งชี้ความสุข หลักธรรมและวิธีการเสริมสร้างความสุข
ของความสุข
ของบุคคลและสังคม
34) การมีสมาธิ
- มีวิธีปฏิบัติต่อความสุข ได้แก่
แน่วแน่ในการท�ำงาน 1) ไม่เอาทุกข์ทับถมตน
2) ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบธรรม
3) ไม่หมกมุ่นสยบในอ�ำนาจของกิเลส
4) เพียรท�ำเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไป
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35) การมีสติที่ดี
ในการด�ำเนินชีวิต

- การใช้หลักอปัสเสนธรรมหรือธรรมทีเ่ ป็นทีพ่ งึ่
แห่งตน 4 ประการ ได้แก่
1) รู้จักพิจารณาใช้สอยปัจจัย
2) รู้จักพิจารณาแล้ว อดกลั้นต่อความ ทุกข์
กายทุกข์ใจ
3) รู้จักคิดพิจารณาแล้วบรรเทาสิ่งที่เป็น โทษ
กับตนเอง
4) รูจ้ กั คิดพิจารณาแล้วเว้นเสียจากสิง่ ทีเ่ ป็นโทษ
36) ความเอื้อเฟื้อ - มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับความสุข
เผื่อแผ่และโอบอ้อม มีเมตตาจิตในใจเสมอ
อารีต่อผู้อื่น
- การใช้พรหมวิหารธรรม
37) ความกรุณา
อยากช่วยเหลือ
ให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
38) การระลึกถึง
- การใช้หลักความกตัญญู
และตอบแทนบุญคุณ
ผู้อื่น
39) การยกย่องและ - การให้อภัยและแบ่งปัน
- การใช้วาจาสุภาษิต
ชื่นชมคุณค่าแห่ง
การกระท�ำความดี
ของผู้อื่น
40) การใช้วาจา
- การสร้างประโยชน์ต่อสังคมด้วยการใช้ค�ำพูด
แนะน�ำให้ผู้อื่น
เพื่อโน้มน้าวใจไปสู่การสร้างสรรค์ความดีงาม
กระท�ำความดี
ร่วมกัน
องค์ประกอบหลัก เกณฑ์บ่งชี้ความสุข หลักธรรมและวิธีการเสริมสร้างความสุข
ของความสุข
ของบุคคลและสังคม
41) การมีคุณค่า
- การมีความสงบ มีความสันโดษ
ต่อสังคม
- การใช้ปญ
ั ญาและพัฒนาด้านจิตใจให้มอี ปุ นิสยั
พอเพียง คือ การฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง และการ
พัฒนาให้เป็นคนดี
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สุขทางปัญญา

42) มีความเชื่อมั่น
ในการแก้ปัญหา

- การให้อริยสัจ 4 ในการแก้ไขปัญหา
- การใช้หลักโยนิโสมนสิการในการพิจารณาสิ่ง
ต่างๆ อย่างรอบครอบ

43) ความพอใจ
ในสถานะทางสังคม
เช่น เกียรติยศ ฐานะ
ต�ำแหน่ง หน้าที่การ
งาน บริวาร ที่ตนเอง
ได้มาอย่างชอบธรรม
44) การแสวงหา
ความรู้และการเรียน
รู้ในสิ่งใหม่ๆ

- การใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ในการพิจารณาสิ่ง
ต่างๆ ที่เข้าในชีวิตของตนเอง

- การใช้หลักปริเยสนา คือ การแสวงหาทีเ่ หมาะ
สม
- การใช้หลักโกศล 3 คือ ฉลาดในในการสร้าง
ความดีงามและการพัฒนาจิตใจ
45) การเร่งขวนขวาย - การใช้สติและปัญญาในการพัฒนาตนเอง
ท�ำความดี
46) การใช้ชีวิต
- การใช้สติตามพิจารณาสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ด้คดิ พูด ท�ำ
แบบไม่ประมาท
ทั้งก่อนและหลังการกระท�ำ
- การใช้หลักวุฒิธรรม 4
47) การเสียสละ
- การใช้หลักพละ 4 เพื่อสร้างก�ำลังแห่งความ
ผลประโยชน์ส่วนตน ศรัทธา ความเพียรในการพัฒนา
เพื่อส่วนรวม
48) การบ�ำเพ็ญ
- การใช้เวสารัชชกรณธรรม 5 เพื่อให้เกิดเครือ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ข่ายความดี
องค์ประกอบหลัก เกณฑ์บ่งชี้ความสุข หลักธรรมและวิธีการเสริมสร้างความสุข
ของความสุข
ของบุคคลและสังคม
49) การช่วยเหลือผูอ้ นื่ - การใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการเกือ้ กูลต่อบุคคล
ให้พ้นทุกข์
และสังคม
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50) การรู้เท่าทัน
และเห็นโทษในการ
เสพความสุข
เกินความพอดี
51) การยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลง
ของชีวิตและการรับ
รู้สิ่งต่างๆ ตามความ
เป็นจริง
52) การรักษาใจให้
นิ่งสงบและปล่อยวาง
53) การรูจ้ กั พิจารณา
รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล
ในการด�ำเนินชีวิต
54) การไม่ยึดติดกับ
วัตถุ ไม่ตกเป็นทาส
ของวัตถุ
55) ความพอประมาณ
ในการบริโภคปัจจัย 4
56) การมีคุณธรรม
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
ในการด�ำเนินชีวิต
57) การประพฤติตน
ในศีล 5
58) การฝึกอบรม
สมาธิ
องค์ประกอบหลัก เกณฑ์บ่งชี้ความสุข
ของความสุข
ของบุคคลและสังคม
59) การไม่กระท�ำบาป
ทัง้ ทางกายและทางใจ

- การใช้หลักไตรลักษณ์ในการพิจารณาความ
เป็นไปของชีวติ และการใช้หลักอริยสัจ 4 ในการ
พัฒนาตนเองและสังคม
- การใช้วิปัสสนาภาวนาในการดูแลจิตใจของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

- การใช้สติปญ
ั ญาในการพิจารณาสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิด
ขึ้นในชีวิตตามความเป็นจริง
- การใช้หลักปฏิจจสมุปปบาทในการตัดวงจร
แห่งกิเลส กรรม และวิบาก
- การใช้หลักอบายมุข 6
- การใช้หลักอุบาสกธรรม 7
- การใช้หลักมงคลชีวิต 38
- การใช้หลักสุจริต 3 เป็นฐานการด�ำเนินชีวิต
และการพัฒนาสังคม
- การมีศีล 5 เป็นฐานการด�ำเนินชีวิต
- การละเว้นอกุศลกรมบถ 10
หลักธรรมและวิธีการเสริมสร้างความสุข
- การใช้หลักศรัทธา 4
- การใช้หลักไตรสิกขา
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60) การมีความศรัทธา
เลือ่ มใสในค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า
61) ความซาบซึ้งใน
การกระท�ำความดี
62) การไม่ยดึ ถือ ยึดติด
กั บ สิ่ ง ที่ ชื่ น ชอบหรื อ
สิ่งที่ชัง
63) การมีความสุขใน
การใช้ชีวิตอย่างสงบ
64) การไม่หวั่นไหว
ต่อสิง่ ต่างทีม่ ากระทบ

- การใช้หลักศรัทธ 4 และหลักอนุปุพพิกถา ใน
การพัฒนาบุคคลและสังคม
- การใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาชีวติ และการ
ใช้หลักพรหมวิหารธรรมในการเสริมสร้างความดี
งามของบุคคล
- การใช้ ชี วิ ต ตามหลั ก โพธิ ป ั ก ขิ ย ธรรม 37
ประการ เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าสู่เส้นทาง
แห่งอริยบุคคล
-การเข้าใจถึงโลกธรรม 8 ไม่หวัน่ ไหวกับสิง่ ต่างๆ
ที่เข้ามาในชีวิตประจ�ำวัน
- การเข้าใจกฎไตรลักษณ์
- การเข้าใจถึงหลักปฏิจจสมุปบาท

วิธีการเสริมสร้างความสุขดังกล่าว จะมีความสัมพันธ์การปฏิบัติตามหลักค�ำสอน
ทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา เป็นอย่างมาก
ฉะนั้น ทางโครงการจึงสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาใน 20 จังหวัด ได้พยายามผลักดันให้เกิด
การเรียนรู้และน�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายของการพัฒนา โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา ดังนั้น การส่งเสริมโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล 5 จึงเป็นเบื้องต้นของการสร้างความสุขและการเรียนรู้ของชุมชนที่จะน�ำไปสู่การสร้าง
สังคมที่ดีงาม
		 จากการด�ำเนินการพบว่า หลักการทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลัก “ศีล” นั้น
เป็ น หลั ก การหนึ่ ง ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความสุ ข ความเจริ ญ ในชี วิ ต ของบุ ค คลและสั ง คม
หากบุคคลมีศีลเป็นพื้นฐานการประกอบกิจการต่างๆ ในชีวิตย่อมรุ่งเรืองเพราะไม่ขัดต่อ
ศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามของสังคม ปราศจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน
ไม่มีการท�ำลาย ท�ำร้าย ข่มเหงซึ่งกันและกัน การท�ำงานที่ท�ำย่อมได้รับการยอมรับ เป็นที่ไว้
วางใจต่อสังคม แต่หากมีการละเมิดศีล มีการเบียดเบียนผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงาน
การค้ามนุษย์ การหลอกลวง ทุจริต คอรัปชั่น เป็นต้น การงานที่ท�ำนั้น ย่อมไม่เป็นที่ยอมรับ
ในสังคมของผู้ที่มีศีลหรือประเทศที่มีมาตรฐานในการด�ำรงชีวิตที่มองเห็นคุณค่าของบุคคล
และสังคมแห่งความดีงาม ดังนั้น ศีล จึงเป็นการสร้างความสุขให้บุคคลและสังคมได้ดีกว่า

งานที่ทานั้น ย่อมไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมของผู้ที่มีศีลหรือประเทศที่มีมาตรฐานในการดารงชีวิตที่
มองเห็นคุณค่าของบุคคลและสังคมแห่งความดีงามรูปแบบการเสริ
ดังนั้น ศีลมสร้จึางงสุเป็ขภาวะและการเรี
นการสร้างความสุ
ขให้บุคคลและ
ยนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
สังคมได้ดีกว่า
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แผนภาพที
ีการเสริมมสร้
สร้าางความสุ
งความสุขขทีที่ส่สัมัมพัพันนธ์พธ์ฤติ
กรรมการรั
กษาศี
ลของบุ
คคล คคล
แผนภาพที
่ 5.9่ 5.9วิธวิีกธารเสริ
พฤติ
กรรมการรั
กษาศี
ลของบุ
1. พัฒนาจิตใจและปัญญาเพื่อให้
เข้าถึงสัจจะและความดีงาม
(การมีสัจจะในศีลข้อ 4)

2.การไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน
ไม่ประทุษร้ายต่อชีวิต ทรัพย์สนิ ครอบครัว
มิตรภาพ และสติปัญญา (การมีศีลข้อ 1-5)

ความสุขที่มาจากการ
มีศีลธรรมทางสังคม
3. การทาหน้าที่ของตนเองสุจริต เที่ยง
ธรรม รับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทาลงไป
ทั้งทางกาย วาจา ใจ (มีความสุจริต)

4. การมีเมตตา กรุณา งดเว้นจากอบายมุข
มีสติสัมปชัญญะในการดาเนินชีวิตของตนเอง
(มีเบญจธรรม 5)

ปการผลั
ดันและให้
้อเสนอเชิงนโยบายด้
งนโยบายด้าานการเสริ
ขภาวะ
การเรีการเรี
ยนรู้ ยนรู้
โดยสรุโดยสรุ
ปการผลั
กดันกและให้
ข้อขเสนอเชิ
นการเสริมมสร้สร้างสุางสุ
ขภาวะ
และการพั
ฒนาอย่างยั
างยัง่ ่งยืยืนนของสั
ของสังงคมตามแนวพระพุ
ทธศาสนาต่
อคณะสงฆ์
และภาคี
การพัฒกนานั
และการพั
ฒนาอย่
คมตามแนวพระพุ
ทธศาสนาต่
อคณะสงฆ์
และภาคี
ารพั้นฒมีนานัน้
ความเกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งนโยบาย
การสร้การสร้
างพื้น ทีา่ ทงพืางสั
ยนรู้ การ ยนรู้
มีความเกี
งกับบการให้
การให้ข้อขเสนอแนะเชิ
้อเสนอแนะเชิ
งนโยบาย
้นทีงคมและการเรี
่ทางสังคมและการเรี
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างจิตสาธารณะ การสร้างชุดความรู้และปัญญาสาธารณะ
การสนั
บสนุนกิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างจิตสาธารณะ การสร้างชุดความรู้และ
โดยผ่านแนวคิด วิถีปฏิบัติ และเกณฑ์ชี้วัดตามหลักศีล 5 และความสุขในทางพระพุทธศาสนาตามที่
ปัญญาสาธารณะ โดยผ่านแนวคิด วิถีปฏิบัติ และเกณฑ์ชี้วัดตามหลักศีล 5 และความสุขในทาง
กล่าวแล้ว ดังนั้น การผลักดันในเชิงนโยบายผ่านแนวคิดและวิถีปฏิบัติจึงมีผลต่อการพัฒนาสังคม
พระพุทธศาสนาตามที่กล่าวแล้ว ดังนั้น การผลักดันในเชิงนโยบายผ่านแนวคิดและวิถีปฏิบัติ
จึงมีผลต่อการพัฒนาสังคม

5.6 การวิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนาด้วย List Model

กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาของโครงการ
ที่เกิดขึ้นด้วยการสนับสนุนแนวคิดและกระบวนการในพื้นที่ 20 จังหวัด รวมทั้งเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยสามารถวิเคราะห์ด้วย List Model โดยหลักการของ
List Model มองว่าการเสริมสร้างสุขภาวะ การสร้างสรรค์การเรียนรู้ และการพัฒนาสังคมนั้น
เป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างดุลยภาพของสังคม
ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงด้านเศรษฐกิจสังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม สังคมใด
มีการเรียนรู้ มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรม
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ทางเทคโนโลยี สังคมนั้นย่อมจะมีการน�ำแนวคิดและกระบวนการปฏิบัตินั้นไปสู่การพัฒนา
ความรู้ ความดีงาม ความสมดุลและความยั่งยืน โดย List Model เป็นแบบจ�ำลองของแนวคิด
และกระบวนการทีเ่ ชือ่ มโยงเข้าหากันเพือ่ ให้เกิดกระบวนการวิจยั การสร้างสรรค์และการพัฒนา
สังคม โดยมีหลักการส�ำคัญว่า แนวคิดความรูแ้ ละกระบวนการทีบ่ คุ คลและสังคมได้ดำ� เนินการนัน้
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ และการสร้างการเปลี่ยนแปลงของบุคคลและสังคม
โดยตระหนักถึงความยั่งยืน ความสุข และการสร้างประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนานี้ สามารถสรุปเป็นกระบวนการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตาม List Model ดังนี้
1) Learning การเรียนรู้ ในการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้และการพัฒนาสังคมนั้น
จุดมุ่งหมายส�ำคัญ คือ การสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร
และสังคม เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติในการที่จะพัฒนาตนเองและสังคม
ให้มคี วามก้าวหน้า เกิดการเปลีย่ นแปลง และน�ำไปสูก่ ารก�ำหนดเป้าหมายร่วมกัน ดังนัน้ การเรียนรู้
ในสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ชือ่ มโยงจากอดีต สูป่ จั จุบนั และอนาคตจึงเป็นจุดเริม่ ต้นของการพัฒนา การค้นหา
ข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อน�ำไปสู่กระบวนการและวิธีการวิธีการที่เหมาะสม
กับการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้ และการพัฒนาสังคมนัน้ จึงเริม่ ด้วยการเรียนรูร้ ว่ มกัน ดังเช่น
ชาวบ้าน พระสงฆ์ในพื้นที่ 20 จังหวัดได้มีการเรียนรู้ร่วมกันก่อนที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
และการเสริมสร้างสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา ซึง่ ผลของการเรียนรูท้ ำ� ให้ชมุ ชน และบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องมีความเข้าใจกันมากขึน้ สามารถทีจ่ ะพัฒนากิจกรรมและการสร้างสรรค์ขนึ้ มาในพืน้ ที่
ของตนเองได้
2) Innovation นวัตกรรม หลังจากที่ทุกฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝน
วิเคราะห์และพัฒนาตนเองดังกล่าว สิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ ต่อยอด จะออกผลเป็น ผลงาน
การสร้างสรรค์หรือ “นวัตกรรม” ของบุคคลและสังคม ผลงานและนวัตกรรมดังกล่าว จะกลายเป็น
สิง่ ส�ำคัญทีส่ ร้างกระบวนการใหม่ แนวคิดใหม่ ทีม่ ปี ระสิทธิผลและมีพลังการเปลีย่ นแปลงมากกว่า
หรือกลายเป็นสินค้าและบริการได้ แต่เหนืออื่นใด คือ การได้ใช้ความ ความคิด และจินตนาการ
ที่เป็นกระบวนการทางปัญญา ดังนั้น การมีผลงานและวัตกรรมเกิดขึ้น จึงเป็นเสมือนว่าทุกฝ่าย
ได้ใช้ความรู้ ความคิด จินตนาการที่น�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติได้จริงในชีวิต ซึ่งผล
จากการด�ำเนินในพื้นที่ 20 จังหวัดพบว่า พระสงฆ์ ชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้องสามารถพัฒนา
กิจกรรมและนวัตกรรมด้านสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาได้มากขึ้น โดยมี
ศูนย์เรียนรู้ (Knowledge Center) ของพื้นที่ต่างๆ เช่น กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น สงขลา
เป็นต้น ที่ได้พัฒนาจากการเรียนรู้มาเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่สร้างประโยชน์ร่วมของคน
ในสังคม
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3) Sustainable Action การปฏิบตั กิ ารเพือ่ ความยัง่ ยืน จากสถานการณ์ดา้ นสุขภาวะ
และการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทยทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ สถานการณ์ทวั่ ไปของโลก
ที่มีปัญหาความไม่ยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการเรียนรู้ของผู้คน
การตระหนักต่อความรับผิดชอบ และการมีกระบวนการที่น�ำไปสู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นธรรมในสังคม จะท�ำให้สังคมและระบบนิเวศเกิดดุลยภาพ
ดังนั้น การสร้างสรรค์นวัตกรรมและพลังการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ค�ำนึงถึงคนรุ่นต่อไป และ
อนาคตของโลกที่มีความสมดุลในระบบนิเวศ การมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะท�ำให้สังคมมีการ
พัฒนาที่สมดุลเกื้อกูลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพของสังคม โดยเฉพาะการพัฒนา
สุขภาวะที่เชื่อมโยงกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่น ร้อยเอ็ด ขอนแก่น พิษณุโลก หรือ
พื้นที่อื่น ๆ ล้วนแสดงให้เห็นว่า การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และสุขภาวะนั้นจ�ำเป็นต้องมีการ
ปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืนของคน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีวัฒนธรรม
4) Transformation การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ที่ผ่านมาผู้ในสังคมส่วนมาก
มักจะเป็นผู้รับการเปลี่ยนแปลงจากความคิดและการสร้างสรรค์ของบุคคลอื่น เช่น บิดา มารดา
ครูอาจารย์ เพื่อน เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงมนุษย์ทุกคนสามารถที่สร้างการพลังและ
การเปลี่ยนแปลงให้เกิดในตัวเองได้และสามารถที่จะสร้างพลังนั้นให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นได้ การเป็น
ผูท้ สี่ ร้างการเปลีย่ นแปลงสังคมร่วมกันย่อมจะเป็นสิง่ ทีท่ รงพลังมากกว่า ดังนัน้ การท�ำให้บคุ คล
และสังคมมีการพัฒนาและการเปลีย่ นแปลงอย่างสร้างสรรค์จะน�ำไปสูก่ ารเป็นสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เป็นส่งคมที่ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกัน สามารถสร้างความเสมอภาคยุติธรรม และสร้าง
การแบ่งปันให้เกิดขึ้นได้ การค�ำนึงถึงผลประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวมิใช่การสร้างสรรค์ที่ก่อให้
เกิดความยั่งยืนและความสุขของผู้คนในสังคม การเปลี่ยนแปลงที่แท้เกิดจากการมีความรัก
ความเมตตา และปัญญาสาธารณะ (Universal Intelligence) ที่ท�ำให้ทุกฝ่ายมีอนาคตที่ดี
ร่วมกัน โครงการนีจ้ งึ ได้ดำ� เนินการเพือ่ พัฒนาพืน้ ทีส่ าธารณะไปสูก่ ารสร้างจิตสาธารณะของบุคคล
บนพื้นที่สาธารณะ โดยใช้ปัญญาสาธารณะในการเสริมสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะทางสังคม
ร่วมกัน
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บทที่ 6

สรุปและข้อเสนอแนะ
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนา” สนับสนุนโดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพ บทบาท และกลไกการเรียนรู้และ
การท�ำงานพระสงฆ์ องค์กรทางพระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2) เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�ำเนินการกิจการคณะสงฆ์
ตามนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในสังคมไทย 3) เพื่อเปิดพื้นที่
ทางสังคมและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่ 20 จังหวัด และเพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน
และภาคประชาชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 4) เพื่อ
ผลักดันและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้ และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�ำเนินการกิจการคณะสงฆ์
การพัฒนาศักยภาพ บทบาท และกลไกการเรียนรูแ้ ละการท�ำงานพระสงฆ์ องค์กรทางพระพุทธ
ศาสนาการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์ ชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง
โครงการนี้ ได้ด�ำเนินการในพื้นที่ 20 จังหวัด ประกอบด้วยพะเยา ล�ำปาง ล�ำพูน น่าน
แม่ฮ่องสอน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก ก�ำแพงเพชร ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด สุรินทร์
บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สงขลา นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้น
การพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาของวัดจ�ำนวน 4,200 วัด
โดยให้พระสงฆ์และประชาชนจ�ำนวน 8,400 รูป/คน เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการที่จัดขึ้น
ในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ พระสงฆ์ และแกนน�ำพระนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจ�ำนวน 300 รูป เพื่อเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนกิจการ
คณะสงฆ์ตามนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
ส�ำหรับวิธีการศึกษาวิจัยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่มีการพัฒนา
โครงการและกิจกรรมในพื้นที่ 20 จังหวัดตามประเด็นที่คณะสงฆ์และพื้นที่ก�ำหนด จากนั้นให้
พระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันด�ำเนินการตามหลัก List Model คือ Learning สร้าง
การเรียนร่วมกันพัฒนากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Innovation) เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้าง
ความยัง่ ยืนด้านสุขภาวะและการเรียนรูเ้ ชิงพุทธ (Sustainable Action) และการเปลีย่ นของบุคคล
พระสงฆ์ วัด และชุมชน (Transformation) ไปสู่การสุขภาวะและการเรียนรู้เชิงพุทธเหมาะสม
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6.1 สรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษาและด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาศักยภาพ บทบาท และกลไกการเรียนรู้และการท�ำงานพระสงฆ์
พระนิสิตและองค์กรทางพระพุทธศาสนา พบว่า คณะสงฆ์ คณาจารย์ และพระนิสิตของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ใน 20 จังหวัด จ�ำนวนพระสงฆ์ 2,832 รูป/คน
(คณาจารย์ นักวิจัย มจร. จ�ำนวน 645 รูป/คน พระนิสิตจ�ำนวน 1,187 รูป/คน และพระสงฆ์
ในระดับจังหวัด 20 จังหวัดละ 50 รูปรวม 1,000 รูป) ได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาโดยผ่านการท�ำกิจกรรม/โครงการจ�ำนวน 25 โครงการ
และการอบรมเชิงปฏิบัติด้านสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัด
ซึ่งพบว่า พระสงฆ์ คณาจารย์ พระนิสิตและชุมชนได้มีการพัฒนาศักยภาพใน 3 มิติ คือ
		 1) การพัฒนาศักยภาพ บทบาทของพระสงฆ์ กลไกการเรียนรู้ และการท�ำงานองค์กร
ทางพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานพุทธธรรม โดยเฉพาะหลักสังคหวัตถุ 4 ที่กล่าวถึง
หลักการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม 4 ประการ คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา
ซึ่งหลักสังคหวัตถุดังกล่าว เป็นกระบวนการที่พระสงฆ์ได้ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม
มาอย่างต่อเนื่อง โดยมองเห็นว่า การที่จะพัฒนาสังคมและสุขภาวะของชุมชนให้เกิดขึ้นพื้นที่
จะต้องมาจากการแบ่งปัน การสื่อสารที่ดี การประพฤติตนเสมอกันและการวางตนที่เหมาะสม
กับบทบาทในการท�ำงานทางสังคม นอกจากนี้ พระสงฆ์ยังได้มีการประยุกต์หลักพุทธธรรม
อื่น ๆ เช่น หลักพรหมวิหารธรรม อิทธิบาท อริยสัจ สัปปุริสธรรม อปริหานิยธรรม เป็นต้น
ในการเสริมสร้างสุขภาวะ ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาบุคคลและสังคมไปสู่ความยั่งยืน
		 2) การพัฒนาศักยภาพ บทบาทของพระสงฆ์ กลไกการเรียนรูแ้ ละการท�ำงานด้วยการ
เชื่อมโยงเครือข่ายในแนวราบและแนวดิ่งตั้งแต่ในระดับนโยบาย ระดับจังหวัด และระดับ
วัดหรือชุมชนในพื้นที่ โดยใช้กิจกรรมด้านสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
เป็นหลักการท�ำงานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น การด�ำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่เป็น
กระบวนการขับเคลือ่ นในเชิงนโยบายจากมหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ในระดับจังหวัดไปสูห่ มูบ่ า้ น
ท�ำเกิดการประสานงานและการพัฒนากิจกรรมเชิงพุทธตามหลักศีล 5 ของหมู่บ้าน
		 3) การพัฒนาศักยภาพ บทบาทของพระสงฆ์ กลไกการเรียนรู้และการท�ำงานที่มี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นฐานการท�ำงาน ด้วยการใช้พนื้ ทีข่ องมหาวิทยาลัย
ที่กระจายใน 43 จังหวัดและมีนิสิตจ�ำนวน 23,000 กว่ารูป/คน สนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะ
ทางสังคมบนวิถวี ฒ
ั นธรรมเชิงพุทธและการจัดการในเชิงการวิจยั การเผยแผ่ และการท�ำนุบำ� รุง
ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านกาย จิต ปัญญา สังคม
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กระบวนการของหมู่บ้านในพื้นที่ 20 จังหวัด ซึ่งส่งผลให้ประชาชน นักเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการ
สมัหมู
ครเข้
าร่กวมโครงการหมู
่บ้านรักษาศีคน
ลจ�ำคินวน
คิดเป็น ร้อยละ
63.04โดยมี
ของ
่บ้านรั
ษาศีลจานวน 41,435,024
ดเป็น41,435,024
ร้อยละ 63.04คน
ของประชากรในสั
งคมไทย
ประชากรในสั
งคมไทย โดยมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนใน 2 มิติ ได้แก่
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนใน 2 มิติ ได้แก่
		 1) การขั1)บเคลื
อ่ นเชิงนโยบาย โดยการเข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย โดยการเข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลา
ผู้ปจารย์
ฏิบัตผูิห้ปน้ฏิาบทีัต่สิหมเด็
จพระสังฆราช (ในสมัยนั้น) เพื่อรับนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
น้าที่สมเด็จพระสังฆราช (ในสมัยนั้น) เพื่อรับนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ไป
ไปปฏิ
บตั แิ ละได้พฒ
ั นาชุดความรู้ กิจกรรม ระบบการสือ่ สาร และแนวทางการส่งเสริมการท�ำงาน
ปฏิบัติและได้พัฒนาชุดความรู้ กิจกรรม ระบบการสื่อสาร และแนวทางการส่งเสริมการทางานในพื้นที่
ในพื
้นที่หมู่บ้านจ�ำนวน 20 จังหวัดเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับพระสงฆ์และหมู่บ้าน
หมู่บ้ านจ านวน 20 จั งหวัด เพื่อเสริ มสร้ า งทักษะการเรียนรู้ใ ห้ กับพระสงฆ์ และหมู่ บ้านที่เ ข้าร่ว ม
ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผลการเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในระดับนโยบายท�ำให้คณะสงฆ์
โครงการ ซึ่งผลการเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในระดับนโยบายทาให้คณะสงฆ์และหมู่บ้าน
และหมู่บ้านยอมรับชุดความรู้ กิจกรรม และกระบวนการที่ด�ำเนินการร่วมกัน ดังแผนภาพนี้
ยอมรับชุดความรู้ กิจกรรม และกระบวนการที่ดาเนินการร่วมกัน ดังแผนภาพนี้
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โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

การให้องค์ความรู้ กิจกรรม
และกระบวนการสุขภาวะ

การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ของโครงการ สสส.

การจัดกิจกรรมสุขภาวะ
ในพื้นที่ 20 จังหวัด

ความสามัคคีปรองดองของ
ชุมชนในพื้นที่

การเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ตามแนวพุทธ

การปฏิบัติตามหลักศีล 5
และกิจกรรมทางพุทธศาสนา

2) การขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นั้นได้พัฒนากิจกรรมเชิง
พุทธจานวนมากโดยสามารถแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ (1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตาม
หลักศีล 5 โดยมุ่งเน้นการรักษาศีล 5 ของประชาชนเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และการสร้าง
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2) การขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นั้นได้พัฒนากิจกรรม
เชิงพุทธจ�ำนวนมากโดยสามารถแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ (1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
ชีวิตตามหลักศีล 5 โดยมุ่งเน้นการรักษาศีล 5 ของประชาชนเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติและการสร้างหลักประกันของชีวิตและสังคม (2) การจัดกิจกรรมตามวิถีชีวิตชาวพุทธ
มุ่งเน้นการน้อมน�ำหลักการทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา/ออกพรรษาวันสงกรานต์
วันครอบครัว วันผู้สูงอายุวันลอยกระทง การสวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
(3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้พระสงฆ์เป็นผู้น�ำในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามกรอบการด�ำเนินงานที่ก�ำหนดไว้
8 ด้าน คือ ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์
สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม โดยการน�ำกิจกรรมดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านวิถีพุทธในพื้นที่ 20 จังหวัด ผ่านกิจกรรมและโครงการย่อย
ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยมี ขั้ น ตอนที่ ส� ำ คั ญ คื อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ การพั ฒ นากิ จ กรรมเชิ ง พุ ท ธ
การเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาวะ การปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลง
ทางวิธีคิดและการปฏิบัติของตัวบุคคลในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามที่ก�ำหนดไว้
3. การเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่
20 จังหวัด โครงการนี้ได้ด�ำเนินเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
โดยการพัฒนาโครงการในพื้นที่ 20 จังหวัด จ�ำนวน 25 โครงการ โดยมีเป้าหมายส�ำคัญ คือ
การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา การลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาวะ
การสนับสนุนการเรียนรู้เชิงสังคมโดยมีโครงการ กิจกรรม และผลลัพธ์ในแต่ละจังหวัด ดังนี้
		 1) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ�ำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
และกิจกรรมห้องสมุดเพือ่ น้อง และโครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมตามนโยบายโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อปรับปรุงห้องสมุด
ชุดความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนจ�ำนวน 1 โรงเรียน และการส่งเสริมคณะสงฆ์
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจ�ำนวน 58 วัด/ชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมการรักษาศีล 5 ปฏิบัติธรรมและ
พัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่ของตนเอง จ�ำนวน 173 รูป/คน
		 2) จังหวัดพะเยา จ�ำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและ
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่อาเซียน โดยเป็นการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ สุขภาวะทางสังคม และศิลปวัฒนธรรมของล้านนาสู่อาเซียนในลักษณะ
ของศูนย์เรียนรู้และการท�ำกิจกรรมของพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อสร้างเครือข่าย
ของพระสงฆ์และมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการท�ำงานเพือ่ สังคมโดยมีพระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วม
งานจ�ำนวน 251 รูป/คนและเกิดเครือข่ายวัดจ�ำนวน 64 วัด
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		 3) จังหวัดล�ำพูน จ�ำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดล�ำพูน มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและการท�ำงาน
ของพระสงฆ์ในจังหวัดล�ำพูน เพื่อให้มีแนวปฏิบัติตามรอยอารยธรรมวิถี 4 ครูบาของล�ำพูน
ได้แก่ ครูบาศรีวิชัย ครูชัยวงศา ครูพรหมา ครูบาขาวปี ที่สร้างความศรัทธาและการพัฒนา
ในจังหวัดล�ำพูนเพื่อให้เห็นว่าวิถีปฏิบัติเชิงพุทธตามรอยครูบาทั้ง 4 รูปนั้น สามารถน�ำไปสู่
การเสริมสร้างความสุขและประโยชน์ต่อชุมชน รวมทั้งสามารถพัฒนาหน่วยอบรวมประชาชน
ประจ�ำต�ำบล และการขับเคลื่อนหลักการของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ไปประยุกต์ใช้จนกลายเป็น
ต้นแบบหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของสังคมไทย พระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน
261 รูป/คน จาก 167 วัด
		 4) จังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดล�ำปาง มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ชุมชนได้ปฏิบัติตน
และเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จนได้แนวทางการจัดการการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพุทธ รวมทั้งพระสงฆ์ก็มีความพร้อมในการเผยแผ่หลักพุทธธรรม รวมทั้ง
เกิดเครือข่ายในการการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพุทธจ�ำนวน 712 วัด
ในจังหวัดล�ำปาง
		 5) จังหวัดแพร่ จ�ำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการ
ขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 ของคณะสงฆ์ในจังหวัดแพร่ และ 2) โครงการบรรพชาอุปสมบท
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ โดยมุ ่ ง เน้ น พั ฒ นารู ป แบบและกระบวนการขั บ เคลื่ อ นหมู ่ บ ้ า นศี ล 5
ของคณะสงฆ์ในจังหวัดแพร่เพื่อให้พระสงฆ์มีกระบวนการท�ำงานเพื่อชุมชนบนพื้นที่ของศีล 5
และหลักพุทธธรรม และมีการท�ำกิจกรรมด้านสุขภาวะเชิงพุทธ โดยการจัดโครงการบรรพชา
อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ จ�ำนวน 85 รูป เพื่อยกระดับการพัฒนาด้านจิตใจและการสร้าง
เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในพื้นที่ รวมจ�ำนวน 359 รูป/คน จาก 154 วัด
		 6) จังหวัดน่าน จ�ำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการ
ของพระสงฆ์จังหวัดน่าน และ 2) โครงการมีส่วนร่วมในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ของชุมชน-ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในเขตภูเพียงแช่แห้ง จังหวัดน่านสู่มรดกโลก เน้นการเสริมสร้าง
สุขภาวะของพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดน่านจ�ำนวน 248 รูป จาก 78 วัด โดยถวายความรู้
ในด้านโภชนาการและสุขภาวะเชิงพุทธ และการส่งเสริมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ของชุมชน-ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในเขตภูเพียงแช่แห้ง จังหวัดน่านสู่มรดกโลก โดยมองว่า
เมื อ งน่ า นจะต้ อ งมี พื้ น ที่ ส าธารณะในระดั บ โลกหรื อ การเป็ น มรดกโลก เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวและการจัดการตนเองของเมืองน่าน
		 7) จังหวัดอุตรดิตถ์ จ�ำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาสุขภาวะด้านโภชนาการ
ผักปลอดสารพิษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ มุ่งเสริมสุขภาวะพื้นฐานของชุมชน
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ด้วยการจัดโภชนาการผักปลอดสารพิษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้ท้องถิ่นสร้างนวัตกรรม
ด้านสุขภาพของตนเองและน�ำไปสูก่ ารจัดการตนเองและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ในพืน้ ทีบ่ า้ นนายาง
อ�ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จ�ำนวน 26 วัด 218 รูป/คน
		 8) จังหวัดพิษณุโลก จ�ำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการ
และการยกระดับคุณ ภาพชีวิตของประชาชนโดยใช้ เ ครื อ ข่ า ยกลุ ่ ม สั จจะสะสมทรั พ ย์ ข อง
พระสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลก มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้หลักการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
ในการสร้างสุขภาวะทางสังคมเพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างสุขภาวะและโภชนาการ รวมทัง้ การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใช้เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของพระสงฆ์ในจังหวัด
พิษณุโลก จ�ำนวน 65 วัด และ 5 เครือข่าย โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 235 รูป
		 9) จังหวัดตาก จ�ำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูเ้ พือ่ การพัฒนา
สังคมสุขภาวะจังหวัดตาก มุ่งเน้นการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เกิดในพื้นที่ เนื่องจากจังหวัดตาก
มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของวัด ชุมชน และสังคม เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชน
ในจังหวัดตากโดยมีการพัฒนาในพื้นที่ 45 วัด/ชุมชน จ�ำนวน 147 รูป/คน
		 10) จังหวัดก�ำแพงเพชร จ�ำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ทางสังคมภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดก�ำแพงเพชร เน้นการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ทางสังคมภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดก�ำแพงเพชรนั้น
มุ่งเน้นสร้างพื้นที่ทางสังคม โดยให้ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา การสวดมนต์
นั่งสมาธิ การฝึกจิตการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรในวันอาทิตย์ และการลงพื้นที่ในการจัดการ
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนโดยมีการจัดการในทุกอาทิตย์ มีประชาชนมากกว่า 700 คน/สัปดาห์
เข้าร่วมกิจกรรมและขยายพื้นที่ไปจ�ำนวน 62 วัด จ�ำนวน 1,324 รูป/คน
		 11) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการมรดกโลก
มรดกธรรม เพื่อสุขภาวะทางสังคมของวัดและชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพยายาม
ให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพระนครศรีอยุธยาที่เป็นเมืองมรดกโลกโดยอิงอาศัยพื้นฐานของ
ความเชื่อทางพุทธศาสนาและการจัดการในมิติการปกครอง การค้าขาย ดังนั้น การจัดการ
พื้นที่มรดกโลกสู่สุขภาวะทางสังคมของวัดและชุมชนจึงเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง
โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วม 87 รูป จาก 43 วัด
		 12) จังหวัดกาญจนบุรี จ�ำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาสุขภาวะและ
โภชนาการของพระภิกษุสามเณรจังหวัดกาญจนบุรี 2) โครงการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการ
ของชุมชนในเขตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี 3) โครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านรักษา
ศีล 5 ณ วัดวังก์วิเวการาม ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยคณะสงฆ์
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาสุ ข ภาวะของพระสงฆ์ ใ นจั ง หวั ด และชุ ม ชน
ผ่านความเข้าใจเรื่องโภชนาการ เพื่อวางพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดี เพื่อให้พระสงฆ์และ
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ชุ ม ชนได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมตามโครงการหมู ่ บ ้ า นรั ก ษาศี ล 5 โดยมี พ ระสงฆ์ เข้ า ร่ ว ม
โครงการ 312 รูป จาก 124 วัด
		 13) จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะเชิงพุทธจังหวัดขอนแก่น โดยท�ำการเปิดศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและสุ ข ภาวะเชิ ง พุ ท ธจั ง หวั ด ขอนแก่ น เกิ ด ขึ้ น จากโครงการที่ สสส.
ได้สนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะในปี 2557-58 ต่อมาได้พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
และชุมชนเพือ่ ให้เกิดการจัดการสุขภาวะของชุมชนแบบเป็นองค์รวม โดยมีพระสงฆ์ ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 421 รูป/คน จาก 214 วัด
		 14) จังหวัดอุดรธานี จ�ำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเกษตรแนวพุทธธรรม
ของสถานสวนป่ า ทุ ่ ง นาค� ำ หลวง คณะสงฆ์ โ ดยเจ้ า คณะจั ง หวั ด อุ ด รธานี มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ให้
เกษตรกรพึ่ ง พาตนเองได้ แ ละมี สุ ข ภาวะที่ ดี จึ ง ได้ ริ เริ่ ม การจั ด ท� ำ เกษตรวิ ถี พุ ท ธและสร้ า ง
เครือข่ายของชุมชนให้พื้นที่และให้พระสงฆ์เป็นแกนน�ำในการจัดการเกษตรวิถีพุทธและ
ป่าชุมชนที่ยั่งยืน โดยมีเครือข่ายกว่า 5 เครือข่ายและพระสงฆ์ เกษตรกรจ�ำนวน 218 รูป/คน
จาก 68 วัด มาร่วมกิจกรรมและการเรียนรู้
		 15) จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเครือข่ายความร่วมมือ
ในการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้ ต ามแนวพุ ท ธศาสนาของกลุ ่ ม จิ ต อาสาพิ ทั ก ษ์
ป่าดงท�ำเลดอนใหญ่ อ�ำเภอสุวรรณภูมิ กลุม่ จิตอาสาพิทกั ษ์ปา่ ดงท�ำเลดอนใหญ่ เป็นต้นแบบของ
การจัดการป่าในพื้นที่ร้อยเอ็ดที่น�ำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนบนพื้นฐานของการ
พึ่งพาตนเองและการสร้างเครือข่ายพลังชุมชนจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว มีคณะสงฆ์
หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชนและประชาคมมาร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 487 รูป/คน จากจ�ำนวน 54 วัด
		 16) จังหวัดสุรนิ ทร์ จ�ำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการต้นแบบชุมชนอยูเ่ ย็น-เป็นสุข
จังหวัดสุรินทร์ เป็นการต่อยอดโครงการต้นแบบชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้
ด�ำเนินการพร้อมกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การจัดการ
ชุมชนทีต่ งั้ อยูบ่ นฐานพุทธธรรมและโครงการพัฒนาเด็กไปสูว่ ยั แห่งการเรียนรู้ รวมทัง้ การสือ่ สาร
ทางสั ง คมที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด พลั ง ชุ ม ชน โดยมี พ ระสงฆ์ แ ละประชาชนเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจ� ำ นวน
268 รูป/คน จาก 87 วัด
		 17) จังหวัดบุรีรัมย์ จ�ำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการต้นแบบชุมชนอยู่เย็น-เป็นสุข
ตามธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี จังหวัดบุรีรัมย์ หลักธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี ที่ประกอบด้วย เป็นคนดี
มีปญ
ั ญาดี รายได้สมดุล สุขภาพแข็งแรง สิง่ แวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุน่ หลุดพ้นอาชญากรรม
การจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง และมีการสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการหมู่บ้าน น�ำไปสู่
การสร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชนในบุรีรัมย์ได้ โดยมีการท�ำงานอย่างเป็นระบบของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คณะสงฆ์ เพื่อสร้าง
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เอกลักษณ์ของความดีงาม โดยมีการขับเคลื่อนพร้อมกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ�ำนวน
102 วัดจ�ำนวน 465 รูป/คน
		 18) จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�ำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเครือข่ายความร่วมมือ
ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยเป็นการการสร้างพลังของชุมชนวัดพรหมโลกและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
พระสงฆ์ ชุมชนนักบวชหญิง และชาวบ้านให้เกิดการพัฒนาในมิติสังคมสมัยใหม่ที่สร้างการ
เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะและการจัดการตนเอง โดยมีการขยายเครือข่ายจ�ำนวน 3 เครือข่าย
จ�ำนวน 41 วัด จ�ำนวน 248 รูป/คน
		 19) จังหวัดสงขลา จ�ำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ “เยี่ยมพระพบปะโยม”
ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนาใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ โครงการ “เยี่ยมพระพบปะโยม” ใน 5 จังหวัด
ชายแดนใต้เป็นต้นแบบของกิจกรรมพระธรรมทูตอาสาในพื้นที่ โดยมุ่งการสร้างสันติภาพ
และความสุขของชุมชนให้เกิดขึ้นใน 5 จังหวัดภาคใต้ และการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลัก
พุทธธรรมและประเพณีชาวพุทธในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ เพือ่ ให้กำ� ลังใจกับผูส้ ญ
ู เสียในภาคใต้
และสร้างพลังของเยาวชนชาวพุทธให้มีพลังสร้างสรรค์ในภาคใต้ โดยมีพระสงฆ์และประชาชน
เข้าร่วม จ�ำนวน 323 รูป/คน จาก 47 วัด
		 20) กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 1 โครงการ คือ โครงการศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนา
และการพัฒนาสังคมของวัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีการยกวัดสุทธิวราราม
เป็นต้นแบบของการสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้ของสังคม โดยความร่วมมือภาคี
การพัฒนาสังคมเมืองในมิติสุขภาวะ ความรู้และพระพุทธศาสนาไปสู่การสร้างศูนย์การเรียนรู้
ที่มีการเปลี่ยนแปลง (Knowledge Center) ทั้งทางกายภาพ การเรียนรู้ในสังคมและการ
พัฒนาจิตใจและปัญญา หลังจากการด�ำเนินการมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 4,125 รูป/คน
จ�ำนวน 115 วัด
สรุปการด�ำเนินการเพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ใน 20 จังหวัด โดยพัฒนา
โครงการจ�ำนวน 25 โครงการ มีวัด พระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 10,802
รูป/คน จ�ำนวน 1,982 วัด ส�ำหรับประเด็นสุขภาวะมุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาวะ
ตามหลักศีล 5 การพัฒนาด้านการเรียนรู้เชิงพุทธ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวิต และ
การจัดการตนเองทางสังคมที่ครอบคลุมสุขภาวะด้านกาย จิต ปัญญา และสังคม ดังนี้

จานวน 1,982 วัด สาหรับประเด็นสุขภาวะมุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาวะตามหลักศีล 5 การ
พัฒนาด้านการเรียนรู้เชิงพุทธ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวิต และการจัดการตนเองทางสังคมที่
สรุปและข้อเสนอแนะ 259
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4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
ตามแนวพระพุทธศาสนา จากการด�ำเนินการภายใต้โครงการนี้ สามารถเห็นเครือข่าย
การท�ำงานของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน
และภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน องค์กรชุมชน และระดับนโยบาย ร่วมกัน
ท�ำงานเพื่อเปิดพื้นที่สุขภาวะของชุมชนและพื้นที่สาธารณะ ดังนั้น ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
จึงมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องใน 2 มิติ คือ
		 1) ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยมีวิถีวัฒนธรรม
ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกระบวนการจัดการในพื้นที่เป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่าย ซึ่ง
กลุม่ องค์กร เครือข่ายทีเ่ กิดขึน้ นัน้ อาศัยพืน้ ทีร่ ปู ธรรมเป็นปัจจัยหลักในการท�ำงานของเครือข่าย
เป็นกระบวนการพัฒนาในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเป็นองค์รวม เช่น เครือข่ายป่าชุมชน
ดงท�ำเลดอนใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่สามารถประสานเชื่อมโยงการท�ำงานร่วมกันตั้งแต่
ประชาชนในพื้นที่ กลุ่มเครือข่ายในอ�ำเภอ และหน่วยงานระดับจังหวัดมาช่วยกันพัฒนา
ป่าชุมชนจนได้รับการยอมจากทุกฝ่ายส่งผลให้ป่าชุมชนดงท�ำเลดอนใหญ่ได้รับรางวัลลูกโลก
สีเขียว ซึ่งกิจกรรมและความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงพื้นที่นั้น จะมีการเชื่อมโยงกลุ่ม องค์กร
และเครือข่ายย่อยในพื้นที่ เข้ามาร่วมปรึกษาหารือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในพื้ น ที่ ร ่ ว มกั น โดยใช้ ก ระบวนการที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ในรู ป แบบของคณะกรรมการร่ ว ม
การบูรณาการการจัดการเชิงพืน้ ที่ และการใช้ประเด็นกิจกรรมเป็นภารกิจในการท�ำงานร่วมกัน
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		 2) ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง ประเด็ น สุ ข ภาวะเชิ ง พุ ท ธ เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ที่ ค ณะสงฆ์
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันท�ำงาน
โดยใช้ประเด็นกิจกรรมสุขภาวะเชิงพุทธหรือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นปัจจัยหลักในการ
รวมกลุ่มองค์กร โดยมองข้ามมิติในเชิงพื้นที่ มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อย่าง
จริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครือข่ายสุขภาพพระสงฆ์
แห่งชาติ เครือข่ายพระพัฒนาภาคเหนือ เครือข่ายพุทธชยันตี เครือข่ายปลอดเหล้า เครือข่าย
พระสงฆ์รุ่นใหม่ เครือข่ายพระสงฆ์ที่ท�ำงานด้านสาธารณะสงเคราะห์ เป็นต้น และมุ่งไปสู่
การเสริมสร้างสุขภาวะใน 4 ด้าน คือ ด้านกาย จิต ปัญญา และสังคม ซึ่งจากการท�ำงานในพื้นที่
20 จังหวัด พบว่า กลุ่มพระสงฆ์มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานในประเด็นกิจกรรมด้านสุขภาวะ
เชิงพุทธนั้นมีจำ� นวนมากขึ้น เช่น กลุ่มพระสงฆ์เพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มพระสงฆ์
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การบวชป่า กลุ่มพระสงฆ์ที่ท�ำงานด้านสาธารณะสงเคราะห์
ตามโครงการสร้างของคณะสงฆ์ พระสงฆ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนา
สังคม เป็นต้น ซึ่งกลุ่มพระสงฆ์ได้มีการท�ำงานประสานกับภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน
ในการขับเคลื่อนสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา
และการแก้ไขปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นร่วมกัน
5. การผลักดันและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการผลักดันและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้าง
สุ ข ภาวะ การเรี ย นรู ้ และการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของสั ง คมตามแนวพระพุ ท ธศาสนาต่ อ
คณะสงฆ์และภาคีการพัฒนา จากการด�ำเนินการพบว่า โครงการนี้สามารถสร้างข้อเสนอแนะ
และการผลักดันในเชิงนโยบายให้กับคณะสงฆ์ คือ การสร้างเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
การรักษาศีล 5 การเปิดพื้นที่สาธารณะในระดับจังหวัด และการส่งเสริมการพัฒนาสังคม
ที่ยั่งยืนโดยใช้เกณฑ์ชี้วัดการรักษาศีล 5 และเกณฑ์ชี้วัดความสุขทางพระพุทธศาสนาในการ
ขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น การของคณะสงฆ์ แ ละภาคี ก ารพั ฒ นา มี ก ารพั ฒ นาชุ ด ความรู ้ เรื่ อ ง
“ศีล 5 คุณค่าชีวิตและสังคม” แผ่นพับ โปสเตอร์ และเอกสารงานวิจัยในเชิงพื้นที่ให้กับ
ประชาชนมากกว่า 100,000 ชุด และได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลและสื่อสาธารณะในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไชต์ https://www.buddhistfordev.com/
นอกจากนี้ ยังได้มีการน�ำเกณฑ์ชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาโครงการและกิจกรรมของคณะสงฆ์และโครงการ โดยใช้หลักเกณฑ์ความสุข
ทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ความสุขด้านกายภาพ ความสุขสังคม
ความทางสุขจิตใจ และความสุขที่เกิดจากปัญญา ซึ่งจากการด�ำเนินการพบว่า การที่บุคคล
และสังคมจะมีการเสริมสร้างความสุขเชิงพุทธให้เกิดได้นั้น จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการ

พระพุทธศาสนาซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ความสุขด้านกายภาพ ความสุ ขสังคม ความทางสุข
จิตใจ และความสุขที่เกิดจากปัญญา ซึ่งจากการดาเนินการพบว่า การที่บุคคลและสังคมจะมี การ
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เสริมสร้างความสุขเชิงพุทธให้เกิดได้นั้น จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการรักษาศีล 5 และการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมเข้ามาเป็นส่วนของการปฏิบัติในชีวิตด้วยเสมอ ดังนั้ น หากบุคคลและสังคมมีการรักษา

รักษาศีล 5 และการบูรณาการหลักพุทธธรรมเข้ามาเป็นส่วนของการปฏิบัติในชีวิตด้วยเสมอ
ดังนั้น หากบุคคลและสังคมมีการรักษาศีล 5 และประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการด�ำเนินชีวิต
เจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้ ดังแผนภาพนี้
ก็จะสามารถจะได้รับความสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้ ดังแผนภาพนี้
ศีล 5 และประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการดาเนินชีวิต ก็จะสามารถจะได้รับความสุขและมีความ

แผนภาพที่ 6.3
่ 6.3วิวิธธีกีการเสริ
ารเสริมสร้
กษาศีกลษาศี
ของบุ
คคล คคล
แผนภาพที
สร้าางความสุ
งความสุขทีข่สทีัม่สพััมนพัธ์นพธ์ฤติพกฤติรรมการรั
กรรมการรั
ลของบุ
1. พัฒนาจิตใจและปัญญาเพื่อให้
เข้าถึงสัจจะและความดีงาม
(การมีสัจจะในศีลข้อ 4)

2.การไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน
ไม่ประทุษร้ายต่อชีวิต ทรัพย์สนิ ครอบครัว
มิตรภาพ และสติปัญญา (การมีศีลข้อ 1-5)
ความสุขที่มาจากการ
มีศีลธรรมทางสังคม

3. การทาหน้าที่ของตนเองสุจริต เที่ยง
ธรรม รับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทาลงไป
ทั้งทางกาย วาจา ใจ (มีความสุจริต)

4. การมีเมตตา กรุณา งดเว้นจากอบายมุข
มีสติสัมปชัญญะในการดาเนินชีวิตของตนเอง
(มีเบญจธรรม 5)

โดยสรุ ป การผลั ก ดั น และให้ ข ้ อ เสนอเชิ ง นโยบายด้ า นการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะ
การเรี ย นรู ้ และการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของสั ง คมตามแนวพระพุ ท ธศาสนาต่ อ คณะสงฆ์
และภาคีการพัฒนานั้น มีความเกี่ยวข้องกับการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การสร้างพื้นที่
ทางสังคมและการเรียนรู้ การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างจิตสาธารณะ
การสร้ า งชุ ด ความรู ้ แ ละปั ญ ญาสาธารณะ โดยผ่ า นแนวคิ ด วิ ถี ป ฏิ บั ติ และเกณฑ์ ชี้ วั ด
ตามหลักศีล 5 และความสุขในทางพระพุทธศาสนาตามที่กล่าวแล้ว ดังนั้น การผลักดัน
ในเชิงนโยบายผ่านแนวคิดและวิถีปฏิบัติจึงมีผลต่อการพัฒนาสังคม
6. การวิ เ คราะห์ รู ป แบบและกระบวนการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้
ตามแนวพระพุทธศาสนาด้วย List Model กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนาของโครงการที่เกิดขึ้นด้วยการสนับสนุนแนวคิดและกระบวนการ
ในพื้นที่ 20 จังหวัดรวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยสามารถวิเคราะห์
ด้วย List Model โดยหลักการของ List Model มองว่าการเสริมสร้างสุขภาวะ การสร้างสรรค์
การเรียนรู้ และการพัฒนาสังคมนัน้ เป็นสิง่ จ�ำเป็นต่อการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวติ
และการสร้างดุลยภาพของสังคม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์
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เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สังคมใดมีการเรียนรู้ มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น
นวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สังคมนั้นย่อมจะมีการน�ำแนวคิดและ
กระบวนการปฏิบัตินั้นไปสู่การพัฒนาความรู้ ความดีงาม ความสมดุลและความยังยืน โดย
List Model เป็นแบบจ�ำลองของแนวคิดและกระบวนการที่เชื่อมโยงเข้าหากันเพื่อให้เกิด
กระบวนการวิจัย การสร้างสรรค์และการพัฒนาสังคม โดยมีหลักการส�ำคัญว่า แนวคิดความรู้
และกระบวนการที่บุคคลและสังคมได้ด�ำเนินการนั้น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การสร้างสรรค์
226
และการสร้างการเปลี่ยนแปลงของบุคคลและสังคมโดยตระหนักถึงความยั่งยืน ความสุข และ
การสร้างประโยชน์ร่วมกัน ดังแผนภาพนี้
แผนภาพที
่ 6.4รูปรูแบบและกระบวนการเสริ
ปแบบและกระบวนการเสริมมสร้
สร้าางสุ
งสุขขภาวะและการเรี
ภาวะและการเรียยนรู
แผนภาพที
่ 6.4
นรู้ต้ตามแนวพระพุ
ามแนวพระพุททธศาสนา
ธศาสนา

Public Mind

ฉันทะ + วิริยะ

ความคิด
สร้างสรรค์

Learning

Innovation

Public Space

Health and
Buddhist Learning
Sustainable
Action

Transformation

จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบ

จิตวิญญาณ

จากแผนภาพดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง List Model ที่มีความสัมพันธ์กับแนวคิดและ
กระบวนการต่
างๆ ได้แงก่กล่Learning
น ธ์กับModel
การสร้ างฉั
ความด
จากแผนภาพดั
าว แสดงให้มีคเห็วามสั
นถึงมพัList
ที่มนีคทะหรื
วามสัอมความพอใจ
พันธ์กับแนวคิ
และกระบวนการต่
า งๆย รในการที
ได้ แ ก่ Learning
มี ค วามสั
น ธ์ กั บมการสร้
อ ความ
ปรารถนาและความเพี
่ จ ะเรี ย นรู้ ความคิ
ด สร้ม พัา งสรรค์
ี ค วามสัามงฉัพั น ธ์ทะหรื
กั บ การสร้
าง
พอใจ
ความปรารถนาและความเพี
ยรในการที
่จะเรียนรู้ ความคิดสร้า้งใจที
งสรรค์
วามสั
มพันอธ์
Innovation
หากบุคคลและชุมชนมีการเรี
ยนรู้ มีความปรารถนาและความตั
่จะพัมฒีคนาสั
งคมหรื
กับการเสริ
การสร้มาสร้ง าInnovation
หากบุคางสรรค์
คลและชุ
มชนมีการเรีตยกรรมย่
นรู้ มีคอวามปรารถนาและความตั
งสุขภาวะแล้วการสร้
กิจกรรมและนวั
มจะเกิดขึ้นตามมา ดังเช่น วั้งใจ
ด
ทีพระสงฆ์
่จะพัฒนาสั
งคมหรื
อการเสริ
ภาวะแล้วการสร้
ิจกรรมและนวัยตนรูกรรม
ชุมชน
และภาคี
ใน 20 มจังสร้
หวัาดงสุ
มีคขวามปรารถนาที
่จะเสริามงสรรค์
สร้างสุขกภาวะและการเรี
้ตาม
แนวพระพุทธศาสนาก็ย่อมจะพัฒนากิจกรรมและโครงการเชิงพุทธในพื้นที่ของตนเองด้วยการมีจิต
สาธารณะ จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ส่วนจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติเพื่อความ
ยั่ ง ยื น (Sustainable Action) หากปราศจากจริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ สั ง คมแล้ ว การ
ปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืนของชุมชน วิถีวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีย่อมจะไม่เกิดขึ้น
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ย่อมจะเกิดขึ้นตามมา ดังเช่น วัด พระสงฆ์ ชุมชน และภาคีใน 20 จังหวัด มีความปรารถนา
ที่จะเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาก็ย่อมจะพัฒนากิจกรรม
และโครงการเชิงพุทธในพื้นที่ของตนเองด้วยการมีจิตสาธารณะ จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
ที่ยั่งยืน ส่วนจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Action)
หากปราศจากจริยธรรมและความรับผิดชอบเพื่อสังคมแล้ว การปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน
ของชุมชน วิถีวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีย่อมจะไม่เกิดขึ้น ส่วนจิตวิญญาณ
และความรู้จริงเป็นปัจจัยส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลงความคิดและจิตใจจากภายในของตนเอง
สู่สังคม (Transformation) เพื่อสาธารณะ (Public Space) ดังนั้น การเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาจึงเริม่ ด้วยจิตสาธารณะเพือ่ น�ำไปสร้างบนพืน้ ทีส่ าธารณะ
ด้วยการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรม การสร้างความยัง่ ยืนและการเปลีย่ นแปลงอย่างสร้างสรรค์

6.2 ข้อเสนอแนะ

จากการด�ำเนินการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่ 20 จังหวัด โดยการสนับสนุนของ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์ และภาคีที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะ
ได้ดังนี้
1. ระดับนโยบาย
1) คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมที่ได้ริเริ่มโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นับว่าเป็น
โครงการที่ดี สามารถส่งเสริมให้ประชาชนและหมู่บ้านในพื้นที่ต่างๆ สนใจหลักการทาง
พระพุทธศาสนา แต่ควรมีการก�ำหนดแนวปฏิบัติในเชิงคุณภาพเพื่อให้เกิดผลการสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม โดยการด�ำเนินการให้หมู่บ้านต้นแบบเป็นแม่ข่ายในการสร้าง
สุขภาวะของจังหวัดต่างๆ
2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ
พระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ 45 จังหวัด ควรมีหน่วยประสานงานด้านการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา และร่วมพัฒนาศักยภาพ บทบาท และกลไก
การเรียนรู้ในการท�ำงานของพระสงฆ์ พระนิสิต และองค์กรทางพระพุทธศาสนาโดยผ่าน
กระบวนการของมหาวิทยาลัยในลักษณะโครงการปฏิบัติการในพื้นที่ในการเสริมสร้างสุขภาวะ
ที่ยั่งยืน
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3) ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�ำเนินการกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล 5 ในลักษณะของภาคีการพัฒนาในสังคมไทยซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการหมู่บ้านรักษาศีลจ�ำนวน 41,435,024 คน ได้มีการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้
ที่ต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการพัฒนาของท้องถิ่นและระดับเครือข่าย
4) คณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ควรมีการส่งเสริม
การเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดต่างๆ
เพิ่มมากขึ้น โดยยึดประเด็นการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
5) คณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ควรมีการจัดท�ำ
หลักสูตรเสริมเสริมจิตอาสาของเยาวชน ประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างจิตส�ำนึกและการพัฒนา
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในวงกว้าง โดยยึดหลักการสร้างจิตสาธารณะ
บนพื้นที่สาธารณะ (Public Mind on Public Space)
2. ระดับองค์กรพระพุทธศาสนา องค์กรชุมชนในพื้นที่
1) องค์กรพระพุทธศาสนาและองค์กรชุมชนในพื้นที่ ควรมีการสานต่อความสัมพันธ์
ระหว่างกันในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
ที่เป็นองค์รวม โดยด�ำเนินการพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาวะของชุมชนในพื้นที่
2) องค์กรพระพุทธศาสนาและองค์กรชุมชนในพื้นที่ ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา
มีสว่ นร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่คณะสงฆ์ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ในเชิงคุณภาพ
3) องค์กรพระพุทธศาสนาและองค์กรชุมชนในพื้นที่ ควรมีการสร้างเครือข่ายในพื้นที่
เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยน�ำประเด็นการพัฒนา
ในพื้นที่มาเชื่อมโยงและสร้างพลังเครือข่ายเพื่อให้เกิดที่เป็นรูปธรรม เช่น เครือข่ายงดเหล้า
เครือข่ายสิ่งแวดล้อม เครือข่ายการเรียนรู้ เครือข่ายผู้สูงอายุ เป็นต้น
4) องค์กรพระพุทธศาสนาและองค์กรชุมชนในพื้นที่ ควรมีการก�ำหนดประเด็นจาก
พื้นที่และเครือข่ายไปสู่การจัดการเชิงในนโยบายของท้องถิ่น โดยการให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพัฒนาโครงการ กิจกรรม และกลไกของท้องถิ่นในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ที่ยั่งยืน
5) องค์กรพระพุทธศาสนาและองค์กรชุมชนในพื้นที่ ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ผลักดันและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้ และการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาต่อคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนาเพื่อสร้างพื้นที่
สาธารณะในท้องถิ่น

สรุปและข้อเสนอแนะ 265

3. ระดับปัจเจกบุคคล
1) พระสงฆ์ ประชาชน และแกนน� ำ พระนิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัยพึงสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ของวัด ชุมชน และเครือข่าย
เพื่อให้พระสงฆ์ท�ำงานเพื่อสังคมให้มากขึ้น
2) พระสงฆ์ ประชาชน และแกนน� ำ พระนิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัยควรให้ความสนใจการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธ โดยเฉพาะด้านการสร้างสุขภาวะ
ทางจิตใจและปัญญาบนพื้นฐานพุทธธรรม
3) พระสงฆ์ ประชาชน และแกนน� ำ พระนิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย ควรมีการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะสงฆ์และประชาชนในจังหวัด
4) พระสงฆ์ ประชาชน และแกนน� ำ พระนิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย ควรพัฒนากิจกรรมและนวัตกรรมทางสังคมในรูปแบบใหม่เพือ่ เสริมสร้างสุขภาวะ
และการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงสุขภาวะของพระสงฆ์และประชาชนสืบต่อไป
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