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ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ 5 พ.ศ. 2555 ไดมมี ติสมัชชา
แหงชาติเรือ่ ง "พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ" โดยใหยึดหลักการสำคัญ 3 เรื่อง คือ
1.พระสงฆกบั การดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินยั 2.ชุมชนและสังคมกับการดูแล
อุปฎ ฐากพระสงฆตามหลักพระธรรมวินยั 3.บทบาทพระสงฆกบั การเปนแกนนำดานสุขภาวะ
ของชุมชนและสังคม ซึง่ เปนการสรางเสริมสุขภาพทีน่ ำเอาหลักพระธรรมวินยั เปนตัวนำและ
ใชความรทู างสุขภาพเปนตัวเสริม
การพัฒนาชุดความรสู นู โยบายสาธารณะ ผานพระนิสติ พระสงฆนกั พัฒนาและ
ภาคีเครือขายเพือ่ พัฒนาสังคมสุขภาวะนี้ เราใชกลไกของนักสานพลังขับเคลือ่ นนโยบาย
สาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว นรวมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (นนส.)เปนสำคัญในการ
เคลื่อนงานและมีเนื้อหาสาระหลักมุงเนนไปที่การกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพือ่ สุขภาพแบบมีสว นรวม ในดานการคิดสรางสรรค พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู
รวมกันของพระนิสติ และสามเณร วัด และชุมชน บนกระบวนการปฏิบตั ติ า งๆ เพือ่ บูรณาการ
การปฏิบัติธรรม การเผยแผธรรม การชี้นำสังคมดวยธรรมปญญาและการแกปญหา
พัฒนาการดำเนินชีวติ พัฒนาการทำมาหากิน ตลอดจนสรางสุขภาวะสังคมและสิง่ แวดลอม
ของชุมชนอยางเปนองครวม สามารถเปนกระบวนการหนึง่ ทีจ่ ะนำการพัฒนาใหกบั สังคม
ในลักษณะที่กลาวมาได อีกทั้งเปนตนทุนที่ดีที่สุดอยางหนึ่งของสังคมไทย ชุดความรูนี้
เกีย่ วของกับเครือ่ งมือและวิธกี ารเชิงกระบวนการดังทีก่ ลาวมา มีเนือ้ หาครอบคลุมแนวคิด
และวิธีจัดกระบวนการ สำหรับใชเปนแนวปฏิบัติศึกษาของพระนิสิต พระสงฆนักพัฒนา
พุทธศาสนิกชน รวมไปจนถึงผูสนใจและประชาชนผูนับถือศรัทธาในศาสนาอื่นๆ ที่มุงมี
สวนรวมในการสรางเสริมสุขภาวะของสังคมในระดับชุมชน ใหการไดปฏิบัติธรรมและ
การเผยแผธรรมอันเปนกำลังของสิ่งดีงาม สามารถบูรณาการและดำเนินไปพรอมกับ
การดำเนินชีวิต ทำการงาน นำการพัฒนาและแกปญหา เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
การพัฒนาคุณภาพแหงชีวติ และการพัฒนาวิถชี วี ติ ชุมชน
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ชุ ด ความรู สู น โยบายสาธารณะผ า น
พระนิสิต พระสงฆนักพัฒนา และภาคีเครือขาย
จัดทำขึ้นโดยใชเครื่องมือทำงานเชิงกระบวนการ
ทีเ่ รียกวา "สานรักถักทอสุขภาวะชุมชน" ทีเ่ กีย่ วของ
เาา กับการพัฒนาพระสงฆ ใหเปนพระสงฆนักพัฒนา
ในการเป น ผู เ อื้ อ อำนวยต อ นโยบายสาธารณะ
เพือ่ สุขภาพแบบมีสว นรวม โดยการสรางศักยภาพ
ของเครือขายพระนิสติ พระสงฆนกั พัฒนา และภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อสรางสุขภาวะชุมชนดวย
ธรรมะป ญ ญาปฏิ บั ติ ผ า นกระบวนการเรี ย นรู
การเปนนักสือ่ สาร ถายทอดความรู และสรางความ
เขมแข็งของระบบสุขภาพแบบมีสว นรวม
ประโยชนหรืออานิสงสใดที่จะบังเกิดจาก
การทำโครงการนี้ ขอนอมบูชาคุณพระรัตนตรัย
ถวายเปนพุทธบูชา บูชาคุณบิดา มารดา อุปช ฌาย
อาจารย และขอบุญกุศล ทัง้ มวลจงชวยอำนวยผล
ให ผู มี ส ว นร ว มจั ด ทำชุ ด ความรู นี้ เกิ ด ความสุ ข
ความเจริญ ในธรรมขององคสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจาดวยเทอญฯ
พระครูพพิ ธิ สุตาทร
(พระมหา ดร.บุญชวย สิรนิ ธโร)
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เดเ

หลักการและเหตุผล
ความเปนมาของโครงการ

ตามยุทธศาสตรของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช) ในการสรางความรู
จากการปฏิบตั ิ เพือ่ ทำใหเกิดระบบสุขภาพทีว่ างอยบู นฐานความรู (Knowledge-Based
Health System) และ สรางใหการจัดการความรเู ปนวัฒนธรรมขององคกรและภาคี
เครือขาย ทีผ่ สมผสานอยใู นวิถกี ารทำงาน ทุกระดับ รวมถึงเปนตัวเชือ่ มประสานงาน
ของแตละองคกรใหมงุ ไปสเู ปาหมายเดียวกัน จึงตองมงุ ไปทีก่ าร สงเสริมสนับสนุน
เอือ้ อำนวย และเชือ่ มประสานเครือขายวิชาการและเครือขายอืน่ ๆ เพือ่ รวมกันสราง
และจัดการความรทู เี่ กีย่ วของกับการทำงานใหไดอยางมีคณ
ุ ภาพ และเพียงพอ
อันประกอบดวยการพัฒนาศักยภาพองคกรและบุคคล การพัฒนาองคความรู
วิทยาการและเทคโนโลยี หรือการพัฒนาองคความรทู เี่ กิดจากการปฏิบตั ิ การแลกเปลีย่ น
เรียนรดู ว ยรูปแบบและ วิธกี ารทีห่ ลากหลาย รวมทัง้ การบันทึก การวิเคราะห สังเคราะห
การติดตามประเมินผล การศึกษาวิจยั งานสรางชุด ความรทู ไี่ ดจากการดำเนินงานจริง
และการสรางกระบวนการเรียนรเู พือ่ ใชเปนแบบอยางในการดำเนินการ จัดการความ
รดู ว ยวิธตี า งๆ ทีส่ อดคลองกับบริบท
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แมกระทัง่ การพัฒนามาตรฐานการดำเนินงาน การพัฒนารูปแบบ การดำเนินงาน
การเก็บรวบรวมและเผยแพรชุดความรู เพื่อเปนแหลงขอมูลความรูที่เปนประโยชน
ตอองคกร และภาคีเครือขาย และการพัฒนาวิธกี ารเผยแพรความรู ทัง้ ในและนอก
องคกร
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช) จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ
"นักสานพลัง ขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว นรวมและการพัฒนา
สังคมสุขภาวะ" (นนส.) มีเนือ้ หาสาระหลัก มงุ เนนไปทีก่ ระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม (Participatory Healthy Public Policy
Process : PHPPP) ผานเครือ่ งมือสำคัญตาม พรบ.สุขภาพแหงชาติ ไดแก กระบวนการ
สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดย
คาดหวังใหเกิด ความเขาใจทีถ่ กู ตองและใกลเคียงกัน (Right-understanding)
ทัศนคติทดี่ รี ว มกัน (Right-attitude) และ สมรรถนะในการเปนผรู ว มกระบวนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว นรวมทีด่ ี ไปจนถึงการเปนผเู อือ้ อำนวย
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ (Policy facilitator) ภายใตกระบวนการ
พัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว นรวมในระดับตางๆ นี้
จำเปนตองอาศัยความรู ความเขาใจ และการประสานความรวมมือกันของทุกภาคสวน
โดยเฉพาะบุคลากรในภาคสวนราชการ/การเมือง สถาบันวิชาการ/การศึกษา
เครือขายวิชาชีพดานสุขภาพ เครือขายสือ่ มวลชนตลอดจนภาคประชาสังคมตางๆ
กระบวนการทำงานรวมกันนี้ยังตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ไมมีที่สิ้นสุด
ซึง่ จะตองมีการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรรู ว มกันเพือ่ ยกระดับการขับเคลือ่ นในทุกมิติ
ทั้งดวยการสรางองคความรูใหมๆ เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพือ่ สุขภาพแบบมีสว นรวม และการพัฒนาศักยภาพคนทำงานทีเ่ กีย่ วของ ในมิตติ า งๆ
ของสังคมไทย
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พระพุ ท ธศาสนากั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนสั ง คมสุ ข ภาวะนั้ น ได เ กิ ด ขึ้ น นั บ แต
พระพุทธองคทรงสงพระสาวก 60 รูปไปเผยแผพระพุทธศาสนาครั้งแรกดวย
พุทธพจนวา "…จรถภิกขฺ เวจาริกพํ หุชนหิตาย พหุชนสุขายโลกานุกมฺปายอตฺ ถายหิตาย
สุขายเทวมนุสสานํ…. เทเสถภิกขฺ เวธมฺมอํ าทิกลฺยาณํมชฺ เฌกลฺยาณํปริโยสานกลฺยาณํ
สาตฺถสํ พฺยฺชนํเกวล ปริปณ
ุ ณ
ฺ ํ ปริสทุ ธฺ พํ รฺ หฺม จริยปํ กาเสถฯ …" (มหามกุฏราชวิทยาลัย.
2525:40) ซึง่ แปลไดใจความวา "…ภิกษุทงั้ หลายพวกเธอจงจาริกไปเพือ่ ประโยชนสขุ
แกชนจำนวนมากเพือ่ อนุเคราะหชาวโลกเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูลและความสุขแกทวยเทพ
และมนุษย….จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องตนมีความงามในทามกลางและ
มีความงามในทีส่ ดุ จงประกาศพรหมจรรยพรอมทัง้ อรรถและพยัญชนะบริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ
ครบถวนฯ.." (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2539:39)
จากพุทธพจนนกี้ ารเผยแผจงึ เริม่ มีขนึ้ โดยพระองคและพระสาวกเปนบทบาท
ทีพ่ ระสงฆจะตองดำเนินการโดยยึดถือพุทธพจนนเี้ ปนนโยบายหลัก
สืบเนือ่ งจากบทบาทของพระสงฆในอดีตดังทีก่ ลาวมานัน้ มหาเถรสมาคมได
บันทึกไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆตรากฎมหาเถรสมาคม (กฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆขอ 5) กำหนด "การ"
คือกิจการทีค่ ณะสงฆจะตองทำหรือทีจ่ ะตองถือเปนธุระหนาทีเ่ พราะเปนการคณะสงฆ
และการพระศาสนาหรือเกีย่ วกับคณะสงฆมี 6 ประการคือ (พระราชวรมุน,ี 2527,หนา 43)
(1) การเพือ่ ความเรียบรอยดีงามหรือ
การปกครองคณะสงฆ
(2) การศาสนศึกษา
(3) การศึกษาสงเคราะห
(4) การเผยแผพระพุทธศาสนา
(5) การสาธารณูปการ
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(6)

การสาธารณสงเคราะห(ฝายฝกอบรม
กองแผนงานกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ, 2542: 393)

หากพิจารณาถึงระเบียบดังกลาว จะเห็นไดวา ระเบียบการคณะสงฆทงั้
6 ดานนี้ เมือ่ พิจารณาลงลึกในรายละเอียดจะเห็นไดวา มีรายละเอียดครอบคลุมถึง
การพัฒนาทั้งในดานการพัฒนาจิตวิญญาณการพัฒนาอาชีพของชุมชนรวมถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนอีกดวย
พระสงฆถือวาเปนสาทยาทและเปนหนึ่ในพระรัตนตรัยซึ่งวาเปนหัวใจของ
พุทธศาสนา เปนองคกรที่ทำงานเกี่ยวกับพุทธศาสนาซึ่งเปนที่ยอมรับของชุมชนใน
ฐานะผนู ำชุมชน ดังนัน้ พระสงฆนอกจากตองทำหนาทีเ่ พือ่ ขัดเกลากิเลสตัวเอง ศึกษา
ไตรสิขา ยังตองทำหนาทีเ่ พือ่ สังคมหรือชุมชนอกีดว ย เพราะในความเปนจริงแลว ชีวติ
ของพระสงฆมีความสัมพันธอยางแนบแนนกับชุมชนทั้งดานการเปนอยู และความ
ช ว ยเหลื อ อื่ น ๆ ในขณะเดี่ ย วกั น พระสงฆ ต อ งทำหน า ที ต อบแทนชุ ม ชนตามที่
พระพุทธองคไดตรัสไววา "…ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชนสุข
แกชนจำนวนมากเพือ่ อนุเคราะหชาวโลก" (ฉลอง พันธจนั ทร และคณะ, ๒๕๕๓:๓)
นอกจากนัน้ ยังทรงเนนถึงความสัมพันธระหวางพระสงฆกบั ชุมชนวา "ภิกษุทงั้ หลาย
พราหมณ และคฤหบดีทงั้ หลายเปนผมู อี ปุ การมากแกเธอทัง้ หลาย บำรุงเธอทัง้ หลาย
ดวยจีวร บิณฑบาตร เสนาสนะ และยารักษาโรค แมเธอทัง้ หลายก็จงเปนผมู อี ปุ การ
มากแกพราหมณและคฤหบดีทงั้ หลาย
และคฤหบดีทงั้ หลาย จงแสดงธรรมอันดีงามในเบือ้ งตนทามกลาง และทีส่ ดุ
จงประกาศพรหมจรรย 2 พรอมทัง้ อรรถ พยัญชนะทีบ่ ริสทุ ธิส์ นิ้ เชิงแกเขาเหลานัน้
ชาวบานและนักบวชทัง้ หลาย ตางอาศัยกันและกันดวยอำนาจอามิสทานและธรรมทาน
อยปู ระพฤติพรหมจรรยนี้ เพือ่ ตองการสละโอฆะ เพือ่ ทำความสิน้ ทุกขโดยชอบดวย
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อาการอยางนี้ จะเห็นไดวา พระสงฆสามารถจะประกอบอาชีพอยางคฤหัสถได จำเปน
ตองอาศัยปจจัย 4 ในการดำรงชีวิต ในขณะที่คฤหัสถไมคอยมีเวลาในการศึกษา
เล า เรี ย นก็ ไ ด อ าศั ย พระสงฆ ใ ห คำแนะนำ โดยเฉพาะด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
(ฉลอง พันธจนั ทรและคณะ , 2553: 3) ดวยทาทีของพระพุทธเจาดังกลาว พระสงฆ
ซึง่ เปนศาสนาทายาทจึงตองขับเคลือ่ นและรักษาความสัมพันธดงั กลาวใหสงั คมไดอยู
รวมกันอยางปกติสุข โดยมีวัดเปนศูนยกลางของชุมชน เพราะปจจุบันงานพัฒนา
สวนมากมีรัฐเปนเจาภาพในกระบวนการขับเคลื่อนในฐานะเปนผูใหการสนับสนุน
ดานงบประมาณ ความคิด ทรัพยากรอืน่ ๆ ประกอบกับโลกทัศนของคนในสังคมตอ
พระสงฆไดเปลีย่ นไปเปนอยางมาก โดยเห็นความสำคัญของวัดนอยลงไปทุกที จึงมี
ความจำเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองหันมาทบทวนและใหการสนับสนุนเพือ่ สงเสริมศักยภาพ
ของพระสงฆซึ่งมีอยูแลว ใหปรากฏเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ปจจุบันในการบริหารการ
พัฒนาชุมชนของพระสงฆสว นใหญจะเนนทีช่ นบทมากกวาในเมือง ดวยเหตุทสี่ ภาพ
สังคมในชนบทนัน้ ยังมีแบบเกาอยเู ปนจำนวนมากคือ เปนสังคมทีม่ วี ดั เปนศูนยกลาง
ในการประกอบกิจกรรมแทบทุกดานของหมูบานมีภิกษุเปนผูนำที่สำคัญของชุมชน
ดังนัน้ พระสงฆจงึ มีความเกีย่ วของกับชีวติ ความเปนอยขู องชาวบานโดยปริยาย
กิจกรรมใดที่เปนไปเพื่อสรางความเจริญกาวหนาใหแกหมูบาน พระสงฆก็มักเขาไป
เกีย่ วของดวยเสมอ โดยยึดหลักวาเปนการใหความชวยเหลือโดยเมตตากรุณา โดย
พืน้ ฐานความเปนจริงทีว่ า ทานเปนสวนหนึง่ ในชุมชนแหงนัน้ และจำเปน ตองพึง่ พาอาศัย
ปจจัยการดำรงชีพจากชาวบานซึง่ ความเปนอยทู สี่ ขุ สมบูรณของหมบู า นก็ยอ มมีผลตอ
ความเปนอยขู องตัวทานเองดวย จึงเปนปรากฏใหเห็นโดยทัว่ ไปวากอนทีร่ ฐั บาลจะได
เริ่มพัฒนาชุมชนชนบทและวางแผนโครงการเขาไปยังทองถิ่นชนบทหางไกลนั้น
พระสงฆซงึ่ จำพรรษาอยใู นหมบู า นแตละแหงก็ไดมบี ทบาทในการเปนผนู ำการพัฒนา
หมบู า นนัน้ ๆ อยางไมเปนทางการอยแู ลวจนเปนปกติวสิ ยั และเมือ่ งานพัฒนาดังกลาว
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เขาไปถึงหมบู า น ทานก็ไดเขารวมงานเหลานัน้ ดวยความเต็มใจเชน เปนผนู ำในการ
เสนอความคิดริเริม่ และเปนทีป่ รึกษาและเปนศูนยรวมแหงศรัทธาเรียกความรวมมือ
จากชาวบานในการสรางสาธารณสมบัตแิ ละสิง่ สาธารณูปโภค เปนตน พระสงฆในอดีต
มีสว นสำคัญในการบริหารพัฒนาชุมชนมาโดยตลอดบวกกับแนวคิดของการเปลีย่ น
แปลงที่ (พระเทพเวที , 2533 : 26) ไดแสดงทัศนะเกีย่ วกับปญหาสังคมไทยและ
การเปลีย่ นแปลงไววา "วิถชี วี ติ ของคนไทยในอดีต วัดและชุมชนจะมีความสัมพันธกนั
อยางลึกซึง้ โดยวัดทำหนาทีเ่ ปนศูนยกลางของชุมชน เริม่ ตัง้ แตใหการศึกษาเปนสถานที่
พบปะปรึกษาเพือ่ จัดกิจกรรมชุมชน รวมทัง้ การบมเพาะขัดเกลานิสยั คนในชุมชนใหมี
คุณธรรมจริยธรรมดีงาม มีความรักใครสามัคคี เอือ้ เฟอ เผือ่ แผซงึ่ กันละกัน โดยมี
พระสงฆทำหนาที่เปนตัวแทน พระพุทธศาสนาในการเผยแผคำสอนของพระสัมมา
สัมพุทธเจา เปนดังทิศเบือ้ งบน และเปนผนู ำในการทำกิจกรรมตางๆ ของชุมชนใน
ทองถิน่ แตจากการเปลีย่ นแปลงของวัฒนธรรมและสังคมไทยดังทีก่ ลาวมาแลว ทำให
วิถชี วี ติ ของคนในชุมชนเปลีย่ นแปลงไป ความสัมพันธระหวางวัดและชุมชนดังเชนอดีต
ก็มรี ะดับทีม่ ชี อ งวางหางกันไปทำใหคนสวนใหญ ไมสามารถสืบทอดและปฏิบตั ติ าม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแตดงั้ เดิมได คนในชุมชนเริม่ ละเลยศีลธรรมอยใู นสภาพที่
แลงน้ำใจและขาดความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผตอ กัน มองไมเห็นความสำคัญของวัดในทาง
พระพุทธศาสนาทำใหเกิดความขาดแคลนการนับถือทางศาสนาและจริยธรรมและเปน
สาเหตุของปญหาตางๆในสังคมไทย ดังเชนทีป่ รากฏอยใู นปจจุบนั " ความตัง้ ใจจริง
ของการสรางชุมชนของตนเองใหเปนชุมชนเขมแข็ง โดยอาศัยความรวมมือจากคนใน
ชุมชนชวยกันขับเคลือ่ นชุมชนใหเกิดประสิทธิภาพ
และพระสงฆในพื้นที่เขาไปมีบทบาททั้งโดยตรงและรวมกับชาวบาน เชน
กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ กิจกรรมบวชปาชุมชน กิจกรรมปลูกปา รวมทัง้ ยังมีบทบาท
ดานการสงเคราะหชวยเหลือ/บรรเทาทุกขใหกับชุมชนที่อยูหางไกล เชน กิจกรรม
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มอบขาวสารและเครือ่ งอุปโภค บริโภคใหกบั ชุมชนบนภูเขาทีห่ า งไกล โครงการทำการ
เกษตรแบบพึง่ ตนเองเปนตนบางพืน้ ทีก่ ารทำงานของพระสงฆนกั พัฒนายังมีบทบาท
ดานการสงเสริมสวัสดิการชุมชนใหกบั ชุมชน อาทิเชน สวัสดิการชุมชนออมทรัพยที่
วัดเจดียแมครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีสัจจะออมทรัพยวันละบาท/
สวัสดิการชุมชนดานการเกษตรเปนตน (พระครูสมุหว เิ ชียรคุณธมฺโม,2550)
สอดคลองกับกรมอนามัยโดย นายแพทยสมพงษ ชัยโอภานนท รักษาการ
ผอู ำนวยการสำนักอนามัยผสู งู อายุ กรมอนามัย กลาววา ทางกรมอนามัยเห็นความ
สำคัญตอสุขภาวะของพระสงฆและไดมกี ารดำเนินการมาอยางตอเนือ่ ง
โดยจัดทำแผนยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัดสงเสริมสุขภาพ
ครอบคลุม 5 แนวทาง ระยะเวลาดำเนินการตัง้ แตป 2557 - 2560 ไดแก
1. พัฒนาแนวทางการบริการสุขภาพทีม่ าคุณภาพในการดูแลสุขภาพพระสงฆ
2. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาองคกรคณะสงฆ และเครือขายพระสงฆ
นักพัฒนาในการดูแลสุขภาพตนเองและพระสงฆในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
3. สงเสริมสนับสนุนการมีสว นรวมของชุมชนในการสรางสุขภาวะของพระสงฆ
4. สงเสริมและสนับสนุนการสรางองคความรู วิจยั พัฒนาวัดสงเสริมสุขภาพ
และการดูแลสุขภาพพระสงฆ
5. พัฒนาระบบควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาวัดสงเสริม
สุขภาพ
นอกจากแผนยุทธศาสตรขา งตนแลว ยังไดจดั หลักสูตรพระสงฆแกนนำและ
การพัฒนาสุขภาพดวย อันประกอบดวย กิจกรรมอนามัยสิงแวดลอม ทัง้ น้ำดืม่ อาหาร
ขยะ อุบัติภัย และจราจร กิจกรรมการปองกันคบคุมโรค กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
กิจกรรมสุขอนามัย กิจกรรมแนวททางปฏิบตั อิ ขงพระสงฆทสี่ อดคลองกับพระธรรวินยั
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และสถานการณสขุ ภาพ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับกิจวัตร ๑๐ อยางของพระสงฆ กิจกรรมพระ
สงฆกบั การพัฒนา วัดสงเสริมสุขภาพ และกิจกรรมบทบาทพระสงฆ ในการพัฒนา
ชุมชน
ดังนัน้ การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ เขตภาคเหนือ เพือ่ พัฒนา
สังคมสุขภาวะนัน้ จึงมีคงามจำเปนและเรงดวนในการดำเนินการ เพือ่ จะไดแนวทาง
ชุดความรแู ละไดชดุ ความรนู ำรองพืน้ ทีต่ น แบบธรรมนูญสุขภาพของพระสงฆ เพือ่ หา
นวัตกรรมทีไ่ ดรบั การพัฒนาขยายไปยังกลมุ พระสงฆในจังหวัดอืน่ ๆ ซึง่ เนนกระบวนการ
การมีสว นรวมของทุกฝายในการทำงาน โดยการขับเคลือ่ นของ นนส. นักสานพลัง
ในการพัฒนาศักยภาพของนักสานพลัง (นนส) เพือ่ การยกระดับงานพัฒนาพืน้ ทีครัง้ นี้
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เครือ่ งมือทำงานเชิงกระบวนการ สานรักถักทอสุขภาวะชุมชน
Healthy Community Practiceand Dhamma Training Facilitation Tool
บทนำ ความหมาย และความสำคัญ
ของกระบวนการเสริมสรางสุขภาวะชุมชน

แมสงั คมไทยจะไดเปลีย่ นผานจากสังคมของชุมชนเกษตรกรรม มาสคู วามเปน
สังคมการผลิตและบริการสมัยใหมดังในปจจุบันในสัดสวนที่มากกวาวิถีชีวิตแบบ
ดัง้ เดิมดังเมือ่ ครัง้ เปนสังคมชุมชนเกษตรกรรมมากแลว แตกระนัน้ ก็ตาม กระบวนการ
ดังกลาวก็กินเวลาเพียงไมกี่รุนคน อีกทั้งมีพัฒนาการแตกตางกันไปในหลายระดับ
ทำใหทกุ แหงยังคงเห็นการผสมผสานกันทัง้ วิถชี วี ติ แบบดัง้ เดิมและวิถชี วี ติ ของสังคม
สมัยใหม คละเคลาอยใู นถิน่ ยานเดียวกันจนอาจกลาวไดวา สภาพการอยรู ว มกันที่
ประกอบไปดวยวิถชี วี ติ ทีก่ า วล้ำนำหนา ทันสมัย ปานกลาง ลาหลัง รวมไปจนถึง
สภาพการอยูชายขอบของสังคม ผสมผสานกันไปนั้น เปนสภาพความเปนจริงที่
ยังคงสามารถพบเห็นไดในหลายแหง เหตุนนั้ การพัฒนาวัฒนธรรมดานจิตใจ รสนิยม
ชีวิตและองคประกอบดานความเปนมนุษยในบริบทของสังคมสมัยใหมกับการ
พัฒนาการเรียนรูเพื่อคัดสรรการเปลี่ยนแปลงและเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ
ไดอยางสูงสุดบนเงือ่ นไขความจำเปนไปตามการพลวัตรไปตามจังหวะของตนเองของ
ชุมชนและสังคมทีต่ อ งพึง่ ตนทุนเดิมของตนเองไปดวย ใหมคี วามเหมาะสมเพียงพอ
และมีแนวโนมความกาวหนาในดานที่ตางก็มุงปรับเขาสูความเปนสวนรวมและเปน
องคประกอบสรางสุขภาวะสาธารณะเดียวกัน จึงมีความจำเปนตองดำเนินไปพรอมกัน
อยางประสานสอดคลอง
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การคิดสรางสรรค พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรรู ว มกันของพระนิสติ
และสามเณร วัด และชุมชน บนกระบวนการปฏิบตั ติ า งๆ เพือ่ บูรณาการการปฏิบตั ธิ รรม
การเผยแผธรรม การชีน้ ำสังคมดวยธรรมปญญาและการแกปญ
 หา พัฒนาการดำเนิน
ชีวติ พัฒนาการทำมาหากิน ตลอดจนสรางสุขภาวะสังคมและสิง่ แวดลอมของชุมชน
อยางเปนองครวม สามารถเปนกระบวนการหนึ่งที่จะนำการพัฒนาใหกับสังคมใน
ลักษณะทีก่ ลาวมาได อีกทัง้ เปนตนทุนทีด่ ที สี่ ดุ อยางหนึง่ ของสังคมไทย
วัด หมคู ณะของสงฆพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถหญิงชาย อุบาสกอุบาสิกา
นอกจากจะเปนองคประกอบของพุทธบริษทั 4 ทีจ่ ะรวมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ใหเกิดพัฒนาการรงุ เรืองถาวรควบคไู ปกับสังคมไทยแลว ก็นบั วาเปนเครือขายชุมชน
และเปนระบบสังคมเพือ่ สรรสรางและจรรโลงการพัฒนาของวัฒนธรรมทางดานจิตใจ
มีสวนสำคัญมากตอการสรางเสริมสุขภาวะสังคมในดานที่เชื่อมโยงกับจิตใจและ
คุณภาพแหงชีวติ ดานในของปจเจกและชุมชน
ในภูมภิ าคตางๆ ของประเทศไทยประกอบดวยชุมชนระดับหมบู า นกวา 75,000
แหง มีวดั และสำนักสงฆทงั้ ในสังกัดของมหานิกายและธรรมยุตนิ กิ ายกวา 4,000 แหง
กระจายอยทู วั่ ไปทัง้ ในเขตเมือง ชนบท และปาเขา (ขอมูลโดยสรุป จากขอมูลป 2555
จากสารสนเทศออนไลน Thaipublica)โดยเฉลีย่ ในทุก 2 หมบู า นจึงมีวดั อยปู ระมาณ
1 แหง ซึง่ นับวาเปนหนวยและองคกรทางสังคม ทีม่ คี วามแพรหลายและเขาใกล
วิถดี ำเนินชีวติ ของประชาชนอยางทัว่ ถึงมากทีส่ ดุ
นอกจากนี้ วัดนัน้ นอกจากจะเปนศาสนสถานแลว ก็เปนแหลงสรรสรางชีวติ
สาธารณะ ศูนยกลางของชุมชน และเสมือนเปนโครงสรางพืน้ ฐานสำหรับการสรางสุข
ภาวะสังคมผานกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ขณะเดียวกัน โดย
สวนใหญกจ็ ะมีความเปนแหลงพักพิงหาความสงบวิเวกพัฒนาศีลธรรมและหลักชีวติ
เพือ่ การอยรู ว มกันอยางสงบสุข สรางคุณภาพแหงชีวติ โดยเฉพาะดานจิตใจ จึงนับวา
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เปนทุนทรัพยากรเพือ่ การพัฒนาสังคมทีม่ งั่ คัง่ มากอยางหนึง่ ทัง้ ของทองถิน่ ตางๆและ
ของประเทศ
ในรายงานโดยสรุปของสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จากขอมูลของ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ป 2557 ไดประมวลขอมูลเกีย่ วกับพระภิกษุสงฆ
และสามเณรทั่วประเทศไววา ทั่วประเทศมีพระภิกษุสงฆและสามเณรทั้งในสังกัด
ของมหานิกายและธรรมยุตินิกาย ประมาณ 348,433 รูป ประกอบดวยพระสงฆ
290,015 รูป และสามเณร 58,418รูป ซึง่ นับวาเปนกลมุ สังคมประชากรกลมุ เฉพาะ
ขนาดใหญ มีศกั ยภาพความเปนทุนมนุษยและสามารถทีจ่ ะเปนกำลังสำคัญของการ
พัฒนาประเทศในหลายดาน
หากพิจารณาในดานทีเ่ ปนกลมุ ผใู ชบริการทางดานสุขภาพซึง่ คาใชจา ยทางดาน
สุขภาพตอหัวประชากรของคนไทยในป พ.ศ.2548 ประมาณ 4 พันบาทตอหัวและ
ประมาณ 4-5 พันบาทตอหัวในป 2550 (สรุปโดยภาพรวมจากขอมูลของกระทรวง
การคลัง กรมบัญชีกลาง) ก็จะพบวาคาใชจา ยทางสุขภาพโดยเฉลีย่ ตอหัวตามจำนวน
ของพระภิกษุสามเณรโดยรวมแลวจะประมาณถึง 1,742 ลานบาท จึงนับวาเปนกลมุ
สังคมประชากรเพือ่ พัฒนาระบบสุขภาพและดำเนินงานดานสุขภาพ ทีม่ คี วามสำคัญ
และมีขนาดใหญไมนอ ย
นอกจากนี้สถาบันสงฆของประเทศไทยก็ไดจัดการศึกษาในขั้นสูงระดับอุดม
ศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีวิทยาเขตทั่วประเทศ
11 แหง และวิทยาลัยในสังกัดอีก 16 แหง และมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
ซึง่ มีวทิ ยาเขตทัว่ ประเทศ 6 แหง และวิทยาลัยในสังกัดอีก 3 แหง สามารถสราง
พระนิสติ นักวิจยั และนักวิชาการพัฒนาดานพระศาสนา ทัง้ ทีเ่ ปนฆราวาส พระสงฆ
สามเณร อุบาสกและอุบาสิกา ทัง้ ชาวไทยและชาวตางประเทศ รวมทัง้ สามารถวิจยั
และพัฒนางานวิชาการดานพระศาสนาที่มีบทบาทสำคัญทั้งตอสังคมประเทศชาติ
และตอสังคมชาวพุทธทัว่ โลก
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การที่เปนกลุมสังคมประชากรที่มีลักษณะเฉพาะ ตองมีแนวปฏิบัติและแนว
สงเสริมการมีสว นรวมในระบบสุขภาพใหมคี วามสอดคลองกลมกลืนกับหลักพืน้ ฐาน
ทีอ่ งิ อยกู บั พระธรรมวินยั และกระบวนการธรรมปญญา อีกทัง้ มีขนาดใหญและสำคัญ
มากตอการที่จะสามารถพัฒนาระบบปฏิบัติการ และระบบการมีสวนรวมในระบบ
สุขภาพ รวมทัง้ เปนทุนศักยภาพทางสังคมทีแ่ พรหลายและมีความทัว่ ถึงชุมชนระดับ
หมบู า นและชุมชนระดับฐานรากของประเทศมากทีส่ ดุ ตลอดจนมีสถาบันการศึกษา
ในขัน้ สูงเพือ่ พัฒนาผนู ำทางดานพระศาสนา และบูรณาการการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนา
บทบาทการดำเนินงานดานศาสนาใหสามารถพลวัตรในทุกดานไดอยางเทาทันและ
ทัดเทียมกับความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของสังคมโลกเหลานี้
ก็จะทำใหเห็นความมีนยั สำคัญหลายประการไดวา หากยิง่ สามารถดำเนินการสงเสริม
และสนับสนุนบทบาทการพัฒนาในทุกดานของวัด พระสงฆ และชุมชนกลมุ ศรัทธาของ
วัด ทัง้ โดยตรงและโดยออมไดมากยิง่ เพียงใด นอกจากจะยิง่ สามารถเขาถึงการพัฒนา
ศักยภาพของกลมุ ประชากรและระบบการศึกษา ใหเปนผนู ำการพัฒนาทีส่ ำคัญมาก
อีกกลุมหนึ่งไดอยางเจาะจง ชัดเจน และเปนจำนวนมากพอสมควรแลว ก็จะเปน
ชองทางหนึง่ ทีจ่ ะกอใหเกิดผลกระทบและผลสืบเนือ่ งในเชิงบวกตอการเขาถึงการพัฒนา
สุขภาวะชุมชนและสงผลตอการยกระดับคุณภาพแหงชีวติ โดยเฉพาะสุขภาวะทางดาน
จิตใจ และการพึง่ ตนเองในระดับพืน้ ฐานของประชาชน ไดอยางลึกซึง้ และทัว่ ถึงมากทีส่ ดุ
อยางไรก็ตาม การเกิดขยายตัวขึน้ อยางซับซอนเปนลำดับของสังคม รวมทัง้
แบบแผนของการอยรู ว มกันเปนชุมชนโดยมีวดั เปนศูนยกลางดังเชนในอดีต ไดเปลีย่ น
แปลงไปมากแลวในทุกมิติ ประชาชนและชุมชนมีวถิ ชี วี ติ ทีแ่ ยกสวนออกไปจากวิถชี วี ติ
ทีเ่ คยมีวดั เปนศูนยกลาง สวนวัดก็มบี ทบาทในการเผยแผแสดงธรรม ใหการศึกษา
อบรมและกลอมเกลาแกประชาชนไดนอยลง การที่จะสามารถผสมผสานและ
บูรณาการการเผยแผและสงเสริมการปฏิบตั ธิ รรมแกประชาชนและชุมชน โดยเฉพาะ
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ชุมชนและกลมุ ศรัทธาของวัดหนึง่ ๆ ใหการทำงานและการดำเนินชีวติ กับการปฏิบตั ธิ รรม
กลมกลืนเปนอันหนึง่ อันเดียวกันอยใู นวิถชี วี ติ ประจำวัน ในสภาพแวดลอมของสังคม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปมากแลว จำเปนตองมีการศึกษา คิดคน พัฒนารูปแบบและกระบวนการ
 หาและพัฒนา
อยางใหมขนึ้ มาใชทำงานใหเหมาะสม พรอมกับเรียนรกู ารนำไปใชแกปญ
ไปดวย อยตู ลอดเวลา ซึง่ กระบวนการสานการทำงานเพือ่ สรางสุขภาวะสาธารณะของ
ชุมชน โดยมีสอื่ กิจกรรมชวยสรางความรวมมือกันของวัดกับชุมชน จะสามารถคิดออก
แบบและประยุกตใชใหเปนนวัตกรรมเชิงกระบวนการอยางหนึง่ ใหสามารถตอบสนอง
ตอความสำคัญในขางตนไดอยางครอบคลุม พรอมกับใหแนวทางอยางใหมสำหรับ
บูรณาการบทบาทของวัดกับชุมชน ในการบรรลุผลของการพัฒนาอยางเปนองครวม
หลายดานไปดวยกัน ดังนี้
• พัฒนาการเรียนรบู นภาคปฏิบตั กิ ารจริงและสรางศักยภาพใหแกพระนิสติ
เพือ่ เปนผนู ำในการสรางสุขภาวะปญญาในวิถแี หงพุทธธรรม และเปนผนู ำเชิงวิชาการ
พัฒนาในขัน้ สูงใหกบั สังคมและชุมชนระดับตางๆ ในการประยุกตใชและผสมผสานหลัก
ธรรมเขาสวู ถิ กี ารดำเนินชีวติ ใหสอดคลองกับสังคมสมัยใหม
• พัฒนารูปแบบการเผยแผธรรมปญญาและสงเสริมการบูรณาการสูการ
ปฏิบัติใหวัดและชุมชนเกิดพัฒนาการที่สงเสริมเกื้อหนุนกัน เปนพลังสรางความ
เขมแข็งและยัง่ ยืนตออนาคตการพัฒนาของสังคมขึน้ จากฐานราก
• พัฒนารูปแบบการสรางสุขภาวะชุมชน สรางสุขภาพ และพัฒนาระบบ
สุขภาพ ใหครอบคลุมความจำเปนทีส่ อดคลองกับกลมุ สังคมประชากรกลมุ จำเพาะ
กลมุ พระภิกษุ สามเณรอุบาสก อุบาสิกา กลมุ ศรัทธาสูงวัย และกลมุ ประชากรกลมุ
พิเศษตางๆ
• สรางองคความรูและพัฒนาการเรียนรูจากบทเรียนเชิงประสบการณที่
สามารถถายทอดขยายผลและชี้นำการปฏิบัติ ใหเกิดพลวัตรในการพัฒนาตางๆ
ไดอยางสอดคลองเหมาะสมสถานการณและความจำเปน ไดมากยิง่ ๆขึน้
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ชุดความรูเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการเชิงกระบวนการ เพื่อจะสามารถ
เชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานสรางสุขภาวะชุมชนรวมกันของวัดและชุมชน
พรอมกับใหเปนเครือ่ งมือและวิธปี ฏิบตั กิ ารสรางพระสงฆรนุ ใหม ใหเกิดผลสอดคลอง
กับความจำเปนในลักษณะดังทีก่ ลาวมาขางตน
ชุดความรเู กีย่ วกับเครือ่ งมือและวิธกี ารเชิงกระบวนการดังทีก่ ลาวมา มีเนือ้ หา
ครอบคลุมแนวคิดและวิธจี ดั กระบวนการ สำหรับใชเปนแนวปฏิบตั ศิ กึ ษาของพระนิสติ
พระสงฆนกั พัฒนา พุทธศาสนิกชน รวมไปจนถึงผสู นใจและประชาชนผนู บั ถือศรัทธา
ในศาสนาอื่นๆ ที่มุงมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาวะของสังคมในระดับชุมชน
ใหการไดปฏิบัติธรรมและการเผยแผธรรมอันเปนกำลังของสิ่งดีงาม สามารถ
บูรณาการและดำเนินไปพรอมกับการดำเนินชีวิต ทำการงาน นำการพัฒนาและ
แกปญหา เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับการพัฒนาคุณภาพแหงชีวิตและการพัฒนา
วิถชี วี ติ ชุมชน ประกอบดวย 9 ชุดดังนี้
1. ชุมชนบริหารจัดการแบบพลวัตรเพื่อสุขภาวะปญญาชุมชน
1.1 การบริหารจัดการแบบพลวัตร
1.2 การพัฒนาทีมและภาวะผนู ำกลมุ เพือ่ การบริหารจัดการแบบพลวัตร
1.3 การวิเคราะหจดั กลมุ ผนู ำวัด ชุมชน
1.4 ปฏิทนิ และแผนทีว่ ถิ ชี วี ติ ชุมชน
1.5 การระดมทรัพยากร และทุนทางปญญา วัด -ชุมชน
1.6 การจัดการเวทีเรียนรู ที่ สัปปายะตอการเรียนรวู ดั และชุมชน
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2. บูรณาการการปฏิบัติเรียนรูสามมิติอยางมีสวนรวม
2.1 ปฏิบตั เิ รียนรพู ทุ ธธรรมศึกษา
2.2 การเรียนรสู ขุ ภาวะนิเวศสังคม สิง่ แวดลอม วัฒนธรรม
2.3 การเรียนรู และการสรางความฉลาดรจู ากวิถชี วี ติ ชุมชน
2.4 การออกแบบและจัดสถานการณเรียนรูรวมกันในชุมชนของวัด
และชุมชน
3. การสรางสุขภาวะปญญาชุมชนบูรณาการของวัดและชุมชน
3.1 การคิดสรางสรรคและการวางแผนปฏิบตั เิ รียนรสู ขุ ภาวะพุทธธรรม
ศึกษาชุมชน
3.2 การบริหารจัดการอยางมีสว นรวม
3.3 การถอดบทเรียนและสือ่ สารนำการจัดการการมีสว นรวมวัด ชุมชน
3.4 การบันทึก รายงาน และการขับเคลือ่ นนโยบายสุขภาวะวัด ชุมชน
3.5 การกำกับติดตาม สนับสนุน และเยีย่ มชมแบบเสริมพลัง
4. การสรางความรเู พิม่ พูนปญญาสุขภาวะชุมชน
4.1 การวิจยั และพัฒนารูปแบบ
5. การพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรูอยางบูรณาการเพื่อสุขภาวะวัด
และชุมชน
5.1 การจัดมหรสพสุนทรียปญญา สือ่ สาร ขยายผล สุขภาวะวัด ชุมชน
5.2 การพัฒนาสือ่ การสือ่ สารและกระบวนการเรียนรอู ยางบูรณาการ
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6. สุขภาวะวัดชุมชน 1.0 + 4 .0
6.1 สือ่ อินเตอรเน็ตบูรณาการวัดและชุมชน
6.2 สุขภาวะปญญานิเวศชุมชน
7. อุบาสก อุบสากาปฏิบตั สิ กิ ขา
8. การสวดมนตและบุญกริยาเพือ่ เสริมกำลังปญญาและสรางความเบิกบาน
แจมใส
9. บูรณกรสุขภาวะชุมชน
IHCF - IntegratedHealthy Community Facilitator
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กระบวนการพัฒนาชุดความรู
ชุดความรูนี้ เปนผลจาการประมวลบทเรียนและตรวจสอบหลายๆ แนวทาง
เขากับการลงมือปฏิบัติ การระดมความคิด การอภิปราย การวิเคราะห วิพากษ
หลายชัน้ ของกลมุ ผซู งึ่ อาจจะเรียกไดวา เปนชุมชนการเรียนรู ซึง่ กลาวโดยสรุปใหเห็น
ถึงกระบวนการเริ่มตนกระทั่งไดแนวคิดและชุดความรูเพื่อกระบวนการปฏิบัติศึกษา
ในครัง้ นี้ โดยสรุปได ดังนี้
(1) การขยายผลการศึกษาของสามเณรและพระนิสติ สกู ารปฏิบตั ศิ กึ ษา
เครื่องมือและวิธีการในเชิงกระบวนการที่สำคัญเพื่อเขาสูชุมชนและ
สร า งประสบการณ เ พื่ อ การศึ ก ษาและสร า งชุ ด ความรู สำหรั บ การบู ร ณาการ
การพัฒนาการศึกษาของสงฆและการพัฒนาสุขภาวะชุมชนอยางเปนองครวมทีด่ ำเนินการ
โดยเครือขายการมีสวนรวมของวัดและชุมชนในครั้งนี้ ไดแก การเรียนรูชุมชนดวย
เครื่องมือ 7 ชิ้นของนายแพทยโกมาตร จึงเสถียรทรัพย และการพัฒนาโครงการ
ปฏิบตั ศิ กึ ษา (Learning Through Practice Project) ซึง่ พัฒนาขึน้ บนฐานขอมูล
ความมีประสบการณตอชุมชน และศักยภาพพื้นฐานของวัดและชุมชนที่เกิดจาก
การไดเรียนรรู ว มกันบางแลวในระดับหนึง่
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนสถาบันการศึกษา
ชั้นนำของคณะสงฆที่เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองงานกิจการของคณะสงฆไทย พัฒนา
ศักยภาพพระสงฆ และสามเณรใหมคี วามรู ความสามารถดานการเผยแผ การพัฒนา
สังคม และการพัฒนาจิตใจของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยนิสติ บรรพชิตทีส่ ำเร็จการศึกษาภาคทฤษฎีแลวจะตองปฏิบตั ศิ าสนกิจ
ในเพศบรรพชิตเปนเวลา1ปโครงการปฏิบัติศาสนกิจดังกลาว เปนกระบวนการที่
มงุ ดำเนินการขึน้ เพือ่ ใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค6 ประการ ดังนี้
1. เพือ่ เผยแผพระพุทธศาสนา
2. เพือ่ การสนองงานในกิจการคณะสงฆ3.เพือ่ สนองพระราชปณิธานของ
รัชกาลที5่
4. เพือ่ พัฒนานิสติ ใหมคี ณ
ุ สมบัตทิ พี่ งึ ประสงค
5. เพือ่ สงเคราะหประชาชนและ
6. เพือ่ สนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
โดยสงเสริมให พระนิสิต พรอมกับสามเณร และยุวสงฆไดเกิดแนวคิด
การศึกษาชุมชนและพัฒนาโครงการเพือ่ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ พัฒนานวัตกรรมการศึกษา
บูรณาการบทบาทการเผยแผธรรม การทำนุบำรุงพระศาสนา ตลอดจนการปฏิบัติ
ศาสนกิจตางๆ สูการรวมสรางสุขภาวะชุมชน โดยกระบวนการปฏิบัติและสรางการ
มีสว นรวมตางๆของชุมชน จะเนนการเรียนรโู ดยการลงมือปฏิบตั แิ ละนำไปสกู ารพัฒนา
ทางดานตางๆของชุมชนไปดวย ทัง้ ทางดานสุขภาพ คุณภาพชีวติ สังคม คุณภาพ
 ญาปฏิบตั แิ ละ
ประชากร สิง่ แวดลอม การศึกษา มิตทิ างดานจิตใจ ตลอดจนภูมปิ ญ
ความสรางสรรคตางๆ จึงอาจกลาวไดวา การคิดริเริ่มโครงการเพื่อพัฒนาสุขภาวะ
ชุมชนและเปนโครงการปฏิบัติศึกษาในลักษณะดังกลาวของเครือขายพระนิสิต
สามเณร และยุวสงฆ มีความเปนนวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation)
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เพือ่ สรางสุขภาวะชุมชนและพัฒนากระบวนการปฏิบตั ธิ รรมปญญาศึกษา (Healthy
Dhamma Learning Through Practice Studies) ในเงื่อนไขแวดลอมใหมๆ
ของสังคมโดยวัดและชุมชน
ชุดความรูนี้ ไดนำเอาวิธีการดังกลาว มาสงเสริมใหเครือขายพระนิสิตได
ทดลองปฏิบัติการในชุมชนที่ไดรวมกันประสานความรวมมือและคัดสรรเพื่อใหมี
ความเหมาะสมพอทีจ่ ะดำเนินการศึกษาและพัฒนาบทเรียนไดอยางเหมาะสม
การปฏิบัติศึกษาในสวนนี้ มีลักษณะเสมือนเปนการพิสูจนและตรวจสอบ
หาบทเรียนและขอคนพบจากความเปนจริงบนการปฏิบตั ิ ผดู ำเนินการไดแกเครือขาย
พระนิสติ สามเณร และยุวสงฆ ภายใตการกำกับดูแลของพระอาจารย พระพีเ่ ลีย้ ง
เครือขายพระสงฆนักพัฒนา เครือขายนักสานพลังเพื่อสุขภาวะ และเครือขาย
นักวิชาการหลายสาขาทั้งจากสถาบันการศึกษาและหนวยงานในสวนกลางและจาก
ภูมภิ าค
จากนัน้ จึงจัดกระบวนการถอดบทเรียน นำเอาขอมูลความเปนจริงและบทเรียน
ทีเ่ กิดขึน้ จากทุกมิติ มาทำการศึกษา วิเคราะห ประมวลผล และใชเปนเครือ่ งชวยพิจารณา
กลัน่ กรองสิง่ ตางๆ เพือ่ ตรวจสอบเขากับความรู งานวิจยั ตลอดจนงานเชิงทฤษฎีตา งๆ
ทีเ่ กีย่ วของ แลวเขียนเรียบเรียงใหเปนระบบและเปนหมวดหมทู เี่ ชือ่ มโยงอางอิงไดกบั
ตัวอยางของภาคปฏิบตั ใิ นบริบทของสังคมและสิง่ แวดลอมในชุมชน อันไดแก ปจจัย
องคประกอบ การลำดับความจำเปน ตลอดจนแนวคิดแนวปฏิบตั ติ า งๆ เพือ่ ใชชนี้ ำ
การปฏิบตั แิ ละเปนแนวพัฒนากระบวนการปฏิบตั ศิ กึ ษาใหดยี งิ่ ๆ ขึน้ ตอๆ ไป
(2) การพัฒนากระบวนการถอดบทเรียนและประมวลความรู
ในอีกสวนหนึง่ ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี
คณาจารย พระนิสิต และพระสงฆนักพัฒนา ไดรวมมือกับเครือขายนักสานพลัง
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ขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว นรวมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
ไดประสานความรวมมือทีมสหวิทยาการ ซึ่งประกอบไปดวยนักวิจัย นักเขียนและ
นักสือ่ สารเชิงสารคดี อาจารยมหาวิทยาลัยตางๆ ประกอบดวย มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม วิทยากรกระบวนการแนว
จิตตปญญา นักวิชาการแนวประชาสังคม นักพัฒนาแนวบูรณาการเพื่อสุขภาวะ
สาธารณะและเครือขาย นนส. หรือเครือขายนักสานพลังขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ
เพือ่ สุขภาพแบบมีสว นรวมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ รวมทัง้ บุคลากรปฏิบตั กิ าร
อาวุโสจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 1 เชียงใหม ใหไดรว มกันศึกษา
แนวการออกแบบและดำเนินการถอดบทเรียนและประมวลองคความรูจากบทเรียน
ภาคปฏิบัติ โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (Participatory
Action Research)ซึ่งใหแนวคิดและพาเรียนรูแนวดำเนินการที่สำคัญโดยผูชวย
ศาสตราจารย ดร.วิรัตน คำศรีจันทร ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบูรณาการ
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ แลวดำเนินการระดมสมองและพัฒนากระบวน
การใหเหมาะสมเพื่อถอดบทเรียนและนำไปสูการพัฒนาชุดความรู อิงอยูบนฐาน
ปญญาปฏิบัติที่วัดและชุมชนนำโดยเครือขายพระนิสิตไดรวมปฏิบัติศึกษาเพื่อสราง
สังคมสุขภาวะ พรอมกับเปนกระบวนการเผยแผธรรมและเปนการปฏิบตั ธิ รรมอยาง
บูรณาการไปในเวลาเดียวกัน
เครือ่ งมือและกระบวนการเพือ่ การถอดบทเรียนในลักษณะทีด่ ำเนินการในครัง้ นี้
ประกอบดวยชุดประเด็นคำถามเชิงการวิจยั และประเมินผลแบบเสริมพลัง ทีอ่ อกแบบ
ใหเปนหัวขอยอยเพื่อการระดมสมอง นำเสนอบทเรียน วิพากษ และอภิปราย
ของเครือขายพระนิสิต ประชาชนในชุมชน และกลุมผูเกี่ยวของ ในหลายหัวขอ
ทั้งหมดจัดใหอยูในรูปของกระบวนการเวทีพัฒนาทีมดำเนินการ และใชวิธีประมวล
ผลขอมูลบนเวทีแบบผสมผสานหลากหลายชัน้ และหลายวงจร
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นอกจากนี้ กอนนำไปใชจริง ไดทดลองกระบวนการใชเพือ่ การตรวจสอบและ
พัฒนาใหเหมาะสมกับกลมุ สามเณร พระนิสติ และยุวสงฆจากประเทศไทยและกลมุ
ประเทศเพื่อนบาน ของศูนยการศึกษาและปฏิบัติธรรมนานาชาติ และหลังจากนั้น
ก็ใชถอดบทเรียนเพื่อบูรณาการความรูและประสบการณของเครือขายพระสงฆนัก
พัฒนาและเครือขายผูนำสรางสุขภาวะชุมชนภายใตประเด็นสวนรวมหลายดาน
สรางกรอบแนวคิดในภาพรวมและศึกษาระบบความสอดคลองเชื่อมโยง เพื่อเปน
แนวกำกับกระบวนการหลายดานทีด่ ำเนินการอยบู นความเปนจริงอยางกระจัดกระจาย
ใหสามารถเห็นความแยกสวนและความเชือ่ มโยง ทีจ่ ะสามารถประสานความรวมมือ
และสงเสริมใหเกิดความเกื้อหนุนสงเสริมกันดังที่พึงประสงคไดมากยิ่งๆขึ้นตอไป
รวมทั้งสามารถใชเปนกรอบในการตรวจสอบ และวิเคราะหความมีนัยสำคัญตอ
กระบวนการปฏิบตั ศิ กึ ษา การเผยแผธรรมและการสงเสริมการปฏิบตั ธิ รรมใหบรู ณาการ
อยใู นวิถกี ารดำเนินชีวติ การทำงาน ควบคไู ปกับการพัฒนา สุขภาวะชุมชน ซึง่ จะนำ
ไปสกู ารสานพลังสรางสุขภาวะของสังคมชุมชนโดยวัดและชุมชน ยกระดับพัฒนาการ
เชิงบทบาทของวัดและเครือขายพระสงฆนกั พัฒนา ตลอดจนสามเณร ยุวสงฆ พรอมกับ
กอบกแู ละสรางเสริมศักยภาพการพึง่ ตนเองเปนเบือ้ งตนสำหรับการปฏิบตั ใิ นชุมชน
ให ส ามารถเกิ ด พลวั ต รและนำการเปลี่ ย นแปลงตนเองสู ก ารมี สุ ข ภาวะที่ ดี
สอดคลองกลมกลืนกับสภาพความจำเปนใหมๆของสังคมไทยและสังคมโลก อีกทัง้
ยังเปนพืน้ ฐานเพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืนมากยิง่ ๆขึน้ ไปในอนาคต

27

(3) การถอดบทเรียนอยางมีสวนรวม
ดำเนินการภายหลังปฏิบตั กิ ารศึกษาชุมชนและสรางสุขภาวะชุมชน โดย
ในสวนของการศึกษาชุมชน ไดเรียนรกู ระบวนการใชเครือ่ งมือ 7 ชิน้ ของนายแพทย
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และในสวนของกระบวนการสรางสุขภาวะชุมชน ไดดำเนิน
โครงการกิจกรรมพัฒนาชุมชนทีร่ ว มกันพัฒนาขึน้ มาจากเครือขายพระนิสติ ประกอบ
ดวยโครงการแกไขปญหาขยะ โครงการดานพืชผักสมุนไพร โครงการดานสุขภัณฑและ
ผลิตภัณฑชีวภาพ เหลานี้เปนตน ผลของการดำเนินการดังกลาว ทำใหเครือขาย
พระนิสิต ชาวบาน ผูนำชุมชน ตลอดจนเครือขายของผูเกี่ยวของตางๆ เกิดขอมูล
เกีย่ วกับการปฏิบตั แิ ละไดเขาถึงบทเรียนเชิงประสบการณรว มกันชุดหนึง่ ดวยตนเอง
กระบวนการถอดบทเรียนทีไ่ ดออกแบบและดำเนินการขึน้ อยางเปนการเฉพาะจะเปน
เครื่องมือและวิธีการเพื่อทำใหขอมูลและการปฏิสัมพันธกันของชุมชน ตลอดจน
เครือขายผูเกี่ยวของในทางปฏิบัติและองคประกอบทุกมิติของกิจกรรมไดรับการ
ประมวลผล จัดระเบียบ ประกอบสรางปญญาปฏิบัติ ใหแนวคิด ความหมาย
พรรณนาความ ใหการอธิบาย ใหความรคู วามเขาใจ ทีอ่ งิ อยกู บั ตัวอยางการปฏิบตั ิ และ
ความเปนจริงภายใตบริบทของสังคมชุมชน
ในสวนของการเขาถึงแนวคิด คุณคา ความหมาย ความรคู วามเขาใจ สุขภาวะ
การเติบโตงอกงามภายใน ตลอดจนอุปสรรคปญหา และการสะทอนความเปนจริง
ทางดานตางๆจากการปฏิบัติของผูปฏิบัติและกลุมผูมีประสบการณรวมกัน ไดจัด
กระบวนการเวทีขึ้น3 วัน เพื่อสะทอนการปฏิบัติใหเห็นถึงการบูรณาการความรู
แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ ใ นเชิ ง ทฤษฎี เข า สู ก ระบวนการปฏิ บั ติ แล ว นำเอาข อ มู ล
เชิงประสบการณและกระบวนการปฏิบตั มิ าทบทวนและประมวลผลสรุปและเขียนเปน
บทเรียน
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การจัดกระบวนการปฏิบัติศึกษา
บูรณาการการเผยแผธรรมสกู ารสรางสุขภาวะชุมชน

การทำงานเพื่อบูรณาการการเผยแผธรรมและการสรางกระบวนการเรียนรู
ธรรมปญญา ควบคไู ปกับกิจกรรมพัฒนาชุมชนและการสงเสริมประชาชนเพือ่ สรางสุข
ภาวะชุมชน ของพระนิสิต พระสงฆ และสามเณร มีแนวคิดและแนวดำเนินการ
พรอมกับตัวอยางประกอบการเรียนรจู ากภาคปฏิบตั ใิ หพอเขาใจ ดังนี้

1. ชุมชนบริหารจัดการแบบพลวัตรเพือ่ สุขภาวะปญญาชุมชน
การทำงานสรางสุขภาวะชุมชน ใหบรู ณาการกับกระบวนการปฏิบตั แิ ละเผยแผ
ธรรม เปนการทำงานทีค่ รอบคลุมทัง้ วัดและชุมชน อีกทัง้ เนนกระบวนการเรียนรบู น
การแกปญ
 หาและการปฏิบตั อิ ยางมีสว นรวม ในทามกลางสังคมและสิง่ แวดลอมทีม่ ี
ความเคลือ่ นไหวเปลีย่ นแปลงอยตู ลอดเวลา ทำใหมคี วามจำเปนและความตองการ
ตางๆ ที่จะเกิดขึ้นบนกระบวนการตางๆ ซึ่งมีความหลากหลายซับซอน และตอง
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เกีย่ วของกับปจจัยเพือ่ ดำเนินการสิง่ ตางๆ ทัง้ ทีเ่ ตรียมการไดลว งหนาและอยนู อกเหนือ
การคาดหมายไวกอ นทีก่ ารลงมือทำจริงจะเกิดขึน้
ขณะเดียวกัน เครือขายพระนิสติ สามเณร ยุวสงฆ และพระสงฆนกั พัฒนา
ซึง่ จัดวาเปนชุมชนของผปู ฏิบตั ศิ กึ ษาอยใู นวัด ตลอดจนอุบาสกและอุบาสิกา ซึง่ อาจ
จะเปนกลมุ ผปู ฏิบตั อิ ยใู นวัดหรือเปนกลมุ เฉพาะ เชน กลมุ ผสู งู วัย กลมุ ผสู มาทานศีล
อุโบสถ เหลานี้ ตางก็เปนกลมุ ทีจ่ ะตองระมัดระวังการลวงพระธรรมวินยั และตองอยู
ในความสำรวม จึงมีขอ จำกัดตอการปฏิบตั กิ จิ กรรมหลายอยางทีด่ ำเนินไปบนกระบวนการ
มีสว นรวมในการแกปญ
 หาของชุมชน แตกม็ บี ทบาทความสำคัญตอการใหการชีแ้ นะ
เผยแผหลักธรรม กำกับและโนมนำกระบวนการทางสติปญ
 ญาแบบรวมหมใู หกบั ชุมชน
รวมทั้งเปนพลังดานจิตใจและพลังแหงความเปนบุญเปนกุศลของการระดมพลัง
การปฏิบตั ิ ซึง่ เปนปจจัยและทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ คามาก หาไมไดจากแหลงอืน่ นอกจากวัด
และชุมชนผปู ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ
ดังนัน้ จึงมีความจำเปนทีจ่ ะตองออกแบบและจัดระบบเพือ่ การบริหารจัดการ
แบบพลวัตรดวยกลุมคนและชุมชนปฏิบัติแบบรวมหมู ที่สามารถประสานการมี
สวนรวมและสรางความเคลือ่ นไหวของกระบวนการสุขภาวะทางปญญา สอดคลอง
กับแนวทางการดำเนินงานที่คาดหวังและเพียงพอตอความจำเปนของการปฏิบัติ
ใหวัดและชุมชนสามารถบรรลุจุดหมายเพื่อการสรางสังคมสุขภาวะดังที่พึงประสงค
รวมกันไดอยางเหมาะสม โดยมีแนวคิดเบือ้ งหลังและแนวทางการดำเนินงานทีส่ ำคัญ
ดังนี้
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1.1 การบริหารจัดการแบบพลวัตร
การบริหารจัดการแบบพลวัตร เปนการบริหารจัดการที่ใหความสำคัญตอ
การมีปฏิสมั พันธกบั ความเปนไปของสังคมและสิง่ แวดลอม และเปนการเปดรับปจจัย
ปอนกลับ (Feed backing circle) จากกระบวนการทำงานและจากภาวะกดดันใน
รูปแบบตางๆ ของภายนอก ใหเขามามีสวนรวมตอการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
กอใหเกิดความมีพลวัตร มีพัฒนาการ มีชีวิตและมีความเคลื่อนไหว ยืดหยุนตอ
การดำเนินงานใหเปนไปภายใตเงื่อนไขแวดลอมที่หลากหลายและไมหยุดนิ่งไดอยู
ตลอดเวลา มีความจำเปนและเหมาะสมกับองคกรรวมถึงสถานการณการพัฒนาใน
สาขาตางๆ ทีต่ อ งมงุ ใหความสำคัญกับปจจัยดานคนและการมีสว นรวมของหลายฝาย
บนความแตกตางหลากหลาย
ในหลายสถานการณและในองคกรทีม่ คี วามแตกตางหลากหลาย การบริหาร
จัดการทีอ่ ยใู นสภาวการณไมหยุดนิง่ และมีความเคลือ่ นไหวเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายในและ
ภายนอกอยเู สมอ จะตองพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบพลวัตรขึน้ มาใหเหมาะ
สมกับความจำเปนของตนเอง จึงจะสามารถเผชิญกับภาวะกดดันและมีความเทาทัน
กับความเคลือ่ นไหวเปลีย่ นแปลงจากสถานการณแวดลอม พรอมกับพัฒนาการเรียนรู
และเกิดความเจริญงอกงามในตนเองไดอยางเหมาะสม รวมถึงชุมชนและการรวม
กลมุ กันของประชาชนตลอดจนเครือขายการจัดการของชุมชนระดับตางๆ ทัง้ วัดและ
ชุมชนศรัทธาก็จะมีความเจริญงอกงามเชนกัน
การบริหารจัดการเพื่อดำเนิน
การสิ่งตางๆใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตอง
การในระดับชุมชน รวมทั้งการรวมกลุม
และรวมตัวกันเปนชุมชน สิ่งสำคัญที่
นาสนใจนั้น จะเปนเรื่องของการมีภาวะ
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ผนู ำแบบรวมหมู (Collective leadership) โดยผคู นหลากหลายตางตองพึง่ พาอาศัย
ซึง่ กันและกัน โดยมีความเปนสวนรวมเกีย่ วของเชือ่ มโยงกันบนปจจัยพืน้ ฐานในหลาย
ดาน ดังนัน้ การทำงานชุมชนและปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ นกิจกรรมตางๆ เพือ่ สรรสราง
สุขภาวะความเปนสวนรวมในระดับชุมชนดวยกระบวนการมีสวนรวม ซึ่งจะทำให
ประชาชนและสมาชิกของชุมชนตองชวยกันคิดชวยกันทำ สรางชีวติ ความเปนสวนรวม
ดวยกัน ในอีกความหมายหนึง่ จึงมีความเปนกระบวนการบริหารจัดการแบบพลวัต
อยูในตนเอง หรือกลาวอีกอยางหนึ่งไดวา การรวมกันทำงานบนความเปนชุมชน
สร า งป จ จั ย เชิ ง กระบวนการมี ส ว นร ว มและการบริ ห ารจั ด การอย า งมี ส ว นร ว ม
(Participatory management) นัน้ เปนการกอเกิดความเปนชุมชน และเปนรูปแบบ
หนึง่ ของการบริหารจัดการแบบพลวัตรอยโู ดยพืน้ ฐาน
อยางไรก็ตาม ความเปนชุมชนของชุมชนในระบบสังคมโดยทัว่ ไปกับความเปน
ชุมชนเพือ่ สรางวัฒนธรรมจิตใจและกระบวนการเชิงปญญาปฏิบตั บิ นพืน้ ฐานของศาสน
ธรรมนัน้ อาจจะมีความแตกตางกัน ทัง้ รูปแบบและกระบวนการจัดการอยางมีพลวัตร
ทีจ่ ดั วาดีและเหมาะสมสำหรับชุมชนของประชาชนและชาวบานแบบทัว่ ๆไป ก็อาจจะไม
เหมาะสมสำหรั บ ชุ ม ชนปฏิ บั ติ ข องพระภิ ก ษุ แ ละสามเณร รวมทั้ ง ผู ที่ ส มาทาน
แนวประพฤติปฏิบัติเพื่อชีวิตพรหมจรรย เพราะไมสงเคราะหและไมเอื้อเฟอตอการ
ปฏิบัติตอพระธรรมวินัย เชน การลงแขกเอาแรงทำนา หวานไถ เพาะปลูก และ
เก็ บ เกี่ ย วข า วในนา จั ด ว า เป น
วั ฒ น ธ ร ร ม ชุ ม ช น ที่ ดี แ ล ะ เ ป น
การบริหารจัดการแบบพลวัตรของ
ชุมชนบนตนทุนวิถีชีวิต ใหสามารถ
บรรลุ เ ป า หมายการผลิ ต ของ
ครั ว เรื อ นและชุ ม ชนได อ ย า งมี
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ประสิทธิภาพ แตหากนำรูปแบบเดียวกันมาเปนกิจกรรมการปฏิบตั สิ ำหรับพระภิกษุ
สามเณร ก็จะทำใหเกิดการละเมิดหลักพระธรรมวินัยหลายขอและกระทบตอสาระ
สำคัญของการดำเนินชีวิตเพื่อการศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมปญญาในชีวิตใหถึง
ทีส่ ดุ เชน ทำใหตอ งพรากของเขียวและเบียดเบียนสิง่ ทีม่ ชี วี ติ ในดินและน้ำ ทำใหขาด
จากวัตรปฏิบัติในการเปนผูขอเพื่อดำรงชีพและทำกิจอันพึงทำผานการเปนสื่อให
ประชาชนและชุมชนกลุมศรัทธาไดปฏิบัติจาคะ เรียนรูการทำทานใหเปนการสละ
ออกไปเพื่ อ ลดละการทำให ค วามหมายแห ง ชี วิ ต ติ ด ขั ด คั บ แคบอยู บ นสิ่ ง ที่ เ รา
ครอบครองและติดยึด ไปสกู ารคอยๆยกระดับการพัฒนาชีวติ แหงตนใหเปนสวนหนึง่
กับความเปนสวนรวม ซึง่ จะเปนตนทุนสำหรับการเขาถึงความหมายทีแ่ ทและมีความสุข
ความเบิกบานใจทีย่ งั่ ยืนกวาเดิมมากยิง่ ขึน้
ขณะเดียวกัน การทำมาหากินและการลงมือเพาะปลูกเองนัน้ หากเปนชุมชน
ชาวบานก็นบั วาเปนการปฏิบตั อิ ยางมีสมั มาอาชีวะและเปนสัมมาปฏิบตั ิ แตครัน้ เมือ่
เปนพระภิกษุสงฆและสามเณรที่ลงมือทำแบบเดียวกันกับชาวบาน ก็จะกลายเปน
การสัง่ สมอาหารและปจจัยเพือ่ การอุปโภคบริโภค ซึง่ ละเมิดหลักคิดสำคัญอีกหลาย
ประเด็นที่วาดวยการบริโภคและการจัดความสัมพันธกับปจจัยเพื่อการดำรงชีวิต
ในมรรควิถขี องชุมชนสงฆ สามเณร และวัด ทำใหความเปนจริงของการดำเนินชีวติ
เพือ่ การปฏิบตั ศิ กึ ษาใหเขาถึงธรรมปญญาตางๆ ขัดแยงและหักลางกับสาระสำคัญใน
ระดับพืน้ ฐานของพระธรรมวินยั และหลักธรรมทีจ่ ะสามารถสาธิต เปนใหดู อยใู หเห็นได
เหลานี้เปนตน การทำงานสรางสุขภาวะชุมชนโดยเครือขายปฏิบัติการรวมกันของ
พระนิสิต เครือขายพระสงฆ วัด และชุมชนกลุมศรัทธา จึงควรตองพัฒนาการคิด
สรางสรรคและออกแบบใหสอดคลองกับลักษณะจำเพาะ ทีส่ ะทอนเชือ่ มโยงใหเห็น
ถึ ง กระบวนการศึ ก ษาและคิ ด ใคร ค รวญต อ หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ เ อื้ อ ต อ พระธรรมวิ นั ย
ใหแยบคายและเหมาะสมกับเหตุปจ จัยตางๆอยเู สมอควบคไู ปดวย
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จึงพอจะประมาณไดวา ชุมชนสงฆ ชุมชนปฏิบัติการของกลุมพระนิสิตจาก
สถาบันการศึกษาทีอ่ ยใู นความดูแลขององคกรทางสงฆ กลมุ อุบาสกอุบาสิกา และ
ชุมชนชาวบานรอบวัดของวัดหนึง่ ๆ รวมไปจนถึงความเปนชุมชนและกลมุ ศาสนิกตาม
หลักธรรมของศาสนาอืน่ ๆ นัน้ จะมีจดุ หมายตางออกไปจากชุมชนชาวบานโดยทัว่ ไป
โดยจะมีลกั ษณะเปนจุดหมายเชิงอุดมคติ เชือ่ มโยงกับความศรัทธา ความเชือ่ และ
มีวัตถุประสงคจำเพาะอยางอยูในวิถีชีวิตความเปนชุมชน อีกทั้งกระบวนการที่เปน
พื้นฐานสำคัญของวัตรปฏิบัติตางๆ ก็อยูบนหลักการที่จะสามารถทำใหเกิดความ
เอือ้ เฟอ เกือ้ หนุนตอการรักษาพระธรรมวินยั และสามารถคิดคนกระบวนการปฏิบตั ศิ กึ ษา
ใหการเผยแผธรรมและการปฏิบตั ธิ รรม มีความสอดคลองกลมกลืนกับสภาพสังคม
สิง่ แวดลอมทีเ่ คลือ่ นไหวเปลีย่ นแปลงไปอยตู ลอดเวลาอยเู สมอ
ดังนั้น ในเชิงวิธีคิดและการออกแบบกระบวนการตางๆใหแยบคาย จึงมี
นัยสำคัญมากทัง้ ตอการบริหารจัดการแบบพลวัตรเพือ่ ใหสามารถบรรลุวตั ถุประสงค
ทีจ่ ำเปนตอการสรรสรางสุขภาวะของชุมชน พรอมกับกอใหเกิดกระบวนการพลวัตร
เชิงรูปแบบของการปฏิบตั ธิ รรมบนพืน้ ฐานการทำงานและการดำเนินชีวติ ของประชาชน
รวมทัง้ เปนการเผยแผธรรม ใหบรู ณาการอยางเปนอันหนึง่ อันเดียวกันกับกระบวนการ
สังคมและวิถีชีวิตในระดับชุมชน การพัฒนาหลักคิดเพื่อออกแบบชุมชนปฏิบัติ
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(Community of practice) และจัดกลมุ การมีสว นรวม เพือ่ บริหารจัดการกิจกรรม
ตางๆใหเกิดพลวัตร ใหมีลักษณะพื้นฐานสอดคลองกับหลักปฏิบัติของพระนิสิต
พระภิกษุ หมูสงฆ สามเณร รวมทั้งชุมชนปฏิบัติที่เปนเครือขายการทำงานรวมกัน
ระหวางวัดกับชุมชน ซึ่งจัดวามีความเปนชุมชนจำเพาะในดานวิถีการดำเนินชีวิต
(Specific community of way of life) จึงเปนเครือ่ งมือเชิงกระบวนการทีส่ ำคัญ
ของการออกแบบสถานการณเงื่อนไขสำหรับการทำใหเกิดประสบการณการเรียนรู
อันจะนำไปสกู ระบวนการสรางสุขภาวะปญญาชุมชน ทีส่ อดคลองกันอยางกลมกลืน
และสงเสริมใหเกิดพัฒนาการในบทบาทสำคัญของพุทธบริษทั 4 เพือ่ การทำนุบำรุง
รักษาและสืบทอดพระศาสนาธรรม อันไดแกพระภิกษุสงฆ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
วัดและชุมชน
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หลักเพือ่ ออกแบบกิจกรรม

และกระบวนการใหเหมาะสม

ในทางปฏิบตั นิ นั้ เราสามารถคิดสรางสรรคและออกแบบกระบวนการเพือ่ สราง
ปฏิสมั พันธเชิงการบริหารจัดการแบบพลวัตรของชุมชนปฏิบตั ทิ างดานวัฒนธรรมจิตใจ
และชุ ม ชนปฏิ บั ติ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ สั ง คมผ า นวั ด และการรวมกลุ ม ปฏิ บั ติ
ดวยความศรัทธา ดังเชน กลมุ พระนิสติ (Community of Practice - CoP) และ
ชุมชนปฏิบัติเพื่อมีสวนรวมในการนำปฏิบัติและบริหารจัดการอยางเปนพลวัตรของ
เครือขายสรางสุขภาวะปญญาชุมชน ของวัด บาน และชุมชน (Community of
participatory development management) ใหสอดคลองกับสภาพความจำเปน
ไดในหลายลักษณะ ดังตัวอยางตอไปนี้

(1) การประเมินและสะทอนขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
(Evaluation and Feedbacking)
จัดใหมีระบบการติดตามประเมินผลและสื่อสารสะทอนกลับเขาสู
กระบวนการเรียนรู กอใหเกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง สนองตอบตอผลการ
สือ่ สารเชิงสะทอนกลับ การประเมินเชิงการบริหารจัดการ ใหกจิ กรรมและการดำเนินการ
ตางๆ สามารถมุงไปสูการไดบรรลุเปาหมายดังที่ตองการมากที่สุด สิ่งที่จะชวยให
การออกแบบวิธีประเมินใหเปนเครื่องมือเชิงบริหารจัดการเพื่อสรางกระบวนการมี
สวนรวมและกอใหเกิดการบริหารจัดการแบบพลวัตรได เชน การออกแบบใหมกี ระบวนการ
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สะทอนผลขอมูล การจัดเวทีชุมชนเพื่อสื่อสารและนำเสนอผลการวิเคราะหตางๆ
การประมวลผลขอมูลและวิเคราะหประเด็นการเสริมศักยภาพแกชุมชนปฏิบัติที่
เกีย่ วของ แลวจัดกระบวนการขึน้ เพือ่ พัฒนาการเรียนรู เหลานีเ้ ปนตน การดำเนินการ
ในลักษณะดังกลาวนี้ จะสามารถทำใหเกิดกระบวนการทีช่ มุ ชนดำเนินการขึน้ มีวงจร
ปอนกลับ (Feed backing loop) เชื่อมโยงใหระบบและเครือขายดำเนินการตางๆ
เกิดปฏิสมั พันธและสามารถมีพลวัตรรอบดานทัง้ ภายในและภายนอก สอดคลองกลมกลืน
ไปกับสภาพความจำเปนตางๆไดอยางเหมาะสม

(2) การแลกเปลีย่ นเรียนรู
(Learning and sharing for change)

การแลกเปลีย่ นเรียนรใู นเชิงการบริหารพลวัตรและการจัดการเพือ่ การ
เปลีย่ นแปลง เปนอีกวิธหี นึง่ ทีส่ ามารถออกแบบและดำเนินการใหเหมาะสมกับชุมชน
ปฏิบตั กิ ารและเรียนรโู ดยวัด กลมุ พระสงฆ พระนิสติ สามเณร กับชุมชน แตกระบวนการ
ตางๆตองวางกรอบแนวคิดและออกแบบวิธีดำเนินการใหแยบคายเพราะอุปสรรค
สำคัญที่จะไมเอื้อใหชุมชนพระนิสิต กลุมพระสงฆและสามเณร กับกลุมชาวบาน
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางเหมาะสมและดำเนินไปอยางเปนธรรมชาติได
อยางหนึง่ ก็คอื ในคติความเชือ่ และในระบบปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมของชุมชนชาวบานนัน้
ชุมชนพระนิสติ กลมุ พระสงฆและสามเณร รวมทัง้ สตรีและบุรษุ ทีส่ มาทานศีลเพือ่ เปน
วัตรปฏิบตั ใิ นวิถดี ำเนินชีวติ นัน้ จะไดรบั การยกใหอยใู นสถานะทีส่ งู กวาชาวบานทัว่ ไป
ในแทบจะทุกดาน ชาวบานและประชาชนทัว่ ไปตางก็ยนิ ดีทจี่ ะนอมรับฟงเพียงฝายเดียว
แทบจะสิน้ เชิง เพราะกลัวจะเปนการตีเสมอและกระทำผิดบาป
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กระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ที่ จ ะสามารถดำเนิ น การให เ ป น
การบริหารจัดการแบบพลวัตร เพื่อสรางเสริมใหเกิดสุขภาวะทางปญญาชุมชน
ดวยเครือขายการเรียนรูและทำงานใหเปนการปฏิบัติธรรมสำหรับชุมชนชาวบาน
รวมทั้งทำงานใหเปนการเผยแผธรรมสำหรับชุมชนพระนิสิตและเครือขายพระสงฆ
จึงตองใชทักษะและกระบวนการที่พัฒนาขึ้นใหเหมาะสม รวมทั้งโอกาสที่ชุมชน
พระนิสิตและเครือขายพระสงฆจะไดเรียนรูจากการปฏิบัติและไดฝกฝนทักษะใหมๆ
เพือ่ ใหสามารถนำไปใชในสภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นใหมไดอยางเหมาะสมและงดงาม
จัดวาเปนสิง่ ทีจ่ ะตองทำใหมากยิง่ ๆ ขึน้

(3) การเรียนรเู พือ่ การเปลีย่ นแปลง
(Learning for change)
การเรียนรเู พือ่ การเปลีย่ นแปลง เปนวิธหี นึง่ ทีม่ คี วามเปนกระบวนการ
บริหารจัดการแบบพลวัตรอยูในตนเอง ชุดประสบการณจากการเรียนรูที่เหมาะสม
จะสงผลตอการเกิดสิ่งใหมขึ้นในหลายมิติ นับแตดานการคิด การปฏิบัติ ทัศนคติ
อารมณและความรสู กึ รวมทัง้ สามารถกอใหเกิดการมีสว นรวมอันเกิดจากการจูงใจ
ตนเองและกำกับตนเองออกมาจากภาวะภายใน ทำใหกระบวนการปฏิบัติมีพลัง
ของการกระทำดวยจิตอาสา(Voluntary action) และการนำปฏิบตั อิ อกมาดวยตนเอง
(Self-directing and Self-determinated participation)
รูปแบบและกระบวนการทีเ่ หมาะสม อาจจะออกแบบและดำเนินการ
ใหแยบคายมากขึน้ บนกระบวนการและวิถปี ฏิบตั ทิ คี่ ยุ เคยดีแลวอยทู วั่ ไปเชน การจัด
กระบวนการศึกษาดูงาน การจัดทัศนศึกษา การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การจัดแสดง
ปาฐกถาและการบรรยายพิเศษ เปนตน
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การมีหลักคิดและเล็งเห็นนัยสำคัญตางๆของการบูรณาการการเผยแผ
ธรรมและทำกิจของสงฆ สกู ารสรางสุขภาวะชุมชน ดวยเครือขายความรวมมือทีด่ ขี อง
วัด พระ ชาวบาน และชุมชน รวมทัง้ การไดฝก ฝนและเรียนรภู าคปฏิบตั ทิ ดี่ ี จะทำให
พระนิสิต เครือขายพระสงค รวมทั้งวัดและเครือขายชุมชน สามารถนำเอาสิ่งที่
แพรหลายและมีอยูเปนตนทุนเดิมเหลานี้กลับมาพิจารณาใหมพรอมกับทำงาน
เชิงความคิด ออกแบบและสรางสรรคองคประกอบใหมๆใสเขาไปใหเหมาะสม ก็จะทำให
กระบวนการเรียนรเู พือ่ การเปลีย่ นแปลงนี้ มีความเปนการบริหารจัดการแบบพลวัตร
เพือ่ สรางสุขภาวะปญญาใหเกิดขึน้ ไดในตนเอง

(4) องคกรแหงการเรียนรู
(Learning organization)
องคกรแหงการเรียนรู จะมีเนือ้ หากิจกรรมและการดำเนินงาน ทีเ่ นน
กระบวนการวิเคราะห และนำเอาองคประกอบของการดำเนินการตางๆขององคกร
กลุมการรวมตัวบนพื้นฐานการทำงาน ตลอดจนชุมชนการรวมตัวรูปแบบตางๆ
มาพิจารณา เพือ่ เปนชองทางหนึง่ ของการผลิตความคิด สรางความรสู รางความเขาใจ
สรางขอมูล และพัฒนาทักษะ เพือ่ สนองตอบสภาพความจำเปนตางๆและนำตนเอง
เขาสกู ระบวนการเปลีย่ นแปลงไดอยางเหมาะสม
การออกแบบองคกรจัดการใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่เหมาะสม
และสอดคลองกับแนวดำเนินการอยางใหมของการสรางธรรมปญญา สำหรับพระนิสติ
เครือขายพระสงค รวมทัง้ วัดและเครือขายชุมชน ใหชมุ ชนมงุ สกู ารสรางสุขภาวะชุมชน
สามารถดำเนินการไดหลายแบบ อีกทัง้ มีเครือขายกระบวนกร (Process Facilitator)
หรือชุมชนปฏิบัติ (Community of Practice) เชื่อมโยงกลุมความหลากหลาย
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โดยมีการจำแนกและจัดกลุมหลากหลายใหเหมาะสมดวยเกณฑตางๆ เชน กลุม
พระนิสิตตามชั้นป กลุมพระนวกะ กลุมสามเณร กลุมชาวบาน แลวกำกับหรือ
จัดกระบวนการตางๆใหมกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรภู ายในกลมุ ซึง่ จะทำใหไดบรรยากาศ
และกระบวนการมีสว นรวมทีด่ ี
ขณะเดียวกัน ก็จดั ใหมเี วทีการแลกเปลีย่ นเรียนรรู ะดับความเชือ่ มโยง
พรอมกับจัดสภาพแวดลอมทางดานสื่อ ขอมูลขาวสาร สถานที่สรางสรรค และ
บรรยากาศชวนคิดชวนคุย ทำใหทั้งระบบองคกรและเครือขาย เปนองคกรแหง
การเรียนรู สามารถพลวัตรตนเองไดอยางยัง่ ยืน สอดคลองกลมกลืนกับพัฒนาการ
ของสังคมและสิ่งแวดลอมตางๆไดเปนอยางดีอยูตลอดเวลา ขั้นตอนดำเนินการ
สรางสุขภาวะชุมชนโดยการมีสว นรวมของวัดและชุมชน สรุปไดดงั นี้
1. การวิเคราะหและระบุจุดหมายของการผลิตความคิดและการบรรลุผล
การปฏิบตั ิ
2. จัดกลมุ ใหเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมและวัตถุประสงคการแกปญ
 หา
3. แจงภารกิจและแนวปฏิบตั กิ ารรวมกันของกลมุ กอนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
4. จัดทรัพยากรและปจจัยสนับสนุนทีเ่ หมาะสม
5. กำกับกระบวนการและการดูแลเงือ่ นไขแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการทำงาน
6. จัดเวทีและกระบวนการถอดบทเรียน แลกเปลีย่ นเรียนรู รวบรวมขอมูล
และวางแผนปอนกลับ
7. สรุปบทเรียน ศึกษาและใครครวญ เห็นความสำเร็จ เกิดปญญาปฏิบตั แิ ละได
กระบวนธรรมจากการปฏิบตั ิ
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กลมุ และองคกรการเรียนรู จะเปนวิธดี ำเนินการ ทีช่ ว ยใหการใชกจิ กรรม
การพัฒนาและการสรางกระบวนการมีสว นรวม ใหวดั กับชุมชนไดรว มกันสรางสุขภาวะ
ภายใตประเด็นตางๆ ของพื้นที่กระบวนการปฏิบัติศึกษาอยางเปนธรรมชาติ ทำให
ผคู นทุกฝายทีม่ สี ว นรวม ไดอยกู บั สภาพแวดลอมความเปนชุมชนและไดเขาถึงกระบวนธรรม
ทีแ่ ยบคายลึกซึง้ ไดปญ
 ญาปฏิบตั ิ สามารถพัฒนาชีวติ ใหเจริญงอกงามไปบนกิจกรรม
ปฏิบัติการตางๆ พรอมกับสามารถระดมการมีสวนรวมเพื่อแกปญหาและบรรลุผล
การสรางสุขภาวะชุมชนดังทีต่ อ งการรวมกัน

(5) การสือ่ สารและพัฒนาการเรียนรเู พือ่ การเปลีย่ นแปลง
(Communication and Learning for change)
การพัฒนาทักษะการสนทนาพูดคุยอยางมีความหมาย ทักษะการสดับฟง
และเรียนรอู ยางลึกซึง้ และเปนการสือ่ สารแบบสองทาง ผสมผสานทัง้ ผานสือ่ และ
แบบพบปะกัน (Integrated communication) สำหรับกลมุ พระนิสติ กลมุ พระนวกะ
กลมุ สามเณร กลมุ ชาวบานทำใหมคี วามสามารถริเริม่ และมีสว นรวมในการตัดสินใจ
ทางการปฏิบัติ จะเปนวิธีหนึ่งที่กอใหเกิดการไหลเวียนทางขอมูลขาวสาร การเกิด
ความรคู วามเขาใจทีส่ อดคลองกัน และการสะทอนสกู ารปฏิบตั ิ ในจังหวะทีป่ ระสานสอดคลอง
มีความหมายรวมกันตอการสรางสุขภาวะชุมชน
กระบวนการเพื่อการมีปฏิสัมพันธและการเปดรับอยางมีสวนรวม
เพือ่ สรางสุขภาวะทางปญญาของชุมชนนัน้ เปนวิธขี บั เคลือ่ นงานสาธารณะดวยการ
สรางการมีสว นรวมและบริหารจัดการใหผเู กีย่ วของเปนกลมุ ของชุมชนตางๆ สามารถ
ขามอุปสรรคปญหาอันเกิดจากความแตกตางหลากหลาย ทัง้ ในแงของสิง่ จูงใจและ
พืน้ ฐานประสบการณชวี ติ ของผคู น ไปสกู ารไดใชพลังการปฏิบตั ิและพลังความริเริม่
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สรางสรรค ตลอดจนความคาดหวังในการรวมสรางความเปนสวนรวมดวยตนเอง
ใหสานความเชือ่ มโยงสกู นั และกัน เปนปจจัยเกือ้ หนุนทีต่ า งก็สรางเสริมซึง่ กันและกัน
ใหเกิดสิง่ ทีพ่ งึ ประสงคตา งๆของชุมชน สามารถชวยกันทำและบรรลุผลอยางดีทสี่ ดุ ยิง่ ๆขึน้

การสือ่ สารและพัฒนาการเรียนรเู พือ่ การเปลีย่ นแปลง
มีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
1. สือ่ สารบอกกลาวหลากหลายชองทาง ผสมผสาน
2. รูปแบบและกระบวนการเชิงปฏิสัมพันธของการสื่อสาร ครอบคลุม
ความจำเปนหลายระดับ ทัง้ การสือ่ สารแบบทางเดียว การสือ่ สารแบบสองทาง
การสือ่ สารผานกิจกรรม การสือ่ สารเชิงปฏิสมั พันธ ทีม่ คี วามเขมขนและ
มีความเจาะจงหลากหลาย
3. การเปดรับและสือ่ สารเชิงปรึกษาหารือ จะทำใหเกิดกระบวนการถายทอด
สื่อสารบอกกลาวและสรางความคิด ความเขาใจรวมกันชุดใหมขึ้นมา
ใหทดั เทียมกับสภาพความไมแนนอน ความเปลีย่ นแปลง และภาวะความ
เลือ่ นไหลตางๆ ทัง้ ทีพ่ งึ ประสงคและอยนู อกเหนือความคาดหมาย
4. ออกแบบกระบวนการใหมอี งคประกอบสือ่ บุคคล และอิงอยกู บั ความเปน
ชุมชน
5. บูรณาการการบอกกลาวที่ทั่วถึงและครอบคลุมความหลากหลายของ
กลมุ ยอยตางๆ ในชุมชน
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6. ถายทอดสือ่ สาร แบงปน และสรางการแลกเปลีย่ นเรียนรกู บั ภายนอกกลมุ
และภายนอกชุมชน พรอมกับคัดสรรการเรียนรูโลกภายนอก ใหชุมชน
สามารถเทาทันการเปลีย่ นแปลงและเกิดความฉลาดรู ไดเพิม่ พูนอำนาจ
ทางขาวสารเพื่อการคิดและตัดสินใจ รวมทั้งเกิดทักษะชีวิต เพื่อนำการ
เปลี่ ย นแปลงและเข า สู ก ารเปลี่ ย นแปลงต า งๆ ได อ ย า งเหมาะสม
อยตู ลอดเวลา
ชุมชนตางๆ มักคุนเคยกับการสื่อสารแบบเชิงเดี่ยว ดวยขอมูลขาวสาร
ชุดเดียว และติดกรอบอางอิงแบบตางๆที่ตายตัว ทำใหเกิดแรงตานตอการสราง
สุขภาวะแบบมีชีวิต และเกิดภาวะกดดันไดงายจากแรงกระทบที่มาจากความ
เคลือ่ นไหวเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อยตู ลอดเวลาของโลกรอบขาง จึงมีความจำเปนที่
จะตองพัฒนาการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง ใหเกิดขึ้น
อยางบูรณาการไปบนกระบวนการสรางสุขภาวะชุมชน

1.2 การพัฒนาทีมและภาวะผนู ำกลมุ เพือ่ การบริหารจัดการแบบพลวัตร
Team and Collective Leadership Development for
Dynamic Development Management
ในภาพรวมและในเชิงการบรรลุผลเพือ่ กลมุ เปาหมายจำเพาะระยะใกลนนั้ เครือขาย
การทำงานในรูปแบบวัด-ชุมชน เปนฐาน ตองสามารถเห็นภาพโดยรวมเปนเบือ้ งตน
เสียกอนวา ความเปนชุมชนและสุขภาวะชุมชนนัน้ มีความเปนเครือ่ งมือ อุปกรณ และ
เทคนิควิธรี ะดมสรางความเปนสวนรวมดังทีพ่ งึ ประสงคใหเกิดขึน้ ในชุมชนระดับตางๆ
อยใู นตัวเอง (Community as a practical tool and instrument for achieving
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healthy and sustainability development goals) ซึง่ ในความเปนเครือ่ งมือและ
วิธรี ะดมสรางความเปนสวนรวมตางๆโดยความเปนชุมชน ทีจ่ ะสรางสุขภาวะชุมชนของ
ชุมชนนัน้ ๆจะตองสามารถระดมปจจัยการมีสว นรวมทีต่ อ งการไดหลายประการขึน้ มา
จากชุมชน และสวนใหญจะหาไมไดจากภายนอกหรืออาจจะไมสามารถทำใหมี
ความหมายไดเทากับการเกิดขึน้ มาจากชุมชนเอง ดังนี้
(1) การะดมพลังรวมคิด รวมทำ รวมผลิตความคิด รวมสะทอนความตองการ
และความจำเปน
(2) การระดมทักษะความรแู ละทักษะปญญาปฏิบตั ิ เพือ่ สรางความรแู ละ
ทรัพยากรขอมูล
(3) การระดมการปฏิบตั เิ พือ่ คิดวางแผนและจัดรูปแบบดำเนินการใหเหมาะสม
(4) การระดมทรัพยากร ทุนและงบประมาณ สิง่ ของเครือ่ งใช เครือ่ งมือ
เครือ่ งจักรกล
(5) การระดมแรงงาน กำลังคนเพือ่ การปฏิบตั ิ
(6) การระดมความรวมมือเพื่อปฏิบัติการและดำเนินการ มุงสูเปาหมาย
ทีต่ อ งการรวมกัน
(7) การระดมความสนใจ การรับรู เพือ่ เคลือ่ นไหวสภาพแวดลอม สือ่ สาร
พัฒนาการเรียนรู เคลื่อนไหวเชิงวัฒนธรรมปญญา และสราง
จิตวิญญาณความเปนสวนรวมรวมกันของชุมชน
(8) การระดมการปฏิบัติและสรางการมีสวนรวมเพื่อการประเมิน เรียนรู
และจัดการความเปลีย่ นแปลง
(9) การระดมสรางความสามารถเขาถึงผลของการพัฒนาและผลของ
การดำเนินการตางๆ
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กลาวไดวา ในชุมชนและการรวมตัวของกลุมคนบนความเปนสวนรวมและ
บนประเด็นขอผูกพันแบบตางๆของประชาชนทัง้ ในเมืองและชนบท รวมไปจนถึงชุมชน
และกลุมศรัทธาของวัด ศาสนสถาน ครู อาจารย และอุปปชฌาจารยตางๆ จะมี
ตนทุนศักยภาพ ทรัพยากร ความรแู ละภูมปิ ญ
 ญาปฏิบตั ิ รวมไปจนถึงวิทยาการและ
เทคโนโลยี ที่จะสามารถนำมาใชพัฒนาและสรรสรางสิ่งตางๆ เพื่อสรางสุขภาวะ
ชุมชนไดเปนอยางดี แตการทีจ่ ะเขาถึงและระดมสิง่ ตางๆมาใชดำเนินการใหบรรลุผล
ดังที่พึงประสงครวมกันไดนั้น เครื่องมือเชิงกระบวนการและวิธีบริหารจัดการ
แบบพลวัตรทีด่ ที สี่ ดุ อยางหนึง่ ก็คอื การสรางความเปนชุมชนและการสรางสุขภาวะ
ชุมชนนัน่ เอง
ในภาคปฏิ บั ติ ก ารและในการ
ดำเนินการเปนกิจกรรมยอยใหเหมาะสม
ตามชวงเวลาตางๆของกระบวนการเรียนรู
แกปญหาที่ตองการ ก็จะสามารถดำเนิน
กิจกรรมเพือ่ ใหวตั ถุประสงคนเี้ ปนกิจกรรม
ยอยๆ ใหเบ็ดเสร็จอยใู นตนเองเชน
เริม่ จากการประสานทีมสหวิทยาการมารวมแลกเปลีย่ น ถอดบทเรียนเปนชุด
ความรูมีทีมบริหารจัดการกระบวนการ ประสานหนวยงานสนับสนุนงบประมาณ
ประสานเตรียมทีมวิทยากร เตรียมขอมูลชุดความรู จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ
ทีมวิชาการการสรุปชุดความรู เตรียมการทดลองใช
ในระยะดำเนินการอืน่ รวมทัง้ ในขัน้ ดำเนินการอืน่ ๆ ทีห่ มุนเวียนเปนวงจรการ
ทำงานสืบเนื่องกัน การออกแบบกระบวนการและการดำเนินการในรายละเอียดก็
อาจจะแตกตางกันไป หลักคิด ทฤษฎีเบือ้ งหลัง และหลักดำเนินการทีส่ ำคัญตางๆ
จึงเปนระบบและวิธีคิดที่อยูภายใตการเลือกสรรกิจกรรมและรูปแบบการทำงานให
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สอดคลองกับวัตถุประสงคจำเพาะอยางตามขัน้ ดำเนินการตางๆของการทำงาน ดังนัน้
การพัฒนาเทคนิคและวิธที ำงานใหเหมาะสมกับความถนัดของผดู ำเนินการ พรอมๆ
กับการตองหมัน่ ศึกษาคนควาอยางรอบดาน สัง่ สมศิลปวิทยาและพัฒนาตนเองใหมี
ความเปนสหวิทยาการอยเู สมอ การหมัน่ สดับฟง อาน วิเคราะหวจิ ยั เรียนรสู งั คม
และใหเทาทันโลกความเปนจริง เจริญสติภาวนาและกระทำความคิดใหแยบคายเหลานี้
จึงเปนสิง่ ทีจ่ ะตองทำอยางเปนปรกติอยเู สมอ

1.3 การวิเคราะหจดั กลมุ ผนู ำวัด ชุมชน
การพัฒนาการเรียนรู เพือ่ สงเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาทางสงฆหรือ
มหาวิทยาลัยสงฆ ในการสรางศักยภาพและใหวธิ กี ารทำงานในแนวทางใหมๆใหเหมาะ
สมกับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมสมัยใหมแกพระสงฆ สามเณร และเครือขาย
ผศู รัทธา โดยกระบวนการวิเคราะหทนุ ศักยภาพของปจเจกและภาวะผนู ำเปนกลมุ ของ
กลมุ ประชาชน สามารถคิดออกแบบและสรางสรรควธิ จี ดั กระบวนการใหมคี วามเหมาะสม
ไปตามลักษณะของชุมชน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมในภาพรวม ความพรอมดานสือ่
และวัสดุอปุ กรณ ความพรอมของสถานทีแ่ ละบรรยากาศแวดลอม รวมทัง้ ความถนัด
และทักษะเฉพาะตนของผดู ำเนินการ โดยมงุ ใหสามารถเกิดผลทีส่ ำคัญ ดังนี้
(1) ระดมพลังความรใู นคน
เปนการจัดกระบวนการใหชาวบานและกลุมผูเกี่ยวของกับกิจกรรมที่
ดำเนินการทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน ไดรว มกันศึกษา รวบรวมขอมูล และนำสิง่ ตางๆทีม่ อี ยใู น
ผูคนมาประมวลเรื่องราวใหเห็นภาพเพื่อนอมใจไปสูการคิดริเริ่มจากสิ่งดีๆที่มีอยูใน
ผคู นของชุมชน เหมือนกับเปนการอานขอมูลและไดทบทวนวรรณกรรมอยางหนึง่ ให
รอบดานจากหนังสือทีม่ ชี วี ติ
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(2) เรียนรูสังคมมิติและจัดกลุมความหลากหลายตามตนทุนในคน
เปนการทำใหเห็นแนวในการจำแนกและจัดกลมุ การมีสว นรวมตางๆ ให
มีความพอเหมาะ สอดคลองกับตนทุนพืน้ ฐานจากผคู นทีม่ อี ยใู นชุมชน เชน กลมุ แกน
ทางดานภูมปิ ญ
 ญาของทองถิน่ กลมุ แกนทางดานสิง่ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน กลมุ แกนทางดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม กลมุ แกนทางดานสุขภาพ
กลมุ แกนทางดานเยาวชน กลมุ แกนทางดานโรงเรียนและสถานศึกษา เปนตน
(3) สรางชุมชนสือ่ สารและเครือขายประสานการมีสว นรวม
เปนการไดปรึกษาหารือ ชี้แจง และบอกกลาว กับกลุมผูอยูอาศัย
ในชุมชนในจำนวนทีจ่ ะสามารถปฏิสมั พันธและจัดกระบวนการพูดคุยไดอยางเหมาะสม
อยางคอยเปนคอยไป เพือ่ ใหเปนการสรางทีมดำเนินการอยางมีสว นรวมตอไป พรอมกับ
ไดสรางหนวยปฏิบัติการดานสื่อและการสื่อสาร คอยรวมกันถายทอดสื่อสารและ
ประมวลภาพการทำงานในจังหวะตางๆของชุมชน
(4) สรางทักษะแนวคิดและทักษะลงมือปฏิบตั ิ
เปนการไดเตรียมความพรอม สรางแนวปฏิบัติ และใหทักษะเพื่อ
การทำงานรวมกันของชาวบานและประชาชนทีเ่ ขามามีสว นรวม ใหการทำงานแกปญ
 หา
และปฏิบตั กิ ารสรางสุขภาวะชุมชนตางๆ เปนกระบวนการเรียนรู เกิดหัวขอการศึกษา
และไดกระบวนการเพือ่ เขาถึงธรรมปญญาทีด่ อี ยเู สมอ
การดำเนินการในภาคปฏิบัติจริง รูปแบบและวิธีปฏิบัติตางๆ ควรหลีกเลี่ยง
การใชความรูความจำและการถือเอาความงายและสะดวกสบายของตนเองโดย
ลดทอนความเปนจริงจากสถานการณรอบขางเขาสวู ธิ คี ดิ และวิธที ำแบบรวบรัดตายตัว
อีกทัง้ ตองพิจารณาใหเหมาะสม สอดคลองกับกาลเทศะ สถานที่ บุคคล ระยะการ
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ริเริม่ และระดับความพรอมตางๆของชุมชน วัด ตลอดจนเครือขายผเู กีย่ วของ มงุ บรรลุ
มรรคผลทางการปฏิบัติอยางคอยเปนคอยไป พัฒนาการเรียนรูและสรางสุขภาวะ
ปญญาทีแ่ ยบคาย ยกระดับความเขมขนลึกซึง้ ไปตามประสบการณของชุมชนและเครือขาย
หากยอนรอยเรียงภาพการเปลี่ยนแปลงการบริหารการพัฒนาคน ของการ
ศึกษาไทยเปนลำดับการเรียนรพู นื้ ฐานชีวติ ของสังคมไทยในอดีตเกิดจากบานคือคนใน
ครอบครัว ในชุมชน ทองถิน่ จากวัด คือพระสงฆ ๒ กลมุ นีเ้ ปนภูมปิ ญ
 ญาอาชีพ
ใหคดิ เปน ทำเปน แกปญ
 หาเปน อานออก เขียนได สรางมโนสำนึกความดีงาม จรรยา
มารยาท พัฒนาการเปนไปตามวัย สามารถอยูในสังคม และประกอบสัมมาชีพ
อยางเปนสุขยัง่ ยืน สืบทอดยาวนาน การศึกษายุคนัน้ จึงสอดคลองกับวิถชี วี ติ ของชุมชน
แตปจจุบันนี้โรงเรียนกลายเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาใหกับชุมชนแทนวัด
และบาน วัด - บานกลายเปนสถาบันการเรียนรทู ที่ ำหนาทีแ่ ตกตางจากทีเ่ คยเปน
จากเหตุผลดังกลาว ในการจัดกิจกรรมทดลองใชชดุ ความรใู นครัง้ นี้ เราใหความสำคัญ
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กับตนทุนเดิมของพืน้ ที่ กลมุ เปาหมายทีส่ ำคัญ ไดแก กลมุ พระนิสติ ทีป่ ฏิบตั ศิ าสนกิจ
ภายใตโครงการพัฒนาสังคมสุขภาวะ รวมกับชุมชนดำเนินโครงการ เพื่อเปนการ
เตรียมทีมในการขับเคลือ่ นโคงการดังกลาว เราจึงเลือกทีจ่ ะทดลองใชชดุ ความรโู ดย
เลือกทีจ่ ะจัดกิจกรรมกระบวนการตางๆภายในวัด ใหเมาะสมกับบริบทชุมชน และพืน้ ที่
ทีมตี น ทุนอยแู ลว ไมวา จะเปนเรือ่ ง ชุมชน วัด โรงเรียน วัฒนธรรม ผานกระบวนการ
เรียนรู ของกลมุ แกนนำทางดานภูมปิ ญ
 ญาของทองถิน่ สิง่ แวดลอมและทรัพยากร
ธรรมชาติของชุมชน การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ดานสุขภาพ และกลมุ แกนนำทาง
ดานโรงเรียนและสถานศึกษาโดยขอดีคอื พระนิสติ จะใหขอ เสนอแนะเชิงลึกในการจัด
กลมุ ผทู จี่ ะเขามามีสว นรวมในการจัดกิจกรรมทดลองหลักสูตรได ครบทัง้ ๓ สถาบัน
หลัก คือ บาน วัด โรงเรียน และรวมไปถึงทองถิน่ อีกดวย ซึง่ การพัฒนาชุมชนมีความ
หลากหลาย มีพลวัตและมีความเชื่อมโยงสัมพันธเปนสมดุลพอดีกับธรรมชาติ
การมีสายสัมพันธที่ดีจะเปนฐานของการพัฒนาสุขภาวะชุมชนแบบมีสวนรวมอยาง
ตอเนือ่ งและยัง่ ยืน เราจึงเลือกพืน้ ทีว่ ดั บวกโปง ต.บานน้ำชำ อ.สูงเมน จังหวัดแพร
ในการทดลองใชชดุ ความรนู ี้
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การศึกษาและกระบวนการเรียนรู
เพือ่ สรางทักษะเชิงกระบวนการเรียนรชู มุ ชน

การใชเครือ่ งมือศึกษาชุมชน 7 ชิน้ 7 มิติ
ของ... นายแพทย ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย
การจัดกระบวนการเพือ่ ศึกษาผลของการปฏิบตั ใิ นสวนทีเ่ ครือขายพระนิสติ
พระสงฆนกั พัฒนา สามเณร และเครือขายอุบาสก อุบาสิกา ไดรว มกันลงพืน้ ทีศ่ กึ ษา
ชุมชน โดยการเรียนรูและทดลองปฏิบัติการใชเครื่องมือ 7 ชิ้น ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย
นายแพทย ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย แลวนำขอมูลตลอดจนประสบการณ
รอบดานมาวิเคราะห วางแผน และออกแบบการดำเนินโครงการสรางสุขภาวะชุมชน
ดวยโครงการการจัดการขยะแบบยัง่ ยืน เหลานี้ ทำใหเห็นกระบวนการเตรียมพืน้ ฐาน
ทีพ่ อเหมาะเพือ่ การเขาสชู มุ ชนในแนวทางใหมๆ ของพระสงฆ และเห็นกระบวนการ
สรางทักษะการมีสว นรวมอยางใหมใหกบั ประชาชนและชุมชนผเู กีย่ วของ ใหเอือ้ เฟอ
เกือ้ หนุนตอการสรางสุขภาวะชุมชนในวิถพี ทุ ธธรรม โดยสามารถดำเนินการไดดงั นี้
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การใหชดุ ประสบการณและสถานการณการเรียนรู
เพือ่ สรางกระบวนการคิดและพัฒนาการเรียนรอู ยางบูรณาการ
การชมและศึกษาจากวีดทิ ศั นการใชเครือ่ งมือศึกษาชุมชน 7 ชิน้
โดยกระบวนการเรียนรใู หเรียนรผู า นกระบวนกลมุ ทีค่ ละทัง้ พระสงฆกบั ฆราวาส
เพื่อใหพระนิสิตรูและเขาใจเรื่องราวของชุมชนผานการเลาเรื่องไดฝกทักษะในการ
ลงมือทำเครือ่ งมือตางๆและใหแตละกลมุ นำเสนอ และวิทยากรเสนอแนะเพิม่ เติม
เครือ่ งมือศึกษาชุมชน 7 ชิน้ ประกอบดวยเครือ่ งมือการทำงานและเรียนรชู มุ ชน
ดังนี้
1. แผนทีเ่ ดินดิน
2. ผังเครือญาติ
3. โครงสรางองคกรชุมชน
4. ระบบสุขภาพชุมชน
5. ปฏิทนิ ชุมชน
6. ประวัตศิ าสตรชมุ ชน
7. ประวัตบิ คุ คลทีน่ า สนใจ
จากกิจกรรมนี้ทำใหเกิดการเรียนรูขามสถานภาพ ประวัติศาสตรและปฏิทิน
ชุมชนกอใหเกิดการตระหนักรแู ละไดทบทวนอดีต วิถชี วี ติ ชุมชนในอดีตผานการเรียนรู
จากการบอกเลา สรางความภาคภูมใิ จของคนในทองถิน่ ทีบ่ ง บอกถึงรากเหงาของบรรพชน
และการดำเนินชีวติ ผังเครือญาติสรางความภูมใิ จในสายเลือดของผถู กู คัดเลือกให
เลาและเห็นถึงการเจ็บปวยที่สืบทอดทางพันธุกรรมซึ่งมีหลายโรคที่ตองสรางความ
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เขาใจและเตรียมการรับกับการเกิดโรค
แผนที่เดินดินทำใหเห็นจุดเสี่ยงในพื้นที่
เห็นความเชือ่ มโยงดานสังคมและกายภาพ
การคนหาทุนทางสังคมและปญญาหาจาก
โครงสรางองคกรชุมชนเมื่อทุกกลุมนำมา
เชือ่ มโยงกันและวิเคราะหรว มกันแลวจะไดแนวทางมงุ สชู มุ ชนสุขภาวะ
ตอจากนั้นเสริมดวยการใชกุศโลบายอันเปนกลวิธีที่ใชไดดีกับคนในชุมชน
ใชวเิ คราะหการเขาหาคนในชุมชน โดยควรระวังไมทะเลาะหรือขัดแยงกัน ตองรจู กั การ
รอคอย และจับมือไปดวยกันผานกิจกรรมการกำมือ

กิจกรรมการกำมือ
จัดกระบวนการจับคูกัน โดยแยกพระสงฆและฆราวาส คนหนึ่งกำมือแนน
อีกคนเปนคนทีต่ อ งมาแกะมือออกจากกันใหได โดยไมจำกัดวิธกี ารการกำมือ หมายถึง
ความเชื่อมั่นวาตัวเองทำถูกตองทุกอยางแลว (ซึ่งอาจไมไดถูกตอง) จึงกำมือแนน
ไมเห็นดวยกับคนอืน่ สวนคนทีพ่ ยายามแกะมือออก หมายถึงคนทีพ่ ยายามเขามาคุย
มาเปลีย่ นความคิด

รวมกันถอดบทเรียนจากกิจกรรม
สือ่ จากวิธกี าร คือ การใชหลายวิธี ก็ยงั แกะไมออก หมายถึง การปลอยไปกอน
ไมอยากทะเลาะดวย การแกะออกขางเดียว หมายถึงครอบครัวเดียวกันคิดไมเหมือนกัน
การกำมือไมแนน แกะออก หมายถึงเอาไงเอากัน การใชกลวิธี ทำใหออ นแรง จัก๊ จี้
แกะออก หมายถึงใชกศุ โลบาย การมีกำลังใจ กายสู ไมยอม แกะไมออก หมายถึง
มีเหตุผลสวนตัว และการทมุ เทกาย ใจ ใชแรงสุดกำลัง แกะออก หมายถึง การใช
กำลังบังคับ โดยทีอ่ กี คนไมเต็มใจ
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สือ่ จากลักษณะขนาดคน คือ คนตัวใหญ แกะไมออก หมายถึงการมีอำนาจ
มีเงิน บารมี ความรสู งู และคนตัวเล็ก แกะไมออก หมายถึงไมรวย ความรไู มสงู
แตเชือ่ มัน่ ในตัวเองสูง
สือ่ จากความเชือ่ คือ เชือ่ มัน่ วาแข็งแรง แกะออก หมายถึงอยไู ดดว ยตัวเอง
และยายกำมือไมแนน ยอมใหหลานแกะออก หมายถึงสังคมยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
คนสูงอายุจะยอมใหลกู หลาน
จากกิจกรรมครัง้ นี้ พบวาในการจัดกระบวนการการเรียนรขู องพระนิสติ คัดเลือก
กลมุ เปาหมายทีเ่ ขารวมเรียนรทู มี่ คี วามหลากหลายของวัยสงผลตอการจัดกระบวนการ
เรียนรทู ตี่ อ งใชความสามารถของวิทยากรกระบวนการมาก

1.4 ปฏิทนิ และแผนทีช่ วี ติ ชุมชน
ปฏิทนิ และแผนทีว่ ถิ ชี วี ติ ชุมชน เปนเครือ่ งมือและวิธศี กึ ษาเรียนรรู ว มกันของ
พระนิสติ กับชุมชนซึง่ จะทำใหพระนิสติ และผทู ำงานกับชุมชนและผอู าศัยอยใู นชุมชนที่
ไดเขามามีสวนรวม ไดเห็นแบบแผนของการดำเนินชีวิต รวมทั้งเห็นขอบขาย
การกระจุ ก และการกระจายตั ว ของกิ จ กรรมชุ ม ชนที่ สำคั ญ ในช ว งเวลาต า งๆ
ตามประเด็นทีไ่ ดรว มกันหยิบยกขึน้ มาศึกษาและทำการสำรวจรวมกัน ทำใหสามารถ
สรางสรรคและจินตนาการตอเติม เสริมความเขมแข็งยั่งยืน รวมทั้งริเริ่มสิ่งตางๆ
บนรากฐานของวิถชี วี ติ และวิถวี ฒ
ั นธรรมในชุมชนเอง
การศึกษาและตรวจสอบจากการทดลองปฏิบตั ิ หลังไดพนื้ ทีแ่ ลว สิง่ ทีต่ อ งคำนึง
ถึงคือชวงเวลาในการจัดกระบวนการเรียนรู ดังนั้น ทีมผูจัดตองมีตัวแทนเขาไป
สรางสัมพันธภาพ กับชุมชน ศึกษาเรียนรู ขอมูลพื้นฐานหรือบริบทของชุมชน
ดานอาชีพ เศรษฐกิจ และทราบถึงปฏิทนิ หรือแผนทีช่ วี ติ ของชุมชนๆนัน้ ใหครอบคลุม
ในทุกดานคือดานเศรษฐกิจที่บงบอกถึงวิถีชีวิตการทำมาหาเลี้ยงชีพในแตละชวงวัน
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สัปดาห เดือน และป ดานสังคม และวัฒนธรรมทีจ่ ะบงบอกกิจกรรมตามความเชือ่
และประเพณีของชุมชนได จากการสอบถาม สัมภาษณแกนนำในชุมชน ตัวแทน
อาสาสมัครสาธารณสุข หรือจากเครื่องมือการทำปฏิทินชุมชนที่บางชุมชนมีไว
ในแตละโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหรือแตละศูนยสาธารณสุขมูลฐานใน
หมบู า นนำวางแผนกำหนดชวงเวลาเพือ่ ประสานในการจัดกิจกรรมแตในกระบวนเรียนรู
ครัง้ นีพ้ นื้ ทีท่ ที่ ดลองใชชดุ ความรนู ไี้ มมกี ารทำปฏิทนิ หรือแผนทีช่ วี ติ ของชุมชน มากอน
แตพระนิสติ บางรูปมีความรพู นื้ ฐานในการใชเครือ่ งมือดังกลาวจึงคละกลมุ พระนิสติ และ
ฆราวาสแลวจัดตัวแทนกลมุ นำเสนอและใหพระนิสติ ฆราวาสทีเ่ หลือนัง่ ฟงอยางตัง้ ใจ
แลวเปดโอกาสใหกลมุ สอบถามเสนอแนะเพิม่ เติมและทีมวิทยากรเพิม่ เติมเสนอให

1.5 การระดมทรัพยากร และทุนทางปญญา วัด -ชุมชน
การระดมทรัพยากร หลักในการใชทรัพยากรยึดหลักธรรมชาติ เชน ในเรือ่ ง
ของคนหากเรารธู รรมชาติของมนุษย เราก็จะบริหารทรัพยากรมนุษยไดเปนอยางดีและ
มีประสิทธิภาพ โดยทัว่ ไปมนุษยทกุ คน มีความตองการและมีเปาหมายชีวติ ทีแ่ ตกตางกัน
บางคนอาจมีเปาหมายชีวิตอยูท่ีความร่ำรวยมีทรัพยสินมากมาย บางคนอาจมี
เปาหมายชีวติ อยทู กี่ ารมีชอื่ เสียง มีเกียรติประวัตเิ ปนทีย่ อมรับของสังคม บางคนอาจ
ตองการใชชีวิตที่มีโอกาสคนหาสิ่งใหมๆ อยูเสมอ หรือบางคนอาจตองการใชชีวิต
อยางสมถะ เหลานี้ลวนเปนความ
แตกต า งของแต ล ะป จ เจกบุ ค คล
แตอยางไรก็ตามจุดหมายปลายทาง
ของแตละคนก็ไมแตกตางกันมากนัก
นัน่ ก็คอื ความสุขและการมีคณ
ุ ภาพ
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ชีวิตที่ดี หรืออาจเรียกวาการมีสุขภาวะที่ดี หากเขาพบวาสิ่งที่เราบริหารจัดการเปน
เสนทางเดียวกับสิ่งที่จะนำพาเขาไปสูความตองการและเปาหมายชีวิตนั้น ทุกสิ่ง
ทุกอยางก็เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ ดวย "ใจ" ทีเ่ ต็มเปย มดวยพลัง"ประกอบกับการ
ไดรบั ความรวมมือทีด่ จี ากผทู เี่ ขารวมเวทีอกี ดวยสำหรับเรือ่ งของการทำงาน เรามีความ
เชือ่ วาคนสวนใหญมคี วามสุขใจหรือความสะดวกใจทีจ่ ะทำสิง่ หนึง่ สิง่ ใดมากนอยไมเทากัน
เราเรียกขอบเขตความสะดวกใจนั้นวา "Comfort Zone" เมื่อเราเขาใจจุดนี้แลว
เราก็จะสราง"Comfort Zone" ทีใ่ หญขนึ้ เรือ่ ยๆ เพือ่ กอใหเกิดแรงจูงใจ ใหผเู ขารวม
เวทีมคี วามกลา กลาทีจ่ ะเรียนรู กลาคิด กลานำเสนอ กลาทำ และกลารับผิดชอบ
และดานกระบวนกรก็มีความจำเปนที่จะตองใชความรูที่ผสมผสานกันหลายแขนง
(Multidisciplinary Knowledge) โดยไดนำเอาความรคู วามสามารถของกระบวนกร
แตละคนมาเกือ้ กูลกันจะเกิดพลังขึน้ อยางมาก ดังนัน้ จึงจำเปนทีจ่ ะตองมีการสงเสริม
การทำงานเปนทีม โดยมี "งาน" เปนตัวสานใจแลวขยายขอบขายการสานใจให
กวางขวางยิง่ ขึน้ การทำงานเปนทีมและการทำกิจกรรมรวมกันยังชวยสงเสริมใหเกิด
การเขาใจและการจูงใจเปนลูกโซตอ เนือ่ งกันไปกับคนอืน่ ๆ อีกดวย
รูปแบบการจัดเวทีเราจัดเวทีชดุ ความรแู บบมีชวี ติ มีการปรับเปลีย่ นกลวิธแี ละ
รูปแบบใหสอดคลองและตอบสนองตอสิง่ แวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และแนนอนวา
ในทุกชวงเวลาที่ผานไปจะมีอุปสรรคอยูบาง แตสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวใหทุกคนในทีม
รวมแรงรวมใจในการฝาฟนอุปสรรค
เหล า นั้ น ไปได นั่ น คื อ ความเป น
ที ม งานสำหรั บ การจั ด กิ จ กรรมนี้
ดานงบประมาณไดรบั สนับสนุนจาก
สำนักงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
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ซึ่งไดดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งหมด 3 เวที ประกอบดวยเวทียกรางพัฒนาชุด
ความรู, เวทีทดลองใชชุดความรูและเวทีวิพากยชุดความรูสูนโยบายสาธารณะผาน
พระนิสติ พระสงฆนกั พัฒนาและภาคีเครือขาย เพือ่ สรางสังคมสุขภาวะ
ทุนทางปญญา วัด -ชุมชน
ทุนทางปญญา (Intellectual Capital) เปนการเรียนรรู ว มกันในการปฏิบตั ิ
ระหวางวัด-ชุมชน (คำวาชุมชนหมายถึงบานและโรงเรียน) และนำเอาความรทู มี่ ี
อยใู นชุมชน และความรจู ากภายนอกชุมชน มาสังเคราะหเปนปญญาและการจัดการ
เพือ่ ใหการอยรู ว มกันระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ และระหวางชุมชนกับภายนอก
ชุมชน เปนไปอยางรักษาความสมดุลไวได
แตปจจุบันปญหาของชุมชน คือขาดการ
เรียนรเู พือ่ คนหาทุนเหลานี้ ถูกครอบงำดวย
"ทุน" จากภายนอก ซึ่งก็ไดมาไมคอยขาด
จนทำใหชาวบานคุนเคยกับการรับความ
ชวยเหลือ ทำใหชว ยตัวเองไมได พึง่ ตนเอง
ไมได ไมไดพฒ
ั นาศักยภาพของตนเอง เพราะไมรวู า ตนเองมี "ศักยภาพ" อันยิง่ ใหญ
ที่รอการพัฒนา อยูเหมือนหญาถูกกะลาครอบ ไมเคยโดนแดด จึงซีดและไมโต
เมือ่ เรานำชุดความรไู ปทดลองใชในชุมชนทีม่ คี วามพรอมและเปดใจยอมรับสิง่ ใหมๆ
ควบคไู ปกับการเปลีย่ นแปลง จนกอใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรไู มใชเพียงแคการมี
สภาพแวดลอมทีด่ ใี นชุมชนเทานัน้ แตเปนการเพิม่ คุณคาของชุมชนนัน้ ใหเกิดชุมชนที่
เปนสุขหรือเกิดสุขภาวะในชุมชนอยางยัง่ ยืนดวยกระบวนการเรียนรรู ว มกันและปฏิบตั ิ
รวมกันของคนในชุมชน
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1.6 การจัดการเวทีเรียนรทู สี่ ปั ปายะตอการเรียนรู
รวมกันของวัดและชุมชน
ชุดความรขู องพระนิสติ นีไ้ ดจดั เวทีการเรียนรทู ที่ ำใหเกิดสัปปายะทีค่ รอบคลุม
ความสบายทัง้ 7อยางเพือ่ เกือ้ กูลตอการเรียนรขู องวัดและชุมชนใหไดเกิดผลทีด่ คี อื
1. สบายการอยู (อาวาสสัปปายะ) คือ ทีอ่ ยเู หมาะสม ไมพลุกพลานจอแจ
เกินไปโดยจัดสถานทีใ่ นการเรียนรใู นศาลาอเนกประสงคของวัดซึง่ อยดู า นในสุดบริเวณ
วัดบางชวงปรับเปลี่ยนไปกิจกรรมการนำเสนอขอมูลไปในโบสถเพื่อใหเหมาะสมกับ
ชวงเวลาทีเ่ ปนวันพระและมีชาวบานจำนวนมาก มาประกอบพิธที างศาสนาและมีการ
ออกบิณฑบาตในชวงเชาเพือ่ ออกสำรวจ พบปะชาวบาน เพิม่ ขอมูลและทวนสอบแผนที่
เดินดิน
2. สบายการไป (โคจรสัปปายะ) คือแหลงการกิน การเดินทางสถานทีส่ ำคัญ
ตาง ๆ มีระยะพอเหมาะ ไมไกลเกินไปนัก เดินทางไดงา ย ในการจัดกิจกรรมมีแหลง
การกินสะดวกสบาย มีตลาดอยูตรงขาม มีการจำหนายทั้งเชาและเย็นและการ
เดินทางทีม่ ถี นนเขาถึงสถานทีส่ ำคัญตางๆใกลแหลงชุมชน
3. สบายพูดคุย (ภัสสสัปปายะ) คือการพูดคุยทีเ่ หมาะสมในหมคู นดี ไมพดู มาก
หรือนอยเกินไปในการจัดกิจกรรมมีการกำหนดกติกาการพูดคุยในแตละชวงกำหนด
ใหฟง อยางลึกซึง้ หลังกิจกรรมมีการ
เปดโอกาสใหพดู แสดงความคิดเห็น
ยกมือพูดและดูวดี ทิ ศั น
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วิดีทัศนผลึกแกว งานวิจัยของ ดร.มาซารุ อิโมโตะ เพื่อสังเกตการ
เปลีย่ นแปลงของผลึกน้ำแข็งจากโครงสรางปกติรปู 6 เหลีย่ ม โดยการสรางตัวแปร
ตางๆกันทดลองซ้ำหลายๆครัง้ และสังเกตรูปรางของผลึกน้ำทีเ่ ปลีย่ นไปผานกลองที่
มีกำลังขยาย เรียกวา message from water ซึง่ แสดงการเชือ่ มโยงกันกับรางกาย
เนือ่ งจากมีน้ำเปนสวนประกอบในรางกาย
ถึง70%ศึกษาความรูเกี่ยวกับการกอตัว
ของผลึกน้ำ เปรียบเทียบกับการเปดเพลง
ที่มีความรุนแรงผลึกน้ำที่ไดออกมาอาจ
จะไมสวยงามเทาไหร เมื่อเทียบกับการ
เปดเพลงทีม่ คี วามนมุ นวล ผลทีไ่ ดออกมา
จะไดผลึกน้ำมีการเรียงตัวอยางเปนระเบียบและสวยงามมากกวา ซึง่ สามารถทีจ่ ะ
เปรียบเทียบไดถงึ จิตใจของมนุษยลว นแลวแตมผี ลตอจิตใจและการดำรงชีวติ
การถอดบทเรียน : คำพูด ตัวอักษร เสียงเพลง ภาพ มีผลตอการ
เรียงตัวของผลึกน้ำ โดยเสียงเพลงดุดัน คำพูดเชิงลบตางๆ ทำใหการเรียงตัวของ
ผลึกน้ำไมสวยงาม แตถา เปนเพลงชาฟงสบาย คำทีม่ คี วามหมายดีๆ บทสวดมนต
จะทำใหการเรียงตัวของผลึกน้ำสวยงาม เปนตน
4. สบายคบคน (ปุคคลสัปปายะ) คือคบหาบุคคลทีถ่ กู กันเหมาะสมกันพากันไป
ในทางทีด่ มี ผี รู เู ปนทีป่ รึกษา มีมติ รแททจี่ ริงใจในกิจกรรมนีบ้ คุ คลทีเ่ ขารวมไดรบั การ
เชิญชวนจากคณะพระนิสติ และมีบทบาทความชำนาญเชีย่ วชาญทีแ่ ตกตางกัน
5. สบายการกิน (โภชนสัปปายะ) คือรับประทานอาหารทีเ่ หมาะสมตอสุขภาพ
เพศวัยอยางไมยากและไมเปนโทษตอรางกายโดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะมีกลุม
แมบา นในชุมชนมาจุดเตรียมอาหารแบบพืน้ บาน ใหรบั ประทานตลอดกิจกรรมครบทุกมือ้
ภาชนะทีใ่ ชไมมกี ารใชโฟมและพลาสติก
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6. สบายอากาศ (อุตสุ ปั ปายะ) คือ ดินฟาอากาศธรรมชาติแวดลอมทีเ่ หมาะสม
ไมหนาวเกินไป ไมรอ นเกินไป น้ำไมทว ม ไมมภี ยั ธรรมชาติในการจัดกิจกรรมครัง้ นี้
จัดในศาลาอเนกประสงคของวัดและเปนชวงฤดูฝนจึงอากาศอบอาวเปนบางเวลา
7. สบายทาทาง (อิริยาปถสัปปายะ) คือการอยูในอิริยาบถที่เหมาะสมกับ
เหตุการณเคลือ่ นไหวไดสะดวก อิสระ วางตนไดเหมาะกับกาลเทศะในการจัดการเรียนรู
ครัง้ นีก้ จิ กรรมจึงมีทงั้ การนัง่ กับพืน้ นัง่ บนเกาอี้ รูปแบบการนัง่ แบบชัน้ เรียน จับคู
สนทนา แบงกลมุ การเดินและออกไปนำเสนอ

2. บูรณาการการปฏิบตั เิ รียนรสู ามมิตอิ ยางมีสว นรวม
หลักคิดในการออกแบบกระบวนการเรียนรใู หครอบคลุมวงจรปฏิบตั กิ ารหลายมิติ
หลายขอบเขต และสืบเนือ่ งกันเปนวงจร ตางสงเสริมเกือ้ หนุนและเปนปจจัยกอให
เกิดพัฒนาการตางๆดังทีพ่ งึ ประสงคหลายดาน ตองมงุ สะทอนแนวคิดหลักทีม่ งุ ใหการ
ทำงานและการดำเนินชีวิตเปนการศึกษาและเขาถึงการปฏิบัติธรรมไปดวยอยาง
บูรณาการและเปนองครวม กระบวนการตางๆ จึงตองมีความครอบคลุมหลักสำคัญ
ใน 3 องคประกอบของปญญาปฏิบตั ิ อันไดแก หลักวาดวยปริยตั ิ หรือการมีหลักวิชา
หลักทฤษฎี ปฏิบตั ิ หรือการ ทีต่ อ งมีการแปรไปสกู ารปฏิบตั แิ ละตรวจสอบความเปนจริง
ดวยการปฏิบตั ิ ทำการงานและดำเนินชีวติ ปฏิเวท หรือการมงุ มรรคของการปฏิบตั ิ
ในระดับตางๆ นับแตการประเมินและตรวจสอบอยางงายเพื่อไดเห็นและรับรูในเชิง
ขอมูลสารสนเทศ ไปจนถึงการพากเพียรมงุ มัน่ ใหเขาถึงความหมายและคุณคาทีแ่ ทจริง
ของกระบวนการปฏิบัติ ดวยวงจรดำเนินการในระดับที่แตกตางกันไปตามสภาพ
ความเปนจริงของชุมชนและกลุมผูเกี่ยวของ ซึ่งในเบื้องตน ควรออกแบบและจัด
กระบวนการปฏิบตั ศิ กึ ษา ใหครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
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2.1 ปฏิบตั เิ รียนรพู ทุ ธธรรมศึกษา
การปฏิบตั ศิ กึ ษาและทำใหเปนการเรียนรพู ทุ ธธรรมศึกษา ในรูปแบบที่
สามารถบูรณาการเขาสกู จิ กรรมชีวติ และผสานกลมกลืนอยกู บั วิถชี มุ ชนนัน้ อาจจะมี
ความแตกตางจากวิธีแสดงธรรมและสาธยายธรรมบนกิจกรรมที่อยูในวัดและอยูใน
วงจรการปฏิบัติกิจตามประเพณีการทำบุญ เชน การแสดงธรรมในวันธรรมสวนะ
การแสดงธรรมและสาธยายธรรมในงานมงคลและอวมงคลตางๆ อีกทัง้ จำเปนตอง
ศึกษา คิดวิเคราะห ติดตามเรียนรสู งิ่ ตางๆ บนความเปนจริงรอบตัว รวมทัง้ ตองมีความ
สามารถวิเคราะหกจิ กรรมและปรากฏการณตา งๆ ใหเปนหนวยประกอบการพิจารณา
กระบวนธรรมปญญา
การแสดงธรรมเทศนาและการสาธยายธรรมนัน้ หากพิจารณาในแงของ
การถายทอดความรคู วามเขาใจในหลักธรรม ก็จดั วาเปนการถายทอดสือ่ สารทางเดียว
และเนนการสาธยายตามเนื้อหาที่เตรียมการไวดีแลวใหครบถวนสมบูรณพรอม
(One-way learning communication) หรือเปนการจัดกระบวนการโดยอิงเนือ้ หา
เปนหลัก (Knowledge information center) ผเู รียนทีอ่ ยใู นโครงสรางสถานการณ
ของการเรียนรใู นรูปแบบนี้ จะอยใู นฐานะของผตู งั้ รับ (Passive Learner) ซึง่ ก็จะมี
ความเหมาะสมในบางสถานการณ
แตบนกระบวนการปฏิบตั แิ ละในทามกลางสถานการณจริงของการดำเนิน
ชีวติ ตลอดจนในสถานการณของการใชกระบวนการแกปญ
 หาและการทำงานสรางสุข
ภาวะชุมชนตางๆ เปนสือ่ นำเขาสกู ารเรียนรทู ลี่ กึ ซึง้ รูปแบบการแสดงธรรมเทศนา และ
การสาธยายธรรม จะตองออกแบบกระบวนการและจัดองคประกอบดานจังหวะให
เหมาะสมรวมทัง้ อาจจะตองออกแบบใหอยใู นรูปแบบอืน่ ทีม่ คี วามเหมาะสม งดงาม
และดีงาม เอื้อตอการที่พระสงฆและสามเณรจะสามารถริเริ่มและปฏิบัติได เชน
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อาจจะจัดใหอยใู นรูปของการนัง่ ลอมวงพูดคุยสนทนา การนัง่ ลอมวงกินขาวและจับเขา
คุยกัน การนัง่ ผอนคลาย สนทนา แลกเปลีย่ นเรียนรู แบงปนภาวการณรู แบงปน
ความบันดาลใจ แบงปนการใครครวญศึกษาหัวขอธรรมและบทเรียนจากประสบการณ
ในชีวติ การงาน เหลานีเ้ ปนตน
วงจรดังกลาวนี้ สามารถออกแบบใหดำเนินการเชือ่ มตอตนทุนเดิมของชีวติ
กอนทีจ่ ะเริม่ ทำงาน แกปญ
 หาและทำกิจกรรมตางๆ และหลังเสร็จสิน้ กิจกรรมและหลัง
กระบวนการในขัน้ ตอนยอยตางๆ
กระบวนการเชือ่ มตอประสบการณเดิมกอนเริม่ ทำงานลำดับตอไป สามารถ
ดำเนินการไดหลายแบบ ตามเงือ่ นไขความพรอมโดยนำเอาเทคนิคและวิธกี ารตางๆ
ทีแ่ พรหลายอยทู วั่ ไปมาคิดสรางสรรคและออกแบบใหมใหเปนนวัตกรรมเชิงกระบวน
การภายใตแนวคิดและวัตถุประสงคเฉพาะของชุมชนและของผดู ำเนินการเองเชน
• การถอดบทเรี ย นและประมวลต น ทุ น ศั ก ยภาพของชุ ม ชน และกลุ ม
ผู เ กี่ ย วข อ งทางการปฏิ บั ติ (Searching Common Ground and
Potential Analysis -SCG-PA)
• การทบททวนกอนปฏิบตั กิ าร (Before Action Review-BAR)
• การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและเตรียมความพรอม (Orientation Workshop -OW)
การดำเนินการหลังเสร็จสิน้ กิจกรรมและหลังกระบวนการในขัน้ ตอนยอย
ตางๆ สามารถคิดสรางสรรคและออกแบบกระบวนการตางๆ ใหมีความ
เหมาะสมกับความตองการไดหลายแบบ เชน
• การสรุปบทเรียนและสังเคราะหสูแผนดำเนินการตอเนื่องสูอนาคต
(Synthesis Learning and Re-entry Planning-SL-ReP)
• การถอดบทเรียนหลังกระบวนการปฏิบตั ิ (After Action Review-AAR)
• การประมวลประเด็นและอภิปรายแลกเปลีย่ นเรียนรู
(Experiences-Case Discussion)
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ในเชิงเทคนิคนัน้ กิจกรรมตางๆ อาจจะเหมือนหรือคลายกันได แตแนวคิด
หลักปฏิบัติ การใหความหมาย และการออกแบบความมีนัยสำคัญตางๆ อาจจะ
ไมเหมือนกัน และสอดคลองกับความจำเปนตางๆ กัน ดังนัน้ ในทุกกิจกรรมมีความ
จำเปนตองพัฒนาแนวคิดไวกำกับใหชดั เจน มีความลึกซึง้ แยบคาย ดำเนินการใหบรรลุผล
ในการระดมสรางสุขภาวะชุมชน พรอมกับสามารถบูรณาการกระบวนการเรียนรู
3 องคประกอบดังกลาวมาในขางตนไดอยางครบถวน

2.2 การเรียนรสู ขุ ภาวะนิเวศสังคม สิง่ แวดลอมวัฒนธรรม
พัฒนาการเรียนรสู ขุ ภาวะนิเวศสังคมทีม่ คี วามเชือ่ มโยงและเปนปจจัย
เกือ้ หนุนกระบวนธรรมปญญา ซึง่ สวนหนึง่ อาจจะสามารถเขาถึงไดผา นการใชเครือ่ งมือ
7 ชิน้ ของ ดร.นายแพทยโกมาตร จึงเสถียรทรัพย และเครือ่ งมืออืน่ ๆแตบางสวนที่
มีลักษณะจำเพาะตามหลักพุทธธรรมและหลักพระธรรมวินัย ก็จำเปนที่จะตอง
พัฒนาการคิดสรางสรรคและเพิ่มมิติการเรียนรู รวมทั้งคิดเครื่องมือและนวัตกรรม
เชิงกระบวนการตางๆขึน้ มาใชเองใหเหมาะสม เชน การศึกษาแหลงการเรียนรใู นชุมชน
ทีเ่ อตอการพัฒนาศาสนธรรมและเอือ้ ตอบทบาทการทำงานของพระสงฆและสามเณร
การศึกษาความมัง่ คัง่ การกระจุกและกระจายตัวในชุมชน ของแหลงสรางความสงบ
วิเวก สือ่ พิพธิ ภัณฑ และแหลงการเรียนรู ทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนาจิตใจในชุมชน กิจกรรม
ศิลปะและวัฒนธรรม ทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนาชีวติ เหลานีเ้ ปนตน
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2.3 การเรียนรู และการสรางความฉลาดรจู ากวิถชี วี ติ ชุมชน
ในชุมชนและทองถิน่ ตางๆ อาจจะมีปญ
 ญาปฏิบตั แิ ละมีความฉลาดรตู อ
การปฏิบตั ศิ กึ ษาและสามารถเขาถึงกระบวนธรรมปญญาทีล่ กึ ซึง้ ดวยวิธกี ารทีแ่ ตกตาง
หลากหลาย กระบวนการดังกลาวเปนองคประกอบพื้นฐานของความฉลาดรูธรรม
ปญญาและสุขภาวะชุมชน ซึ่งจะทำใหตองคิดและออกแบบกระบวนการเรียนรูและ
สรางปฏิบตั กิ ารตางๆรวมกันในแนวทางทีห่ ลากหลาย ยืดหยนุ ไปตามสภาพความเปนจริง
เชน ชุมชนทองถิ่นบางแหงอาจจะมีพิพิธภัณฑในวัดและในชุมชน ที่ดำเนินการใน
เนือ้ หาสอดคลองกับการพัฒนาการเรียนรใู หเชือ่ มโยงกับธรรมปญญาไดแตกตางกัน
บางชุมชนอาจจะมีสื่อและการวัฒนธรรมการอานดี บางชุมชนอาจจะชอบสดับฟง
การแสดงธรรมเทศนาในทุกงานของชุมชน บางชุมชนอาจจะมีทุนทางศิลปะและ
วัฒนธรรมเปนสือ่ มหรสพทางวิญญาณ บางชุมชนอาจจะมีศลิ ปะและการละครชุมชน
สรางปญญาและความฉลาดรใู หเปนทีน่ ยิ มแพรหลาย เหลานีเ้ ปนตน

2.4 การออกแบบและจัดสถานการณเรียนรรู ว มกันในชุมชน
ของวัดและชุมชน
การออกแบบและจัดสถานการณเรียนรู เพือ่ ใหครอบคลุมองคประกอบ
การเรียนรูอยางบูรณาการ 3 ดาน จำเปนตองออกแบบใหมีกิจกรรมปฏิบัติ ทั้งใน
ลักษณะเบ็ดเสร็จอยบู นหนวยกิจกรรมแยกยอยเล็กๆ และออกแบบใหเปนโครงงาน
รวมไปจนถึงออกแบบใหครอมลงไปบนวิถชี วี ติ ของชุมชนและวัด
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นอกจากนี้ เมือ่ เกิดพัฒนาการถึงขัน้ มีความพรอมในทางการจัดการมากยิง่ ๆ
ขึ้นแลว การออกแบบและจัดสถานการณการเรียนรูของวัดกับชุมชน ก็อาจจะ
ยกระดับสูกระบวนการเรียนรูเพื่อรวมกันสรางสุขภาวะชุมชนในรูปแบบที่ดำเนินการ
อยางเปนระบบและสงผลดีสอดคลองกับความจำเปนที่จะตองสามารถดำเนินการ
ไดดว ยวัดและชุมชน เชน การเกิดกระบวนการเรียนรเู พือ่ ดำเนินการระบบดูแลชุมชน
ผูสูงวัยและภิกษุอาพาธแบบตางๆ การสรางสิ่งแวดลอมในบานและชุมชนใหมี
ความนาอยู มีความสงบสุข การสรางพืน้ ทีค่ วามสรางสรรคและพืน้ ทีเ่ พือ่ สรางสุขภาวะ
เหลานีเ้ ปนตน

3. การสรางสุขภาวะปญญาชุมชนบูรณาการของวัดและชุมชน
เครือ่ งมือพัฒนาการเรียนรู ประเมินผลแบบเสริมพลัง และสรางการเรียนรเู พือ่
จัดการความเปลีย่ นแปลงและยกระดับการดำเนินการตางๆอยางคอยเปนคอยไปตาม
ความพรอมของชุมชนและเครือขายพระสงฆ เปนเครือ่ งมือบริหารจัดการเครือขายการ
เรียนรูที่มีความสำคัญมาก และอาจจะเปนกิจกรรมที่กระจายเปนหนวยดำเนินการ
ยอยๆ แตดำเนินการใหเปนสวนหนึง่ ของวงจรปฏิบตั ิ โดยเนนใหเกิดองคประกอบดาน
การสรางความรแู ละสรางปญญาปฏิบตั ขิ องชุมชนไปดวย ดังนี้
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3.1 การคิดสรางสรรคและการวางแผนปฏิบตั เิ รียนรสู ขุ ภาวะพุทธธรรม
ศึกษาชุมชน
3.2 การบริหารจัดการอยางมีสวนรวม
3.3 การถอดบทเรียนและสือ่ สารนำการจัดการการมีสว นรวมวัด ชุมชน
3.4 การบันทึก รายงาน และการขับเคลือ่ นนโยบายสุขภาวะวัด ชุมชน
3.5 การกำกับติดตาม สนับสนุน และเยีย่ มชมแบบเสริมพลัง
ในระยะแรก ควรออกแบบใหเปนการเรียนรเู พือ่ เขาสกู ารริเริม่ ใหเหมาะสมกับ
เงือ่ นไขของชุมชน รวมทัง้ กลมุ พระสงฆและกลมุ สามเณรผดู ำเนินการ พรอมกับสราง
วงจรถอดบทเรียนและประเมินเพือ่ พัฒนาการดำเนินการ (Participatory Formative
Evaluation and Research) กระทั่งสามารถดำเนินการจนไดผลซึ่งจะสามารถ
พัฒนาการไปสกู ระบวนการวิจยั พัฒนารูปแบบ และสรางองคความรสู ำหรับนวัตกรรม
ใหมๆทีเ่ กิดขึน้

4. การสรางความรูเพิ่มพูนปญญาสุขภาวะชุมชน
การวิจยั และพัฒนารูปแบบเมือ่ ดำเนินการและเกิดพัฒนาการตางๆ ขึน้ ในระดับ
ทีส่ ามารถสังเกตได กิจกรรมและกระบวนการเรียนรตู า งๆ ก็จะสามารถออกแบบและ
ดำเนินการมิตกิ ารวิจยั เพือ่ พัฒนารูปแบบและสรางองคความรตู า งๆ ใหเกิดขึน้ อยาง
หลากหลายไปดวย โดยเนนการวิจยั เปนชุมชน วิจยั เปนกลมุ กอน หรือวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การอย า งมี ส ว นร ว ม โดยเรี ย นรู แ ละ
ตั้ ง โจทย ก ารวิ จั ย ไปบนพั ฒ นาการและ
ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตางๆของ
ชุมชน ซึ่งกลุมปฏิบัติการ รวมทั้งกลุม
บริ ห ารจั ด การแบบพลวัตร ตลอดจน
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ประชาชนและชุมชนปฏิบตั ผิ มู สี ว นรวมตางๆ
นับแตระยะริเริม่ ก็จะสามารถยกระดับการ
ปฏิ บั ติ แ ละเรี ย นรู สู ก ารเป น นั ก วิ จั ย ของ
ชาวบ า น และเป น แหล ง ข อ มู ล เพื่ อ
สังเคราะหบทเรียนเปนปญญาปฏิบตั ิ และ
องคความรตู า งๆ ไดเปนอยางดีทสี่ ดุ ไปดวย

5. การพัฒนาการสือ่ สารและการเรียนรอู ยางบูรณาการเพือ่ สุข
ภาวะวัดและชุมชน
5.1 การจัดมหรสพสุนทรียปญญา สือ่ สาร ขยายผล สุขภาวะวัด ชุมชน
การจัดกิจกรรมรืน่ เริงและการจัดมหรสพ เปนเครือ่ งมือเพือ่ การทำงาน
สรางสุขภาวะชุมชนรวมกันของวัดและชุมชนไดเปนอยางดี สามารถออกแบบใหเปน
สวนหนึง่ ของกิจกรรมยอยตางๆ เพือ่ ใหมบี ทบาท ตอการสรางความรืน่ รมยเบิกบานใจ
และเปนการพัฒนาการสื่อสารทางศิลปะและวัฒนธรรม ใหมีความสื่อสะทอนและ
เชือ่ มโยงกับวิถชี วี ติ ชุมชนและวัดอยเู สมอ รวมทัง้ ออกแบบใหเปนกิจกรรมสรางการ
มีสว นรวม สำหรับเด็กและเยาวชน และประชาชนทัว่ ไป นอกจากนี้ ก็สามารถออก
แบบและวางองคประกอบใหเปนสือ่ สรางสมาธิ และเปนเครือ่ งมือพัฒนาการเรียนรู
ดานใน เปนพืน้ ฐานเพือ่ พัฒนากระบวนธรรมปญญาไดอยางดี
การจัดกระบวนการ เพือ่ ใหเกิดผลหลายดาน ทัง้ การเปนมหรสพสราง
ความบันเทิง พักผอนหยอนใจ สรางสุนทรียปญญา รวมทั้งพัฒนาการสื่อสาร
ขยายผล และสงเสริมการสรางสุขภาวะของวัด ชุมชน สามารถดำเนินการโดยมีแนวคิด
และหลักปฏิบตั ใิ หยดื หยนุ สอดคลองกับรูปแบบดำเนินการของวัดและชุมชน ดังนี้
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(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

เชือ่ มโยงและสือ่ สะทอนความหมายในวิถชี วี ติ ของชุมชน เชน การใช
สือ่ ศิลปวัฒนธรรมของทองถิน่ การใชสอื่ พืน้ บาน
การสงเสริมความมีบทบาทและการเปนผูนำในการแสดงออกของ
ศิลปนและสือ่ พืน้ บาน
การมีความหมาย ใหความแยบคาย และมีนัยสำคัญตอการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรู สรางการรับรู และสงเสริมใหเกิดการคิดใครครวญ
เกีย่ วกับชุมชน พุทธธรรม ตลอดจนแนวคิดใหมๆเกีย่ วกับสุขภาวะชุมชน
ดังทีพ่ งึ ประสงค
ความเรียบงาย ไมอกึ กระทึก ไมสนิ้ เปลืองแตจรรโลงจิตใจ สรางสุนทรีย
ปญญา
สอดแทรก และกลมกลืนไปบนกระบวนการตางๆ เปนระยะๆ

5.2 การพัฒนาสือ่ การสือ่ สารและกระบวนการเรียนรอู ยางบูรณาการ
การพัฒนาสื่อ การสื่อสารและกระบวนการเรียนรูอยางบูรณาการ
เปนเครื่องมือที่จะชวยถายทอดและขยายผลชุดบทเรียนและขอมูลอันเปนผล
การดำเนินงานตางๆ สงเสริมใหชุมชนกับวัด สามารถบรรลุผลทางการปฏิบัติดังที่
คาดหวังไดมากยิง่ ๆ ขึน้
ขณะเดียวกัน ก็จะทำใหสามารถสือ่ สารกับสาธารณะ ทำใหการริเริม่ และ
ความสำเร็จของชุมชน มีโอกาสเปนกำลังชี้นำการปฏิบัติใหกับสังคม ทำใหสังคม
สวนรวมและชุมชนในระดับฐานราก ตางยิง่ เขมแข็งยัง่ ยืน เกิดสุขภาวะทีด่ บี นพืน้ ฐาน
ที่แตกตางหลากหลาย แนวดำเนินการที่ใหผลดีในภาคปฏิบัติของการพัฒนาสื่อ
การสือ่ สารและกระบวนการเรียนรอู ยางบูรณาการ
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(1) พลังของสือ่ บุคคลและสือ่ สนทนาจากภายใน
เนนการสรางทักษะสื่อสารดวยสื่อบุคคลอยางมีพลังของพระสงฆ พระนิสิต
และสามเณร เชน การเกิดสมาธิและทักษะการนัง่ สนทนา การตัง้ หัวขอ การตัง้ ประเด็น
การสรางขอสรุปอยางมีความหมาย การเชื่อมโยงและบูรณาการสูการขยายความ
แจกแจง และเสริมการเรียนรกู ระบวนธรรมทีเ่ กือ้ หนุนปญญาปฏิบตั ิ
(2) หลักความเหมาะสมพอเพียง
เนนการใชสอื่ และวิธสี อื่ สาร ทีใ่ หความสำรวม เรียบงาย เปนอิสรภาพสูงตอ
ปจจัยเงื่อนไขภายนอก และสรางความเรียบรอยงดงาม ใหความเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติที่เอื้อเฟอตอพระธรรมวินัย เชน การใชแผนภาพขนาดใหญวางกลางวง
นั่งสนทนา การใชสื่อสิ่งของจัดวางกลางวงสนทนา การทำบอรดสำหรับนั่งสนทนา
ใหเหมาะสมกับกริยาอาการของพระสงฆและสามาเณร เหลานีเ้ ปนตน
(3) การสือ่ สารบูรณาการ ดวยภาพ ขอความ การสาธยาย
รูปแบบการสรางสุขภาวะชุมชนดวยกระบวนการมีสวนรวมของวัดกับชุมชน
อีกทัง้ มงุ บรรลุผลการแกปญ
 หาและเขาถึงสิง่ จำเปนพืน้ ฐานในชีวติ ประจำวัน พรอมกับ
เปนกระบวนการปฏิบตั แิ ละศึกษากระบวนธรรม ใหเกิดสุขภาวะชุมชนอยาวงรอบดาน
ทัง้ ดานวัตถุ จิตใจ การพัฒนาชุมชน การบำรุงวัด และการบำรุงศาสนธรรม เหลานี้
ทำใหสื่อสารและเขาถึงไดยากดวยการสื่อสารเชิงเดี่ยวและการสรางการเรียนรูดวย
ชุดประสบการณเชิงเดีย่ ว
ดังนัน้ พระสงฆ สามเณร ตลอดจนเครือขายอุบาสก อุบาสิกา จึงควรมีโอกาส
ฝ ก ฝนและสร า งทั ก ษะรอบด า นเพื่ อ การทำงานสร า งสุ ข ภาวะชุ ม ชนในเงื่ อ นไข
แวดลอมอยางใหม บนรากฐานเฉพาะของตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวคิดพื้นฐาน
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เกี่ยวกับการพัฒนาจิตตปญญาบนประสบการณจากระบบผัสสะตางๆของมนุษย
ซึง่ จะสอดคลองกับวิทยาการเรียนรแู ละวิทยาศาสตรการศึกษา ทีอ่ งิ อยกู บั ความหลากหลาย
การครอบคลุม การบูรณาการ และการผสมผสาน ของสือ่ ชองทาง และวิธกี ารเปดรับ
การสือ่ สาร และการปฏิสมั พันธ กับแหลงประสบการณภายในและภายนอกของมนุษย
มากกวาการเนนทีร่ ปู แบบและความทันสมัยโดยขาดแนวคิดและกระบวนการออกแบบ
เชิงเหตุผลเกีย่ วกับผัสสะและการบูรณาการเชิงประสบการณใหรอบดานมากทีส่ ดุ เชน
ใชสื่อภาพการตูน ภาพวาดดวยมือ ภาพถายดวยสื่อดิจิตัล การเขียนบอรดขอตั้ง
การนั่งสนทนา ตั้งประเด็นสนทนาใครครวญเปนกลุม โดยมิใชเพียงการมุงใชสื่อที่
ทันสมัยหรืออนุรักษสื่อทองถิ่น แตอยูที่การมุงใหชุมชนและกระบวนการเรียนรูของ
มนุษย เกิดการผสมผสานประสบการณหลายดานใหเขมขนมากที่สุด ทั้งทางการ
ไดเห็น การไดฟง การไดคดิ การไดปฏิสมั พันธและลงมือกระทำ การไดอยใู นสถานการณจริง
ของการเรียนรู การไดหยุดคิดและใครครวญใหแยบคาย เหลานีเ้ ปนตน
กระบวนการทีอ่ อกแบบแนวคิดและดำเนินการในลักษณะดังกลาว จะมีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณการ
เรี ย นรู จ ากการปฏิ บั ติ ที่ ดำเนิ น การโดย
พระสงฆ เครื อ ข า ยพระนิ สิ ต และอุ บ าสก
อุบาสิกา ซึง่ จะตองเนนใหมคี วามแยบคายทัง้ ใน
ระดั บ กิ จ กรรมการปฏิ บั ติ กระบวนการทาง
ปญญา การจัดการแกปญ
 หา การพัฒนาจิตใจ
การสรางระบบทีส่ ง เสริมสุขภาวะชุมชนในวิถพี ทุ ธธรรม
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(4) การเปนสือ่ คัดสรรการเปลีย่ นแปลงและเสริมพลังการเรียนรดู ว ยสือ่ สมัยใหม
ชุมชนและชาวบานอีกเปนจำนวนไมนอ ยในพืน้ ทีต่ า งๆของประเทศไทย ยังคงมี
แหลงพัฒนาการศึกษาเรียนรู และตรวจสอบความมัน่ ใจในการดำเนินชีวติ ตลอดจน
ปฏิบตั สิ งิ่ ตางๆเพือ่ พัฒนาคุณภาพแหงชีวติ และสรางสุขภาวะแหงชีวติ การงาน อยทู ี่
วัดและผนู ำทางดานศาสนธรรมและทางดานจิตใจ ทัง้ ในพุทธศาสนาและศาสนาตางๆ
ทีม่ บี ทบาทอยใู นสังคมปจจุบนั วัดและผนู ำการพัฒนาทางดานจิตใจ จึงยังคงมีบทบาท
และความสำคัญมากตอการเปนกรอบอางอิง ทั้งในระดับการคิดคลอยตามและ
การตัดสินใจลงมือปฏิบตั ขิ องประชาชนและชาวบานในชุมชนใกลชดิ กับวัด
เหตุนั้น การเปนแบบอยางของการปฏิบัติใหไดมรรคผลที่ดี ใหมากที่สุดบน
พืน้ ฐานของการพึง่ ตนเองทางการปฏิบตั ิ และการใสใจตอการนำเอาสิง่ ตางๆ จากโลก
ภายนอก มาศึกษาและตรวจสอบดวยการใชในชีวติ การงานจริงไปดวย จึงเปนองคประกอบ
ทีส่ ำคัญอยางหนึง่ ของกระบวนการทำงาน สามารถออกแบบแนวคิด พัฒนารูปแบบ
ปฏิบัติ และทำไปก็เรียนรู สรางปญญาปฏิบัติใหงอกงามไปอยางเปนตัวของตัวเอง
ไดอยูเสมอ เชน การสรางศูนยการเรียนรูบูรณาการกับพิพิธภัณฑและศูนยศิลป
วัฒนธรรม ผสมผสานทั้งของเกา ของใหม และการจัดการดวยวิทยาการและ
เทคโนโลยีทนั สมัยกาวหนา ซึง่ ทำใหวดั และชุมชน สามารถบรรลุผลเพือ่ การใชสอย
สำหรับพัฒนาการเรียนรแู ละรวมสรางสุขภาวะชุมชน ไดอยางคมุ คาสูงสุดดังนีเ้ ปนตน
(5) การสรางวงจรเพือ่ การเจริญสติ สรางความคิดใหแยบคาย
จากกระบวนการถอดบทเรียนและเขารวมสังเกตการณ กับเครือขายปฏิบตั แิ ละ
เรียนรหู ลายกลมุ หลายเครือขาย ผานชวงเวลาและการเปลีย่ นผานของสังคมหลายแบบ
รวมทั้งรวมปฏิบัติทดลองกับเครือขายของพระสงฆ พระนิสิต และกลุมสามเณร
ทัง้ จากประเทศไทย ประเทศเพือ่ นบาน และเครือขายชาวพุทธนานาชาติ ทีไ่ ดรบั การ
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เตรียมพื้นฐานเพื่อการศึกษาแนวดำเนินการสรางสุขภาวะชุมชนในวิถีพุทธธรรม
ในระดับหนึง่ ก็ไดพบวา กระบวนการซึง่ ใชโครงงานกิจกรรมและกระบวนการเรียนรจู าก
การปฏิบตั ิ เพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะและสรางสุขภาวะชุมชน ในแนวทางที่
สงเสริมการพัฒนาไปดวยกันของวัดกับชุมชน เพื่อเขาสูการเปลี่ยนแปลงตางๆได
อยางเหมาะสมพอเพียงนั้น จะสามารถบรรลุผลและบังเกิดพลังแหงความอิ่มเอิบ
ปติเบิกบานใจ ไดบุญกุศลและความงอกงามทางจิตใจ ในลักษณะที่แตกตาง
จากกระบวนการ ทีด่ ำเนินการดวยแนวทางอืน่ ๆ และหลายสวน จะเกิดขึน้ ไดกแ็ ต
จำเพาะกระบวนการทีด่ ำเนินการโดยผสมผสานและบูรณาการกันในบทบาทของวัดกับ
ชุมชนเทานัน้
ดังนัน้ รูปแบบและกระบวนการหลายอยางทีจ่ ะไมมอี ยใู นวิธที ำงานของชุมชน
ฆราวาสและไมสามารถดำเนินการไดดงั เชนดำเนินการโดยวัดและเครือขายพระภิกษุ
สงฆสามเณร จึงนับวาเปนตนทุนทางสังคมวัฒนธรรมและเปนปญญาปฏิบตั ขิ องชุมชน
ศาสนา ไมวา จะเปนศาสนาพุทธและศาสนาใดๆทีม่ คี ณ
ุ คามากเปนอยางยิง่ จึงสามารถ
เรียนรแู ละสัง่ สมการพัฒนาปญญาปฏิบตั โิ ดยการออกแบบแนวคิดและนำมาใชทำงาน
จริงใหบงั เกิดผลในเงือ่ นไขแวดลอมสมัยใหมรวมทัง้ จะสามารถยกระดับการพัฒนาให
เปนนวัตกรรมการเรียนรเู พือ่ สรางสุขภาวะชุมชน ทีน่ ำโดยเครือขายพระสงฆสามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ไดเปนอยางดียิ่ง เชน การนำเอากระบวนการทำวัตรเชาและ
การพิจารณาอาหาร มาสอดแทรกการนั่งรับประทานอาหารรวมกัน การทำวัตรเย็น
การนัง่ สวดมนตร การนัง่ วสดับการสาธยายธรรม การนัง่ ลอมวงสนทนากับพระสงฆ
สามเณรหรือผสู งู อายุในชุมชน และอืน่ ๆ
สิง่ เหลานี้ จะทำใหเกิดกระบวนการทำสมาธิรวมหมแู ละเปนกระบวนการเรียนรู
สรางปญญาปฏิบตั ติ อ อาหารและปจจัย 4 เปนตนทุนและกรณีตวั อยางจากของจริง
ที่จะสามรถหยิบยกไปสูการกลาวถึงมิติสุขภาพและกระบวนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน
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ตอไปได จึงสามารถพัฒนาแนวคิดและนำมาออกแบบเปนกระบวนการทำงานชุมชน
ซึง่ จะทำใหมคี วามเปนสือ่ สรางกระบวนธรรมปญญา สรางสุขภาวะ จรรโลงจิตใจ และ
สรางสุนทรียะสุขภาพ เบ็ดเสร็จอยใู นกระบวนการ ไดเปนอยางดียงิ่
(6) การสรางนวัตกรรมการสือ่ สาร ถายทอด และสืบทอด จิตตปญญาชุมชน
ในอดีตนั้น พระสงฆและสามเณร ผูนำทางศาสนา วัด ของศาสนาตางๆ
ทัง้ ของสังคมไทยและสังคมตางๆทัว่ โลก จะมีความเปนศูนยรวมทางปญญา และเปน
แหลงกอเกิดการพัฒนาของสรรพวิทยาการทางดานตางๆ อยเู ปนจำนวนมาก กระบวนการ
ทางปญญา การประดิษฐคดิ คน พิสจู นตรวจสอบอยางเปนวิทยาศาสตรบนการปฏิบตั ิ
การบันทึก จดจาร สืบทอด ในรูปแบบตางๆ เหลานี้ จึงมีความสำคัญมาก แตในปจจุบนั นี้
ความเคลือ่ นไหวเปลีย่ นแปลงตางๆเกิดขึน้ อยางรวดเร็ว มีความกาวหนา และเขามา
มีบทบาทในชีวติ ประจำวันทุกมิติ ทัง้ ในระดับสังคม ชุมชน และระดับปจเจก โดยเฉพาะ
ทางดานสือ่ การสือ่ สาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ สิง่ ทีเ่ คยใชไดผลและเพียงพอตอ
การใชทำงานดังเชนในอดีต ก็อาจจะใชไมไดและหากจะนำกลับมาใชใหม ก็ตอ งออกแบบ
แนวคิดและมีแนวปฏิบตั อิ ยางใหม บนรากฐานของตนทุนเดิมทีม่ อี ยใู นสังคมและชุมชน
ดังนัน้ วัด เครือขายพระสงฆสามเณร เครือขายอุบาสกและอุบาสิกา ตลอดจน
ผเู ปนแนวรวมสนับสนุนการปฏิบตั ติ า งๆ ทั้งตางชาติและตางศาสนา จึงตองมีความ
สามารถเรียนรแู ละทบทวนสิง่ ทีเ่ ปนทุนทางปญญาในวัดและวิถชี มุ ชน พรอมกับนำมา
ใชทำงานในเงือ่ นไขแวดลอมยุคใหม การปฏิบตั อิ ยางเปนวิทยาศาสตร ผสมผสานกับ
กระบวนการทางปญญา ที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับการพิสูจนตรวจสอบดวยการ
ปฏิบตั แิ ละพัฒนาการเรียนรอู ยางเปนระบบ บนวิถชี วี ติ การงาน จึงเปนกระบวนการ
ศึกษา 3 มิติ ตามหลักปริยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวท ใหดำเนินไปดวยกันอยางเหมาะสมใน
เงือ่ นไขใหมของโลกความเปนจริง ซึง่ ตองเฝาสังเกต บันทึก รายงาน และสัง่ สมเปน
ปญญาปฏิบตั ิ ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนือ่ งไปดวย
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กระบวนการดังกลาว สามารถ
สรางทักษะอยางใหม เพิม่ พูนจากแนว
ปฏิบัติที่มีอยูเปนตนทุนเดิม ใหเปน
เครื่องมือและกระบวนการทำงานสราง
สุขภาวะชุมชน ตัวอยางทีส่ ำคัญและมี
อยเู ปนทุนเดิม เชน
1. การพัฒนาทักษะการฟงและสนทนาอยางแยบคาย ลึกซึ้ง เพื่อเขาใจ
สิ่งตางๆ ไดอยางรอบดาน และสามารถถายทอดใหมจากการสะทอน
ความหมายของตนเองอยางลึกซึง้
2. การบันทึกและวาดรูป
3. การสนทนากลมุ ถอดบทเรียน และสรางบนสรุปเปนกลมุ
4. การเขียนและถายทอดสือ่ สารเชิงบันทึกบทเรียน
5. การใชคอมพิวเตอร สือ่ ดิจติ ลั และสือ่ ออนไลน เพือ่ การทำงานเชิงขอมูล
อยางเหมาะสม
6. การสรางศิลปะวัตถุ สือ่ เชิงสัญลักษณ เพือ่ บันทึกและถายทอดปญญาปฏิบตั ิ
7. การสรางสื่อกิจกรรมและสื่อของจริง เชน การปลูกผัก ปลูกตนไม
เพือ่ เปนบันทึกและหมายเหตุปรากฏการณ
8. การสรางศูนยรวบรวมขอมูล สิง่ แสดง และพิพธิ ภัณฑ เวทีการแสดงละคร
และมหรสพ
9. การสรางวัดและชุมชน ใหเปนแหลงการเรียนรมู ชี วี ติ เพือ่ สุขภาวะชุมชน
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6. สุขภาวะวัดชุมชน 1.0 + 4 .0
การพัฒนาเครือ่ งมือและนวัตกรรมการจัดการความรู บูรณาการทัง้ ความทันสมัย
กาวหนาและความจำเพาะตนของภูมปิ ญ
 ญาในทองถิน่ ควรดำเนินการใหครอบคลุม
และมีรปู แบบทีเ่ หมาะสม ดังนี
6.1 สื่ออินเตอรเน็ตบูรณาการวัดและชุมชน
ในชวงหลายปที่ผานมาทุกคนคงไมสามารถปฏิเสธไดวา สื่ออินเตอร
เน็ตไดมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเปนสิ่งสำคัญสวนหนึ่งในชีวิตประจำวันของ
คนทัว่ ไป ในสังคมยุคขาวสารเชนปจจุบนั นี้ แทบจะไมมใี ครไมเคยไดยนิ คำวา "อินเตอรเน็ต"
นอกจากนี้อินเตอรเน็ตยังกลายเปนอีกสื่อหนึ่งของความบันเทิงภายในครอบครัว
ไปดวย การจัดทำรูปแบบการสื่อสารและเผยแพรกิจกรรมของวัดและชุมชนใน
เชิงบูรณาการทีเ่ หมาะสมกับวัดและชุมชนผานอินเตอรเน็ต โดยการถายถอดนำเสนอ
ปฏิมากรรม และจิตกรรมฝาผนัง ในอุโบสถ วิหาร ศาลา และบริเวณภายในวัด
ทีเ่ ปนภูมปิ ญ
 ญากับวิถชี มุ ชน
6.2 สุขภาวะปญญานิเวศนชมุ ชน
สิง่ ทัง้ หลายเลานีค้ วรแกการศึกษาและเรียนรเู ปนอยางยิง่ ไมวา จะเปน
ลักษณะของการประชาสัมพันธสงิ่ ทีม่ อี ยใู นภายในวัด ผานฐานขอมูลทางอินเทอรเน็ต
โดยเปนการนำเสนอเนือ้ หาและการปฏิบตั กิ ารสรางสือ่ ไปในตัวดวยศึกษาความตองการ
ของชุมชน ออกแบบองคประกอบ การสือ่ อิเล็กทรอนิกส ฝกปฏิบตั กิ ารแบบมีรว มกับ
ชุมชน ในการเผยแพรองคความรเู พือ่ เปนการดึงความสนใจ การจัดกิจกรรมการเรียน
รดู า นสังคมสุขภาวะ เพือ่ เปนการเชือ่ มเครือขายพระสงฆ
สามเณร เครือขายอุบาสกและอุบาสิกา ตลอดจน ผเู ปน
แนวรวมสนับสนุนการปฏิบตั ิ ผานการสรางพืน้ ทีก่ าร
อานและสรางปญญาในวัด บาน ชุมชน เพือ่ การนำไป
สสู ขุ ภาวะปญญานิเวศชุมชน
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7. อุบาสก อุบาสิกกาปฏิบัติสิกขา
กิจกรรมเพือ่ เปนกระบวนการพัฒนาการเรียนรขู องหมคู ณะอุบาสก อุบาสิกา
ใหไดปฏิบตั สิ กิ ขา เปนเครือ่ งมือและวิธเี ชิงกระบวนการอีกอยางหนึง่ ทีจ่ ะสามารถออกแบบ
และดำเนินการลงไปไดบนกระบวนการทำงานของชุมชน อีกทัง้ สามารถพัฒนารูปแบบ
ใหเกิดความเหมาะสมเพือ่ สรางทักษะและความฉลาดรใู หประชาชนสามารถเปนเครือขาย
นำการปฏิบตั อิ ยางมีสว นรวม (Participatory Learning Literacy)

8. การสวดมนตและบุญกริยาเพือ่ เสริมกำลังปญญา
และสรางความเบิกบานแจมใส
การสวดมนตและบุญกริยาเพือ่ เสริมกำลังปญญาและสรางความเบิกบานแจมใส
เปนเครือ่ งมือเชิงกระบวนการทีส่ ามารถใชไดอยางยืดหยนุ และหลากหลายสถานการณ
ทัง้ แยกดำเนินการเปนเอกเทศ และดำเนินการสอดแทรกใหเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการ
อืน่ ๆ เปนระยะๆ ทำใหเกิดวงจรความมีสมาธิและการเขาถึงคติเกีย่ วกับการทำบุญกุศล
ของประชาชน เกิดพลังใจจากการปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ

9. บูรณกรสุขภาวะชุมชน
IHCF - IntegratedHealthy Community Facilitator
บูรณกรสุขภาวะชุมชน เปนทักษะและบทบาทเชิงกระบวนกรอยางใหมของ
พระสงฆและสามเณรในเชิงสหวิทยาการ และมีความบูรณาการอยูในตนเองของ
ผทู จี่ ะสามารถออกแบบและจัดกระบวนการภาคปฏิบตั เิ พือ่ สรางสุขภาวะชุมชน ใหเปน
การปฏิบตั ธิ รรม เปนผนู ำทางจิตวิญญาณใหแกชมุ ชน พรอมกับสามารถมีสว นรวมสูง
ตอการพัฒนาวัดและการบำรุงพระศาสนา โดยสามารถดำเนินการดังนี้
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(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

เปนพระสงฆ พระนิสติ และสามเณร ทีเ่ ปนนักปฏิบตั ศิ กึ ษาและมีทกั ษะ
การเรียนรสู หวิทยาการ
แปรวิกฤติใหเปนโอกาส นำการปฏิบตั แิ ละพึง่ ตนเองในการแกปญ
 หา
ที่จำเปนไดหรือเปนนักพัฒนาสุขภาพ ทั้งในภาคการผลิตและบริการ
สุขภาพทีด่ ี
พัฒนาการเรียนรู สรางปญญาปฏิบตั ถิ า ยทอดสือ่ สาร เพิม่ พูนปญญา
และความฉลาดรูของสังคมที่เอื้อตอการบรรลุผลที่ดีตอการพัฒนา
สุขภาพอยางเปนองครวม เปนนักเทคนิควิชาการ นักการศึกษา ผมู คี วามรู
ที่มีคุณธรรมตอสังคมสวนรวม สามารถเรียนรูและถายทอดสื่อสาร
สรางทีม และสรางเครือขายสังคมฉลาดรู
สรางกระบวนการเรียนรู ปฏิบตั กิ ารวิจยั ถอดบทเรียนและจัดการความรู
บนการปฏิบตั ิ ไดอยางเหมาะสม เปนผมู จี ติ วิญญาณวิทยาศาสตรและ
จิตวิญญาณนักวิจยั ตืน่ รตู อ การตัง้ คำถามและเขาสคู วามเปนจริงใหมๆ
ที่แยบคาย พิสูจน ตรวจสอบดวยการปฏิบัติ การดำเนินชีวิต และ
ทำการงาน เขาถึงความเปนจริงและพัฒนาการบันทึกถายทอดดวย
วิธีการที่เหมาะสมอยูเสมอ
ใชทรัพยากร ภูมิปญญาทองถิ่น วิทยาการและเทคโนโลยีกาวหนา
ผสมผสานอยางเหมาะสม พอเพียง สมเหตุสมผล มีความเปนสากล
บนความเปนตัวของตัวเอง สามารถรับความเปลีย่ นแปลงและแบงปน
ความสามารถพึ่งพาอาศัยกันไดอยางงดงาม ดีงาม แกปญหาได
บนความเปนจริงของชุมชน อยูบนพื้นฐานการประยุกตใชวิทยาการ
ความรแู ละชุดภูมปิ ญ
 ญาทีเ่ หมาะสม
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...สรุป
เครือ่ งมือเชิงกระบวนการ เพือ่ การสรางสุขภาวะชุมชน โดยรูปแบบความ
รวมมือกันและสงเสริมกันอยางใกลชดิ เหมาะสมของวัด ศาสนสถาน และชุมชน เปน
เครื่องมือเพื่อขับเคลื่อนในเชิงระบบและเชิงนโยบายสุขภาวะสาธารณะ อยางผสม
ผสานกันทัง้ ของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคชุมชน เพือ่ นำการเปลีย่ นแปลงและ
ครอบคลุมความจำเปนในการพัฒนาอยางมีสว นรวมในหลายดาน ใหสามารถดำเนินการ
ไปอยางสงเสริมเกือ้ หนุนกัน ทีส่ ำคัญไดแก
(1) การพัฒนาสูอนาคตที่ยั่งยืนมั่นคงมากยิ่งๆ ขึ้นของสังคมไทย
สคู วามจำเปนใหมๆ ของสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาสสู งั คมสูงวัย
สังคมที่มีความเปนสังคมเมืองมากขึ้น และสังคมที่ตองอาศัย
การดำเนินชีวติ บนฐานความรแู ละเทคโนโลยีมากขึน้
(2) ความเป น กลุ ม ประชากรเฉพาะในระบบสุ ข ภาพและเป น กลุ ม
เปาหมายสำคัญขนาดใหญในสังคมไทย ของวัด พระสงฆ สามเณร
ซึ่งนอกจากจะสามารถพัฒนาเปนระบบและนวัตกรรมเชิงสังคม
เพื่อการจัดการใหเหมาะสม อยางเปนการเฉพาะแลว ก็สามารถ
สงเสริมการมีบทบาทตอการนำการพัฒนาดานสุขภาวะในวิถีแหง
พุทธธรรม โดยเฉพาะสุขภาวะทางดานจิตใจ และสุขภาวะของ
การดำเนินชีวิต ซึ่งจะสงเสริมใหประเทศชาติมีความสามารถ
พึง่ ตนเองในทางสุขภาพไดมากยิง่ ๆขึน้
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(3)

การสงเสริมบทบาทการระดมทรัพยากรและภูมิปญญาปฏิบัติ
จากทุนชุมชนและทุนทางศิลปวัฒนธรรม ดวยเครือ่ งมือ รูปแบบ
และวิ ธี ก าร ที่ บู ร ณาการการแก ป ญ หาพื้ น ฐานและการบรรลุ
ความจำเป น ของชุ ม ชนและท อ งถิ่ น อั น แตกต า งหลากหลาย
ดวยการพึ่งการจัดการอยาง มีประสิทธิภาพของวัดและชุมชน
ด ว ยเครื อ ข า ยและนวั ต กรรมการจั ด การอย า งมี ส ว นร ว มของ
พระสงฆ สามเณร คฤหัสถ อุบาสก อุบาสิกา

อาจกลาวไดวา การทำงานเชิงพืน้ ที่ เพือ่ สรางสุขภาวะชุมชนดวยเครือ่ งมือ
เชิงกระบวนการ 9 อยางนี้ มิใชกระบวนการทางศาสนา หรือทำใหเปนกิจกรรมทาง
ศาสนา แตเปนกระบวนการศึกษารูปแบบและวิธกี ารเพือ่ การสืบทอดและสรางรูปแบบ
อยางใหม เพือ่ ใหบงั เกิดผลในเชิงอุดมคติของการพัฒนาตนเองของมนุษย ทีม่ อี ยใู น
พุทธธรรมและในเปาหมายสูงสุดที่มาในศาสนาธรรมอื่นๆทั้งในระดับปจเจกและ
ในระดับการสรางสุขภาวะสังคมที่เอื้อตอการบรรลุผลดังกลาว โดยประชนชนและ
ชุมชนสามารถบรรลุผลในการแกปญ
 หาในวิถชี วี ติ ประจำวัน ในขณะทีว่ ดั และพระสงฆ
สามเณร ก็สามารถปฏิบตั ศิ าสนกิจ และทำหนาทีเ่ ผยแผธรรม รวมสรางสุขภาวะสังคม
ระดับชุมชน และรวมนำการพัฒนาบทบาทของวัด ในรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งจะมี
สวนสรางความยั่งยืนและนำการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมมากยิ่งๆขึ้นตอวัดและ
ประชากรเฉพาะกลุมพระสงฆสามเณรของสังคมไทย และจะกอใหเกิดภาคีการมี
สวนรวมในการสรางสุขภาวะสังคมของประเทศชาติ ที่มีความใกลชิดตอวิถีชุมชน
อีกทัง้ จะเปนพืน้ ฐานสรางระบบสุขภาพทีด่ มี ากยิง่ ๆขึน้ ใหกบั พระสงฆ วัด และชุมชน.
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ทีป่ รึกษาและคณะทำงาน
ที่ปรึกษา...
พระครูประวิตรวรานุยตุ
พระครูพพิ ธิ สุตาทร
พระครูสจุ ณ
ิ นันทกิจ
พระอาจารยสาธิต ธีรปฺโญ
ผศ.ดร.วิรตั น คำศรีจนั ทร
ดร.สุเนตร
ทองคำพงษ
ผศ.ดร.อรสา เตติวฒ
ั น
นางกัญญาวีร ฟกทอง
ดร.สุรศักดิ์
บุญเทียน
นายนิตธิ ร
ธนธัญญา
นายปญจเดช สิงหโท
นายบัณฑิต มัน่ คง
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มจร.เชียงใหม
มจร.เชียงใหม
เจาอาวาสวัดโปงคำ
สถาบันธรรมาภิวฒ
ั น
มหาวิทยาลัยแมโจ
เลขานุการ กขป.เขต 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กขป.เขต 2
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

คณะทำงาน...
พระวิสทิ ธิ์
ฐิตวิสทิ โฺ ธ
นายเกียรติทนงศักดิ จินะศรี
ดร.วิสาข
สุพรรณไพบูลย
น.ส.เพชรรงุ
เชาวกรวัชร
นายทองสุข ปนตาติบ๊
นายณัฐพงษ วงศใจ
นายวิทย
พึง่ สุจริต
นายนภดล
จำรัส
นายวิวฒ
ั ษ
กณะบุตร
น.ส.เบญจมาศ พมุ สุขวิเศษ
น.ส.วิไลวรรณ หาญกลิ้ง

มจร.เชียงใหม
สปสช.เขต 1 เชียงใหม
มหาวิทยาลัยนเรศวร / กขป.เขต 2
สมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร
สมัชชาจังหวัดลำปาง
สมัชชาสุขภาพจังหวัดแมฮอ งสอน
สมัชชาสุขภาพจังหวัดนาน
สมัชชาสุขภาพจังหวัดพะเยา
สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย
สมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ
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เครือ่ งมือทำงาน เชิงกระบวนการ
สานรัก ถักทอสุขภาวะชุมชน
Healthy Community Practiceand Dhamma
Training Facilitation Tool
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