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ในการประชมุคณะกรรมการสขุภาพแหงชาต ิ ครัง้ที ่5 พ.ศ. 2555 ไดมมีตสิมชัชา
แหงชาตเิรือ่ง "พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ" โดยใหยึดหลักการสำคัญ 3 เรื่อง คือ
1.พระสงฆกบัการดแูลสขุภาพตนเองตามหลกัพระธรรมวนิยั 2.ชมุชนและสงัคมกบัการดแูล
อปุฎฐากพระสงฆตามหลกัพระธรรมวนิยั  3.บทบาทพระสงฆกบัการเปนแกนนำดานสขุภาวะ
ของชมุชนและสงัคม ซึง่เปนการสรางเสรมิสขุภาพทีน่ำเอาหลกัพระธรรมวนิยัเปนตวันำและ
ใชความรทูางสขุภาพเปนตวัเสรมิ

การพฒันาชดุความรสูนูโยบายสาธารณะ ผานพระนสิติ พระสงฆนกัพฒันาและ
ภาคีเครอืขายเพือ่พฒันาสงัคมสขุภาวะนี ้ เราใชกลไกของนกัสานพลงัขบัเคลือ่นนโยบาย
สาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมสีวนรวมและการพฒันาสงัคมสขุภาวะ (นนส.)เปนสำคญัในการ
เคลื่อนงานและมีเนื้อหาสาระหลักมุงเนนไปที่การกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพือ่สขุภาพแบบมสีวนรวม ในดานการคดิสรางสรรค พฒันารปูแบบและกระบวนการเรยีนรู
รวมกนัของพระนสิติและสามเณร วดั และชมุชน บนกระบวนการปฏบิตัติางๆ เพือ่บรูณาการ
การปฏิบัติธรรม การเผยแผธรรม การชี้นำสังคมดวยธรรมปญญาและการแกปญหา
พฒันาการดำเนนิชวีติ พฒันาการทำมาหากนิ ตลอดจนสรางสขุภาวะสงัคมและสิง่แวดลอม
ของชมุชนอยางเปนองครวม สามารถเปนกระบวนการหนึง่ทีจ่ะนำการพฒันาใหกบัสงัคม
ในลักษณะที่กลาวมาได อีกทั้งเปนตนทุนที่ดีที่สุดอยางหนึ่งของสังคมไทย ชุดความรูนี้
เกีย่วของกบัเครือ่งมอืและวธิกีารเชงิกระบวนการดงัทีก่ลาวมา มเีนือ้หาครอบคลมุแนวคดิ
และวิธีจัดกระบวนการ สำหรับใชเปนแนวปฏิบัติศึกษาของพระนิสิต พระสงฆนักพัฒนา
พุทธศาสนิกชน รวมไปจนถึงผูสนใจและประชาชนผูนับถือศรัทธาในศาสนาอื่นๆ ที่มุงมี
สวนรวมในการสรางเสริมสุขภาวะของสังคมในระดับชุมชน ใหการไดปฏิบัติธรรมและ
การเผยแผธรรมอันเปนกำลังของสิ่งดีงาม สามารถบูรณาการและดำเนินไปพรอมกับ
การดำเนินชีวิต ทำการงาน นำการพัฒนาและแกปญหา เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
การพฒันาคณุภาพแหงชวีติและการพฒันาวถิชีวีติชมุชน



เาา

ชุดความรู สู น โยบายสาธารณะผาน
พระนิสิต พระสงฆนักพัฒนา และภาคีเครือขาย
จัดทำขึ้นโดยใชเครื่องมือทำงานเชิงกระบวนการ
ทีเ่รยีกวา "สานรกัถกัทอสขุภาวะชมุชน" ทีเ่กีย่วของ
กับการพัฒนาพระสงฆ ใหเปนพระสงฆนักพัฒนา
ในการเปนผูเอื้ออำนวยตอนโยบายสาธารณะ
เพือ่สขุภาพแบบมสีวนรวม โดยการสรางศกัยภาพ
ของเครอืขายพระนสิติ พระสงฆนกัพฒันา และภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อสรางสุขภาวะชุมชนดวย
ธรรมะปญญาปฏิบัติ ผานกระบวนการเรียนรู
การเปนนกัสือ่สาร ถายทอดความร ูและสรางความ
เขมแขง็ของระบบสขุภาพแบบมสีวนรวม

ประโยชนหรืออานิสงสใดที่จะบังเกิดจาก
การทำโครงการนี้ ขอนอมบูชาคุณพระรัตนตรัย
ถวายเปนพทุธบชูา บชูาคณุบดิา มารดา อปุชฌาย
อาจารย และขอบญุกศุล ทัง้มวลจงชวยอำนวยผล
ใหผูมีสวนรวมจัดทำชุดความรูนี้ เกิดความสุข
ความเจริญ ในธรรมขององคสมเด็จพระสัมมา
สมัพทุธเจาดวยเทอญฯ

พระครพูพิธิสตุาทร
(พระมหา ดร.บญุชวย สรินิธโร)
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• หลกัการและเหตผุลความเปนมาของโครงการ 7
• เครือ่งมอืทำงานเชงิกระบวนการ สานรกัถกัทอสขุภาวะชมุชน 15
• กระบวนการพฒันาชดุความรู 23
• การจดักระบวนการปฏบิตัศิกึษาบรูณาการ 29

การเผยแผธรรมสกูารสรางสขุภาวะชมุชน

- ชมุชนบรหิารจดัการแบบพลวตัรเพือ่สขุภาวะปญญาชมุชน 29
- บรูณาการการปฏบิตัเิรยีนรสูามมติอิยางมสีวนรวม 59
- การสรางสขุภาวะปญญาชมุชนบรูณาการของวดัและชมุชน 64
- การสรางความรเูพิม่พนูปญญาสขุภาวะชมุชน 65
- การพฒันาการสือ่สารและการเรยีนรอูยางบรูณาการ 66

เพือ่สขุภาวะวดัและชมุชน
- สขุภาวะวดัชมุชน 1.0 + 4 .0 74
- อบุาสก อบุสากาปฏบิตัสิกิขา 75
- การสวดมนตและบุญกริยาเพื่อเสริมกำลังปญญา 75

และสรางความเบกิบานแจมใส
- บรูณกรสขุภาวะชมุชน 75

IHCF - Integrated Healthy Community Facilitator

• สรุป 78



เดเ
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ตามยทุธศาสตรของคณะกรรมการสขุภาพแหงชาต ิ (สช) ในการสรางความรู
จากการปฏบิตั ิเพือ่ทำใหเกดิระบบสขุภาพทีว่างอยบูนฐานความร ู(Knowledge-Based
Health System) และ สรางใหการจดัการความรเูปนวฒันธรรมขององคกรและภาคี
เครอืขาย ทีผ่สมผสานอยใูนวถิกีารทำงาน ทกุระดบั รวมถงึเปนตวัเชือ่มประสานงาน
ของแตละองคกรใหมงุไปสเูปาหมายเดยีวกนั จงึตองมงุไปทีก่าร สงเสรมิสนบัสนนุ
เอือ้อำนวย และเชือ่มประสานเครอืขายวชิาการและเครอืขายอืน่ๆ เพือ่รวมกนัสราง
และจดัการความรทูีเ่กีย่วของกบัการทำงานใหไดอยางมคีณุภาพ และเพยีงพอ

อนัประกอบดวยการพฒันาศกัยภาพองคกรและบคุคล การพฒันาองคความรู
วทิยาการและเทคโนโลย ีหรอืการพฒันาองคความรทูีเ่กดิจากการปฏบิตั ิการแลกเปลีย่น
เรยีนรดูวยรปูแบบและ วธิกีารทีห่ลากหลาย รวมทัง้การบนัทกึ การวเิคราะห สงัเคราะห
การตดิตามประเมนิผล การศกึษาวจิยั งานสรางชดุ ความรทูีไ่ดจากการดำเนนิงานจรงิ
และการสรางกระบวนการเรยีนรเูพือ่ใชเปนแบบอยางในการดำเนนิการ จดัการความ
รดูวยวธิตีางๆ ทีส่อดคลองกบับรบิท

หลักการและเหตุผล
ความเปนมาของโครงการ
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แมกระทัง่การพฒันามาตรฐานการดำเนนิงาน การพฒันารปูแบบ การดำเนนิงาน
การเก็บรวบรวมและเผยแพรชุดความรู เพื่อเปนแหลงขอมูลความรูที่เปนประโยชน
ตอองคกร และภาคเีครอืขาย และการพฒันาวธิกีารเผยแพรความร ูทัง้ในและนอก
องคกร

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช) จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ
"นกัสานพลงั ขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมสีวนรวมและการพฒันา
สงัคมสขุภาวะ" (นนส.) มเีนือ้หาสาระหลกั มงุเนนไปทีก่ระบวนการพฒันานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม (Participatory Healthy Public Policy
Process : PHPPP) ผานเครือ่งมอืสำคญัตาม พรบ.สขุภาพแหงชาต ิไดแก กระบวนการ
สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดย
คาดหวงัใหเกดิ ความเขาใจทีถ่กูตองและใกลเคยีงกนั (Right-understanding)

ทศันคตทิีด่รีวมกนั (Right-attitude) และ สมรรถนะในการเปนผรูวมกระบวนการ
พฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมสีวนรวมทีด่ ีไปจนถงึการเปนผเูอือ้อำนวย
กระบวนการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ (Policy facilitator) ภายใตกระบวนการ
พฒันาและขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมสีวนรวมในระดบัตางๆ นี้
จำเปนตองอาศยัความร ูความเขาใจ และการประสานความรวมมอืกนัของทกุภาคสวน
โดยเฉพาะบุคลากรในภาคสวนราชการ/การเมือง สถาบันวิชาการ/การศึกษา
เครอืขายวชิาชพีดานสขุภาพ เครอืขายสือ่มวลชนตลอดจนภาคประชาสงัคมตางๆ

กระบวนการทำงานรวมกันนี้ยังตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ไมมีที่สิ้นสุด
ซึง่จะตองมกีารสนบัสนนุใหเกดิการเรยีนรรูวมกนัเพือ่ยกระดบัการขบัเคลือ่นในทกุมติิ
ทั้งดวยการสรางองคความรูใหมๆ เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพือ่สขุภาพแบบมสีวนรวม และการพฒันาศกัยภาพคนทำงานทีเ่กีย่วของ ในมติติางๆ
ของสงัคมไทย
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พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนสังคมสุขภาวะนั้นไดเกิดขึ้นนับแต
พระพุทธองคทรงสงพระสาวก 60 รูปไปเผยแผพระพุทธศาสนาครั้งแรกดวย
พทุธพจนวา "…จรถภกิขฺ เวจารกิพํหชุนหติาย พหชุนสขุายโลกานกุมปฺายอต ฺถายหติาย
สขุายเทวมนสุสาน…ํ. เทเสถภกิขฺ เวธมมฺอําทกิลฺยาณมํช ฺเฌกลยฺาณปํรโิยสานกลยฺาณํ
สาตถฺสํพยฺชฺนเํกวล ปรปิณุณฺ ํปรสิทุธฺพํรฺหมฺ จรยิปํกาเสถฯ …" (มหามกฏุราชวทิยาลยั.
2525:40) ซึง่แปลไดใจความวา "…ภกิษทุัง้หลายพวกเธอจงจารกิไปเพือ่ประโยชนสขุ
แกชนจำนวนมากเพือ่อนเุคราะหชาวโลกเพือ่ประโยชนเกือ้กลูและความสขุแกทวยเทพ
และมนุษย….จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องตนมีความงามในทามกลางและ
มคีวามงามในทีส่ดุจงประกาศพรหมจรรยพรอมทัง้อรรถและพยญัชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณ
ครบถวนฯ.." (มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. 2539:39)

จากพทุธพจนนีก้ารเผยแผจงึเริม่มขีึน้โดยพระองคและพระสาวกเปนบทบาท
ทีพ่ระสงฆจะตองดำเนนิการโดยยดึถอืพทุธพจนน้ีเปนนโยบายหลกั

สบืเนือ่งจากบทบาทของพระสงฆในอดตีดงัทีก่ลาวมานัน้ มหาเถรสมาคมได
บันทึกไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆตรากฎมหาเถรสมาคม  (กฎมหาเถรสมาคม
ฉบบัที ่23 (พ.ศ.2541) วาดวยระเบยีบการปกครองคณะสงฆขอ 5) กำหนด "การ"
คอืกจิการทีค่ณะสงฆจะตองทำหรอืทีจ่ะตองถอืเปนธรุะหนาทีเ่พราะเปนการคณะสงฆ
และการพระศาสนาหรอืเกีย่วกบัคณะสงฆม ี6 ประการคอื (พระราชวรมนุ,ี 2527,หนา 43)

(1) การเพือ่ความเรยีบรอยดงีามหรอื
การปกครองคณะสงฆ

(2) การศาสนศกึษา
(3) การศกึษาสงเคราะห
(4) การเผยแผพระพทุธศาสนา
(5) การสาธารณูปการ
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(6) การสาธารณสงเคราะห(ฝายฝกอบรม
กองแผนงานกรมการศาสนากระทรวงศกึษาธกิาร, 2542: 393)

           หากพจิารณาถงึระเบยีบดงักลาว จะเหน็ไดวาระเบยีบการคณะสงฆทัง้
6 ดานนี ้ เมือ่พจิารณาลงลกึในรายละเอยีดจะเหน็ไดวามรีายละเอยีดครอบคลมุถงึ
การพัฒนาทั้งในดานการพัฒนาจิตวิญญาณการพัฒนาอาชีพของชุมชนรวมถึง
การพฒันาคณุภาพชวีติของชมุชนอกีดวย

พระสงฆถือวาเปนสาทยาทและเปนหนึ่ในพระรัตนตรัยซึ่งวาเปนหัวใจของ
พุทธศาสนา เปนองคกรที่ทำงานเกี่ยวกับพุทธศาสนาซึ่งเปนที่ยอมรับของชุมชนใน
ฐานะผนูำชมุชน ดงันัน้พระสงฆนอกจากตองทำหนาทีเ่พือ่ขดัเกลากเิลสตวัเอง ศกึษา
ไตรสขิา ยงัตองทำหนาทีเ่พือ่สงัคมหรอืชมุชนอกดีวย เพราะในความเปนจรงิแลว ชวีติ
ของพระสงฆมีความสัมพันธอยางแนบแนนกับชุมชนทั้งดานการเปนอยู และความ
ชวยเหลืออื่นๆ ในขณะเดี่ยวกันพระสงฆตองทำหนาทีตอบแทนชุมชนตามที่
พระพุทธองคไดตรัสไววา "…ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชนสุข
แกชนจำนวนมากเพือ่อนเุคราะหชาวโลก" (ฉลอง พนัธจนัทร และคณะ, ๒๕๕๓:๓)
นอกจากนัน้ยงัทรงเนนถงึความสมัพนัธระหวางพระสงฆกบัชมุชนวา "ภกิษทุัง้หลาย
พราหมณ และคฤหบดทีัง้หลายเปนผมูอีปุการมากแกเธอทัง้หลาย บำรงุเธอทัง้หลาย
ดวยจวีร บณิฑบาตร เสนาสนะ และยารกัษาโรค แมเธอทัง้หลายกจ็งเปนผมูอีปุการ
มากแกพราหมณและคฤหบดทีัง้หลาย

และคฤหบดทีัง้หลาย จงแสดงธรรมอนัดงีามในเบือ้งตนทามกลาง และทีส่ดุ
จงประกาศพรหมจรรย 2 พรอมทัง้อรรถ พยญัชนะทีบ่รสิทุธิส์ิน้เชงิแกเขาเหลานัน้
ชาวบานและนกับวชทัง้หลาย ตางอาศยักนัและกนัดวยอำนาจอามสิทานและธรรมทาน
อยปูระพฤตพิรหมจรรยนี ้เพือ่ตองการสละโอฆะ เพือ่ทำความสิน้ทกุขโดยชอบดวย
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อาการอยางนี ้จะเหน็ไดวา พระสงฆสามารถจะประกอบอาชพีอยางคฤหสัถได จำเปน
ตองอาศัยปจจัย 4 ในการดำรงชีวิต ในขณะที่คฤหัสถไมคอยมีเวลาในการศึกษา
เลาเรียนก็ไดอาศัยพระสงฆใหคำแนะนำ โดยเฉพาะดานคุณธรรมจริยธรรม
(ฉลอง พนัธจนัทรและคณะ , 2553: 3) ดวยทาทขีองพระพทุธเจาดงักลาว พระสงฆ
ซึง่เปนศาสนาทายาทจงึตองขบัเคลือ่นและรกัษาความสมัพนัธดงักลาวใหสงัคมไดอยู
รวมกันอยางปกติสุข โดยมีวัดเปนศูนยกลางของชุมชน เพราะปจจุบันงานพัฒนา
สวนมากมีรัฐเปนเจาภาพในกระบวนการขับเคลื่อนในฐานะเปนผูใหการสนับสนุน
ดานงบประมาณ ความคดิ ทรพัยากรอืน่ๆ ประกอบกบัโลกทศันของคนในสงัคมตอ
พระสงฆไดเปลีย่นไปเปนอยางมาก โดยเหน็ความสำคญัของวดันอยลงไปทกุท ีจงึมี
ความจำเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองหนัมาทบทวนและใหการสนบัสนนุเพือ่สงเสรมิศกัยภาพ
ของพระสงฆซึ่งมีอยูแลว ใหปรากฏเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ปจจุบันในการบริหารการ
พฒันาชมุชนของพระสงฆสวนใหญจะเนนทีช่นบทมากกวาในเมอืง ดวยเหตทุีส่ภาพ
สงัคมในชนบทนัน้ยงัมแีบบเกาอยเูปนจำนวนมากคอื เปนสงัคมทีม่วีดัเปนศนูยกลาง
ในการประกอบกิจกรรมแทบทุกดานของหมูบานมีภิกษุเปนผูนำที่สำคัญของชุมชน

ดงันัน้พระสงฆจงึมคีวามเกีย่วของกบัชวีติความเปนอยขูองชาวบานโดยปรยิาย
กิจกรรมใดที่เปนไปเพื่อสรางความเจริญกาวหนาใหแกหมูบาน พระสงฆก็มักเขาไป
เกีย่วของดวยเสมอ โดยยดึหลกัวาเปนการใหความชวยเหลอืโดยเมตตากรณุา โดย
พืน้ฐานความเปนจรงิทีว่าทานเปนสวนหนึง่ในชมุชนแหงนัน้และจำเปน ตองพึง่พาอาศยั
ปจจยัการดำรงชพีจากชาวบานซึง่ความเปนอยทูีส่ขุสมบรูณของหมบูานกย็อมมผีลตอ
ความเปนอยขูองตวัทานเองดวย จงึเปนปรากฏใหเหน็โดยทัว่ไปวากอนทีร่ฐับาลจะได
เริ่มพัฒนาชุมชนชนบทและวางแผนโครงการเขาไปยังทองถิ่นชนบทหางไกลนั้น
พระสงฆซึง่จำพรรษาอยใูนหมบูานแตละแหงกไ็ดมบีทบาทในการเปนผนูำการพฒันา
หมบูานนัน้ๆ อยางไมเปนทางการอยแูลวจนเปนปกตวิสิยัและเมือ่งานพฒันาดงักลาว
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เขาไปถงึหมบูาน ทานกไ็ดเขารวมงานเหลานัน้ดวยความเตม็ใจเชน เปนผนูำในการ
เสนอความคดิรเิริม่และเปนทีป่รกึษาและเปนศนูยรวมแหงศรทัธาเรยีกความรวมมอื
จากชาวบานในการสรางสาธารณสมบตัแิละสิง่สาธารณปูโภค เปนตน พระสงฆในอดตี
มสีวนสำคญัในการบรหิารพฒันาชมุชนมาโดยตลอดบวกกบัแนวคดิของการเปลีย่น
แปลงที ่ (พระเทพเวท ี , 2533 : 26) ไดแสดงทศันะเกีย่วกบัปญหาสงัคมไทยและ
การเปลีย่นแปลงไววา "วถิชีวีติของคนไทยในอดตี วดัและชมุชนจะมคีวามสมัพนัธกนั
อยางลกึซึง้ โดยวดัทำหนาทีเ่ปนศนูยกลางของชมุชน เริม่ตัง้แตใหการศกึษาเปนสถานที่
พบปะปรกึษาเพือ่จดักจิกรรมชมุชน รวมทัง้การบมเพาะขดัเกลานสิยัคนในชมุชนใหมี
คณุธรรมจรยิธรรมดงีาม มคีวามรกัใครสามคัค ี เอือ้เฟอเผือ่แผซึง่กนัละกนั โดยมี
พระสงฆทำหนาที่เปนตัวแทน พระพุทธศาสนาในการเผยแผคำสอนของพระสัมมา
สมัพทุธเจา  เปนดงัทศิเบือ้งบน  และเปนผนูำในการทำกจิกรรมตางๆ ของชมุชนใน
ทองถิน่แตจากการเปลีย่นแปลงของวฒันธรรมและสงัคมไทยดงัทีก่ลาวมาแลว ทำให
วถิชีวีติของคนในชมุชนเปลีย่นแปลงไป ความสมัพนัธระหวางวดัและชมุชนดงัเชนอดตี
กม็รีะดบัทีม่ชีองวางหางกนัไปทำใหคนสวนใหญ ไมสามารถสบืทอดและปฏบิตัติาม
ขนบธรรมเนยีมประเพณไีทยแตดัง้เดมิได คนในชมุชนเริม่ละเลยศลีธรรมอยใูนสภาพที่
แลงน้ำใจและขาดความเอือ้เฟอเผือ่แผตอกนั มองไมเหน็ความสำคญัของวดัในทาง
พระพทุธศาสนาทำใหเกดิความขาดแคลนการนบัถอืทางศาสนาและจรยิธรรมและเปน
สาเหตขุองปญหาตางๆในสงัคมไทย  ดงัเชนทีป่รากฏอยใูนปจจบุนั"  ความตัง้ใจจรงิ
ของการสรางชมุชนของตนเองใหเปนชมุชนเขมแขง็ โดยอาศยัความรวมมอืจากคนใน
ชมุชนชวยกนัขบัเคลือ่นชมุชนใหเกดิประสทิธภิาพ

และพระสงฆในพื้นที่เขาไปมีบทบาททั้งโดยตรงและรวมกับชาวบาน เชน
กจิกรรมทำฝายชะลอน้ำ กจิกรรมบวชปาชมุชน กจิกรรมปลกูปา รวมทัง้ยงัมบีทบาท
ดานการสงเคราะหชวยเหลือ/บรรเทาทุกขใหกับชุมชนที่อยูหางไกล เชน กิจกรรม
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มอบขาวสารและเครือ่งอปุโภค บรโิภคใหกบัชมุชนบนภเูขาทีห่างไกล  โครงการทำการ
เกษตรแบบพึง่ตนเองเปนตนบางพืน้ทีก่ารทำงานของพระสงฆนกัพฒันายงัมบีทบาท
ดานการสงเสรมิสวสัดกิารชมุชนใหกบัชมุชน อาทเิชน สวสัดกิารชมุชนออมทรพัยที่
วัดเจดียแมครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีสัจจะออมทรัพยวันละบาท/
สวสัดกิารชมุชนดานการเกษตรเปนตน (พระครสูมหุวเิชยีรคณุธมโฺม,2550)

สอดคลองกับกรมอนามัยโดย นายแพทยสมพงษ ชัยโอภานนท รักษาการ
ผอูำนวยการสำนกัอนามยัผสูงูอาย ุกรมอนามยั กลาววา ทางกรมอนามยัเหน็ความ
สำคญัตอสขุภาวะของพระสงฆและไดมกีารดำเนนิการมาอยางตอเนือ่ง

โดยจัดทำแผนยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัดสงเสริมสุขภาพ
ครอบคลมุ 5 แนวทาง ระยะเวลาดำเนนิการตัง้แตป 2557 - 2560  ไดแก

1. พฒันาแนวทางการบรกิารสขุภาพทีม่าคณุภาพในการดแูลสขุภาพพระสงฆ
2. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาองคกรคณะสงฆ และเครือขายพระสงฆ

นกัพฒันาในการดแูลสขุภาพตนเองและพระสงฆในพืน้ทีร่บัผดิชอบ
3. สงเสรมิสนบัสนนุการมสีวนรวมของชมุชนในการสรางสขุภาวะของพระสงฆ
4. สงเสรมิและสนบัสนนุการสรางองคความร ูวจิยั พฒันาวดัสงเสรมิสขุภาพ

และการดแูลสขุภาพพระสงฆ
5. พัฒนาระบบควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาวัดสงเสริม

สขุภาพ

นอกจากแผนยทุธศาสตรขางตนแลว ยงัไดจดัหลกัสตูรพระสงฆแกนนำและ
การพฒันาสขุภาพดวย อนัประกอบดวย กจิกรรมอนามยัสงิแวดลอม ทัง้น้ำดืม่ อาหาร
ขยะ อุบัติภัย และจราจร กิจกรรมการปองกันคบคุมโรค กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
กจิกรรมสขุอนามยั กจิกรรมแนวททางปฏบิตัอิขงพระสงฆทีส่อดคลองกบัพระธรรวนิยั
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และสถานการณสขุภาพ ทีเ่ชือ่มโยงกบักจิวตัร ๑๐ อยางของพระสงฆ กจิกรรมพระ
สงฆกบัการพฒันา วดัสงเสรมิสขุภาพ และกจิกรรมบทบาทพระสงฆ ในการพฒันา
ชมุชน

ดงันัน้การดำเนนิโครงการพฒันาศกัยภาพพระสงฆ เขตภาคเหนอื เพือ่พฒันา
สงัคมสขุภาวะนัน้ จงึมคีงามจำเปนและเรงดวนในการดำเนนิการ เพือ่จะไดแนวทาง
ชดุความรแูละไดชดุความรนูำรองพืน้ทีต่นแบบธรรมนญูสขุภาพของพระสงฆ เพือ่หา
นวตักรรมทีไ่ดรบัการพฒันาขยายไปยงักลมุพระสงฆในจงัหวดัอืน่ๆ ซึง่เนนกระบวนการ
การมสีวนรวมของทกุฝายในการทำงาน โดยการขบัเคลือ่นของ นนส. นกัสานพลงั
ในการพฒันาศกัยภาพของนกัสานพลงั (นนส) เพือ่การยกระดบังานพฒันาพืน้ทคีรัง้นี้
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แมสงัคมไทยจะไดเปลีย่นผานจากสงัคมของชมุชนเกษตรกรรม มาสคูวามเปน
สังคมการผลิตและบริการสมัยใหมดังในปจจุบันในสัดสวนที่มากกวาวิถีชีวิตแบบ
ดัง้เดมิดงัเมือ่ครัง้เปนสงัคมชมุชนเกษตรกรรมมากแลว แตกระนัน้กต็าม กระบวนการ
ดังกลาวก็กินเวลาเพียงไมกี่รุนคน อีกทั้งมีพัฒนาการแตกตางกันไปในหลายระดับ
ทำใหทกุแหงยงัคงเหน็การผสมผสานกนัทัง้วถิชีวีติแบบดัง้เดมิและวถิชีวีติของสงัคม
สมยัใหม คละเคลาอยใูนถิน่ยานเดยีวกนัจนอาจกลาวไดวา สภาพการอยรูวมกนัที่
ประกอบไปดวยวถิชีวีติทีก่าวล้ำนำหนา  ทนัสมยั ปานกลาง ลาหลงั รวมไปจนถงึ
สภาพการอยูชายขอบของสังคม ผสมผสานกันไปนั้น เปนสภาพความเปนจริงที่
ยงัคงสามารถพบเหน็ไดในหลายแหง เหตนุัน้ การพฒันาวฒันธรรมดานจติใจ รสนยิม
ชีวิตและองคประกอบดานความเปนมนุษยในบริบทของสังคมสมัยใหมกับการ
พัฒนาการเรียนรูเพื่อคัดสรรการเปลี่ยนแปลงและเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ
ไดอยางสงูสดุบนเงือ่นไขความจำเปนไปตามการพลวตัรไปตามจงัหวะของตนเองของ
ชมุชนและสงัคมทีต่องพึง่ตนทนุเดมิของตนเองไปดวย ใหมคีวามเหมาะสมเพยีงพอ
และมีแนวโนมความกาวหนาในดานที่ตางก็มุงปรับเขาสูความเปนสวนรวมและเปน
องคประกอบสรางสขุภาวะสาธารณะเดยีวกัน จงึมคีวามจำเปนตองดำเนนิไปพรอมกนั
อยางประสานสอดคลอง

เครือ่งมอืทำงานเชงิกระบวนการ สานรกัถกัทอสขุภาวะชมุชน
Healthy Community Practiceand Dhamma Training Facilitation Tool

บทนำ ความหมาย และความสำคญั
ของกระบวนการเสรมิสรางสขุภาวะชมุชน
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การคดิสรางสรรค พฒันารปูแบบและกระบวนการเรยีนรรูวมกนัของพระนสิติ
และสามเณร วดั และชมุชน บนกระบวนการปฏบิตัติางๆ เพือ่บรูณาการการปฏบิตัธิรรม
การเผยแผธรรม การชีน้ำสงัคมดวยธรรมปญญาและการแกปญหา พฒันาการดำเนนิ
ชวีติ พฒันาการทำมาหากนิ ตลอดจนสรางสขุภาวะสงัคมและสิง่แวดลอมของชมุชน
อยางเปนองครวม สามารถเปนกระบวนการหนึ่งที่จะนำการพัฒนาใหกับสังคมใน
ลกัษณะทีก่ลาวมาได อกีทัง้เปนตนทนุทีด่ทีีส่ดุอยางหนึง่ของสงัคมไทย

วดั หมคูณะของสงฆพระภกิษ ุสามเณร และคฤหสัถหญงิชาย อบุาสกอบุาสกิา
นอกจากจะเปนองคประกอบของพทุธบรษิทั 4 ทีจ่ะรวมกนัทำนบุำรงุพระพทุธศาสนา
ใหเกดิพฒันาการรงุเรอืงถาวรควบคไูปกบัสงัคมไทยแลว กน็บัวาเปนเครอืขายชมุชน
และเปนระบบสงัคมเพือ่สรรสรางและจรรโลงการพฒันาของวฒันธรรมทางดานจติใจ
มีสวนสำคัญมากตอการสรางเสริมสุขภาวะสังคมในดานที่เชื่อมโยงกับจิตใจและ
คณุภาพแหงชวีติดานในของปจเจกและชมุชน

ในภมูภิาคตางๆ ของประเทศไทยประกอบดวยชมุชนระดบัหมบูานกวา 75,000
แหง มวีดัและสำนกัสงฆทัง้ในสงักดัของมหานกิายและธรรมยตุนิกิายกวา 4,000 แหง
กระจายอยทูัว่ไปทัง้ในเขตเมอืง ชนบท และปาเขา (ขอมลูโดยสรปุ จากขอมลูป 2555
จากสารสนเทศออนไลน Thaipublica)โดยเฉลีย่ในทกุ 2 หมบูานจงึมวีดัอยปูระมาณ
1 แหง ซึง่นบัวาเปนหนวยและองคกรทางสงัคม   ทีม่คีวามแพรหลายและเขาใกล
วถิดีำเนนิชวีติของประชาชนอยางทัว่ถงึมากทีส่ดุ

นอกจากนี ้วดันัน้ นอกจากจะเปนศาสนสถานแลว กเ็ปนแหลงสรรสรางชวีติ
สาธารณะ ศนูยกลางของชมุชน และเสมอืนเปนโครงสรางพืน้ฐานสำหรบัการสรางสขุ
ภาวะสงัคมผานกจิกรรมทางศาสนา ประเพณ ีและศลิปวฒันธรรม ขณะเดยีวกนั โดย
สวนใหญกจ็ะมคีวามเปนแหลงพกัพงิหาความสงบวเิวกพฒันาศลีธรรมและหลกัชวีติ
เพือ่การอยรูวมกนัอยางสงบสขุ สรางคณุภาพแหงชวีติโดยเฉพาะดานจติใจ จงึนบัวา
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เปนทนุทรพัยากรเพือ่การพฒันาสงัคมทีม่ัง่คัง่มากอยางหนึง่ทัง้ของทองถิน่ตางๆและ
ของประเทศ

ในรายงานโดยสรุปของสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จากขอมูลของ
สำนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั ป 2557 ไดประมวลขอมลูเกีย่วกบัพระภกิษสุงฆ
และสามเณรทั่วประเทศไววา ทั่วประเทศมีพระภิกษุสงฆและสามเณรทั้งในสังกัด
ของมหานิกายและธรรมยุตินิกาย ประมาณ 348,433 รูป ประกอบดวยพระสงฆ
290,015 รปู และสามเณร 58,418รปู ซึง่นบัวาเปนกลมุสงัคมประชากรกลมุเฉพาะ
ขนาดใหญ มศีกัยภาพความเปนทนุมนษุยและสามารถทีจ่ะเปนกำลงัสำคญัของการ
พฒันาประเทศในหลายดาน

หากพจิารณาในดานทีเ่ปนกลมุผใูชบรกิารทางดานสขุภาพซึง่คาใชจายทางดาน
สขุภาพตอหวัประชากรของคนไทยในป พ.ศ.2548 ประมาณ 4 พนับาทตอหวัและ
ประมาณ 4-5 พนับาทตอหวัในป 2550 (สรปุโดยภาพรวมจากขอมลูของกระทรวง
การคลงั กรมบญัชกีลาง) กจ็ะพบวาคาใชจายทางสขุภาพโดยเฉลีย่ตอหวัตามจำนวน
ของพระภกิษสุามเณรโดยรวมแลวจะประมาณถงึ 1,742 ลานบาท จงึนบัวาเปนกลมุ
สงัคมประชากรเพือ่พฒันาระบบสขุภาพและดำเนนิงานดานสขุภาพ ทีม่คีวามสำคญั
และมขีนาดใหญไมนอย

นอกจากนี้สถาบันสงฆของประเทศไทยก็ไดจัดการศึกษาในขั้นสูงระดับอุดม
ศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีวิทยาเขตทั่วประเทศ
11  แหง และวทิยาลยัในสงักดัอกี 16 แหง และมหาวทิยาลยัมหามงกฎุราชวทิยาลยั
ซึง่มวีทิยาเขตทัว่ประเทศ  6 แหง และวทิยาลยัในสงักดัอกี 3 แหง สามารถสราง
พระนสิติ นกัวจิยัและนกัวิชาการพฒันาดานพระศาสนา ทัง้ทีเ่ปนฆราวาส พระสงฆ
สามเณร อบุาสกและอบุาสกิา ทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศ  รวมทัง้สามารถวจิยั
และพัฒนางานวิชาการดานพระศาสนาที่มีบทบาทสำคัญทั้งตอสังคมประเทศชาติ
และตอสงัคมชาวพทุธทัว่โลก
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การที่เปนกลุมสังคมประชากรที่มีลักษณะเฉพาะ ตองมีแนวปฏิบัติและแนว
สงเสรมิการมสีวนรวมในระบบสขุภาพใหมคีวามสอดคลองกลมกลนืกบัหลกัพืน้ฐาน
ทีอ่งิอยกูบัพระธรรมวนิยัและกระบวนการธรรมปญญา อกีทัง้มขีนาดใหญและสำคญั
มากตอการที่จะสามารถพัฒนาระบบปฏิบัติการ และระบบการมีสวนรวมในระบบ
สขุภาพ รวมทัง้เปนทนุศกัยภาพทางสงัคมทีแ่พรหลายและมคีวามทัว่ถงึชมุชนระดบั
หมบูานและชมุชนระดบัฐานรากของประเทศมากทีส่ดุ ตลอดจนมสีถาบนัการศกึษา
ในขัน้สงูเพือ่พฒันาผนูำทางดานพระศาสนา   และบรูณาการการศกึษาวจิยั เพือ่พฒันา
บทบาทการดำเนินงานดานศาสนาใหสามารถพลวัตรในทุกดานไดอยางเทาทันและ
ทัดเทียมกับความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของสังคมโลกเหลานี้
กจ็ะทำใหเหน็ความมนียัสำคญัหลายประการไดวา หากยิง่สามารถดำเนนิการสงเสรมิ
และสนบัสนนุบทบาทการพฒันาในทกุดานของวดั พระสงฆ และชมุชนกลมุศรทัธาของ
วดั ทัง้โดยตรงและโดยออมไดมากยิง่เพยีงใด นอกจากจะยิง่สามารถเขาถงึการพฒันา
ศกัยภาพของกลมุประชากรและระบบการศกึษา ใหเปนผนูำการพฒันาทีส่ำคญัมาก
อีกกลุมหนึ่งไดอยางเจาะจง ชัดเจน และเปนจำนวนมากพอสมควรแลว ก็จะเปน
ชองทางหนึง่ทีจ่ะกอใหเกดิผลกระทบและผลสบืเนือ่งในเชงิบวกตอการเขาถงึการพฒันา
สขุภาวะชมุชนและสงผลตอการยกระดบัคณุภาพแหงชวีติ โดยเฉพาะสขุภาวะทางดาน
จติใจ และการพึง่ตนเองในระดบัพืน้ฐานของประชาชน ไดอยางลกึซึง้และทัว่ถงึมากทีส่ดุ

อยางไรกต็าม การเกดิขยายตวัขึน้อยางซบัซอนเปนลำดบัของสงัคม รวมทัง้
แบบแผนของการอยรูวมกนัเปนชมุชนโดยมวีดัเปนศนูยกลางดงัเชนในอดตี ไดเปลีย่น
แปลงไปมากแลวในทกุมติ ิประชาชนและชมุชนมวีถิชีวีติทีแ่ยกสวนออกไปจากวถิชีวีติ
ทีเ่คยมวีดัเปนศนูยกลาง สวนวดักม็บีทบาทในการเผยแผแสดงธรรม ใหการศกึษา
อบรมและกลอมเกลาแกประชาชนไดนอยลง การที่จะสามารถผสมผสานและ
บรูณาการการเผยแผและสงเสรมิการปฏบิตัธิรรมแกประชาชนและชมุชน โดยเฉพาะ
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ชมุชนและกลมุศรทัธาของวดัหนึง่ๆ  ใหการทำงานและการดำเนนิชวีติกบัการปฏบิตัธิรรม
กลมกลนืเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนัอยใูนวถิชีวีติประจำวนั ในสภาพแวดลอมของสงัคม
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปมากแลว จำเปนตองมกีารศกึษา คดิคน พฒันารปูแบบและกระบวนการ
อยางใหมขึน้มาใชทำงานใหเหมาะสม พรอมกบัเรยีนรกูารนำไปใชแกปญหาและพฒันา
ไปดวย อยตูลอดเวลา ซึง่กระบวนการสานการทำงานเพือ่สรางสขุภาวะสาธารณะของ
ชมุชน โดยมสีือ่กจิกรรมชวยสรางความรวมมอืกนัของวดักบัชมุชน จะสามารถคดิออก
แบบและประยกุตใชใหเปนนวตักรรมเชงิกระบวนการอยางหนึง่ ใหสามารถตอบสนอง
ตอความสำคัญในขางตนไดอยางครอบคลุม พรอมกับใหแนวทางอยางใหมสำหรับ
บรูณาการบทบาทของวดักบัชมุชน ในการบรรลผุลของการพฒันาอยางเปนองครวม
หลายดานไปดวยกนั ดงันี้

• พฒันาการเรยีนรบูนภาคปฏบิตักิารจรงิและสรางศกัยภาพใหแกพระนสิติ
เพือ่เปนผนูำในการสรางสขุภาวะปญญาในวถิแีหงพทุธธรรม และเปนผนูำเชงิวชิาการ
พฒันาในขัน้สงูใหกบัสงัคมและชมุชนระดบัตางๆ ในการประยกุตใชและผสมผสานหลกั
ธรรมเขาสวูถิกีารดำเนนิชวีติ ใหสอดคลองกบัสงัคมสมยัใหม

• พัฒนารูปแบบการเผยแผธรรมปญญาและสงเสริมการบูรณาการสูการ
ปฏิบัติใหวัดและชุมชนเกิดพัฒนาการที่สงเสริมเกื้อหนุนกัน เปนพลังสรางความ
เขมแขง็และยัง่ยนืตออนาคตการพฒันาของสงัคมขึน้จากฐานราก

• พัฒนารูปแบบการสรางสุขภาวะชุมชน สรางสุขภาพ และพัฒนาระบบ
สขุภาพ ใหครอบคลมุความจำเปนทีส่อดคลองกบักลมุสงัคมประชากรกลมุจำเพาะ
กลมุพระภกิษ ุ สามเณรอบุาสก อบุาสกิา กลมุศรทัธาสงูวยั และกลมุประชากรกลมุ
พเิศษตางๆ

• สรางองคความรูและพัฒนาการเรียนรูจากบทเรียนเชิงประสบการณที่
สามารถถายทอดขยายผลและชี้นำการปฏิบัติ ใหเกิดพลวัตรในการพัฒนาตางๆ
ไดอยางสอดคลองเหมาะสมสถานการณและความจำเปน ไดมากยิง่ๆขึน้
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ชุดความรูเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการเชิงกระบวนการ เพื่อจะสามารถ
เชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานสรางสุขภาวะชุมชนรวมกันของวัดและชุมชน
พรอมกบัใหเปนเครือ่งมอืและวธิปีฏบิตักิารสรางพระสงฆรนุใหม ใหเกดิผลสอดคลอง
กบัความจำเปนในลกัษณะดงัทีก่ลาวมาขางตน

ชดุความรเูกีย่วกบัเครือ่งมอืและวธิกีารเชงิกระบวนการดงัทีก่ลาวมา มเีนือ้หา
ครอบคลมุแนวคดิและวธิจีดักระบวนการ สำหรบัใชเปนแนวปฏบิตัศิกึษาของพระนสิติ
พระสงฆนกัพฒันา พทุธศาสนกิชน รวมไปจนถงึผสูนใจและประชาชนผนูบัถอืศรทัธา
ในศาสนาอื่นๆ ที่มุงมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาวะของสังคมในระดับชุมชน
ใหการไดปฏิบัติธรรมและการเผยแผธรรมอันเปนกำลังของสิ่งดีงาม สามารถ
บูรณาการและดำเนินไปพรอมกับการดำเนินชีวิต ทำการงาน นำการพัฒนาและ
แกปญหา เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับการพัฒนาคุณภาพแหงชีวิตและการพัฒนา
วถิชีวีติชมุชน ประกอบดวย 9  ชดุดงันี้

1. ชุมชนบริหารจัดการแบบพลวัตรเพื่อสุขภาวะปญญาชุมชน
1.1 การบรหิารจดัการแบบพลวตัร
1.2 การพฒันาทมีและภาวะผนูำกลมุเพือ่การบรหิารจดัการแบบพลวตัร
1.3 การวเิคราะหจดักลมุผนูำวดั ชมุชน
1.4 ปฏทินิและแผนทีว่ถิชีวีติชมุชน
1.5 การระดมทรพัยากร และทนุทางปญญา วดั -ชมุชน
1.6 การจดัการเวทเีรยีนร ูที ่สปัปายะตอการเรยีนรวูดัและชมุชน
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2. บูรณาการการปฏิบัติเรียนรูสามมิติอยางมีสวนรวม
2.1 ปฏบิตัเิรยีนรพูทุธธรรมศกึษา
2.2 การเรยีนรสูขุภาวะนเิวศสงัคม สิง่แวดลอม วฒันธรรม
2.3 การเรยีนร ูและการสรางความฉลาดรจูากวถิชีวีติชมุชน
2.4 การออกแบบและจัดสถานการณเรียนรูรวมกันในชุมชนของวัด

และชมุชน

3. การสรางสุขภาวะปญญาชุมชนบูรณาการของวัดและชุมชน
3.1 การคดิสรางสรรคและการวางแผนปฏบิตัเิรยีนรสูขุภาวะพทุธธรรม

ศกึษาชมุชน
3.2 การบรหิารจดัการอยางมสีวนรวม
3.3 การถอดบทเรยีนและสือ่สารนำการจดัการการมสีวนรวมวดั ชมุชน
3.4 การบนัทกึ รายงาน และการขบัเคลือ่นนโยบายสขุภาวะวดั ชมุชน
3.5 การกำกบัตดิตาม สนบัสนนุ และเยีย่มชมแบบเสรมิพลงั

4. การสรางความรเูพิม่พนูปญญาสขุภาวะชมุชน
4.1 การวจิยัและพฒันารปูแบบ

5. การพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรูอยางบูรณาการเพื่อสุขภาวะวัด
และชมุชน
5.1 การจดัมหรสพสนุทรยีปญญา สือ่สาร ขยายผล สขุภาวะวดั ชมุชน
5.2 การพฒันาสือ่ การสือ่สารและกระบวนการเรยีนรอูยางบรูณาการ
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6. สขุภาวะวดัชมุชน 1.0 + 4 .0
6.1 สือ่อนิเตอรเนต็บรูณาการวดัและชมุชน
6.2 สขุภาวะปญญานเิวศชมุชน

7. อบุาสก อบุสากาปฏบิตัสิกิขา

8. การสวดมนตและบญุกรยิาเพือ่เสรมิกำลงัปญญาและสรางความเบกิบาน
แจมใส

9. บูรณกรสุขภาวะชุมชน
IHCF - IntegratedHealthy Community Facilitator
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ชุดความรูนี้ เปนผลจาการประมวลบทเรียนและตรวจสอบหลายๆ แนวทาง
เขากับการลงมือปฏิบัติ การระดมความคิด การอภิปราย การวิเคราะห  วิพากษ
หลายชัน้ ของกลมุผซูึง่อาจจะเรยีกไดวาเปนชมุชนการเรยีนร ูซึง่กลาวโดยสรปุใหเหน็
ถึงกระบวนการเริ่มตนกระทั่งไดแนวคิดและชุดความรูเพื่อกระบวนการปฏิบัติศึกษา
ในครัง้นี ้โดยสรปุได ดงันี้

(1) การขยายผลการศกึษาของสามเณรและพระนสิติสกูารปฏบิตัศิกึษา
เครื่องมือและวิธีการในเชิงกระบวนการที่สำคัญเพื่อเขาสูชุมชนและ

สรางประสบการณเพื่อการศึกษาและสรางชุดความรู สำหรับการบูรณาการ
การพฒันาการศกึษาของสงฆและการพฒันาสขุภาวะชมุชนอยางเปนองครวมทีด่ำเนนิการ
โดยเครือขายการมีสวนรวมของวัดและชุมชนในครั้งนี้ ไดแก การเรียนรูชุมชนดวย
เครื่องมือ 7 ชิ้นของนายแพทยโกมาตร จึงเสถียรทรัพย และการพัฒนาโครงการ
ปฏบิตัศิกึษา (Learning Through Practice Project) ซึง่พฒันาขึน้บนฐานขอมลู
ความมีประสบการณตอชุมชน และศักยภาพพื้นฐานของวัดและชุมชนที่เกิดจาก
การไดเรยีนรรูวมกนับางแลวในระดบัหนึง่

กระบวนการพัฒนาชุดความรู
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนสถาบันการศึกษา
ชั้นนำของคณะสงฆที่เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองงานกิจการของคณะสงฆไทย พัฒนา
ศกัยภาพพระสงฆ และสามเณรใหมคีวามร ูความสามารถดานการเผยแผ  การพฒันา
สงัคม และการพฒันาจติใจของประชาชนไดอยางมปีระสทิธภิาพ ตามนโยบายของ
มหาวทิยาลยั โดยนสิติบรรพชติทีส่ำเรจ็การศกึษาภาคทฤษฎแีลวจะตองปฏบิตัศิาสนกจิ
ในเพศบรรพชิตเปนเวลา1ปโครงการปฏิบัติศาสนกิจดังกลาว เปนกระบวนการที่
มงุดำเนนิการขึน้เพือ่ใหบรรลผุลตามวตัถปุระสงค6 ประการ ดงันี้

1. เพือ่เผยแผพระพทุธศาสนา
2. เพือ่การสนองงานในกจิการคณะสงฆ3.เพือ่สนองพระราชปณธิานของ

รชักาลที5่
4. เพือ่พฒันานสิติใหมคีณุสมบตัทิีพ่งึประสงค
5. เพือ่สงเคราะหประชาชนและ
6. เพือ่สนองนโยบายและงานตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยั
โดยสงเสริมให พระนิสิต พรอมกับสามเณร และยุวสงฆไดเกิดแนวคิด

การศกึษาชมุชนและพฒันาโครงการเพือ่ปฏบิตัศิาสนกจิ พฒันานวตักรรมการศกึษา
บูรณาการบทบาทการเผยแผธรรม การทำนุบำรุงพระศาสนา ตลอดจนการปฏิบัติ
ศาสนกิจตางๆ สูการรวมสรางสุขภาวะชุมชน โดยกระบวนการปฏิบัติและสรางการ
มสีวนรวมตางๆของชมุชน จะเนนการเรยีนรโูดยการลงมอืปฏบิตัแิละนำไปสกูารพฒันา
ทางดานตางๆของชมุชนไปดวย ทัง้ทางดานสขุภาพ คณุภาพชวีติ สงัคม คณุภาพ
ประชากร สิง่แวดลอม การศกึษา มติทิางดานจติใจ ตลอดจนภมูปิญญาปฏบิตัแิละ
ความสรางสรรคตางๆ จึงอาจกลาวไดวา การคิดริเริ่มโครงการเพื่อพัฒนาสุขภาวะ
ชุมชนและเปนโครงการปฏิบัติศึกษาในลักษณะดังกลาวของเครือขายพระนิสิต
สามเณร และยวุสงฆ มคีวามเปนนวตักรรมการศกึษา (Educational Innovation)
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เพือ่สรางสขุภาวะชมุชนและพฒันากระบวนการปฏบิตัธิรรมปญญาศกึษา (Healthy
Dhamma Learning Through Practice Studies) ในเงื่อนไขแวดลอมใหมๆ
ของสงัคมโดยวดัและชมุชน

ชุดความรูนี้ ไดนำเอาวิธีการดังกลาว มาสงเสริมใหเครือขายพระนิสิตได
ทดลองปฏิบัติการในชุมชนที่ไดรวมกันประสานความรวมมือและคัดสรรเพื่อใหมี
ความเหมาะสมพอทีจ่ะดำเนนิการศกึษาและพฒันาบทเรยีนไดอยางเหมาะสม

การปฏิบัติศึกษาในสวนนี้ มีลักษณะเสมือนเปนการพิสูจนและตรวจสอบ
หาบทเรยีนและขอคนพบจากความเปนจรงิบนการปฏบิตั ิผดูำเนนิการไดแกเครอืขาย
พระนสิติ สามเณร และยวุสงฆ ภายใตการกำกบัดแูลของพระอาจารย พระพีเ่ลีย้ง
เครือขายพระสงฆนักพัฒนา เครือขายนักสานพลังเพื่อสุขภาวะ และเครือขาย
นักวิชาการหลายสาขาทั้งจากสถาบันการศึกษาและหนวยงานในสวนกลางและจาก
ภมูภิาค

จากนัน้ จงึจดักระบวนการถอดบทเรยีน นำเอาขอมลูความเปนจรงิและบทเรยีน
ทีเ่กดิขึน้จากทกุมติ ิมาทำการศกึษา วเิคราะห ประมวลผล และใชเปนเครือ่งชวยพจิารณา
กลัน่กรองสิง่ตางๆ เพือ่ตรวจสอบเขากบัความร ูงานวจิยั ตลอดจนงานเชงิทฤษฎตีางๆ
ทีเ่กีย่วของ แลวเขยีนเรยีบเรยีงใหเปนระบบและเปนหมวดหมทูีเ่ชือ่มโยงอางองิไดกบั
ตวัอยางของภาคปฏบิตัใินบรบิทของสงัคมและสิง่แวดลอมในชมุชน อนัไดแก ปจจยั
องคประกอบ การลำดบัความจำเปน ตลอดจนแนวคดิแนวปฏบิตัติางๆ เพือ่ใชชีน้ำ
การปฏบิตัแิละเปนแนวพฒันากระบวนการปฏบิตัศิกึษาใหดยีิง่ๆ ขึน้ตอๆ ไป

(2) การพฒันากระบวนการถอดบทเรยีนและประมวลความรู
ในอกีสวนหนึง่ ทางมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  โดยมี

คณาจารย พระนิสิต และพระสงฆนักพัฒนา ไดรวมมือกับเครือขายนักสานพลัง
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ขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมสีวนรวมและการพฒันาสงัคมสขุภาวะ
ไดประสานความรวมมือทีมสหวิทยาการ ซึ่งประกอบไปดวยนักวิจัย นักเขียนและ
นกัสือ่สารเชงิสารคด ีอาจารยมหาวทิยาลยัตางๆ ประกอบดวย มหาวทิยาลยัแมโจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม  วิทยากรกระบวนการแนว
จิตตปญญา นักวิชาการแนวประชาสังคม นักพัฒนาแนวบูรณาการเพื่อสุขภาวะ
สาธารณะและเครอืขาย นนส. หรอืเครอืขายนกัสานพลงัขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะ
เพือ่สขุภาพแบบมสีวนรวมและการพฒันาสงัคมสขุภาวะ รวมทัง้บคุลากรปฏบิตักิาร
อาวโุสจากสำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหงชาต ิเขต 1 เชยีงใหม ใหไดรวมกนัศกึษา
แนวการออกแบบและดำเนินการถอดบทเรียนและประมวลองคความรูจากบทเรียน
ภาคปฏิบัติ โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (Participatory
Action Research)ซึ่งใหแนวคิดและพาเรียนรูแนวดำเนินการที่สำคัญโดยผูชวย
ศาสตราจารย ดร.วิรัตน คำศรีจันทร ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบูรณาการ
คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลยัแมโจ แลวดำเนนิการระดมสมองและพฒันากระบวน
การใหเหมาะสมเพื่อถอดบทเรียนและนำไปสูการพัฒนาชุดความรู อิงอยูบนฐาน
ปญญาปฏิบัติที่วัดและชุมชนนำโดยเครือขายพระนิสิตไดรวมปฏิบัติศึกษาเพื่อสราง
สังคมสุขภาวะ พรอมกับเปนกระบวนการเผยแผธรรมและเปนการปฏบิตัธิรรมอยาง
บรูณาการไปในเวลาเดยีวกนั

เครือ่งมอืและกระบวนการเพือ่การถอดบทเรยีนในลกัษณะทีด่ำเนนิการในครัง้นี้
ประกอบดวยชดุประเดน็คำถามเชงิการวจิยัและประเมนิผลแบบเสรมิพลงั ทีอ่อกแบบ
ใหเปนหัวขอยอยเพื่อการระดมสมอง นำเสนอบทเรียน วิพากษ และอภิปราย
ของเครือขายพระนิสิต ประชาชนในชุมชน และกลุมผูเกี่ยวของ ในหลายหัวขอ
ทั้งหมดจัดใหอยูในรูปของกระบวนการเวทีพัฒนาทีมดำเนินการ และใชวิธีประมวล
ผลขอมลูบนเวทแีบบผสมผสานหลากหลายชัน้และหลายวงจร
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นอกจากนี ้กอนนำไปใชจรงิ ไดทดลองกระบวนการใชเพือ่การตรวจสอบและ
พฒันาใหเหมาะสมกบักลมุสามเณร พระนสิติ และยวุสงฆจากประเทศไทยและกลมุ
ประเทศเพื่อนบาน ของศูนยการศึกษาและปฏิบัติธรรมนานาชาติ และหลังจากนั้น
ก็ใชถอดบทเรียนเพื่อบูรณาการความรูและประสบการณของเครือขายพระสงฆนัก
พัฒนาและเครือขายผูนำสรางสุขภาวะชุมชนภายใตประเด็นสวนรวมหลายดาน
สรางกรอบแนวคิดในภาพรวมและศึกษาระบบความสอดคลองเชื่อมโยง เพื่อเปน
แนวกำกบักระบวนการหลายดานทีด่ำเนนิการอยบูนความเปนจรงิอยางกระจดักระจาย
ใหสามารถเหน็ความแยกสวนและความเชือ่มโยง ทีจ่ะสามารถประสานความรวมมอื
และสงเสริมใหเกิดความเกื้อหนุนสงเสริมกันดังที่พึงประสงคไดมากยิ่งๆขึ้นตอไป
รวมทั้งสามารถใชเปนกรอบในการตรวจสอบ และวิเคราะหความมีนัยสำคัญตอ
กระบวนการปฏบิตัศิกึษา การเผยแผธรรมและการสงเสรมิการปฏบิตัธิรรมใหบรูณาการ
อยใูนวถิกีารดำเนนิชวีติ การทำงาน ควบคไูปกบัการพฒันา สขุภาวะชมุชน ซึง่จะนำ
ไปสกูารสานพลงัสรางสขุภาวะของสงัคมชมุชนโดยวดัและชมุชน ยกระดบัพฒันาการ
เชงิบทบาทของวดัและเครอืขายพระสงฆนกัพฒันา ตลอดจนสามเณร ยวุสงฆ พรอมกบั
กอบกแูละสรางเสรมิศกัยภาพการพึง่ตนเองเปนเบือ้งตนสำหรบัการปฏบิตัใินชมุชน
ใหสามารถเกิดพลวัตรและนำการเปลี่ยนแปลงตนเองสูการมีสุขภาวะที่ดี
สอดคลองกลมกลนืกบัสภาพความจำเปนใหมๆ ของสงัคมไทยและสงัคมโลก อกีทัง้
ยงัเปนพืน้ฐานเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนืมากยิง่ๆขึน้ไปในอนาคต
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(3) การถอดบทเรียนอยางมีสวนรวม
ดำเนนิการภายหลงัปฏบิตักิารศกึษาชมุชนและสรางสขุภาวะชมุชน โดย

ในสวนของการศกึษาชมุชน ไดเรยีนรกูระบวนการใชเครือ่งมอื 7 ชิน้ ของนายแพทย
โกมาตร จงึเสถยีรทรพัย และในสวนของกระบวนการสรางสขุภาวะชมุชน ไดดำเนนิ
โครงการกจิกรรมพฒันาชมุชนทีร่วมกนัพฒันาขึน้มาจากเครอืขายพระนสิติ ประกอบ
ดวยโครงการแกไขปญหาขยะ โครงการดานพชืผกัสมนุไพร โครงการดานสขุภณัฑและ
ผลิตภัณฑชีวภาพ เหลานี้เปนตน ผลของการดำเนินการดังกลาว ทำใหเครือขาย
พระนิสิต ชาวบาน ผูนำชุมชน ตลอดจนเครือขายของผูเกี่ยวของตางๆ เกิดขอมูล
เกีย่วกบัการปฏบิตัแิละไดเขาถงึบทเรยีนเชงิประสบการณรวมกนัชดุหนึง่ดวยตนเอง
กระบวนการถอดบทเรยีนทีไ่ดออกแบบและดำเนนิการขึน้อยางเปนการเฉพาะจะเปน
เครื่องมือและวิธีการเพื่อทำใหขอมูลและการปฏิสัมพันธกันของชุมชน ตลอดจน
เครือขายผูเกี่ยวของในทางปฏิบัติและองคประกอบทุกมิติของกิจกรรมไดรับการ
ประมวลผล จัดระเบียบ ประกอบสรางปญญาปฏิบัติ ใหแนวคิด ความหมาย
พรรณนาความ ใหการอธบิาย ใหความรคูวามเขาใจ ทีอ่งิอยกูบัตวัอยางการปฏบิตั ิและ
ความเปนจรงิภายใตบรบิทของสงัคมชมุชน

ในสวนของการเขาถงึแนวคดิ คณุคา ความหมาย ความรคูวามเขาใจ สขุภาวะ
การเตบิโตงอกงามภายใน ตลอดจนอปุสรรคปญหา และการสะทอนความเปนจรงิ
ทางดานตางๆจากการปฏิบัติของผูปฏิบัติและกลุมผูมีประสบการณรวมกัน ไดจัด
กระบวนการเวทีขึ้น3 วัน เพื่อสะทอนการปฏิบัติใหเห็นถึงการบูรณาการความรู
แนวคิด แนวปฏิบัติในเชิงทฤษฎี เขาสูกระบวนการปฏิบัติ แลวนำเอาขอมูล
เชงิประสบการณและกระบวนการปฏบิตัมิาทบทวนและประมวลผลสรปุและเขยีนเปน
บทเรยีน
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การทำงานเพื่อบูรณาการการเผยแผธรรมและการสรางกระบวนการเรียนรู
ธรรมปญญา ควบคไูปกบักจิกรรมพฒันาชมุชนและการสงเสรมิประชาชนเพือ่สรางสขุ
ภาวะชุมชน ของพระนิสิต พระสงฆ และสามเณร มีแนวคิดและแนวดำเนินการ
พรอมกบัตวัอยางประกอบการเรยีนรจูากภาคปฏบิตัใิหพอเขาใจ ดงันี้

1. ชมุชนบรหิารจดัการแบบพลวตัรเพือ่สขุภาวะปญญาชมุชน
การทำงานสรางสขุภาวะชมุชน ใหบรูณาการกบักระบวนการปฏบิตัแิละเผยแผ

ธรรม เปนการทำงานทีค่รอบคลมุทัง้วดัและชมุชน  อกีทัง้เนนกระบวนการเรยีนรบูน
การแกปญหาและการปฏบิตัอิยางมสีวนรวม ในทามกลางสงัคมและสิง่แวดลอมทีม่ี
ความเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงอยตูลอดเวลา ทำใหมคีวามจำเปนและความตองการ
ตางๆ ที่จะเกิดขึ้นบนกระบวนการตางๆ ซึ่งมีความหลากหลายซับซอน และตอง

การจัดกระบวนการปฏิบัติศึกษา
บรูณาการการเผยแผธรรมสกูารสรางสขุภาวะชมุชน
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เกีย่วของกบัปจจยัเพือ่ดำเนนิการสิง่ตางๆ ทัง้ทีเ่ตรยีมการไดลวงหนาและอยนูอกเหนอื
การคาดหมายไวกอนทีก่ารลงมอืทำจรงิจะเกดิขึน้

ขณะเดยีวกนั เครอืขายพระนสิติ สามเณร ยวุสงฆ และพระสงฆนกัพฒันา
ซึง่จดัวาเปนชมุชนของผปูฏบิตัศึิกษาอยใูนวดั ตลอดจนอบุาสกและอบุาสกิา ซึง่อาจ
จะเปนกลมุผปูฏบิตัอิยใูนวดัหรอืเปนกลมุเฉพาะ เชน กลมุผสูงูวยั กลมุผสูมาทานศลี
อโุบสถ เหลานี ้ตางกเ็ปนกลมุทีจ่ะตองระมดัระวงัการลวงพระธรรมวนิยัและตองอยู
ในความสำรวม จึงมขีอจำกดัตอการปฏบิตักิจิกรรมหลายอยางทีด่ำเนนิไปบนกระบวนการ
มสีวนรวมในการแกปญหาของชมุชน แตกม็บีทบาทความสำคญัตอการใหการชีแ้นะ
เผยแผหลกัธรรม กำกบัและโนมนำกระบวนการทางสตปิญญาแบบรวมหมใูหกบัชมุชน
รวมทั้งเปนพลังดานจิตใจและพลังแหงความเปนบุญเปนกุศลของการระดมพลัง
การปฏบิตั ิซึง่เปนปจจยัและทรพัยากรทีม่คีณุคามาก หาไมไดจากแหลงอืน่นอกจากวดั
และชมุชนผปูฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ

ดงันัน้ จงึมคีวามจำเปนทีจ่ะตองออกแบบและจดัระบบเพือ่การบรหิารจดัการ
แบบพลวัตรดวยกลุมคนและชุมชนปฏิบัติแบบรวมหมู ที่สามารถประสานการมี
สวนรวมและสรางความเคลือ่นไหวของกระบวนการสขุภาวะทางปญญา สอดคลอง
กับแนวทางการดำเนินงานที่คาดหวังและเพียงพอตอความจำเปนของการปฏิบัติ
ใหวัดและชุมชนสามารถบรรลุจุดหมายเพื่อการสรางสังคมสุขภาวะดังที่พึงประสงค
รวมกนัไดอยางเหมาะสม โดยมแีนวคดิเบือ้งหลงัและแนวทางการดำเนนิงานทีส่ำคญั
ดงันี้
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1.1 การบรหิารจดัการแบบพลวตัร
การบริหารจัดการแบบพลวัตร เปนการบริหารจัดการที่ใหความสำคัญตอ

การมปีฏสิมัพนัธกบัความเปนไปของสงัคมและสิง่แวดลอม และเปนการเปดรบัปจจยั
ปอนกลับ (Feed backing circle) จากกระบวนการทำงานและจากภาวะกดดันใน
รูปแบบตางๆ ของภายนอก ใหเขามามีสวนรวมตอการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
กอใหเกิดความมีพลวัตร มีพัฒนาการ มีชีวิตและมีความเคลื่อนไหว ยืดหยุนตอ
การดำเนินงานใหเปนไปภายใตเงื่อนไขแวดลอมที่หลากหลายและไมหยุดนิ่งไดอยู
ตลอดเวลา มคีวามจำเปนและเหมาะสมกบัองคกรรวมถงึสถานการณการพฒันาใน
สาขาตางๆ ทีต่องมงุใหความสำคญักบัปจจยัดานคนและการมสีวนรวมของหลายฝาย
บนความแตกตางหลากหลาย

ในหลายสถานการณและในองคกรทีม่คีวามแตกตางหลากหลาย การบรหิาร
จดัการทีอ่ยใูนสภาวการณไมหยดุนิง่และมคีวามเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงทัง้ภายในและ
ภายนอกอยเูสมอ จะตองพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการแบบพลวตัรขึน้มาใหเหมาะ
สมกบัความจำเปนของตนเอง จงึจะสามารถเผชญิกบัภาวะกดดนัและมคีวามเทาทนั
กบัความเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงจากสถานการณแวดลอม พรอมกบัพฒันาการเรยีนรู
และเกิดความเจริญงอกงามในตนเองไดอยางเหมาะสม รวมถึงชุมชนและการรวม
กลมุกนัของประชาชนตลอดจนเครอืขายการจดัการของชมุชนระดบัตางๆ ทัง้วดัและ
ชมุชนศรทัธากจ็ะมคีวามเจรญิงอกงามเชนกนั

การบริหารจัดการเพื่อดำเนิน
การสิ่งตางๆใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตอง
การในระดับชุมชน รวมทั้งการรวมกลุม
และรวมตัวกันเปนชุมชน สิ่งสำคัญที่
นาสนใจนั้น จะเปนเรื่องของการมีภาวะ
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ผนูำแบบรวมหม ู(Collective leadership) โดยผคูนหลากหลายตางตองพึง่พาอาศยั
ซึง่กนัและกนั โดยมคีวามเปนสวนรวมเกีย่วของเชือ่มโยงกนับนปจจยัพืน้ฐานในหลาย
ดาน ดงันัน้ การทำงานชมุชนและปฏบิตักิารขบัเคลือ่นกจิกรรมตางๆ เพือ่สรรสราง
สุขภาวะความเปนสวนรวมในระดับชุมชนดวยกระบวนการมีสวนรวม ซึ่งจะทำให
ประชาชนและสมาชกิของชมุชนตองชวยกนัคดิชวยกนัทำ สรางชวีติความเปนสวนรวม
ดวยกนั ในอกีความหมายหนึง่ จงึมคีวามเปนกระบวนการบรหิารจดัการแบบพลวตั
อยูในตนเอง หรือกลาวอีกอยางหนึ่งไดวา การรวมกันทำงานบนความเปนชุมชน
สรางปจจัยเชิงกระบวนการมีสวนรวมและการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม
(Participatory management) นัน้เปนการกอเกดิความเปนชมุชน และเปนรปูแบบ
หนึง่ของการบรหิารจดัการแบบพลวตัรอยโูดยพืน้ฐาน

อยางไรกต็าม ความเปนชมุชนของชมุชนในระบบสงัคมโดยทัว่ไปกบัความเปน
ชมุชนเพือ่สรางวฒันธรรมจติใจและกระบวนการเชงิปญญาปฏบิตับินพืน้ฐานของศาสน
ธรรมนัน้ อาจจะมคีวามแตกตางกนั  ทัง้รปูแบบและกระบวนการจดัการอยางมพีลวตัร
ทีจ่ดัวาดแีละเหมาะสมสำหรบัชมุชนของประชาชนและชาวบานแบบทัว่ๆไป กอ็าจจะไม
เหมาะสมสำหรับชุมชนปฏิบัติของพระภิกษุและสามเณร รวมทั้งผูที่สมาทาน
แนวประพฤติปฏิบัติเพื่อชีวิตพรหมจรรย เพราะไมสงเคราะหและไมเอื้อเฟอตอการ
ปฏิบัติตอพระธรรมวินัย เชน การลงแขกเอาแรงทำนา หวานไถ เพาะปลูก และ

เก็บเกี่ ยวข าวในนา  จัดว า เปน
วัฒนธ ร รมชุ ม ชนที่ ดี แ ล ะ เ ป น
การบริหารจัดการแบบพลวัตรของ
ชุมชนบนตนทุนวิถีชีวิต ใหสามารถ
บ ร รลุ เ ป า หม ายก า รผลิ ต ขอ ง
ครั ว เ รื อนและชุมชนไดอย างมี
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ประสทิธภิาพ แตหากนำรปูแบบเดยีวกนัมาเปนกจิกรรมการปฏบิตัสิำหรบัพระภกิษุ
สามเณร ก็จะทำใหเกิดการละเมิดหลักพระธรรมวินัยหลายขอและกระทบตอสาระ
สำคัญของการดำเนินชีวิตเพื่อการศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมปญญาในชีวิตใหถึง
ทีส่ดุ เชน ทำใหตองพรากของเขยีวและเบยีดเบยีนสิง่ทีม่ชีวีติในดนิและน้ำ ทำใหขาด
จากวัตรปฏิบัติในการเปนผูขอเพื่อดำรงชีพและทำกิจอันพึงทำผานการเปนสื่อให
ประชาชนและชุมชนกลุมศรัทธาไดปฏิบัติจาคะ เรียนรูการทำทานใหเปนการสละ
ออกไปเพื่อลดละการทำใหความหมายแหงชีวิตติดขัดคับแคบอยูบนสิ่งที่เรา
ครอบครองและตดิยดึ ไปสกูารคอยๆยกระดบัการพฒันาชวีติแหงตนใหเปนสวนหนึง่
กบัความเปนสวนรวม ซึง่จะเปนตนทนุสำหรบัการเขาถงึความหมายทีแ่ทและมคีวามสขุ
ความเบกิบานใจทีย่ัง่ยนืกวาเดมิมากยิง่ขึน้

ขณะเดยีวกนั การทำมาหากนิและการลงมอืเพาะปลกูเองนัน้หากเปนชมุชน
ชาวบานกน็บัวาเปนการปฏบิตัอิยางมสีมัมาอาชวีะและเปนสมัมาปฏบิตั ิแตครัน้เมือ่
เปนพระภิกษุสงฆและสามเณรที่ลงมือทำแบบเดียวกันกับชาวบาน ก็จะกลายเปน
การสัง่สมอาหารและปจจยัเพือ่การอปุโภคบรโิภค ซึง่ละเมดิหลกัคดิสำคญัอกีหลาย
ประเด็นที่วาดวยการบริโภคและการจัดความสัมพันธกับปจจัยเพื่อการดำรงชีวิต
ในมรรควถิขีองชมุชนสงฆ สามเณร และวดั ทำใหความเปนจรงิของการดำเนนิชวีติ
เพือ่การปฏบิตัศิกึษาใหเขาถงึธรรมปญญาตางๆ ขดัแยงและหกัลางกบัสาระสำคญัใน
ระดบัพืน้ฐานของพระธรรมวนิยัและหลกัธรรมทีจ่ะสามารถสาธติ เปนใหด ูอยใูหเหน็ได
เหลานี้เปนตน การทำงานสรางสุขภาวะชุมชนโดยเครือขายปฏิบัติการรวมกันของ
พระนิสิต เครือขายพระสงฆ วัด และชุมชนกลุมศรัทธา จึงควรตองพัฒนาการคิด
สรางสรรคและออกแบบใหสอดคลองกบัลกัษณะจำเพาะ ทีส่ะทอนเชือ่มโยงใหเหน็
ถึงกระบวนการศึกษาและคิดใครครวญตอหลักปฏิบัติที่เอื้อตอพระธรรมวินัย
ใหแยบคายและเหมาะสมกบัเหตปุจจยัตางๆอยเูสมอควบคไูปดวย
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จึงพอจะประมาณไดวา ชุมชนสงฆ ชุมชนปฏิบัติการของกลุมพระนิสิตจาก
สถาบนัการศกึษาทีอ่ยใูนความดแูลขององคกรทางสงฆ กลมุอบุาสกอบุาสกิา และ
ชมุชนชาวบานรอบวดัของวดัหนึง่ๆ รวมไปจนถงึความเปนชมุชนและกลมุศาสนกิตาม
หลกัธรรมของศาสนาอืน่ๆ นัน้ จะมจีดุหมายตางออกไปจากชมุชนชาวบานโดยทัว่ไป
โดยจะมลีกัษณะเปนจดุหมายเชงิอดุมคต ิเชือ่มโยงกบัความศรทัธา ความเชือ่ และ
มีวัตถุประสงคจำเพาะอยางอยูในวิถีชีวิตความเปนชุมชน อีกทั้งกระบวนการที่เปน
พื้นฐานสำคัญของวัตรปฏิบัติตางๆ ก็อยูบนหลักการที่จะสามารถทำใหเกิดความ
เอือ้เฟอเกือ้หนนุตอการรกัษาพระธรรมวนิยัและสามารถคดิคนกระบวนการปฏบิตัศิกึษา
ใหการเผยแผธรรมและการปฏบิตัธิรรม มคีวามสอดคลองกลมกลนืกบัสภาพสงัคม
สิง่แวดลอมทีเ่คลือ่นไหวเปลีย่นแปลงไปอยตูลอดเวลาอยเูสมอ

ดังนั้น ในเชิงวิธีคิดและการออกแบบกระบวนการตางๆใหแยบคาย จึงมี
นยัสำคญัมากทัง้ตอการบรหิารจดัการแบบพลวตัรเพือ่ใหสามารถบรรลวุตัถปุระสงค
ทีจ่ำเปนตอการสรรสรางสขุภาวะของชมุชน พรอมกบักอใหเกดิกระบวนการพลวตัร
เชงิรปูแบบของการปฏบิตัธิรรมบนพืน้ฐานการทำงานและการดำเนนิชวีติของประชาชน
รวมทัง้เปนการเผยแผธรรม ใหบรูณาการอยางเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนักบักระบวนการ
สังคมและวิถีชีวิตในระดับชุมชน การพัฒนาหลักคิดเพื่อออกแบบชุมชนปฏิบัติ
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(Community of practice) และจดักลมุการมสีวนรวม เพือ่บรหิารจดัการกจิกรรม
ตางๆใหเกิดพลวัตร ใหมีลักษณะพื้นฐานสอดคลองกับหลักปฏิบัติของพระนิสิต
พระภิกษุ หมูสงฆ สามเณร รวมทั้งชุมชนปฏิบัติที่เปนเครือขายการทำงานรวมกัน
ระหวางวัดกับชุมชน ซึ่งจัดวามีความเปนชุมชนจำเพาะในดานวิถีการดำเนินชีวิต
(Specific community of way of life) จงึเปนเครือ่งมอืเชงิกระบวนการทีส่ำคญั
ของการออกแบบสถานการณเงื่อนไขสำหรับการทำใหเกิดประสบการณการเรียนรู
อนัจะนำไปสกูระบวนการสรางสขุภาวะปญญาชมุชน ทีส่อดคลองกนัอยางกลมกลนื
และสงเสรมิใหเกดิพฒันาการในบทบาทสำคญัของพทุธบรษิทั 4 เพือ่การทำนบุำรงุ
รกัษาและสบืทอดพระศาสนาธรรม อนัไดแกพระภกิษสุงฆ สามเณร อบุาสก อบุาสกิา
วดัและชมุชน
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ในทางปฏบิตันิัน้ เราสามารถคดิสรางสรรคและออกแบบกระบวนการเพือ่สราง
ปฏสิมัพนัธเชงิการบรหิารจดัการแบบพลวตัรของชมุชนปฏบิตัทิางดานวฒันธรรมจติใจ
และชุมชนปฏิบัติ ที่ เ ชื่ อม โยงกับสั งคมผ านวัดและการรวมกลุ มปฏิบัติ
ดวยความศรทัธา ดงัเชน กลมุพระนสิติ (Community of Practice - CoP) และ
ชุมชนปฏิบัติเพื่อมีสวนรวมในการนำปฏิบัติและบริหารจัดการอยางเปนพลวัตรของ
เครือขายสรางสุขภาวะปญญาชุมชน ของวัด บาน และชุมชน (Community of
participatory development management) ใหสอดคลองกบัสภาพความจำเปน
ไดในหลายลกัษณะ ดงัตวัอยางตอไปนี้

(1) การประเมินและสะทอนขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
(Evaluation and Feedbacking)
จัดใหมีระบบการติดตามประเมินผลและสื่อสารสะทอนกลับเขาสู

กระบวนการเรียนรู กอใหเกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง สนองตอบตอผลการ
สือ่สารเชงิสะทอนกลบั การประเมนิเชงิการบรหิารจดัการ ใหกจิกรรมและการดำเนนิการ
ตางๆ สามารถมุงไปสูการไดบรรลุเปาหมายดังที่ตองการมากที่สุด สิ่งที่จะชวยให
การออกแบบวิธีประเมินใหเปนเครื่องมือเชิงบริหารจัดการเพื่อสรางกระบวนการมี
สวนรวมและกอใหเกดิการบรหิารจดัการแบบพลวตัรได เชน การออกแบบใหมกีระบวนการ

หลกัเพือ่ออกแบบกจิกรรม
และกระบวนการใหเหมาะสม
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สะทอนผลขอมูล การจัดเวทีชุมชนเพื่อสื่อสารและนำเสนอผลการวิเคราะหตางๆ
การประมวลผลขอมูลและวิเคราะหประเด็นการเสริมศักยภาพแกชุมชนปฏิบัติที่
เกีย่วของ แลวจดักระบวนการขึน้เพือ่พฒันาการเรยีนร ูเหลานีเ้ปนตน การดำเนนิการ
ในลกัษณะดงักลาวนี ้จะสามารถทำใหเกดิกระบวนการทีชุ่มชนดำเนนิการขึน้ มวีงจร
ปอนกลับ (Feed backing loop) เชื่อมโยงใหระบบและเครือขายดำเนินการตางๆ
เกดิปฏสิมัพนัธและสามารถมพีลวตัรรอบดานทัง้ภายในและภายนอก สอดคลองกลมกลนื
ไปกบัสภาพความจำเปนตางๆไดอยางเหมาะสม

(2) การแลกเปลีย่นเรยีนรู
(Learning and sharing for change)
การแลกเปลีย่นเรยีนรใูนเชงิการบรหิารพลวตัรและการจดัการเพือ่การ

เปลีย่นแปลง เปนอกีวธิหีนึง่ทีส่ามารถออกแบบและดำเนนิการใหเหมาะสมกบัชมุชน
ปฏบิตักิารและเรยีนรโูดยวดั กลมุพระสงฆ พระนสิติ สามเณร กบัชมุชน แตกระบวนการ
ตางๆตองวางกรอบแนวคิดและออกแบบวิธีดำเนินการใหแยบคายเพราะอุปสรรค
สำคัญที่จะไมเอื้อใหชุมชนพระนิสิต กลุมพระสงฆและสามเณร กับกลุมชาวบาน
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางเหมาะสมและดำเนินไปอยางเปนธรรมชาติได
อยางหนึง่กค็อื ในคตคิวามเชือ่และในระบบปฏบิตัติามวฒันธรรมของชมุชนชาวบานนัน้
ชมุชนพระนสิติ กลมุพระสงฆและสามเณร รวมทัง้สตรแีละบรุษุทีส่มาทานศลีเพือ่เปน
วตัรปฏบิตัใินวถิดีำเนนิชวีตินัน้ จะไดรบัการยกใหอยใูนสถานะทีส่งูกวาชาวบานทัว่ไป
ในแทบจะทกุดาน ชาวบานและประชาชนทัว่ไปตางกย็นิดทีีจ่ะนอมรบัฟงเพยีงฝายเดยีว
แทบจะสิน้เชงิ เพราะกลวัจะเปนการตเีสมอและกระทำผดิบาป
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กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่จะสามารถดำเนินการใหเปน
การบริหารจัดการแบบพลวัตร เพื่อสรางเสริมใหเกิดสุขภาวะทางปญญาชุมชน
ดวยเครือขายการเรียนรูและทำงานใหเปนการปฏิบัติธรรมสำหรับชุมชนชาวบาน
รวมทั้งทำงานใหเปนการเผยแผธรรมสำหรับชุมชนพระนิสิตและเครือขายพระสงฆ
จึงตองใชทักษะและกระบวนการที่พัฒนาขึ้นใหเหมาะสม รวมทั้งโอกาสที่ชุมชน
พระนิสิตและเครือขายพระสงฆจะไดเรียนรูจากการปฏิบัติและไดฝกฝนทักษะใหมๆ
เพือ่ใหสามารถนำไปใชในสภาพแวดลอมทีเ่ปลีย่นใหมไดอยางเหมาะสมและงดงาม
จดัวาเปนสิง่ทีจ่ะตองทำใหมากยิง่ๆ ขึน้

(3) การเรยีนรเูพือ่การเปลีย่นแปลง
(Learning for change)
การเรยีนรเูพือ่การเปลีย่นแปลง เปนวธิหีนึง่ทีม่คีวามเปนกระบวนการ

บริหารจัดการแบบพลวัตรอยูในตนเอง ชุดประสบการณจากการเรียนรูที่เหมาะสม
จะสงผลตอการเกิดสิ่งใหมขึ้นในหลายมิติ นับแตดานการคิด การปฏิบัติ ทัศนคติ
อารมณและความรสูกึ รวมทัง้สามารถกอใหเกดิการมสีวนรวมอนัเกดิจากการจงูใจ
ตนเองและกำกับตนเองออกมาจากภาวะภายใน ทำใหกระบวนการปฏิบัติมีพลัง
ของการกระทำดวยจติอาสา(Voluntary action) และการนำปฏบิตัอิอกมาดวยตนเอง
(Self-directing and Self-determinated participation)

รปูแบบและกระบวนการทีเ่หมาะสม อาจจะออกแบบและดำเนนิการ
ใหแยบคายมากขึน้บนกระบวนการและวถิปีฏบิตัทิีค่ยุเคยดแีลวอยทูัว่ไปเชน การจดั
กระบวนการศกึษาดงูาน การจดัทศันศกึษา การจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร การจดัแสดง
ปาฐกถาและการบรรยายพเิศษ เปนตน
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การมีหลักคิดและเล็งเห็นนัยสำคัญตางๆของการบูรณาการการเผยแผ
ธรรมและทำกจิของสงฆ สกูารสรางสขุภาวะชมุชน ดวยเครอืขายความรวมมอืทีด่ขีอง
วดั พระ ชาวบาน และชมุชน รวมทัง้การไดฝกฝนและเรยีนรภูาคปฏบิตัทิีด่ ี จะทำให
พระนิสิต เครือขายพระสงค รวมทั้งวัดและเครือขายชุมชน สามารถนำเอาสิ่งที่
แพรหลายและมีอยูเปนตนทุนเดิมเหลานี้กลับมาพิจารณาใหมพรอมกับทำงาน
เชงิความคดิ ออกแบบและสรางสรรคองคประกอบใหมๆ ใสเขาไปใหเหมาะสม กจ็ะทำให
กระบวนการเรยีนรเูพือ่การเปลีย่นแปลงนี ้ มคีวามเปนการบรหิารจดัการแบบพลวตัร
เพือ่สรางสขุภาวะปญญาใหเกดิขึน้ไดในตนเอง

(4) องคกรแหงการเรยีนรู
(Learning organization)
องคกรแหงการเรยีนร ูจะมเีนือ้หากจิกรรมและการดำเนนิงาน  ทีเ่นน

กระบวนการวิเคราะห และนำเอาองคประกอบของการดำเนินการตางๆขององคกร
กลุมการรวมตัวบนพื้นฐานการทำงาน ตลอดจนชุมชนการรวมตัวรูปแบบตางๆ
มาพจิารณา เพือ่เปนชองทางหนึง่ของการผลติความคดิ สรางความรสูรางความเขาใจ
สรางขอมลู และพฒันาทกัษะ เพือ่สนองตอบสภาพความจำเปนตางๆและนำตนเอง
เขาสกูระบวนการเปลีย่นแปลงไดอยางเหมาะสม

การออกแบบองคกรจัดการใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่เหมาะสม
และสอดคลองกบัแนวดำเนนิการอยางใหมของการสรางธรรมปญญา สำหรบัพระนสิติ
เครอืขายพระสงค รวมทัง้วดัและเครอืขายชมุชน ใหชมุชนมงุสกูารสรางสขุภาวะชมุชน
สามารถดำเนนิการไดหลายแบบ อกีทัง้มเีครอืขายกระบวนกร (Process Facilitator)
หรือชุมชนปฏิบัติ (Community of Practice) เชื่อมโยงกลุมความหลากหลาย
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โดยมีการจำแนกและจัดกลุมหลากหลายใหเหมาะสมดวยเกณฑตางๆ เชน กลุม
พระนิสิตตามชั้นป กลุมพระนวกะ กลุมสามเณร กลุมชาวบาน แลวกำกับหรือ
จดักระบวนการตางๆใหมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรภูายในกลมุ ซึง่จะทำใหไดบรรยากาศ
และกระบวนการมสีวนรวมทีด่ี

ขณะเดยีวกนั กจ็ดัใหมีเวทกีารแลกเปลีย่นเรยีนรรูะดบัความเชือ่มโยง
พรอมกับจัดสภาพแวดลอมทางดานสื่อ ขอมูลขาวสาร สถานที่สรางสรรค และ
บรรยากาศชวนคิดชวนคุย ทำใหทั้งระบบองคกรและเครือขาย เปนองคกรแหง
การเรยีนร ูสามารถพลวตัรตนเองไดอยางยัง่ยนื สอดคลองกลมกลนืกบัพฒันาการ
ของสังคมและสิ่งแวดลอมตางๆไดเปนอยางดีอยูตลอดเวลา ขั้นตอนดำเนินการ
สรางสขุภาวะชมุชนโดยการมสีวนรวมของวดัและชมุชน สรปุไดดงันี้

1. การวิเคราะหและระบุจุดหมายของการผลิตความคิดและการบรรลุผล
การปฏบิตัิ

2. จดักลมุใหเหมาะสมกบัลกัษณะกจิกรรมและวตัถปุระสงคการแกปญหา
3. แจงภารกจิและแนวปฏบิติัการรวมกนัของกลมุกอนทีจ่ดัตัง้ขึน้
4. จดัทรพัยากรและปจจยัสนบัสนนุทีเ่หมาะสม
5. กำกบักระบวนการและการดแูลเงือ่นไขแวดลอมทีเ่อือ้ตอการทำงาน
6. จดัเวทแีละกระบวนการถอดบทเรยีน แลกเปลีย่นเรยีนร ู รวบรวมขอมลู

และวางแผนปอนกลบั
7. สรปุบทเรยีน ศกึษาและใครครวญ เหน็ความสำเรจ็ เกดิปญญาปฏบิตัแิละได

กระบวนธรรมจากการปฏบิตัิ
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กลมุและองคกรการเรยีนร ูจะเปนวธิดีำเนนิการ ทีช่วยใหการใชกจิกรรม
การพฒันาและการสรางกระบวนการมสีวนรวม ใหวดักบัชมุชนไดรวมกนัสรางสขุภาวะ
ภายใตประเด็นตางๆ ของพื้นที่กระบวนการปฏิบัติศึกษาอยางเปนธรรมชาติ ทำให
ผคูนทกุฝายทีม่สีวนรวม ไดอยกูบัสภาพแวดลอมความเปนชมุชนและไดเขาถงึกระบวนธรรม
ทีแ่ยบคายลกึซึง้ ไดปญญาปฏบิตั ิสามารถพฒันาชวีติใหเจรญิงอกงามไปบนกจิกรรม
ปฏิบัติการตางๆ พรอมกับสามารถระดมการมีสวนรวมเพื่อแกปญหาและบรรลุผล
การสรางสขุภาวะชมุชนดงัทีต่องการรวมกนั

(5) การสือ่สารและพฒันาการเรยีนรเูพือ่การเปลีย่นแปลง
(Communication and Learning for change)
การพฒันาทกัษะการสนทนาพดูคยุอยางมคีวามหมาย ทกัษะการสดบัฟง

และเรยีนรอูยางลกึซึง้ และเปนการสือ่สารแบบสองทาง ผสมผสานทัง้ผานสือ่และ
แบบพบปะกนั (Integrated communication) สำหรบักลมุพระนสิติ กลมุพระนวกะ
กลมุสามเณร กลมุชาวบานทำใหมคีวามสามารถรเิริม่และมสีวนรวมในการตดัสนิใจ
ทางการปฏิบัติ จะเปนวิธีหนึ่งที่กอใหเกิดการไหลเวียนทางขอมูลขาวสาร การเกิด
ความรคูวามเขาใจทีส่อดคลองกนั และการสะทอนสกูารปฏบิตั ิในจงัหวะทีป่ระสานสอดคลอง
มคีวามหมายรวมกนัตอการสรางสขุภาวะชมุชน

กระบวนการเพื่อการมีปฏิสัมพันธและการเปดรับอยางมีสวนรวม
เพือ่สรางสขุภาวะทางปญญาของชมุชนนัน้ เปนวธิขีบัเคลือ่นงานสาธารณะดวยการ
สรางการมสีวนรวมและบรหิารจดัการใหผเูกีย่วของเปนกลมุของชมุชนตางๆ สามารถ
ขามอปุสรรคปญหาอนัเกดิจากความแตกตางหลากหลาย ทัง้ในแงของสิง่จงูใจและ
พืน้ฐานประสบการณชวีติของผคูน ไปสกูารไดใชพลงัการปฏบิตัิและพลงัความรเิริม่
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สรางสรรค ตลอดจนความคาดหวังในการรวมสรางความเปนสวนรวมดวยตนเอง
ใหสานความเชือ่มโยงสกูนัและกนั เปนปจจยัเกือ้หนนุทีต่างกส็รางเสรมิซึง่กนัและกนั
ใหเกดิสิง่ทีพ่งึประสงคตางๆของชมุชน สามารถชวยกนัทำและบรรลผุลอยางดทีีส่ดุยิง่ๆขึน้

การสือ่สารและพฒันาการเรยีนรเูพือ่การเปลีย่นแปลง
มแีนวปฏบิตัดิงันี้

1. สือ่สารบอกกลาวหลากหลายชองทาง ผสมผสาน
2. รูปแบบและกระบวนการเชิงปฏิสัมพันธของการสื่อสาร ครอบคลุม

ความจำเปนหลายระดบั ทัง้การสือ่สารแบบทางเดยีว การสือ่สารแบบสองทาง
การสือ่สารผานกจิกรรม การสือ่สารเชงิปฏสิมัพนัธ ทีม่คีวามเขมขนและ
มคีวามเจาะจงหลากหลาย

3. การเปดรบัและสือ่สารเชงิปรกึษาหารอื จะทำใหเกดิกระบวนการถายทอด
สื่อสารบอกกลาวและสรางความคิด ความเขาใจรวมกันชุดใหมขึ้นมา
ใหทดัเทยีมกบัสภาพความไมแนนอน ความเปลีย่นแปลง และภาวะความ
เลือ่นไหลตางๆ ทัง้ทีพ่งึประสงคและอยนูอกเหนอืความคาดหมาย

4. ออกแบบกระบวนการใหมอีงคประกอบสือ่บคุคล และองิอยกูบัความเปน
ชมุชน

5. บูรณาการการบอกกลาวที่ทั่วถึงและครอบคลุมความหลากหลายของ
กลมุยอยตางๆ ในชมุชน
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6. ถายทอดสือ่สาร แบงปน และสรางการแลกเปลีย่นเรยีนรกูบัภายนอกกลมุ
และภายนอกชุมชน พรอมกับคัดสรรการเรียนรูโลกภายนอก ใหชุมชน
สามารถเทาทนัการเปลีย่นแปลงและเกดิความฉลาดร ูไดเพิม่พนูอำนาจ
ทางขาวสารเพื่อการคิดและตัดสินใจ รวมทั้งเกิดทักษะชีวิต เพื่อนำการ
เปลี่ยนแปลงและเขาสูการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางเหมาะสม
อยตูลอดเวลา

ชุมชนตางๆ มักคุนเคยกับการสื่อสารแบบเชิงเดี่ยว ดวยขอมูลขาวสาร
ชุดเดียว และติดกรอบอางอิงแบบตางๆที่ตายตัว ทำใหเกิดแรงตานตอการสราง
สุขภาวะแบบมีชีวิต และเกิดภาวะกดดันไดงายจากแรงกระทบที่มาจากความ
เคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึนอยตูลอดเวลาของโลกรอบขาง จงึมคีวามจำเปนที่
จะตองพัฒนาการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง ใหเกิดขึ้น
อยางบรูณาการไปบนกระบวนการสรางสขุภาวะชมุชน

1.2 การพฒันาทมีและภาวะผนูำกลมุเพือ่การบรหิารจดัการแบบพลวตัร
Team and Collective Leadership Development for
Dynamic Development Management
ในภาพรวมและในเชงิการบรรลผุลเพือ่กลมุเปาหมายจำเพาะระยะใกลนัน้ เครอืขาย

การทำงานในรปูแบบวดั-ชมุชน เปนฐาน ตองสามารถเหน็ภาพโดยรวมเปนเบือ้งตน
เสยีกอนวา ความเปนชมุชนและสขุภาวะชมุชนนัน้ มคีวามเปนเครือ่งมอื อปุกรณ และ
เทคนคิวธิรีะดมสรางความเปนสวนรวมดงัทีพ่งึประสงคใหเกดิขึน้ในชมุชนระดบัตางๆ
อยใูนตวัเอง (Community as a practical tool and instrument for achieving
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healthy and sustainability development goals) ซึง่ในความเปนเครือ่งมอืและ
วธิรีะดมสรางความเปนสวนรวมตางๆโดยความเปนชมุชน ทีจ่ะสรางสขุภาวะชมุชนของ
ชมุชนนัน้ๆจะตองสามารถระดมปจจยัการมสีวนรวมทีต่องการไดหลายประการขึน้มา
จากชุมชน และสวนใหญจะหาไมไดจากภายนอกหรืออาจจะไมสามารถทำใหมี
ความหมายไดเทากบัการเกดิขึน้มาจากชมุชนเอง ดงันี้

(1) การะดมพลงัรวมคดิ รวมทำ รวมผลติความคดิ รวมสะทอนความตองการ
และความจำเปน

(2) การระดมทกัษะความรแูละทกัษะปญญาปฏบิตั ิ เพือ่สรางความรแูละ
ทรพัยากรขอมลู

(3) การระดมการปฏบิตัเิพือ่คดิวางแผนและจดัรปูแบบดำเนนิการใหเหมาะสม
(4) การระดมทรพัยากร ทนุและงบประมาณ สิง่ของเครือ่งใช เครือ่งมอื

เครือ่งจกัรกล
(5) การระดมแรงงาน กำลงัคนเพือ่การปฏบิตัิ
(6) การระดมความรวมมือเพื่อปฏิบัติการและดำเนินการ มุงสูเปาหมาย

ทีต่องการรวมกนั
(7) การระดมความสนใจ การรบัร ูเพือ่เคลือ่นไหวสภาพแวดลอม สือ่สาร

พัฒนาการเรียนรู  เคลื่อนไหวเชิงวัฒนธรรมปญญา และสราง
จติวญิญาณความเปนสวนรวมรวมกนัของชมุชน

(8) การระดมการปฏิบัติและสรางการมีสวนรวมเพื่อการประเมิน เรียนรู
และจดัการความเปลีย่นแปลง

(9) การระดมสรางความสามารถเขาถึงผลของการพัฒนาและผลของ
การดำเนนิการตางๆ
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กลาวไดวา ในชุมชนและการรวมตัวของกลุมคนบนความเปนสวนรวมและ
บนประเดน็ขอผกูพนัแบบตางๆของประชาชนทัง้ในเมอืงและชนบท รวมไปจนถงึชมุชน
และกลุมศรัทธาของวัด ศาสนสถาน ครู อาจารย และอุปปชฌาจารยตางๆ จะมี
ตนทนุศกัยภาพ ทรพัยากร ความรแูละภมูปิญญาปฏบิตั ิรวมไปจนถงึวทิยาการและ
เทคโนโลยี ที่จะสามารถนำมาใชพัฒนาและสรรสรางสิ่งตางๆ เพื่อสรางสุขภาวะ
ชมุชนไดเปนอยางด ีแตการทีจ่ะเขาถงึและระดมสิง่ตางๆมาใชดำเนนิการใหบรรลผุล
ดังที่พึงประสงครวมกันไดนั้น เครื่องมือเชิงกระบวนการและวิธีบริหารจัดการ
แบบพลวตัรทีด่ทีีส่ดุอยางหนึง่กค็อื การสรางความเปนชมุชนและการสรางสขุภาวะ
ชมุชนนัน่เอง

ในภาคปฏิบัติการและในการ
ดำเนินการเปนกิจกรรมยอยใหเหมาะสม
ตามชวงเวลาตางๆของกระบวนการเรยีนรู
แกปญหาที่ตองการ ก็จะสามารถดำเนิน
กจิกรรมเพือ่ใหวตัถปุระสงคนีเ้ปนกจิกรรม
ยอยๆ ใหเบด็เสรจ็อยใูนตนเองเชน

เริม่จากการประสานทมีสหวทิยาการมารวมแลกเปลีย่น ถอดบทเรยีนเปนชดุ
ความรูมีทีมบริหารจัดการกระบวนการ ประสานหนวยงานสนับสนุนงบประมาณ
ประสานเตรยีมทมีวทิยากร เตรยีมขอมลูชดุความร ูจดัเตรยีมสถานที ่วสัด ุอปุกรณ
ทมีวชิาการการสรปุชดุความร ูเตรยีมการทดลองใช

ในระยะดำเนนิการอืน่ รวมทัง้ในขัน้ดำเนนิการอืน่ๆ ทีห่มนุเวยีนเปนวงจรการ
ทำงานสืบเนื่องกัน การออกแบบกระบวนการและการดำเนินการในรายละเอียดก็
อาจจะแตกตางกนัไป หลกัคดิ ทฤษฎเีบือ้งหลงั และหลกัดำเนนิการทีส่ำคญัตางๆ
จึงเปนระบบและวิธีคิดที่อยูภายใตการเลือกสรรกิจกรรมและรูปแบบการทำงานให
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สอดคลองกบัวตัถปุระสงคจำเพาะอยางตามขัน้ดำเนนิการตางๆของการทำงาน ดงันัน้
การพฒันาเทคนคิและวธิทีำงานใหเหมาะสมกบัความถนดัของผดูำเนนิการ พรอมๆ
กบัการตองหมัน่ศกึษาคนควาอยางรอบดาน สัง่สมศลิปวทิยาและพฒันาตนเองใหมี
ความเปนสหวทิยาการอยเูสมอ การหมัน่สดบัฟง อาน วเิคราะหวจิยั เรยีนรสูงัคม
และใหเทาทนัโลกความเปนจรงิ เจรญิสตภิาวนาและกระทำความคดิใหแยบคายเหลานี้
จงึเปนสิง่ทีจ่ะตองทำอยางเปนปรกตอิยเูสมอ

1.3 การวเิคราะหจดักลมุผนูำวดั ชมุชน
การพฒันาการเรยีนร ูเพือ่สงเสรมิบทบาทของสถาบนัการศกึษาทางสงฆหรอื

มหาวทิยาลยัสงฆ ในการสรางศกัยภาพและใหวธิกีารทำงานในแนวทางใหมๆ ใหเหมาะ
สมกับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมสมัยใหมแกพระสงฆ สามเณร และเครือขาย
ผศูรทัธา โดยกระบวนการวเิคราะหทนุศกัยภาพของปจเจกและภาวะผนูำเปนกลมุของ
กลมุประชาชน สามารถคดิออกแบบและสรางสรรควธิจีดักระบวนการใหมคีวามเหมาะสม
ไปตามลกัษณะของชมุชน ระยะเวลาดำเนนิกจิกรรมในภาพรวม ความพรอมดานสือ่
และวสัดอุปุกรณ ความพรอมของสถานทีแ่ละบรรยากาศแวดลอม รวมทัง้ความถนดั
และทกัษะเฉพาะตนของผดูำเนนิการ โดยมงุใหสามารถเกดิผลทีส่ำคญั ดงันี้

(1) ระดมพลงัความรใูนคน
เปนการจัดกระบวนการใหชาวบานและกลุมผูเกี่ยวของกับกิจกรรมที่

ดำเนนิการทีเ่กดิขึน้ในชมุชน ไดรวมกนัศกึษา รวบรวมขอมลู และนำสิง่ตางๆทีม่อียใูน
ผูคนมาประมวลเรื่องราวใหเห็นภาพเพื่อนอมใจไปสูการคิดริเริ่มจากสิ่งดีๆที่มีอยูใน
ผคูนของชมุชน เหมอืนกบัเปนการอานขอมลูและไดทบทวนวรรณกรรมอยางหนึง่ให
รอบดานจากหนงัสอืทีม่ชีวีติ
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(2) เรียนรูสังคมมิติและจัดกลุมความหลากหลายตามตนทุนในคน
เปนการทำใหเหน็แนวในการจำแนกและจดักลมุการมสีวนรวมตางๆ ให

มคีวามพอเหมาะ สอดคลองกบัตนทนุพืน้ฐานจากผคูนทีม่อียใูนชมุชน เชน กลมุแกน
ทางดานภมูปิญญาของทองถิน่ กลมุแกนทางดานสิง่แวดลอมและทรพัยากรธรรมชาติ
ของชมุชน กลมุแกนทางดานการศกึษาและศลิปวฒันธรรม กลมุแกนทางดานสขุภาพ
กลมุแกนทางดานเยาวชน กลมุแกนทางดานโรงเรยีนและสถานศกึษา เปนตน

(3) สรางชมุชนสือ่สารและเครอืขายประสานการมสีวนรวม
เปนการไดปรึกษาหารือ ชี้แจง และบอกกลาว กับกลุมผูอยูอาศัย

ในชมุชนในจำนวนทีจ่ะสามารถปฏสิมัพนัธและจดักระบวนการพดูคยุไดอยางเหมาะสม
อยางคอยเปนคอยไป เพือ่ใหเปนการสรางทมีดำเนนิการอยางมสีวนรวมตอไป พรอมกบั
ไดสรางหนวยปฏิบัติการดานสื่อและการสื่อสาร คอยรวมกันถายทอดสื่อสารและ
ประมวลภาพการทำงานในจงัหวะตางๆของชมุชน

(4) สรางทกัษะแนวคดิและทกัษะลงมอืปฏบิตัิ
เปนการไดเตรียมความพรอม สรางแนวปฏิบัติ และใหทักษะเพื่อ

การทำงานรวมกนัของชาวบานและประชาชนทีเ่ขามามสีวนรวม ใหการทำงานแกปญหา
และปฏบิตักิารสรางสขุภาวะชมุชนตางๆ เปนกระบวนการเรยีนร ูเกดิหวัขอการศกึษา
และไดกระบวนการเพือ่เขาถงึธรรมปญญาทีด่อียเูสมอ

การดำเนินการในภาคปฏิบัติจริง รูปแบบและวิธีปฏิบัติตางๆ ควรหลีกเลี่ยง
การใชความรูความจำและการถือเอาความงายและสะดวกสบายของตนเองโดย
ลดทอนความเปนจรงิจากสถานการณรอบขางเขาสวูธิคีดิและวธิทีำแบบรวบรดัตายตวั
อกีทัง้ตองพจิารณาใหเหมาะสม สอดคลองกบักาลเทศะ สถานที ่บคุคล ระยะการ
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รเิริม่และระดบัความพรอมตางๆของชมุชน วดั ตลอดจนเครอืขายผเูกีย่วของ มงุบรรลุ
มรรคผลทางการปฏิบัติอยางคอยเปนคอยไป พัฒนาการเรียนรูและสรางสุขภาวะ
ปญญาทีแ่ยบคาย ยกระดบัความเขมขนลกึซึง้ไปตามประสบการณของชมุชนและเครอืขาย

หากยอนรอยเรียงภาพการเปลี่ยนแปลงการบริหารการพัฒนาคน ของการ
ศกึษาไทยเปนลำดบัการเรยีนรพูืน้ฐานชวีติของสงัคมไทยในอดตีเกดิจากบานคอืคนใน
ครอบครวั  ในชมุชน ทองถิน่  จากวดั คอืพระสงฆ ๒ กลมุนีเ้ปนภมูปิญญาอาชพี
ใหคดิเปน ทำเปน แกปญหาเปน อานออก เขยีนได สรางมโนสำนกึความดงีาม จรรยา
มารยาท พัฒนาการเปนไปตามวัย  สามารถอยูในสังคม และประกอบสัมมาชีพ
อยางเปนสขุยัง่ยนื สบืทอดยาวนาน การศกึษายคุนัน้จงึสอดคลองกบัวถิชีวีติของชมุชน
แตปจจุบันนี้โรงเรียนกลายเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาใหกับชุมชนแทนวัด
และบาน   วดั - บานกลายเปนสถาบนัการเรยีนรทูีท่ำหนาทีแ่ตกตางจากทีเ่คยเปน
จากเหตผุลดงักลาว ในการจดักจิกรรมทดลองใชชดุความรใูนครัง้นี ้เราใหความสำคญั
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กบัตนทนุเดมิของพืน้ที ่กลมุเปาหมายทีส่ำคญั ไดแก กลมุพระนสิติทีป่ฏบิตัศิาสนกจิ
ภายใตโครงการพัฒนาสังคมสุขภาวะ รวมกับชุมชนดำเนินโครงการ เพื่อเปนการ
เตรยีมทมีในการขบัเคลือ่นโคงการดงักลาว เราจงึเลอืกทีจ่ะทดลองใชชดุความรโูดย
เลอืกทีจ่ะจดักจิกรรมกระบวนการตางๆภายในวดั ใหเมาะสมกบับรบิทชมุชน และพืน้ที่
ทมีตีนทนุอยแูลว ไมวาจะเปนเรือ่ง ชมุชน วดั โรงเรยีน วฒันธรรม ผานกระบวนการ
เรยีนร ูของกลมุแกนนำทางดานภมูปิญญาของทองถิน่  สิง่แวดลอมและทรพัยากร
ธรรมชาตขิองชมุชน  การศกึษาและศลิปวฒันธรรม  ดานสขุภาพ และกลมุแกนนำทาง
ดานโรงเรยีนและสถานศกึษาโดยขอดคีอืพระนสิติจะใหขอเสนอแนะเชงิลกึในการจดั
กลมุผทูีจ่ะเขามามสีวนรวมในการจดักจิกรรมทดลองหลกัสตูรได ครบทัง้ ๓ สถาบนั
หลกั คอื บาน วดั โรงเรยีน และรวมไปถงึทองถิน่อกีดวย ซึง่การพฒันาชมุชนมคีวาม
หลากหลาย มีพลวัตและมีความเชื่อมโยงสัมพันธเปนสมดุลพอดีกับธรรมชาติ
การมีสายสัมพันธที่ดีจะเปนฐานของการพัฒนาสุขภาวะชุมชนแบบมีสวนรวมอยาง
ตอเนือ่งและยัง่ยนื เราจงึเลอืกพืน้ทีว่ดับวกโปง ต.บานน้ำชำ อ.สงูเมน จงัหวดัแพร
ในการทดลองใชชดุความรนูี้



50

การใชเครือ่งมอืศกึษาชมุชน 7 ชิน้ 7 มติิ
ของ... นายแพทย ดร.โกมาตร จงึเสถยีรทรพัย

การจดักระบวนการเพือ่ศกึษาผลของการปฏบิตัใินสวนทีเ่ครอืขายพระนสิติ
พระสงฆนกัพฒันา สามเณร และเครอืขายอบุาสก อบุาสกิา ไดรวมกนัลงพืน้ทีศ่กึษา
ชุมชน โดยการเรียนรูและทดลองปฏิบัติการใชเครื่องมือ 7 ชิ้น ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย
นายแพทย ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย แลวนำขอมูลตลอดจนประสบการณ
รอบดานมาวเิคราะห วางแผน และออกแบบการดำเนนิโครงการสรางสขุภาวะชมุชน
ดวยโครงการการจดัการขยะแบบยัง่ยนื เหลานี ้ทำใหเหน็กระบวนการเตรยีมพืน้ฐาน
ทีพ่อเหมาะเพือ่การเขาสชูมุชนในแนวทางใหมๆ  ของพระสงฆ และเหน็กระบวนการ
สรางทกัษะการมสีวนรวมอยางใหมใหกบัประชาชนและชมุชนผเูกีย่วของ  ใหเอือ้เฟอ
เกือ้หนนุตอการสรางสขุภาวะชมุชนในวถิพีทุธธรรม โดยสามารถดำเนนิการไดดงันี้

การศึกษาและกระบวนการเรียนรู
เพือ่สรางทกัษะเชงิกระบวนการเรยีนรชูมุชน
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การใหชดุประสบการณและสถานการณการเรยีนรู
เพือ่สรางกระบวนการคดิและพฒันาการเรยีนรอูยางบรูณาการ

การชมและศกึษาจากวดีทิศันการใชเครือ่งมอืศกึษาชมุชน 7  ชิน้
โดยกระบวนการเรยีนรใูหเรยีนรผูานกระบวนกลมุทีค่ละทัง้พระสงฆกบัฆราวาส

เพื่อใหพระนิสิตรูและเขาใจเรื่องราวของชุมชนผานการเลาเรื่องไดฝกทักษะในการ
ลงมอืทำเครือ่งมอืตางๆและใหแตละกลมุนำเสนอ  และวทิยากรเสนอแนะเพิม่เตมิ

เครือ่งมอืศกึษาชมุชน 7 ชิน้ ประกอบดวยเครือ่งมอืการทำงานและเรยีนรชูมุชน
ดงันี้

1. แผนทีเ่ดนิดนิ
2. ผงัเครอืญาติ
3. โครงสรางองคกรชมุชน
4. ระบบสขุภาพชมุชน
5. ปฏทินิชมุชน
6. ประวตัศิาสตรชมุชน
7. ประวตับิคุคลทีน่าสนใจ

จากกิจกรรมนี้ทำใหเกิดการเรียนรูขามสถานภาพ ประวัติศาสตรและปฏิทิน
ชมุชนกอใหเกดิการตระหนกัรแูละไดทบทวนอดตี วถิชีวีติชมุชนในอดตีผานการเรยีนรู
จากการบอกเลา สรางความภาคภมูใิจของคนในทองถิน่ทีบ่งบอกถงึรากเหงาของบรรพชน
และการดำเนนิชวีติ ผงัเครอืญาตสิรางความภมูใิจในสายเลอืดของผถูกูคดัเลอืกให
เลาและเห็นถึงการเจ็บปวยที่สืบทอดทางพันธุกรรมซึ่งมีหลายโรคที่ตองสรางความ
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เขาใจและเตรียมการรับกับการเกิดโรค
แผนที่เดินดินทำใหเห็นจุดเสี่ยงในพื้นที่
เหน็ความเชือ่มโยงดานสงัคมและกายภาพ
การคนหาทุนทางสังคมและปญญาหาจาก
โครงสรางองคกรชุมชนเมื่อทุกกลุมนำมา
เชือ่มโยงกนัและวเิคราะหรวมกนัแลวจะไดแนวทางมงุสชูมุชนสขุภาวะ

ตอจากนั้นเสริมดวยการใชกุศโลบายอันเปนกลวิธีที่ใชไดดีกับคนในชุมชน
ใชวเิคราะหการเขาหาคนในชมุชน โดยควรระวงัไมทะเลาะหรอืขดัแยงกนั ตองรจูกัการ
รอคอย และจบัมอืไปดวยกนัผานกจิกรรมการกำมอื

กจิกรรมการกำมอื
จัดกระบวนการจับคูกัน โดยแยกพระสงฆและฆราวาส  คนหนึ่งกำมือแนน

อกีคนเปนคนทีต่องมาแกะมอืออกจากกนัใหได โดยไมจำกดัวธิกีารการกำมอื หมายถงึ
ความเชื่อมั่นวาตัวเองทำถูกตองทุกอยางแลว (ซึ่งอาจไมไดถูกตอง) จึงกำมือแนน
ไมเหน็ดวยกบัคนอืน่สวนคนทีพ่ยายามแกะมอืออก หมายถงึคนทีพ่ยายามเขามาคยุ
มาเปลีย่นความคดิ

รวมกนัถอดบทเรยีนจากกจิกรรม
สือ่จากวธิกีาร คอื การใชหลายวธิ ีกย็งัแกะไมออก หมายถงึ การปลอยไปกอน

ไมอยากทะเลาะดวย  การแกะออกขางเดยีว หมายถงึครอบครวัเดยีวกนัคดิไมเหมอืนกนั
การกำมอืไมแนน แกะออก หมายถงึเอาไงเอากนั การใชกลวธิ ีทำใหออนแรง จัก๊จี้
แกะออก หมายถงึใชกศุโลบาย การมกีำลงัใจ กายส ูไมยอม แกะไมออก หมายถงึ
มเีหตผุลสวนตวั และการทมุเทกาย ใจ  ใชแรงสดุกำลงั  แกะออก หมายถงึ การใช
กำลงับงัคบั โดยทีอ่กีคนไมเตม็ใจ
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สือ่จากลกัษณะขนาดคน คอื คนตวัใหญ  แกะไมออก หมายถงึการมอีำนาจ
มเีงนิ บารม ีความรสูงู และคนตวัเลก็  แกะไมออก หมายถงึไมรวย ความรไูมสงู
แตเชือ่มัน่ในตวัเองสงู

สือ่จากความเชือ่ คอื เชือ่มัน่วาแขง็แรง  แกะออก หมายถงึอยไูดดวยตวัเอง
และยายกำมือไมแนน ยอมใหหลานแกะออก หมายถึงสังคมยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
คนสงูอายจุะยอมใหลกูหลาน

จากกจิกรรมครัง้นี ้พบวาในการจดักระบวนการการเรยีนรขูองพระนสิติคดัเลอืก
กลมุเปาหมายทีเ่ขารวมเรยีนรทูีม่คีวามหลากหลายของวยัสงผลตอการจดักระบวนการ
เรยีนรทูีต่องใชความสามารถของวทิยากรกระบวนการมาก

1.4 ปฏทินิและแผนทีช่วีติชมุชน
ปฏทินิและแผนทีว่ถิชีวีติชมุชน เปนเครือ่งมอืและวธิศีกึษาเรยีนรรูวมกนัของ

พระนสิติกบัชมุชนซึง่จะทำใหพระนสิติและผทูำงานกบัชมุชนและผอูาศยัอยใูนชมุชนที่
ไดเขามามีสวนรวม ไดเห็นแบบแผนของการดำเนินชีวิต รวมทั้งเห็นขอบขาย
การกระจุก และการกระจายตัวของกิจกรรมชุมชนที่สำคัญในชวงเวลาตางๆ
ตามประเดน็ทีไ่ดรวมกนัหยบิยกขึน้มาศกึษาและทำการสำรวจรวมกนั ทำใหสามารถ
สรางสรรคและจินตนาการตอเติม เสริมความเขมแข็งยั่งยืน รวมทั้งริเริ่มสิ่งตางๆ
บนรากฐานของวถิชีวีติและวถิวีฒันธรรมในชมุชนเอง

การศกึษาและตรวจสอบจากการทดลองปฏบิตั ิหลงัไดพืน้ทีแ่ลว สิง่ทีต่องคำนงึ
ถึงคือชวงเวลาในการจัดกระบวนการเรียนรู  ดังนั้น ทีมผูจัดตองมีตัวแทนเขาไป
สรางสัมพันธภาพ กับชุมชน ศึกษาเรียนรู ขอมูลพื้นฐานหรือบริบทของชุมชน
ดานอาชพี เศรษฐกจิ และทราบถงึปฏทินิหรอืแผนทีช่วีติของชมุชนๆนัน้ ใหครอบคลมุ
ในทุกดานคือดานเศรษฐกิจที่บงบอกถึงวิถีชีวิตการทำมาหาเลี้ยงชีพในแตละชวงวัน
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สปัดาห เดอืน และป ดานสงัคม และวฒันธรรมทีจ่ะบงบอกกจิกรรมตามความเชือ่
และประเพณีของชุมชนได จากการสอบถาม สัมภาษณแกนนำในชุมชน ตัวแทน
อาสาสมัครสาธารณสุข หรือจากเครื่องมือการทำปฏิทินชุมชนที่บางชุมชนมีไว
ในแตละโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหรือแตละศูนยสาธารณสุขมูลฐานใน
หมบูานนำวางแผนกำหนดชวงเวลาเพือ่ประสานในการจดักจิกรรมแตในกระบวนเรยีนรู
ครัง้นีพ้ืน้ทีท่ีท่ดลองใชชดุความรนูีไ้มมกีารทำปฏทินิหรอืแผนทีช่วีติของชมุชน มากอน
แตพระนสิติบางรปูมคีวามรพูืน้ฐานในการใชเครือ่งมอืดงักลาวจงึคละกลมุพระนสิติและ
ฆราวาสแลวจดัตวัแทนกลมุนำเสนอและใหพระนสิติ ฆราวาสทีเ่หลอืนัง่ฟงอยางตัง้ใจ
แลวเปดโอกาสใหกลมุสอบถามเสนอแนะเพิม่เตมิและทมีวทิยากรเพิม่เตมิเสนอให

1.5 การระดมทรพัยากร และทนุทางปญญา วดั -ชมุชน
การระดมทรพัยากร หลกัในการใชทรพัยากรยดึหลกัธรรมชาต ิ เชน ในเรือ่ง

ของคนหากเรารธูรรมชาตขิองมนษุย เรากจ็ะบรหิารทรพัยากรมนษุยไดเปนอยางดแีละ
มปีระสทิธภิาพ โดยทัว่ไปมนษุยทกุคน มคีวามตองการและมเีปาหมายชวีติทีแ่ตกตางกนั
บางคนอาจมีเปาหมายชีวิตอยูที่ความร่ำรวยมีทรัพยสินมากมาย บางคนอาจมี
เปาหมายชวีติอยทูีก่ารมชีือ่เสยีง มเีกยีรตปิระวตัเิปนทีย่อมรบัของสงัคม บางคนอาจ
ตองการใชชีวิตที่มีโอกาสคนหาสิ่งใหมๆ อยูเสมอ หรือบางคนอาจตองการใชชีวิต

อยางสมถะ เหลานี้ลวนเปนความ
แตกตางของแตละปจเจกบุคคล
แตอยางไรกต็ามจดุหมายปลายทาง
ของแตละคนกไ็มแตกตางกนัมากนกั
นัน่กค็อื ความสขุและการมคีณุภาพ
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ชีวิตที่ดี หรืออาจเรียกวาการมีสุขภาวะที่ดี หากเขาพบวาสิ่งที่เราบริหารจัดการเปน
เสนทางเดียวกับสิ่งที่จะนำพาเขาไปสูความตองการและเปาหมายชีวิตนั้น ทุกสิ่ง
ทกุอยางกเ็กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิดวย "ใจ" ทีเ่ตม็เปยมดวยพลงั"ประกอบกบัการ
ไดรบัความรวมมอืทีด่จีากผทูีเ่ขารวมเวทอีกีดวยสำหรบัเรือ่งของการทำงาน เรามคีวาม
เชือ่วาคนสวนใหญมคีวามสขุใจหรอืความสะดวกใจทีจ่ะทำสิง่หนึง่สิง่ใดมากนอยไมเทากนั
เราเรียกขอบเขตความสะดวกใจนั้นวา "Comfort Zone" เมื่อเราเขาใจจุดนี้แลว
เรากจ็ะสราง"Comfort Zone" ทีใ่หญขึน้เรือ่ยๆ เพือ่กอใหเกดิแรงจงูใจ ใหผเูขารวม
เวทมีคีวามกลา กลาทีจ่ะเรยีนร ูกลาคดิ กลานำเสนอ กลาทำ และกลารบัผดิชอบ
และดานกระบวนกรก็มีความจำเปนที่จะตองใชความรูที่ผสมผสานกันหลายแขนง
(Multidisciplinary Knowledge) โดยไดนำเอาความรคูวามสามารถของกระบวนกร
แตละคนมาเกือ้กลูกนัจะเกดิพลงัขึน้อยางมาก ดงันัน้จงึจำเปนทีจ่ะตองมกีารสงเสรมิ
การทำงานเปนทีม โดยมี "งาน" เปนตัวสานใจแลวขยายขอบขายการสานใจให
กวางขวางยิง่ขึน้ การทำงานเปนทมีและการทำกจิกรรมรวมกนัยงัชวยสงเสรมิใหเกดิ
การเขาใจและการจงูใจเปนลกูโซตอเนือ่งกนัไปกบัคนอืน่ๆ อกีดวย

รปูแบบการจดัเวทเีราจดัเวทชีดุความรแูบบมชีวีติ มกีารปรบัเปลีย่นกลวธิแีละ
รปูแบบใหสอดคลองและตอบสนองตอสิง่แวดลอมทีเ่ปลีย่นแปลงไป และแนนอนวา
ในทุกชวงเวลาที่ผานไปจะมีอุปสรรคอยูบาง  แตสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวใหทุกคนในทีม
รวมแรงรวมใจในการฝาฟนอปุสรรค
เหลานั้นไปได นั่นคือความเปน
ทีมงานสำหรับการจัดกิจกรรมนี้
ดานงบประมาณไดรบัสนบัสนนุจาก
สำนักงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
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ซึ่งไดดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งหมด 3 เวที ประกอบดวยเวทียกรางพัฒนาชุด
ความรู, เวทีทดลองใชชุดความรูและเวทีวิพากยชุดความรูสูนโยบายสาธารณะผาน
พระนสิติ พระสงฆนกัพฒันาและภาคเีครอืขาย เพือ่สรางสงัคมสขุภาวะ

ทนุทางปญญา วดั -ชมุชน
ทนุทางปญญา (Intellectual  Capital)  เปนการเรียนรรูวมกนัในการปฏบิตัิ

ระหวางวดั-ชมุชน    (คำวาชมุชนหมายถงึบานและโรงเรยีน) และนำเอาความรทูีม่ี
อยใูนชมุชน และความรจูากภายนอกชมุชน มาสงัเคราะหเปนปญญาและการจดัการ
เพือ่ใหการอยรูวมกนัระหวางคนกบัคน คนกบัธรรมชาต ิและระหวางชมุชนกบัภายนอก
ชุมชน เปนไปอยางรักษาความสมดุลไวได
แตปจจุบันปญหาของชุมชน คือขาดการ
เรยีนรเูพือ่คนหาทนุเหลานี ้ถกูครอบงำดวย
"ทุน" จากภายนอก ซึ่งก็ไดมาไมคอยขาด
จนทำใหชาวบานคุนเคยกับการรับความ
ชวยเหลอื ทำใหชวยตวัเองไมได พึง่ตนเอง
ไมได ไมไดพฒันาศกัยภาพของตนเอง เพราะไมรวูาตนเองม ี"ศกัยภาพ" อนัยิง่ใหญ
ที่รอการพัฒนา อยูเหมือนหญาถูกกะลาครอบ ไมเคยโดนแดด จึงซีดและไมโต
เมือ่เรานำชดุความรไูปทดลองใชในชมุชนทีม่คีวามพรอมและเปดใจยอมรบัสิง่ใหมๆ
ควบคไูปกบัการเปลีย่นแปลง จนกอใหเกดิชมุชนแหงการเรยีนรไูมใชเพยีงแคการมี
สภาพแวดลอมทีด่ใีนชมุชนเทานัน้แตเปนการเพิม่คณุคาของชมุชนนัน้ใหเกดิชมุชนที่
เปนสขุหรอืเกดิสขุภาวะในชมุชนอยางยัง่ยนืดวยกระบวนการเรยีนรรูวมกนัและปฏบิตัิ
รวมกนัของคนในชมุชน
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1.6 การจดัการเวทเีรยีนรทูีส่ปัปายะตอการเรยีนรู
รวมกนัของวดัและชมุชน
ชดุความรขูองพระนสิตินีไ้ดจดัเวทกีารเรยีนรทูีท่ำใหเกดิสปัปายะทีค่รอบคลมุ

ความสบายทัง้7อยางเพือ่เกือ้กลูตอการเรยีนรขูองวดัและชมุชนใหไดเกดิผลทีด่คีอื

1. สบายการอย ู(อาวาสสปัปายะ) คอื ทีอ่ยเูหมาะสม ไมพลกุพลานจอแจ
เกนิไปโดยจดัสถานทีใ่นการเรยีนรใูนศาลาอเนกประสงคของวดัซึง่อยดูานในสดุบรเิวณ
วัดบางชวงปรับเปลี่ยนไปกิจกรรมการนำเสนอขอมูลไปในโบสถเพื่อใหเหมาะสมกับ
ชวงเวลาทีเ่ปนวนัพระและมชีาวบานจำนวนมาก มาประกอบพธิทีางศาสนาและมกีาร
ออกบณิฑบาตในชวงเชาเพือ่ออกสำรวจ พบปะชาวบาน เพิม่ขอมลูและทวนสอบแผนที่
เดนิดนิ

2. สบายการไป (โคจรสปัปายะ) คอืแหลงการกนิ การเดนิทางสถานทีส่ำคญั
ตาง ๆ มรีะยะพอเหมาะ ไมไกลเกนิไปนกั เดนิทางไดงาย ในการจดักจิกรรมมแีหลง
การกินสะดวกสบาย มีตลาดอยูตรงขาม มีการจำหนายทั้งเชาและเย็นและการ
เดนิทางทีม่ถีนนเขาถงึสถานทีส่ำคญัตางๆใกลแหลงชมุชน

3. สบายพดูคยุ (ภสัสสัปปายะ) คอืการพดูคยุทีเ่หมาะสมในหมคูนด ีไมพดูมาก
หรอืนอยเกนิไปในการจดักจิกรรมมกีารกำหนดกตกิาการพดูคยุในแตละชวงกำหนด
ใหฟงอยางลกึซึง้ หลงักจิกรรมมกีาร
เปดโอกาสใหพดู แสดงความคดิเหน็
ยกมอืพดูและดวูดีทิศัน
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วิดีทัศนผลึกแกว งานวิจัยของ ดร.มาซารุ อิโมโตะ เพื่อสังเกตการ
เปลีย่นแปลงของผลกึน้ำแขง็จากโครงสรางปกตริปู 6 เหลีย่ม โดยการสรางตวัแปร
ตางๆกนัทดลองซ้ำหลายๆครัง้ และสงัเกตรปูรางของผลกึน้ำทีเ่ปลีย่นไปผานกลองที่
มกีำลงัขยาย เรยีกวา message from water ซึง่แสดงการเชือ่มโยงกนักบัรางกาย
เนือ่งจากมนี้ำเปนสวนประกอบในรางกาย
ถึง70%ศึกษาความรูเกี่ยวกับการกอตัว
ของผลกึน้ำ เปรยีบเทยีบกบัการเปดเพลง
ที่มีความรุนแรงผลึกน้ำที่ไดออกมาอาจ
จะไมสวยงามเทาไหร เมื่อเทียบกับการ
เปดเพลงทีม่คีวามนมุนวล ผลทีไ่ดออกมา
จะไดผลึกน้ำมีการเรียงตัวอยางเปนระเบยีบและสวยงามมากกวา ซึง่สามารถทีจ่ะ
เปรยีบเทยีบไดถงึจติใจของมนษุยลวนแลวแตมผีลตอจติใจและการดำรงชวีติ

การถอดบทเรียน : คำพูด ตัวอักษร เสียงเพลง ภาพ มีผลตอการ
เรียงตัวของผลึกน้ำ โดยเสียงเพลงดุดัน คำพูดเชิงลบตางๆ ทำใหการเรียงตัวของ
ผลกึน้ำไมสวยงาม แตถาเปนเพลงชาฟงสบาย คำทีม่คีวามหมายดีๆ  บทสวดมนต
จะทำใหการเรยีงตวัของผลกึน้ำสวยงาม เปนตน

4. สบายคบคน (ปคุคลสปัปายะ) คอืคบหาบคุคลทีถ่กูกนัเหมาะสมกนัพากนัไป
ในทางทีด่มีผีรูเูปนทีป่รกึษา มมีติรแทท่ีจรงิใจในกจิกรรมนีบ้คุคลทีเ่ขารวมไดรบัการ
เชญิชวนจากคณะพระนสิติและมบีทบาทความชำนาญเชีย่วชาญทีแ่ตกตางกนั

5. สบายการกนิ (โภชนสปัปายะ) คอืรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสมตอสขุภาพ
เพศวัยอยางไมยากและไมเปนโทษตอรางกายโดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะมีกลุม
แมบานในชมุชนมาจดุเตรยีมอาหารแบบพืน้บาน ใหรบัประทานตลอดกจิกรรมครบทกุมือ้
ภาชนะทีใ่ชไมมกีารใชโฟมและพลาสตกิ
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6. สบายอากาศ (อตุสุปัปายะ) คอื ดนิฟาอากาศธรรมชาตแิวดลอมทีเ่หมาะสม
ไมหนาวเกนิไป ไมรอนเกนิไป น้ำไมทวม ไมมภียัธรรมชาตใินการจดักจิกรรมครัง้นี้
จดัในศาลาอเนกประสงคของวดัและเปนชวงฤดฝูนจงึอากาศอบอาวเปนบางเวลา

7. สบายทาทาง (อิริยาปถสัปปายะ) คือการอยูในอิริยาบถที่เหมาะสมกับ
เหตกุารณเคลือ่นไหวไดสะดวก อสิระ วางตนไดเหมาะกบักาลเทศะในการจดัการเรยีนรู
ครัง้นีก้จิกรรมจงึมทีัง้การนัง่กบัพืน้ นัง่บนเกาอี ้  รปูแบบการนัง่แบบชัน้เรยีน จบัคู
สนทนา แบงกลมุ  การเดนิและออกไปนำเสนอ

2. บรูณาการการปฏบิตัเิรยีนรสูามมติอิยางมสีวนรวม
หลกัคดิในการออกแบบกระบวนการเรยีนรใูหครอบคลมุวงจรปฏบิตักิารหลายมติิ

หลายขอบเขต และสบืเนือ่งกนัเปนวงจร ตางสงเสรมิเกือ้หนนุและเปนปจจยักอให
เกดิพฒันาการตางๆดงัทีพ่งึประสงคหลายดาน ตองมงุสะทอนแนวคดิหลกัทีม่งุใหการ
ทำงานและการดำเนินชีวิตเปนการศึกษาและเขาถึงการปฏิบัติธรรมไปดวยอยาง
บรูณาการและเปนองครวม กระบวนการตางๆ จงึตองมคีวามครอบคลมุหลกัสำคญั
ใน 3 องคประกอบของปญญาปฏบิตั ิอนัไดแก หลกัวาดวยปรยิตั ิหรอืการมหีลกัวชิา
หลกัทฤษฎ ีปฏบิตั ิหรอืการ  ทีต่องมกีารแปรไปสกูารปฏบิตัแิละตรวจสอบความเปนจรงิ
ดวยการปฏบิตั ิทำการงานและดำเนนิชวีติ ปฏเิวท หรอืการมงุมรรคของการปฏบิตัิ
ในระดับตางๆ นับแตการประเมินและตรวจสอบอยางงายเพื่อไดเห็นและรับรูในเชิง
ขอมลูสารสนเทศ ไปจนถงึการพากเพยีรมงุมัน่ใหเขาถงึความหมายและคณุคาทีแ่ทจรงิ
ของกระบวนการปฏิบัติ ดวยวงจรดำเนินการในระดับที่แตกตางกันไปตามสภาพ
ความเปนจริงของชุมชนและกลุมผูเกี่ยวของ ซึ่งในเบื้องตน ควรออกแบบและจัด
กระบวนการปฏบิตัศิกึษา ใหครอบคลมุสาระสำคญั ดงันี้
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2.1 ปฏบิตัเิรยีนรพูทุธธรรมศกึษา
การปฏบิตัศิกึษาและทำใหเปนการเรยีนรพูทุธธรรมศกึษา ในรปูแบบที่

สามารถบรูณาการเขาสกูจิกรรมชวีติและผสานกลมกลนือยกูบัวถิชีมุชนนัน้ อาจจะมี
ความแตกตางจากวิธีแสดงธรรมและสาธยายธรรมบนกิจกรรมที่อยูในวัดและอยูใน
วงจรการปฏิบัติกิจตามประเพณีการทำบุญ เชน การแสดงธรรมในวันธรรมสวนะ
การแสดงธรรมและสาธยายธรรมในงานมงคลและอวมงคลตางๆ อกีทัง้จำเปนตอง
ศกึษา คดิวเิคราะห ตดิตามเรยีนรสูิง่ตางๆ บนความเปนจรงิรอบตวั รวมทัง้ตองมคีวาม
สามารถวเิคราะหกจิกรรมและปรากฏการณตางๆ ใหเปนหนวยประกอบการพจิารณา
กระบวนธรรมปญญา

การแสดงธรรมเทศนาและการสาธยายธรรมนัน้หากพจิารณาในแงของ
การถายทอดความรคูวามเขาใจในหลกัธรรม กจ็ดัวาเปนการถายทอดสือ่สารทางเดยีว
และเนนการสาธยายตามเนื้อหาที่เตรียมการไวดีแลวใหครบถวนสมบูรณพรอม
(One-way learning communication) หรอืเปนการจดักระบวนการโดยองิเนือ้หา
เปนหลกั (Knowledge information center) ผเูรยีนทีอ่ยใูนโครงสรางสถานการณ
ของการเรยีนรใูนรปูแบบนี ้จะอยใูนฐานะของผตูัง้รบั (Passive Learner) ซึง่กจ็ะมี
ความเหมาะสมในบางสถานการณ

แตบนกระบวนการปฏบิตัแิละในทามกลางสถานการณจรงิของการดำเนนิ
ชวิีต ตลอดจนในสถานการณของการใชกระบวนการแกปญหาและการทำงานสรางสขุ
ภาวะชมุชนตางๆ เปนสือ่นำเขาสกูารเรยีนรทูีล่กึซึง้ รปูแบบการแสดงธรรมเทศนา และ
การสาธยายธรรม จะตองออกแบบกระบวนการและจัดองคประกอบดานจังหวะให
เหมาะสมรวมทัง้อาจจะตองออกแบบใหอยใูนรปูแบบอืน่ทีม่คีวามเหมาะสม งดงาม
และดีงาม เอื้อตอการที่พระสงฆและสามเณรจะสามารถริเริ่มและปฏิบัติได เชน
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อาจจะจดัใหอยใูนรปูของการนัง่ลอมวงพดูคยุสนทนา การนัง่ลอมวงกนิขาวและจบัเขา
คยุกนั การนัง่ผอนคลาย สนทนา แลกเปลีย่นเรยีนร ู แบงปนภาวการณร ูแบงปน
ความบนัดาลใจ แบงปนการใครครวญศกึษาหวัขอธรรมและบทเรยีนจากประสบการณ
ในชวีติการงาน เหลานีเ้ปนตน

วงจรดงักลาวนี ้สามารถออกแบบใหดำเนนิการเชือ่มตอตนทนุเดมิของชวีติ
กอนทีจ่ะเริม่ทำงาน แกปญหาและทำกจิกรรมตางๆ และหลงัเสรจ็สิน้กจิกรรมและหลงั
กระบวนการในขัน้ตอนยอยตางๆ

กระบวนการเชือ่มตอประสบการณเดมิกอนเริม่ทำงานลำดบัตอไป สามารถ
ดำเนนิการไดหลายแบบ ตามเงือ่นไขความพรอมโดยนำเอาเทคนคิและวธิกีารตางๆ
ทีแ่พรหลายอยทูัว่ไปมาคดิสรางสรรคและออกแบบใหมใหเปนนวตักรรมเชงิกระบวน
การภายใตแนวคดิและวตัถปุระสงคเฉพาะของชมุชนและของผดูำเนนิการเองเชน

• การถอดบทเรียนและประมวลตนทุนศักยภาพของชุมชน และกลุม
ผูเกี่ยวของทางการปฏิบัติ (Searching Common Ground and
Potential Analysis -SCG-PA)

•  การทบททวนกอนปฏบิตักิาร (Before Action Review-BAR)
• การประชมุเชงิปฏบิตักิารและเตรยีมความพรอม (Orientation Workshop -OW)

การดำเนนิการหลงัเสรจ็สิน้กจิกรรมและหลงักระบวนการในขัน้ตอนยอย
ตางๆ สามารถคิดสรางสรรคและออกแบบกระบวนการตางๆ ใหมีความ
เหมาะสมกบัความตองการไดหลายแบบ เชน

• การสรุปบทเรียนและสังเคราะหสูแผนดำเนินการตอเนื่องสูอนาคต
(Synthesis Learning and Re-entry Planning-SL-ReP)

• การถอดบทเรยีนหลงักระบวนการปฏบิตั ิ(After Action Review-AAR)
• การประมวลประเดน็และอภปิรายแลกเปลีย่นเรยีนรู

(Experiences-Case Discussion)
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ในเชงิเทคนคินัน้ กจิกรรมตางๆ อาจจะเหมอืนหรอืคลายกนัได แตแนวคดิ
หลักปฏิบัติ การใหความหมาย และการออกแบบความมีนัยสำคัญตางๆ อาจจะ
ไมเหมอืนกนั และสอดคลองกบัความจำเปนตางๆ กนั ดงันัน้ ในทกุกจิกรรมมคีวาม
จำเปนตองพฒันาแนวคดิไวกำกบัใหชดัเจน มคีวามลกึซึง้แยบคาย ดำเนนิการใหบรรลผุล
ในการระดมสรางสุขภาวะชุมชน พรอมกับสามารถบูรณาการกระบวนการเรียนรู
3 องคประกอบดงักลาวมาในขางตนไดอยางครบถวน

2.2 การเรยีนรสูขุภาวะนเิวศสงัคม สิง่แวดลอมวฒันธรรม
พฒันาการเรยีนรสูขุภาวะนเิวศสงัคมทีม่คีวามเชือ่มโยงและเปนปจจยั

เกือ้หนนุกระบวนธรรมปญญา ซึง่สวนหนึง่อาจจะสามารถเขาถงึไดผานการใชเครือ่งมอื
7 ชิน้ ของ ดร.นายแพทยโกมาตร จงึเสถยีรทรพัย และเครือ่งมอือืน่ๆแตบางสวนที่
มีลักษณะจำเพาะตามหลักพุทธธรรมและหลักพระธรรมวินัย ก็จำเปนที่จะตอง
พัฒนาการคิดสรางสรรคและเพิ่มมิติการเรียนรู รวมทั้งคิดเครื่องมือและนวัตกรรม
เชงิกระบวนการตางๆขึน้มาใชเองใหเหมาะสม เชน การศกึษาแหลงการเรยีนรใูนชมุชน
ทีเ่อตอการพฒันาศาสนธรรมและเอือ้ตอบทบาทการทำงานของพระสงฆและสามเณร
การศกึษาความมัง่คัง่ การกระจกุและกระจายตวัในชมุชน ของแหลงสรางความสงบ
วเิวก สือ่ พพิธิภณัฑ และแหลงการเรยีนร ูทีเ่อือ้ตอการพฒันาจติใจในชมุชน กจิกรรม
ศลิปะและวฒันธรรม ทีเ่อือ้ตอการพฒันาชวีติ เหลานีเ้ปนตน



63

2.3 การเรยีนร ูและการสรางความฉลาดรจูากวถิชีวีติชมุชน
ในชมุชนและทองถิน่ตางๆ อาจจะมปีญญาปฏบิตัแิละมคีวามฉลาดรตูอ

การปฏบิตัศิกึษาและสามารถเขาถงึกระบวนธรรมปญญาทีล่กึซึง้ ดวยวธิกีารทีแ่ตกตาง
หลากหลาย กระบวนการดังกลาวเปนองคประกอบพื้นฐานของความฉลาดรูธรรม
ปญญาและสุขภาวะชุมชน ซึ่งจะทำใหตองคิดและออกแบบกระบวนการเรียนรูและ
สรางปฏบิตักิารตางๆรวมกนัในแนวทางทีห่ลากหลาย ยดืหยนุไปตามสภาพความเปนจรงิ
เชน ชุมชนทองถิ่นบางแหงอาจจะมีพิพิธภัณฑในวัดและในชุมชน ที่ดำเนินการใน
เนือ้หาสอดคลองกบัการพฒันาการเรยีนรใูหเชือ่มโยงกบัธรรมปญญาไดแตกตางกนั
บางชุมชนอาจจะมีสื่อและการวัฒนธรรมการอานดี บางชุมชนอาจจะชอบสดับฟง
การแสดงธรรมเทศนาในทุกงานของชุมชน บางชุมชนอาจจะมีทุนทางศิลปะและ
วฒันธรรมเปนสือ่มหรสพทางวญิญาณ บางชมุชนอาจจะมศีลิปะและการละครชมุชน
สรางปญญาและความฉลาดรใูหเปนทีน่ยิมแพรหลาย เหลานีเ้ปนตน

2.4 การออกแบบและจดัสถานการณเรยีนรรูวมกนัในชมุชน
ของวดัและชมุชน

การออกแบบและจดัสถานการณเรยีนร ูเพือ่ใหครอบคลมุองคประกอบ
การเรียนรูอยางบูรณาการ 3 ดาน จำเปนตองออกแบบใหมีกิจกรรมปฏิบัติ ทั้งใน
ลกัษณะเบด็เสรจ็อยบูนหนวยกจิกรรมแยกยอยเลก็ๆ และออกแบบใหเปนโครงงาน
รวมไปจนถงึออกแบบใหครอมลงไปบนวถิชีวีติของชมุชนและวดั
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นอกจากนี ้เมือ่เกดิพฒันาการถงึขัน้มคีวามพรอมในทางการจดัการมากยิง่ๆ
ขึ้นแลว การออกแบบและจัดสถานการณการเรียนรูของวัดกับชุมชน ก็อาจจะ
ยกระดับสูกระบวนการเรียนรูเพื่อรวมกันสรางสุขภาวะชุมชนในรูปแบบที่ดำเนินการ
อยางเปนระบบและสงผลดีสอดคลองกับความจำเปนที่จะตองสามารถดำเนินการ
ไดดวยวดัและชมุชน เชน การเกดิกระบวนการเรยีนรเูพือ่ดำเนนิการระบบดแูลชมุชน
ผูสูงวัยและภิกษุอาพาธแบบตางๆ การสรางสิ่งแวดลอมในบานและชุมชนใหมี
ความนาอย ูมคีวามสงบสขุ การสรางพืน้ทีค่วามสรางสรรคและพืน้ทีเ่พือ่สรางสขุภาวะ
เหลานีเ้ปนตน

3. การสรางสขุภาวะปญญาชมุชนบรูณาการของวดัและชมุชน
เครือ่งมอืพฒันาการเรยีนร ูประเมนิผลแบบเสรมิพลงั และสรางการเรยีนรเูพือ่

จดัการความเปลีย่นแปลงและยกระดบัการดำเนนิการตางๆอยางคอยเปนคอยไปตาม
ความพรอมของชมุชนและเครอืขายพระสงฆ เปนเครือ่งมอืบรหิารจดัการเครอืขายการ
เรียนรูที่มีความสำคัญมาก และอาจจะเปนกิจกรรมที่กระจายเปนหนวยดำเนินการ
ยอยๆ แตดำเนนิการใหเปนสวนหนึง่ของวงจรปฏบิตั ิโดยเนนใหเกดิองคประกอบดาน
การสรางความรแูละสรางปญญาปฏบิตัขิองชมุชนไปดวย ดงันี้
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3.1 การคดิสรางสรรคและการวางแผนปฏบิตัเิรยีนรสูขุภาวะพทุธธรรม
ศึกษาชุมชน

3.2 การบริหารจัดการอยางมีสวนรวม
3.3 การถอดบทเรยีนและสือ่สารนำการจดัการการมสีวนรวมวดั ชมุชน
3.4 การบนัทกึ รายงาน และการขบัเคลือ่นนโยบายสขุภาวะวดั ชมุชน
3.5 การกำกบัตดิตาม สนบัสนนุ และเยีย่มชมแบบเสรมิพลงั
ในระยะแรก ควรออกแบบใหเปนการเรยีนรเูพือ่เขาสกูารรเิริม่ใหเหมาะสมกบั

เงือ่นไขของชมุชน รวมทัง้กลมุพระสงฆและกลมุสามเณรผดูำเนนิการ พรอมกบัสราง
วงจรถอดบทเรยีนและประเมนิเพือ่พฒันาการดำเนนิการ (Participatory Formative
Evaluation and Research) กระทั่งสามารถดำเนินการจนไดผลซึ่งจะสามารถ
พฒันาการไปสกูระบวนการวจิยั พฒันารปูแบบ และสรางองคความรสูำหรบันวตักรรม
ใหมๆ ทีเ่กดิขึน้

4. การสรางความรูเพิ่มพูนปญญาสุขภาวะชุมชน
การวจิยัและพฒันารปูแบบเมือ่ดำเนนิการและเกดิพฒันาการตางๆ ขึน้ในระดบั

ทีส่ามารถสงัเกตได กจิกรรมและกระบวนการเรยีนรตูางๆ กจ็ะสามารถออกแบบและ
ดำเนนิการมติกิารวจิยั เพือ่พฒันารปูแบบและสรางองคความรตูางๆ ใหเกดิขึน้อยาง
หลากหลายไปดวย โดยเนนการวจิยัเปนชมุชน วจิยัเปนกลมุกอน หรอืวจิยัเชงิปฏบิติั
การอยางมีสวนรวม โดยเรียนรูและ
ตั้งโจทยการวิจัยไปบนพัฒนาการและ
ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตางๆของ
ชุมชน ซึ่งกลุมปฏิบัติการ รวมทั้งกลุม
บริหารจัดการแบบพลวัตร ตลอดจน
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ประชาชนและชมุชนปฏบิตัผิมูสีวนรวมตางๆ
นบัแตระยะรเิริม่ กจ็ะสามารถยกระดบัการ
ปฏิบัติและเรียนรูสูการเปนนักวิจัยของ
ชาวบ าน  และเปนแหลงขอมูลเพื่ อ
สงัเคราะหบทเรยีนเปนปญญาปฏบิตั ิและ
องคความรตูางๆ ไดเปนอยางดทีีส่ดุไปดวย

5. การพฒันาการสือ่สารและการเรยีนรอูยางบรูณาการเพือ่สขุ
ภาวะวดัและชมุชน

5.1 การจดัมหรสพสนุทรยีปญญา สือ่สาร ขยายผล สขุภาวะวดั ชมุชน
การจดักจิกรรมรืน่เรงิและการจดัมหรสพ เปนเครือ่งมอืเพือ่การทำงาน

สรางสขุภาวะชมุชนรวมกนัของวดัและชมุชนไดเปนอยางด ีสามารถออกแบบใหเปน
สวนหนึง่ของกจิกรรมยอยตางๆ เพือ่ใหมบีทบาท ตอการสรางความรืน่รมยเบกิบานใจ
และเปนการพัฒนาการสื่อสารทางศิลปะและวัฒนธรรม ใหมีความสื่อสะทอนและ
เชือ่มโยงกบัวถิชีวีติชมุชนและวดัอยเูสมอ รวมทัง้ออกแบบใหเปนกจิกรรมสรางการ
มสีวนรวม สำหรบัเดก็และเยาวชน และประชาชนทัว่ไป นอกจากนี ้กส็ามารถออก
แบบและวางองคประกอบใหเปนสือ่สรางสมาธ ิและเปนเครือ่งมอืพฒันาการเรยีนรู
ดานใน เปนพืน้ฐานเพือ่พฒันากระบวนธรรมปญญาไดอยางดี

การจดักระบวนการ เพือ่ใหเกดิผลหลายดาน ทัง้การเปนมหรสพสราง
ความบันเทิง พักผอนหยอนใจ สรางสุนทรียปญญา รวมทั้งพัฒนาการสื่อสาร
ขยายผล และสงเสรมิการสรางสขุภาวะของวดั ชมุชน สามารถดำเนนิการโดยมแีนวคดิ
และหลกัปฏบิตัใิหยดืหยนุสอดคลองกบัรปูแบบดำเนนิการของวดัและชมุชน ดงันี้
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(1) เชือ่มโยงและสือ่สะทอนความหมายในวถิชีวีติของชมุชน เชน การใช
สือ่ศลิปวฒันธรรมของทองถิน่การใชสือ่พืน้บาน

(2) การสงเสริมความมีบทบาทและการเปนผูนำในการแสดงออกของ
ศลิปนและสือ่พืน้บาน

(3) การมีความหมาย ใหความแยบคาย และมีนัยสำคัญตอการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรู สรางการรับรู และสงเสริมใหเกิดการคิดใครครวญ
เกีย่วกบัชมุชน พทุธธรรม ตลอดจนแนวคดิใหมๆ เกีย่วกบัสขุภาวะชมุชน
ดงัทีพ่งึประสงค

(4) ความเรยีบงาย ไมอกึกระทกึ ไมสิน้เปลอืงแตจรรโลงจติใจ สรางสนุทรยี
ปญญา

(5) สอดแทรก และกลมกลนืไปบนกระบวนการตางๆ เปนระยะๆ

5.2 การพฒันาสือ่ การสือ่สารและกระบวนการเรยีนรอูยางบรูณาการ
การพัฒนาสื่อ การสื่อสารและกระบวนการเรียนรูอยางบูรณาการ

เปนเครื่องมือที่จะชวยถายทอดและขยายผลชุดบทเรียนและขอมูลอันเปนผล
การดำเนินงานตางๆ สงเสริมใหชุมชนกับวัด สามารถบรรลุผลทางการปฏิบัติดังที่
คาดหวงัไดมากยิง่ๆ ขึน้

ขณะเดยีวกนั กจ็ะทำใหสามารถสือ่สารกบัสาธารณะ ทำใหการรเิริม่และ
ความสำเร็จของชุมชน มีโอกาสเปนกำลังชี้นำการปฏิบัติใหกับสังคม ทำใหสังคม
สวนรวมและชมุชนในระดบัฐานราก ตางยิง่เขมแขง็ยัง่ยนื เกดิสขุภาวะทีด่บีนพืน้ฐาน
ที่แตกตางหลากหลาย  แนวดำเนินการที่ใหผลดีในภาคปฏิบัติของการพัฒนาสื่อ
การสือ่สารและกระบวนการเรยีนรอูยางบรูณาการ
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(1) พลงัของสือ่บคุคลและสือ่สนทนาจากภายใน
เนนการสรางทักษะสื่อสารดวยสื่อบุคคลอยางมีพลังของพระสงฆ พระนิสิต

และสามเณร  เชน การเกดิสมาธแิละทกัษะการนัง่สนทนา การตัง้หวัขอ การตัง้ประเดน็
การสรางขอสรุปอยางมีความหมาย การเชื่อมโยงและบูรณาการสูการขยายความ
แจกแจง และเสรมิการเรยีนรกูระบวนธรรมทีเ่กือ้หนนุปญญาปฏบิตัิ

(2) หลักความเหมาะสมพอเพียง
เนนการใชสือ่และวธิสีือ่สาร ทีใ่หความสำรวม เรยีบงาย เปนอสิรภาพสงูตอ

ปจจัยเงื่อนไขภายนอก และสรางความเรียบรอยงดงาม ใหความเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติที่เอื้อเฟอตอพระธรรมวินัย เชน การใชแผนภาพขนาดใหญวางกลางวง
นั่งสนทนา การใชสื่อสิ่งของจัดวางกลางวงสนทนา การทำบอรดสำหรับนั่งสนทนา
ใหเหมาะสมกบักรยิาอาการของพระสงฆและสามาเณร เหลานีเ้ปนตน

(3) การสือ่สารบรูณาการ ดวยภาพ ขอความ การสาธยาย
รูปแบบการสรางสุขภาวะชุมชนดวยกระบวนการมีสวนรวมของวัดกับชุมชน

อกีทัง้มงุบรรลผุลการแกปญหาและเขาถงึสิง่จำเปนพืน้ฐานในชวีติประจำวนั พรอมกบั
เปนกระบวนการปฏบิตัแิละศกึษากระบวนธรรม ใหเกดิสขุภาวะชมุชนอยาวงรอบดาน
ทัง้ดานวตัถ ุจติใจ การพฒันาชมุชน การบำรงุวดั และการบำรงุศาสนธรรม เหลานี้
ทำใหสื่อสารและเขาถึงไดยากดวยการสื่อสารเชิงเดี่ยวและการสรางการเรียนรูดวย
ชดุประสบการณเชงิเดีย่ว

ดงันัน้ พระสงฆ สามเณร ตลอดจนเครอืขายอบุาสก อบุาสกิา จงึควรมโีอกาส
ฝกฝนและสรางทักษะรอบดานเพื่อการทำงานสรางสุขภาวะชุมชนในเงื่อนไข
แวดลอมอยางใหม บนรากฐานเฉพาะของตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวคิดพื้นฐาน
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เกี่ยวกับการพัฒนาจิตตปญญาบนประสบการณจากระบบผัสสะตางๆของมนุษย
ซึง่จะสอดคลองกบัวทิยาการเรยีนรแูละวทิยาศาสตรการศกึษา ทีอ่งิอยกูบัความหลากหลาย
การครอบคลมุ การบรูณาการ และการผสมผสาน ของสือ่ ชองทาง และวธิกีารเปดรบั
การสือ่สาร และการปฏสิมัพนัธ กบัแหลงประสบการณภายในและภายนอกของมนษุย
มากกวาการเนนทีร่ปูแบบและความทนัสมยัโดยขาดแนวคดิและกระบวนการออกแบบ
เชงิเหตผุลเกีย่วกบัผสัสะและการบรูณาการเชงิประสบการณใหรอบดานมากทีส่ดุ เชน
ใชสื่อภาพการตูน ภาพวาดดวยมือ ภาพถายดวยสื่อดิจิตัล การเขียนบอรดขอตั้ง
การนั่งสนทนา ตั้งประเด็นสนทนาใครครวญเปนกลุม โดยมิใชเพียงการมุงใชสื่อที่
ทันสมัยหรืออนุรักษสื่อทองถิ่น แตอยูที่การมุงใหชุมชนและกระบวนการเรียนรูของ
มนุษย เกิดการผสมผสานประสบการณหลายดานใหเขมขนมากที่สุด ทั้งทางการ
ไดเหน็ การไดฟง การไดคดิ การไดปฏสิมัพนัธและลงมอืกระทำ การไดอยใูนสถานการณจรงิ
ของการเรยีนร ูการไดหยดุคดิและใครครวญใหแยบคาย เหลานีเ้ปนตน

กระบวนการทีอ่อกแบบแนวคดิและดำเนนิการในลกัษณะดงักลาว จะมคีวาม
เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณการ
เรียนรู จากการปฏิบัติ  ที่ดำเนินการโดย
พระสงฆ เครือขายพระนิสิต และอุบาสก
อบุาสกิา ซึง่จะตองเนนใหมคีวามแยบคายทัง้ใน
ระดับกิจกรรมการปฏิบัติ กระบวนการทาง
ปญญา การจดัการแกปญหา การพฒันาจติใจ

การสรางระบบทีส่งเสรมิสขุภาวะชมุชนในวถิพีทุธธรรม
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(4) การเปนสือ่คดัสรรการเปลีย่นแปลงและเสรมิพลงัการเรยีนรดูวยสือ่สมยัใหม
ชมุชนและชาวบานอกีเปนจำนวนไมนอยในพืน้ทีต่างๆของประเทศไทย ยงัคงมี

แหลงพฒันาการศกึษาเรยีนร ูและตรวจสอบความมัน่ใจในการดำเนนิชวีติ ตลอดจน
ปฏบิตัสิิง่ตางๆเพือ่พฒันาคณุภาพแหงชวีติและสรางสขุภาวะแหงชวีติการงาน อยทูี่
วดัและผนูำทางดานศาสนธรรมและทางดานจติใจ ทัง้ในพทุธศาสนาและศาสนาตางๆ
ทีม่บีทบาทอยใูนสงัคมปจจบุนั วดัและผนูำการพฒันาทางดานจติใจ จงึยงัคงมบีทบาท
และความสำคัญมากตอการเปนกรอบอางอิง ทั้งในระดับการคิดคลอยตามและ
การตดัสนิใจลงมอืปฏบิตัขิองประชาชนและชาวบานในชมุชนใกลชดิกบัวดั

เหตุนั้น การเปนแบบอยางของการปฏิบัติใหไดมรรคผลที่ดี ใหมากที่สุดบน
พืน้ฐานของการพึง่ตนเองทางการปฏบิตั ิและการใสใจตอการนำเอาสิง่ตางๆ จากโลก
ภายนอก มาศกึษาและตรวจสอบดวยการใชในชวีติการงานจรงิไปดวย จงึเปนองคประกอบ
ทีส่ำคญัอยางหนึง่ของกระบวนการทำงาน สามารถออกแบบแนวคดิ พฒันารปูแบบ
ปฏิบัติ และทำไปก็เรียนรู สรางปญญาปฏิบัติใหงอกงามไปอยางเปนตัวของตัวเอง
ไดอยูเสมอ เชน การสรางศูนยการเรียนรูบูรณาการกับพิพิธภัณฑและศูนยศิลป
วัฒนธรรม ผสมผสานทั้งของเกา ของใหม และการจัดการดวยวิทยาการและ
เทคโนโลยทัีนสมยักาวหนา ซึง่ทำใหวดัและชมุชน สามารถบรรลผุลเพือ่การใชสอย
สำหรบัพฒันาการเรยีนรแูละรวมสรางสขุภาวะชมุชน ไดอยางคมุคาสงูสดุดงันีเ้ปนตน

(5) การสรางวงจรเพือ่การเจรญิสต ิสรางความคดิใหแยบคาย
จากกระบวนการถอดบทเรยีนและเขารวมสงัเกตการณ กบัเครอืขายปฏบิตัแิละ

เรยีนรหูลายกลมุหลายเครอืขาย ผานชวงเวลาและการเปลีย่นผานของสงัคมหลายแบบ
รวมทั้งรวมปฏิบัติทดลองกับเครือขายของพระสงฆ พระนิสิต และกลุมสามเณร
ทัง้จากประเทศไทย ประเทศเพือ่นบาน และเครอืขายชาวพทุธนานาชาต ิทีไ่ดรบัการ
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เตรียมพื้นฐานเพื่อการศึกษาแนวดำเนินการสรางสุขภาวะชุมชนในวิถีพุทธธรรม
ในระดบัหนึง่ กไ็ดพบวา กระบวนการซึง่ใชโครงงานกจิกรรมและกระบวนการเรยีนรจูาก
การปฏบิตั ิ เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะและสรางสขุภาวะชมุชน ในแนวทางที่
สงเสริมการพัฒนาไปดวยกันของวัดกับชุมชน เพื่อเขาสูการเปลี่ยนแปลงตางๆได
อยางเหมาะสมพอเพียงนั้น จะสามารถบรรลุผลและบังเกิดพลังแหงความอิ่มเอิบ
ปติเบิกบานใจ ไดบุญกุศลและความงอกงามทางจิตใจ ในลักษณะที่แตกตาง
จากกระบวนการ  ทีด่ำเนนิการดวยแนวทางอืน่ๆ และหลายสวน จะเกดิขึน้ไดกแ็ต
จำเพาะกระบวนการทีด่ำเนนิการโดยผสมผสานและบรูณาการกนัในบทบาทของวดักบั
ชมุชนเทานัน้

ดงันัน้ รปูแบบและกระบวนการหลายอยางทีจ่ะไมมอียใูนวธิทีำงานของชมุชน
ฆราวาสและไมสามารถดำเนนิการไดดงัเชนดำเนนิการโดยวดัและเครอืขายพระภกิษุ
สงฆสามเณร จงึนบัวาเปนตนทนุทางสงัคมวฒันธรรมและเปนปญญาปฏบิตัขิองชมุชน
ศาสนา ไมวาจะเปนศาสนาพทุธและศาสนาใดๆทีม่คีณุคามากเปนอยางยิง่ จงึสามารถ
เรยีนรแูละสัง่สมการพฒันาปญญาปฏบิตัโิดยการออกแบบแนวคดิและนำมาใชทำงาน
จรงิใหบงัเกดิผลในเงือ่นไขแวดลอมสมยัใหมรวมทัง้จะสามารถยกระดบัการพฒันาให
เปนนวตักรรมการเรยีนรเูพือ่สรางสขุภาวะชมุชน ทีน่ำโดยเครอืขายพระสงฆสามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ไดเปนอยางดียิ่ง เชน การนำเอากระบวนการทำวัตรเชาและ
การพิจารณาอาหาร มาสอดแทรกการนั่งรับประทานอาหารรวมกัน การทำวัตรเย็น
การนัง่สวดมนตร การนัง่วสดบัการสาธยายธรรม การนัง่ลอมวงสนทนากบัพระสงฆ
สามเณรหรอืผสูงูอายใุนชมุชน และอืน่ๆ

สิง่เหลานี ้จะทำใหเกดิกระบวนการทำสมาธริวมหมแูละเปนกระบวนการเรยีนรู
สรางปญญาปฏบิตัติออาหารและปจจยั 4 เปนตนทุนและกรณตีวัอยางจากของจรงิ
ที่จะสามรถหยิบยกไปสูการกลาวถึงมิติสุขภาพและกระบวนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน
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ตอไปได จงึสามารถพฒันาแนวคดิและนำมาออกแบบเปนกระบวนการทำงานชมุชน
ซึง่จะทำใหมคีวามเปนสือ่สรางกระบวนธรรมปญญา สรางสขุภาวะ จรรโลงจติใจ และ
สรางสนุทรยีะสขุภาพ เบด็เสรจ็อยใูนกระบวนการ ไดเปนอยางดยีิง่

(6) การสรางนวตักรรมการสือ่สาร ถายทอด และสบืทอด จติตปญญาชมุชน
ในอดีตนั้น พระสงฆและสามเณร ผูนำทางศาสนา วัด ของศาสนาตางๆ

ทัง้ของสงัคมไทยและสงัคมตางๆทัว่โลก จะมคีวามเปนศนูยรวมทางปญญา และเปน
แหลงกอเกดิการพฒันาของสรรพวทิยาการทางดานตางๆ อยเูปนจำนวนมาก กระบวนการ
ทางปญญา การประดษิฐคดิคน พสิจูนตรวจสอบอยางเปนวทิยาศาสตรบนการปฏบิตัิ
การบนัทกึ จดจาร สบืทอด ในรปูแบบตางๆ เหลานี ้จงึมคีวามสำคญัมาก แตในปจจบุนัน้ี
ความเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงตางๆเกดิขึน้อยางรวดเรว็ มคีวามกาวหนา และเขามา
มบีทบาทในชวีติประจำวนัทกุมติ ิทัง้ในระดบัสงัคม ชมุชน และระดบัปจเจก โดยเฉพาะ
ทางดานสือ่ การสือ่สาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ สิง่ทีเ่คยใชไดผลและเพยีงพอตอ
การใชทำงานดงัเชนในอดตี กอ็าจจะใชไมไดและหากจะนำกลบัมาใชใหม กต็องออกแบบ
แนวคดิและมแีนวปฏบิตัอิยางใหม บนรากฐานของตนทนุเดมิทีม่อียใูนสงัคมและชมุชน

ดงันัน้ วดั เครอืขายพระสงฆสามเณร เครอืขายอบุาสกและอบุาสกิา ตลอดจน
ผเูปนแนวรวมสนบัสนนุการปฏบิตัติางๆ ทั้งตางชาติและตางศาสนา จึงตองมีความ
สามารถเรยีนรแูละทบทวนสิง่ทีเ่ปนทนุทางปญญาในวดัและวถิชีมุชน พรอมกบันำมา
ใชทำงานในเงือ่นไขแวดลอมยคุใหม การปฏบิตัอิยางเปนวทิยาศาสตร ผสมผสานกบั
กระบวนการทางปญญา ที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับการพิสูจนตรวจสอบดวยการ
ปฏบิตัแิละพฒันาการเรยีนรอูยางเปนระบบ บนวถิชีวีติการงาน จงึเปนกระบวนการ
ศกึษา 3 มติ ิตามหลกัปรยิตั ิปฏบิตั ิปฏเิวท ใหดำเนนิไปดวยกนัอยางเหมาะสมใน
เงือ่นไขใหมของโลกความเปนจรงิ ซึง่ตองเฝาสงัเกต บนัทกึ รายงาน และสัง่สมเปน
ปญญาปฏบิตั ิใหเกดิการพฒันาอยางตอเนือ่งไปดวย
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กระบวนการดังกลาว สามารถ
สรางทกัษะอยางใหม เพิม่พนูจากแนว
ปฏิบัติที่มีอยูเปนตนทุนเดิม ใหเปน
เครื่องมือและกระบวนการทำงานสราง
สขุภาวะชมุชน ตวัอยางทีส่ำคญัและมี
อยเูปนทนุเดมิ เชน

1. การพัฒนาทักษะการฟงและสนทนาอยางแยบคาย ลึกซึ้ง เพื่อเขาใจ
สิ่งตางๆ ไดอยางรอบดาน และสามารถถายทอดใหมจากการสะทอน
ความหมายของตนเองอยางลกึซึง้

2. การบนัทกึและวาดรปู
3. การสนทนากลมุ ถอดบทเรยีน และสรางบนสรปุเปนกลมุ
4. การเขยีนและถายทอดสือ่สารเชงิบนัทกึบทเรยีน
5. การใชคอมพวิเตอร สือ่ดจิติลั และสือ่ออนไลน เพือ่การทำงานเชงิขอมลู

อยางเหมาะสม
6. การสรางศลิปะวตัถ ุสือ่เชงิสญัลกัษณ เพือ่บนัทกึและถายทอดปญญาปฏบิตัิ
7. การสรางสื่อกิจกรรมและสื่อของจริง เชน การปลูกผัก ปลูกตนไม

เพือ่เปนบนัทกึและหมายเหตปุรากฏการณ
8. การสรางศนูยรวบรวมขอมลู สิง่แสดง และพพิธิภณัฑ เวทกีารแสดงละคร

และมหรสพ
9. การสรางวดัและชมุชน ใหเปนแหลงการเรยีนรมูชีวีติ เพือ่สขุภาวะชมุชน
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6. สขุภาวะวดัชมุชน 1.0 + 4 .0
การพฒันาเครือ่งมอืและนวตักรรมการจดัการความร ูบรูณาการทัง้ความทนัสมยั

กาวหนาและความจำเพาะตนของภมูปิญญาในทองถิน่ ควรดำเนนิการใหครอบคลมุ
และมรีปูแบบทีเ่หมาะสม  ดงันี

6.1 สื่ออินเตอรเน็ตบูรณาการวัดและชุมชน
ในชวงหลายปที่ผานมาทุกคนคงไมสามารถปฏิเสธไดวา สื่ออินเตอร

เน็ตไดมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเปนสิ่งสำคัญสวนหนึ่งในชีวิตประจำวันของ
คนทัว่ไป  ในสงัคมยคุขาวสารเชนปจจบุนันี ้แทบจะไมมใีครไมเคยไดยนิคำวา "อนิเตอรเนต็"
นอกจากนี้อินเตอรเน็ตยังกลายเปนอีกสื่อหนึ่งของความบันเทิงภายในครอบครัว
ไปดวย การจัดทำรูปแบบการสื่อสารและเผยแพรกิจกรรมของวัดและชุมชนใน
เชงิบรูณาการทีเ่หมาะสมกบัวดัและชมุชนผานอนิเตอรเนต็ โดยการถายถอดนำเสนอ
ปฏิมากรรม และจิตกรรมฝาผนัง ในอุโบสถ วิหาร ศาลา และบริเวณภายในวัด
ทีเ่ปนภมูปิญญากบัวถิชีมุชน

6.2 สขุภาวะปญญานเิวศนชมุชน
สิง่ทัง้หลายเลานีค้วรแกการศกึษาและเรยีนรเูปนอยางยิง่ไมวาจะเปน

ลกัษณะของการประชาสมัพนัธสิง่ทีม่อียใูนภายในวดั  ผานฐานขอมลูทางอนิเทอรเนต็
โดยเปนการนำเสนอเนือ้หาและการปฏบิตักิารสรางสือ่ไปในตวัดวยศกึษาความตองการ
ของชมุชน ออกแบบองคประกอบ การสือ่อเิลก็ทรอนกิส ฝกปฏบิตักิารแบบมรีวมกบั
ชมุชน ในการเผยแพรองคความรเูพือ่เปนการดงึความสนใจ การจดักิจกรรมการเรยีน

รดูานสงัคมสขุภาวะ  เพือ่เปนการเชือ่มเครอืขายพระสงฆ
สามเณร เครอืขายอบุาสกและอบุาสกิา ตลอดจน ผเูปน
แนวรวมสนบัสนนุการปฏบิตั ิผานการสรางพืน้ทีก่าร
อานและสรางปญญาในวดั บาน ชมุชน เพือ่การนำไป
สสูขุภาวะปญญานเิวศชมุชน
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7. อุบาสก อุบาสิกกาปฏิบัติสิกขา
กจิกรรมเพือ่เปนกระบวนการพฒันาการเรยีนรขูองหมคูณะอบุาสก อบุาสกิา

ใหไดปฏบิตัสิกิขา เปนเครือ่งมอืและวธิเีชงิกระบวนการอกีอยางหนึง่ทีจ่ะสามารถออกแบบ
และดำเนนิการลงไปไดบนกระบวนการทำงานของชมุชน อกีทัง้สามารถพฒันารปูแบบ
ใหเกดิความเหมาะสมเพือ่สรางทกัษะและความฉลาดรใูหประชาชนสามารถเปนเครอืขาย
นำการปฏบิติัอยางมสีวนรวม (Participatory Learning Literacy)

8. การสวดมนตและบญุกรยิาเพือ่เสรมิกำลงัปญญา
และสรางความเบกิบานแจมใส
การสวดมนตและบญุกรยิาเพือ่เสรมิกำลงัปญญาและสรางความเบกิบานแจมใส

เปนเครือ่งมอืเชงิกระบวนการทีส่ามารถใชไดอยางยดืหยนุและหลากหลายสถานการณ
ทัง้แยกดำเนนิการเปนเอกเทศ และดำเนนิการสอดแทรกใหเปนสวนหนึง่ของกระบวนการ
อืน่ๆ เปนระยะๆ ทำใหเกดิวงจรความมสีมาธแิละการเขาถงึคตเิกีย่วกบัการทำบญุกศุล
ของประชาชน เกดิพลงัใจจากการปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ

9. บรูณกรสขุภาวะชมุชน
IHCF - IntegratedHealthy Community Facilitator
บูรณกรสุขภาวะชุมชน เปนทักษะและบทบาทเชิงกระบวนกรอยางใหมของ

พระสงฆและสามเณรในเชิงสหวิทยาการ และมีความบูรณาการอยูในตนเองของ
ผทูีจ่ะสามารถออกแบบและจดักระบวนการภาคปฏบิตัเิพือ่สรางสขุภาวะชมุชน ใหเปน
การปฏบิตัธิรรม เปนผนูำทางจติวิญญาณใหแกชมุชน พรอมกบัสามารถมสีวนรวมสงู
ตอการพฒันาวดัและการบำรงุพระศาสนา โดยสามารถดำเนนิการดงันี้
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(1) เปนพระสงฆ พระนสิติ และสามเณร ทีเ่ปนนกัปฏบิตัศิกึษาและมทีกัษะ
การเรยีนรสูหวทิยาการ

(2) แปรวกิฤตใิหเปนโอกาส นำการปฏบิตัแิละพึง่ตนเองในการแกปญหา
ที่จำเปนไดหรือเปนนักพัฒนาสุขภาพ ทั้งในภาคการผลิตและบริการ
สขุภาพทีด่ี

(3) พฒันาการเรยีนร ูสรางปญญาปฏบิตัถิายทอดสือ่สาร เพิม่พนูปญญา
และความฉลาดรูของสังคมที่เอื้อตอการบรรลุผลที่ดีตอการพัฒนา
สขุภาพอยางเปนองครวม เปนนกัเทคนคิวชิาการ นกัการศกึษา ผมูคีวามรู
ที่มีคุณธรรมตอสังคมสวนรวม สามารถเรียนรูและถายทอดสื่อสาร
สรางทมี และสรางเครอืขายสงัคมฉลาดรู

(4) สรางกระบวนการเรยีนร ูปฏบิตักิารวจิยั ถอดบทเรยีนและจดัการความรู
บนการปฏบิตั ิไดอยางเหมาะสม เปนผมูจีติวญิญาณวทิยาศาสตรและ
จติวญิญาณนกัวจิยั ตืน่รตูอการตัง้คำถามและเขาสคูวามเปนจรงิใหมๆ
ที่แยบคาย พิสูจน ตรวจสอบดวยการปฏิบัติ การดำเนินชีวิต และ
ทำการงาน เขาถึงความเปนจริงและพัฒนาการบันทึกถายทอดดวย
วิธีการที่เหมาะสมอยูเสมอ

(5) ใชทรัพยากร ภูมิปญญาทองถิ่น วิทยาการและเทคโนโลยีกาวหนา
ผสมผสานอยางเหมาะสม พอเพยีง สมเหตสุมผล มคีวามเปนสากล
บนความเปนตวัของตวัเอง สามารถรบัความเปลีย่นแปลงและแบงปน
ความสามารถพึ่งพาอาศัยกันไดอยางงดงาม ดีงาม แกปญหาได
บนความเปนจริงของชุมชน อยูบนพื้นฐานการประยุกตใชวิทยาการ
ความรแูละชดุภมูปิญญาทีเ่หมาะสม
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...สรปุ

เครือ่งมอืเชงิกระบวนการ เพือ่การสรางสขุภาวะชมุชน โดยรปูแบบความ
รวมมอืกนัและสงเสรมิกนัอยางใกลชดิเหมาะสมของวดั ศาสนสถาน และชมุชน เปน
เครื่องมือเพื่อขับเคลื่อนในเชิงระบบและเชิงนโยบายสุขภาวะสาธารณะ อยางผสม
ผสานกนัทัง้ของภาครฐั ภาคประชาชน และภาคชมุชน เพือ่นำการเปลีย่นแปลงและ
ครอบคลมุความจำเปนในการพฒันาอยางมสีวนรวมในหลายดาน ใหสามารถดำเนนิการ
ไปอยางสงเสรมิเกือ้หนนุกนั ทีส่ำคญัไดแก

(1) การพัฒนาสูอนาคตที่ยั่งยืนมั่นคงมากยิ่งๆ ขึ้นของสังคมไทย
สคูวามจำเปนใหมๆ  ของสงัคม โดยเฉพาะการพฒันาสสูงัคมสงูวยั
สังคมที่มีความเปนสังคมเมืองมากขึ้น และสังคมที่ตองอาศัย
การดำเนนิชวีติบนฐานความรแูละเทคโนโลยมีากขึน้

(2) ความเปนกลุมประชากรเฉพาะในระบบสุขภาพและเปนกลุม
เปาหมายสำคญัขนาดใหญในสงัคมไทย ของวดั พระสงฆ สามเณร
ซึ่งนอกจากจะสามารถพัฒนาเปนระบบและนวัตกรรมเชิงสังคม
เพื่อการจัดการใหเหมาะสม อยางเปนการเฉพาะแลว ก็สามารถ
สงเสริมการมีบทบาทตอการนำการพัฒนาดานสุขภาวะในวิถีแหง
พุทธธรรม โดยเฉพาะสุขภาวะทางดานจิตใจ และสุขภาวะของ
การดำเนินชีวิต ซึ่งจะสงเสริมใหประเทศชาติมีความสามารถ
พึง่ตนเองในทางสขุภาพไดมากยิง่ๆขึน้
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(3) การสงเสริมบทบาทการระดมทรัพยากรและภูมิปญญาปฏิบัติ
จากทนุชมุชนและทนุทางศลิปวฒันธรรม ดวยเครือ่งมอื รปูแบบ
และวิธีการ ที่บูรณาการการแกปญหาพื้นฐานและการบรรลุ
ความจำเปนของชุมชนและทองถิ่นอันแตกตางหลากหลาย
ดวยการพึ่งการจัดการอยาง มีประสิทธิภาพของวัดและชุมชน
ดวยเครือขายและนวัตกรรมการจัดการอยางมีสวนรวมของ
พระสงฆ สามเณร คฤหสัถ อบุาสก อบุาสกิา

อาจกลาวไดวา การทำงานเชงิพืน้ที ่เพือ่สรางสขุภาวะชมุชนดวยเครือ่งมอื
เชงิกระบวนการ 9 อยางนี ้มใิชกระบวนการทางศาสนา หรอืทำใหเปนกจิกรรมทาง
ศาสนา แตเปนกระบวนการศกึษารปูแบบและวธิกีารเพือ่การสบืทอดและสรางรปูแบบ
อยางใหม เพือ่ใหบงัเกดิผลในเชงิอดุมคตขิองการพฒันาตนเองของมนษุย ทีม่อียใูน
พุทธธรรมและในเปาหมายสูงสุดที่มาในศาสนาธรรมอื่นๆทั้งในระดับปจเจกและ
ในระดับการสรางสุขภาวะสังคมที่เอื้อตอการบรรลุผลดังกลาว โดยประชนชนและ
ชมุชนสามารถบรรลผุลในการแกปญหาในวถิชีวีติประจำวนั ในขณะทีว่ดัและพระสงฆ
สามเณร กส็ามารถปฏบิตัศิาสนกจิ และทำหนาทีเ่ผยแผธรรม รวมสรางสขุภาวะสงัคม
ระดับชุมชน และรวมนำการพัฒนาบทบาทของวัด ในรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งจะมี
สวนสรางความยั่งยืนและนำการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมมากยิ่งๆขึ้นตอวัดและ
ประชากรเฉพาะกลุมพระสงฆสามเณรของสังคมไทย และจะกอใหเกิดภาคีการมี
สวนรวมในการสรางสุขภาวะสังคมของประเทศชาติ ที่มีความใกลชิดตอวิถีชุมชน
อกีทัง้จะเปนพืน้ฐานสรางระบบสขุภาพทีด่มีากยิง่ๆขึน้ใหกบัพระสงฆ วดั และชมุชน.
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ที่ปรึกษา...
พระครปูระวติรวรานยุตุ มจร.เชยีงใหม
พระครพูพิธิสตุาทร มจร.เชยีงใหม
พระครสูจุณินนัทกจิ เจาอาวาสวดัโปงคำ
พระอาจารยสาธติ  ธรีปโฺญ สถาบนัธรรมาภวิฒัน
ผศ.ดร.วริตัน คำศรจีนัทร มหาวทิยาลยัแมโจ
ดร.สเุนตร ทองคำพงษ เลขานกุาร กขป.เขต 2
ผศ.ดร.อรสา เตตวิฒัน มหาวทิยาลยันเรศวร
นางกญัญาวรี ฟกทอง กขป.เขต 2
ดร.สรุศกัดิ์ บญุเทยีน มหาวทิยาลยัราชภฎักำแพงเพชร
นายนติธิร ธนธญัญา สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหงชาติ
นายปญจเดช สงิหโท สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหงชาติ
นายบณัฑติ มัน่คง สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหงชาติ

ทีป่รกึษาและคณะทำงาน
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คณะทำงาน...
พระวสิทิธิ์ ฐติวสิทิโฺธ มจร.เชยีงใหม
นายเกยีรตทินงศกัด ิ จนิะศรี สปสช.เขต 1  เชยีงใหม
ดร.วสิาข สพุรรณไพบลูย มหาวทิยาลยันเรศวร / กขป.เขต 2
น.ส.เพชรรงุ เชาวกรวชัร สมชัชาสขุภาพจงัหวดัแพร
นายทองสขุ ปนตาติบ๊ สมชัชาจงัหวดัลำปาง
นายณฐัพงษ วงศใจ สมชัชาสขุภาพจงัหวดัแมฮองสอน
นายวทิย พึง่สจุรติ สมชัชาสขุภาพจงัหวดันาน
นายนภดล จำรสั สมชัชาสขุภาพจงัหวดัพะเยา
นายววิฒัษ กณะบตุร สมชัชาสขุภาพจงัหวดัเชยีงราย
น.ส.เบญจมาศ พมุสขุวเิศษ สมชัชาสขุภาพจงัหวดัสโุขทยั
น.ส.วไิลวรรณ หาญกลิ้ง สมชัชาสขุภาพจงัหวดัเพชรบรูณ
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เครือ่งมอืทำงาน เชงิกระบวนการ
สานรกั ถกัทอสขุภาวะชมุชน

Healthy Community Practiceand Dhamma
Training Facilitation Tool
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