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การศึกษาวิจยั เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดลาพูน
ซึ่งได้รบั การสนับสนุ นทุนวิจยั จากสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อหารูปแบบเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูน และวัตถุประสงค์
รอง 2 ประการ คือ 1) เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาภายใต้ การขับเคลื่อน
หมูบ่ า้ นรักษาศีล 5 จังหวัดลาพูน 2) เพื่อพัฒนาบทบาทของคณะสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูน โดยศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อการเชื่อมโยง
ความรู้ บุคลากร การเสริมสร้า งสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม โดยศึกษาภาคสนามจากการลงมือ
ปฏิบตั กิ ารขับเคลื่อนกิจกรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนหมู่บา้ นรักษาศีล 5 ซึ่งมีรูปแบบการถอดชุดความรู้
ลักษณะการประชุม กลุ่ ม ย่อ ย ร่วมกับ พระสงฆ์ เจ้า คณะพระสัง ฆาธิการ พระนัก พัฒ นา นักวิชาการด้า น
พระพุทธศาสนา แกนนาชุมชน องค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน มี
กระบวนการทางานเชิงบูรณาการกับเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูใ้ นสังคม
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัด
ลาพูน ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมเชิงปฏิบตั ิการของคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายจังหวัดลาพูน ในการ
ขับเคลื่อนด้านสุขภาวะเพื่อวิเคราะห์ถงึ ปั จจัยที่ส่งผลกระทบและปั จจัยที่ทาให้เกิดแนวทางการพัฒนา โดย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน เป็ นศูนย์ประสานงานการดาเนินงาน อาศัย
เครือข่ายต่างๆ ทีพ่ ระสงฆ์นกั พัฒนาจังหวัดลาพูนได้รว่ มมือการขับเคลื่อนด้านสุขภาวะ และได้ชมชนต้นแบบ
แต่ละอาเภอ ในการเป็ นตัวอย่างและสร้างเครือข่ายแต่ละชุมชน ซึ่งได้บูรณาการกับนโยบายจังหวัดลาพูน
และนโยบายของคณะสงฆ์จงั หวัดลาพูน จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนงาน 5 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาพระสงฆ์นักพัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างศาสนทายาทแกนนา
พระสงฆ์นกั พัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะ และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การวิจยั พัฒนา
และติดตามประเมินผล เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูนให้
เข้มแข็งต่อไป


นักวิจยั ชุมชน สานักงานกองทุนสนับสนุ นการเสริมสร้างสุขภาพ
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ABSTRACT
This research ‘The Natural Resource Conservation by the Buddhist Integrated Approach:
Case Study on the Traditional White Elephant Parade in the Li River Basin, Lamphun Province’ aims
to study the process of conserving the natural resources of the Buddhists in Li Basin’s area, to
investigate the restoration process of Traditional White Elephant Parade and to explore the network
strengthening for the natural resources conservation in the Li Basin’s area by the Buddhist
integrated approach. The research was conducted by the qualitative research method with the field
data and presented by the descriptive method. The results revealed that the process of conserving
the natural resources of the Buddhists in the Li River Basin– they thought that the environment is
what surrounds them naturally. At present, natural resources and environment have been destroyed
by human beings and fall into crisis. Regarding the Buddha, he was born, achieved enlightenment,
passed away and preached His doctrines in the forest. The Buddha’s disciples were also living in
the forest as well, therefore, it is said that they had always been associated with nature and the
environment.
The restoration process of the Traditional White Elephant Parade with its form and essence,
it is a ceremony of bamboo woven elephant parade decorated by white color. It is represented as
the elephant named Paccaya Nagendara of the Bodhisatta Vessantara. If drought occurs and the
rainy season does not take place as it should be, people will perform the Rain-Making Rites and the
white elephant procession can link the power of the people in the watershed as well. The local
people have a collaborative space, they can create the power to deal with problems and seek ways
to preserve their forests. The strengthening of the natural resource conservation network of the Li
River basin, by the Buddhist integrated approach; it is a collaborative grouping of natural resources
management by performing the prolong life ceremony towards forest and rivers, offering sacrifices to
spirits of water. This the white elephant procession is implied for the management of nature and the
environment through Buddhist teachings in order to recognize the value of nature and the way to
utilize and preserving the natural environment to remain incessantly.
Keywords: Well-being according to Buddhism, the Five Precepts, Participatory Action

บทนา
นับตัง้ แต่พุทธศตวรรษที่ 2493 เป็ นต้นมา วิถีชวี ติ ของผู้คนและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและรุนแรง (Drastically Change) ภายใต้การประกาศกระบวนทัศน์ใหม่ทว่ี า่ ด้วยการพัฒนาไปสูค่ วาม
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ทันสมัย (Modernization) อันเป็ นวาระที่ประเทศมหาอานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลกในช่วงเวลา
นัน้ ต้องการให้โลกดาเนิ นไปภายใต้วิถีเดียวกัน นัน่ คือการพัฒนาสังคมภายใต้ระบอบเศรษฐกิจทุนนิยม
1
(Capitalism) ด้วยเส้นทางของอุตสาหกรรมนิยม (Industrialism) การพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นสังคมเมือง และเป็ น
ที่ยอมรับว่า แนวคิดการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยก่อให้เกิดการพัฒนาในหลายด้านลักษณะทางกายภาพ
โครงสร้างและสถาบันทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งขึน้ ระดับการศึกษาของคนในสังคมสูงขึน้ รายได้ค่าตอบแทน
สูงขึน้ การครองชีพทีด่ ขี น้ึ เป็ นต้น แต่ในอีกด้านหนึ่งกลับพบว่าโรงพยาบาลทัวไปมี
่ ขนาดใหญ่ขน้ึ เพื่อรองรับ
จานวนผูป้ ่ วยทีน่ บั วันจะเพิม่ จานวนมากขึน้ เป็ นทวีคณ
ู เช่น โรงพยาบาลบาบัดจิต มีแพทย์และบุคลากรแพทย์
เพิม่ จานวนมากขึน้ จากอดีต มีเตียงรองรับผู้ป่วยมากขึน้ แต่ผู้ป่วยกลับล้นโรงพยาบาลยังไม่นับรวมผู้ท่ไี ม่
ยอมรับว่าตนเองเป็ นผู้ป่ วยและไม่สามารถเข้ าถึงระบบบริการสุขภาพ เป็ นต้น ปรากฏการณ์ ดงั กล่าวได้
สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในอีกด้านหนึ่งของการพัฒนาไปสูค่ วามทันสมัยเป็ นสาเหตุของการส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาวะในด้านมิตทิ างร่างกายและจิตใจแบบแยกส่วน2
ปั จจุบนั การแพทย์ตะวันตกในปั จจุบนั เห็นสอดคล้องกับแพทย์ตะวันออกทีเ่ ชื่อมานานนับศตวรรษว่า
สุขภาพและโรคไม่ได้เกิดมาจากความผิดปกติของสารเคมีและสรีระวิทยาภายในเซลล์เท่านัน้ แต่ยงั เกี่ยวข้อง
กับภาวะจิตใจด้วย จากการศึกษาค้นคว้าการทางานของระบบปกป้ องร่างกาย พบว่า ร่างกายมีเซลล์สง่ ต่อ
ความรูส้ กึ ไปยังสมอง จึงมีผลกับอารมณ์นอกเหนือจากผลต่อระบบภูมคิ ุม้ กันระบบประสาทและระบบต่อไร้ท่อ
ของร่างกาย ในทางกลับกันไม่ว่าจะคิดหรือรูส้ กึ อย่างไรจะมีผลต่อระบบป้ องกันดังกล่าว และแน่ นอนมีผลต่อ
สุขภาพของคนเรา แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมเชื่อว่า กาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณเชื่อโยงกัน
อย่างมีนัยยะสาคัญ เพราะปั จจัยต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกร่างกายมีอิทธิพลต่อการเกิดโรคหรือสุขภาวะ
การให้ความเอาใจใส่แก่สุขภาพกายแต่เพียงด้านเดียวจึงเท่ากับได้เพียงส่วนเดียวและเป็ นเพียงส่วนน้อยใน
การสร้างเสริมสุขภาวะ3 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะแบบองค์รวม (Holistic Well-being) นับเป็ นมิตใิ หม่ของ
แนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และสังคม แบบครอบคลุ มทุกมิติท่นี าไปสู่สุขภาวะที่
สมบูรณ์ทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคมและจิตวิญญาณ 4ทัง้ นี้เนื่องจากการประเมินสุขภาวะของคนไทยที่เป็ น
ผลลัพธ์จากการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมาจากอดีตถึงปั จจุบนั พบว่า ประชากรไทย
ยังเจ็บป่ วยด้วยโรคต่างๆ เพิม่ มากขึ้นทัง้ ๆ ที่อตั ราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรดีข้นึ ยาและ
เวชภัณฑ์ได้รบั การพัฒนาจนมียาสาหรับการเจ็บป่ วยแทบทุกโรคอย่างพอเพียง ประชาชนสามารถเข้าถึง
สถานบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ แม้วา่ ปั จจัยต่างๆ จะได้รบั การพัฒนาให้สงู ขึน้ แต่เป็ นการพัฒนาที่
สืบทอดแนวคิดจากทฤษฎีเก่าทางการแพทย์ เป็ นการแพทย์ท่ยี ดึ ถือเรื่องโรคเป็ นหลัก หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า
ทฤษฎีโรค สุขภาพองค์รวมเป็ นแนวคิดทฤษฎีใหม่ทางการแพทย์ท่ใี ห้ความสาคัญกับเรื่องสุ ขภาพเป็ นหลัก
ซึ่งอาจเรียกสัน้ ๆ ว่า "ทฤษฎีสุขภาพ" มีความเห็นว่าโรคมิได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียว
โรคแต่ละโรคนัน้ เกิดจากหลายสาเหตุ มีหลายองค์ประกอบเข้ามาเกีย่ วข้อง และองค์ประกอบเหล่านัน้ มิได้มแี ค่
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องค์ประกอบทางกายภาพเท่านัน้ มักมีองค์ประกอบทางด้านจิตใจและความสัมพันธ์ทางสังคมเข้ามาเกีย่ วข้อง
ด้วยเสมอ ในทฤษฎีสุขภาพมีเรื่องโรครวมอยู่ ด้วย การพัฒนาสุขภาพตามแนวคิด ทฤษฎีใหม่ไม่ได้ปฏิเสธ
ทฤษฎีเก่า แต่รวมทฤษฎีเก่าเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่ งของทฤษฎีใหม่ซ่ึงมีกรอบใหญ่ กว่าการกาหนดสุขภาพ
สิง่ แวดล้อมเป็ นฐานใหญ่กว่าสังคม กายของปั จเจกบุคคลเล็กกว่าสังคม จิตนัน้ อยู่สงู สุดและมีอทิ ธิพลกระทบ
กาย สังคม และสิง่ แวดล้อม5 ซึ่งในพุทธศาสนามิได้ให้ความสาคัญกับการเจ็บป่ วยที่ร่างกายแต่เพียงอย่าง
เดียว แต่ให้ความสาคัญทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณเป็ นอันดับ แรก ดังคากล่าวทีว่ ่า "จิตเป็ นนาย กายเป็ น
บ่าว" (มโน บุพบัง คมา ธรรมมา มโน เสฐฺฐา มโน มายา) ดังนัน้ ในกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถี
พุทธจึงมุง่ ทีก่ ารรักกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณอย่างองค์รวม
จึงกล่าวได้ว่า แหล่งความรูอ้ นั ยิง่ ใหญ่ทไ่ี ด้บนั ทึกข้อค้นพบเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุ ษย์แบบ
องค์รวมพร้อมทัง้ รวบรวมคาอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของสภาวะทางจิตและพฤติกรรมของมนุ ษย์ไว้อย่าง
ลึกซึ้งและกว้างขวางนัน้ ก็คือพุทธธรรม อันเป็ นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอาศัยความวิรยิ อุตสาหะอย่าง
ยิง่ ยวดจนได้ค้นพบความจริงสูงสุดเกี่ยวกับกฎของธรรมชาติ และความเป็ นไปตามกฎของธรรมชาติ ซึ่งคา
สอนมุ่งอธิบายถึงกระบวนการต่างๆ ของชีวติ และจิตใจมนุ ษย์อย่างละเอียด และวิธกี ารในการแก้ไขปั ญหา
สภาพจิตใจของมนุ ษย์ไว้อย่างชัดเจน นัน่ ก็คอื พระพุทธศาสนามิได้เป็ นเพียงแต่หลักการหรือทฤษฎีเท่านัน้
แต่ยงั วางรากฐานอยู่ท่กี ารปฏิบตั ิท่สี ามารถก่อให้เกิดผลที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงและยกระดับ จิตใจของ
บุคคลได้ในหลากหลายมิติ
พุทธธรรมจึงเป็ นศาสตร์ท่ศี ึกษาธรรมชาติของจิตใจมนุ ษย์จากหลักทาง
พระพุทธศาสนา เช่น สังคหะวัตถุ อริยสัจสี่ ปฏิจจสมุปปบาท และไตรลักษณ์ เป็ นต้น อันเป็ นแหล่ง รวบรวม
ความรู้ การวิเคราะห์จติ ใจของมนุ ษย์ไว้อย่างละเอียด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบุคคลสามารถจัดการกับชีวติ ที่
ดาเนินอยูแ่ ต่ละวันในครอบครัวและสังคม ส่งผลต่อการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะองค์รวมอย่างยังยื
่ น จึงกล่าวได้
ว่า หลักพุทธธรรมเป็ นมิตใิ หม่ในสังคมปั จจุบนั ที่สามารถส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของสังคมและครอบครัว
แต่ปัจจัยสาคัญในการนาเอาหลักพุทธธรรมในการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมได้นัน้ ก็อาศัยองค์ความรูข้ องคน
ในครอบครัวและสังคม ทีม่ คี ุณค่าและความดีงามทีจ่ รรโลงชีวติ และวิถชี ุมชนให้อยูร่ ว่ มกับธรรมชาติและสภาวะ
แวดล้อ มได้อ ย่า งกลมกลืน และสมดุ ล หรือ เรีย กว่า "วิถีพุ ท ธ" จึง จะเห็น ได้ว่า สัง คมไทยนัน้ มีก ารนับ ถื อ
พระพุทธศาสนาเป็ นเวลาอันยาวนาน โดยเป็ นสถาบันหลัก และเอกลักษณ์ ของชนชาติไทย เป็ นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจของคนไทยมาเป็ นเวลาอันช้านาน ซึง่ หลักคาสอนของพระพุทธศาสนา นัน้ มุง่ ส่งเสริมให้มกี ารคิด
อย่างมีเหตุผลและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ดังนัน้ ความเป็ นสาคัญของการพัฒนาพฤติกรรมทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสังคมจึงมีหลักการทีส่ าคัญสาหรับการดารงชีวติ ของมนุ ษย์เป็ นอย่างมาก สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของผูใ้ ดมีสุขภาพสมบูรณ์ สามารถควบคุมร่างกายและจิตใจได้เป็ นอย่างดี จิตทาหน้าที่ควบคุม
และสังการท
่
างานทุกอย่างของร่างกายให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพของการอยู่ ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข พระพุทธศาสนามีหลักศีล 5 ทีเ่ รียกว่า เบญจศีล เป็ นแนวทางเบือ้ งต้นเพื่อมีคุณธรรมจึงจะสามารถ
ขัดเกลานิสยั ใจคอให้มนุ ษย์มคี วามประณีตยิง่ ขึน้ มีความประพฤติ และการกระทาทีด่ งี ามรูจ้ กั ยับยัง้ ช่างใจ จะ
กระทา จะพูด จะคิด ก็ต้องไตร่ตรองให้รอบคอบดีเสียก่อน ถ้าสังคมขาดการควบคุมด้วยศีล ล่วงละเมิดสิทธิ
ของผูอ้ ่นื ด้วยกายบ้าง ทางทรัพย์สนิ บ้าง มนุ ษย์จะรูส้ กึ หวาดหวันสะพรึ
่
งกลัวไม่ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ

5

ประเวศ วะสี, การพัฒนาสุขภาพองค์รวม, (กรุงเทพมหานคร: 2547), หน้า 15.
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ถ้าสังคมควบคุมด้วยศีลไม่ประทุษร้ายด้วยกัน ด้วยกาย วาจา สังคมจะมีแต่ความสันติภาพ ด้วยเหตุน้ี ศีล
แปลว่า ปกติ เย็น ระเบียบวินัย เป็ นต้น กล่าวคือผูม้ ศี ลี ต้องมีกายวาจาและใจเย็นสบายไม่เร่ าร้อนด้วย ราคะ
โทสะ และโมหะ เป็ นผูม้ กี ายสุจริตและมโนสุจริต ศีล 5 จึงเป็ นข้อปฏิบตั ทิ ม่ี ปี ระโยชน์ต่อสังคมและแก่ผทู้ ร่ี กั ษา
ด้วย การขับเคลื่อนโครงการหมูบ่ า้ นทีร่ กั ษาศีล 5 ภายใต้นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของคณะสงฆ์ไทย
นัน้ จึง เป็ น โครงการที่ม ีค วามส าคัญ ต่ อ การส่ ง เสริม ด้า นสุข ภาวะของคนในชุ ม ชน ปั จ จัย ส าคัญ ของการ
ขับเคลื่อนและส่งเสริมให้ชุมชนได้นาหลักพุทธธรรม โดยเฉพาะศีล 5 เข้าไปสูก่ ารดารงชีวติ ได้นนั ้ จาเป็ นอย่าง
ยิง่ ทีบ่ ุคลากรทางพระพุทธศาสนาจะเป็ นผูข้ บั เคลื่อนและส่งเสริม นัน่ คือพระสงฆ์ ผูเ้ ป็ นบุคลากรสาคัญในการ
เป็ นแกนนาการขับเคลื่อนส่งเสริมและเผยแผ่ธรรมเพื่อให้ชุมชนได้เกิดความตระหนักและนาหลักพุทธธรรมสู่
การประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ ด้านสุขภาวะของคนในชุมชน บทบาทของคณะสงฆ์นบั เป็ นปั จจัยสาคัญของ
การส่งเสริมสร้างสุขภาวะและกาเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา ดังนัน้ จึงสนใจรูปแบบการเสริมสร้างสุข
ภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูน ซึ่งเป็ นการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
ขับเคลื่อนชุมชนได้รกั ษาศีล 5 และพัฒนาบทบาทของคณะสงฆ์จงั หวัดลาพูน เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูนต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพือ่ หารูปแบบเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูน
วัตถุประสงค์รอง
1. เพือ่ เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาภายใต้การขับเคลื่อนหมูบ่ า้ นรักษา
ศีล 5 จังหวัดลาพูน
2.
เพื่อพัฒนาบทบาทของคณะสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูน

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. รูปแบบการศึกษาวิ จยั
เป็ นการศึกษาวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research) และใช้เทคนิคการสังเกตแบบมีสว่ นร่วมในการขับเคลื่อนโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5 โครงการชวนคนนอนวัด กิจกรรมตลาดนัดศีล 5
และกิจกรรมสัมมนาวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ซึง่ มีรปู แบบการถอดชุดความรูล้ กั ษณะการประชุมกลุ่มย่อย
ร่วมกับพระสงฆ์ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระนักพัฒนา นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา แกนนาชุมชน
องค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน มีกระบวนการทางานเชิงบูรณาการ
กับเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูใ้ นสังคม การประชุมสัมมนาในเชิงวิชาการ เพื่อเป็ นการสนับสนุ นการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะต่อชุมชน
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2. ขอบเขตด้านพืน้ ที่และผูใ้ ห้ข้อมูลหลัก
ศึกษาวิจยั ในพืน้ ที่จงั หวัดลาพูน ประกอบด้วย 8 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอป่ าซาง อาเภอ
บ้านโฮ่ง อาเภอลี้ อาเภอเวียงหนองล่อง อาเภอทุ่งหัวช้าง อาเภอบ้านธิ และอาเภอแม่ทา โดยมี พระสงฆ์ เจ้า
คณะพระสังฆาธิการ พระนักพัฒนา นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา แกนนาชุมชน องค์ก ร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน มีสว่ นร่วมในการขับเคลื่อนการสเริมสร้างสุขภาวะตามแนว
พระพุทธศาสนา
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิ จยั
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ได้ใช้ระเบียบวิธกี ารศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ การเตรียมตัวผูศ้ กึ ษาวิจยั เองเป็ น
สิง่ สาคัญเนื่องจากผูศ้ กึ ษาวิจยั เป็ นเครื่องมือในการศึกษา จึงต้องมีการพัฒนาทักษะในการทางานภาคสนาม
ซึง่ ผูศ้ กึ ษาวิจยั ได้ใช้ใช้เทคนิค 1) การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม เป็ นการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ในการดาเนินงาน
วิจยั โดยได้กาหนดกรอบใหญ่ๆ ของการสังเกต ได้แก่ วัตถุประสงค์ วิธกี าร กลุ่มเป้ าหมาย และผลดาเนินการ
เป็ นต้น 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มโี ครงสร้าง เป็ นการสัมภาษณ์ในกรณีทไ่ี ด้ขอ้ มูลไม่เพียงพอ จากการ
เข้าร่วมกิจกรรม หรือสนทนากลุ่มย่อย หรือกิจกรรมที่ผวู้ จิ ยั ไม่สามารถเข้าร่วมได้ การสัมภาษณ์จงึ ขึน้ อยู่กบั
เหตุการณ์และเทคนิคของผู้วจิ ยั ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เพียงพอตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และ 3)
การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เพื่อให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีปฏิสมั พันธ์กบั การกระทาและ
การวางแผนกิจกรรม และมีการตรวจสอบข้อมูลในระหว่างการเก็บข้อมูลโดยใช้กระบวนการอย่างมีสว่ นร่วม
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่น่าเชื่อถือครอบคลุมตามประเด็ นของวัตถุประสงค์การศึกษาวิจยั อีกประการหนึ่ง การมี
ความคุน้ เคยในชุมชนทีศ่ กึ ษา จึงเป็ นข้อได้เปรียบในการย่นระยะเวลาการสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน
4. การรวบรวมข้อมูล
4.1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (documentary study) เป็ นการเก็บข้อมูลในลักษณะข้อมูลทุตยิ
ภูม ิ (secondary
data) จากหนังสือ และเอกสารงานวิชาการต่างๆ ทัง้ ที่เป็ นหนังสือ และสื่อสิง่ พิม พ์
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ได้แ ก่ ผลงานวิจ ยั วิท ยานิ พ นธ์ งานเขีย นทางวิช าการ บทความทางวิช าการ ตลอดจน
หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร สือ่ สิง่ พิมพ์ประเภทต่างๆ ในการนี้ผวู้ จิ ยั จะเลือกเฉพาะในส่วนทีเ่ ชื่อมโยง หรือ
ทีม่ สี ว่ นสัมพันธ์กบั เนื้อหาสาระ และกรอบแนวคิดในการวิจยั และเป็ นข้อมูลทีม่ สี ว่ นสัมพันธ์กบั บทสัมภาษณ์
4.2 การสัมภาษณ์ (Interview) การวิจยั ครัง้ นี้ใช้ทงั ้ การสัมภาษณ์แบบกึง่ ทางการ (Semi-Formal
Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ (Information Interview) ดาเนิน การสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่าง
โดยคาถามที่จะใช้จะเป็ นเพียงแนวทางในการสัมภาษณ์ ในการตอบโดยข้อมูลที่ได้จะเป็ นข้อ มูลปฐมภูม ิ
(Primary Data) ทัง้ หมดทาให้ทราบภาพสะท้อนข้อเท็จจริงตามกรอบแนวคิด โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการ
ดังนี้
1) ขัน้ เตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ผูว้ จิ ยั เริม่ ต้นด้วยการนัดหมาย วัน เวลา สถานทีท่ จ่ี ะสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่ าง โดยผูว้ จิ ยั จะต้องศึกษาประเด็น
คาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ผู้ให้ขอ้ มูล เตรียมและศึกษาวิธใี ช้เครื่องมือในการบันทึกเสียง เตรียมสมุดจด
บันทึก และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนดาเนินการสัมภาษณ์
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2) ขัน้ การสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผวู้ จิ ยั จะสนทนาสร้างความคุน้ เคยกับผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุ ญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะ
สัมภาษณ์ รวมทัง้ แจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ทีบ่ นั ทึกเสียงไว้ผวู้ จิ ยั จะเก็บไว้เป็ นความลับ
4.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การวิจยั ครัง้ นี้ได้อาศัยแกนนาพระสงฆ์ และ
แกนนาชุมชน ในกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละการให้แนวทางการประยุกต์ใช้ของแต่ละพืน้ ที่ โดยผูว้ จิ ยั
ได้ขออนุญาตบันทึกเสียงและการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั
ต่อไป
5. การวิ เคราะห์ข้อมูล
5.1 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content Analysis)
นาเสนอข้อมูลด้วยวิธกี ารพรรณนา
5.2 ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์ (Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) ใช้ ว ิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ แ บบอุ ป นั ย (Analytic Induction) โดยนาข้อมูลมาเรียบเรียงและจาแนก
อย่างเป็ นระบบ จากนัน้ นามาตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ทีร่ วบรวม
ได้ โดยทาไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ นี้เพื่อจะได้ศกึ ษาประเด็นต่างได้ลกึ ซึ้ง เมื่อประเด็นใด
วิเคราะห์แล้วไม่มคี วามชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพิม่ เติมในประเด็นต่างๆ เหล่านัน้ เพื่อตอบคาถามหลัก
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อมูลเชิงคุณภาพได้นามาวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ เชิง
ทฤษฎี
5.3 การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์ บทสรุ ป เป็ นการนาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ต่างๆ ทาง
วิชาการ มาสร้างเป็ นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้อกี ครัง้ หนึ่ง โดยเน้นความเชื่อมโยง เพื่อนาไปสู่การ
พิสจู น์ทเ่ี ป็ นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริงทีป่ รากฏ

ผลการวิ จยั
การศึกษาวิจยั เรื่อง "รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัด
ลาพูน" นัน้ ได้ผลการศึกษาทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นสถานการณ์ดา้ นสุข
ภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และประชาชน ประเด็นกระบวนการและกิจกรรม
การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา และ ประเด็นการวิเคราะห์การเสริมสุขภาวะ
และการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา จึงสรุปผลการศึกษาในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. สถานการณ์ ด้านสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ และ
ประชาชน
จัง หวัด ล าพูน ได้ใ ห้ค วามส าคัญ ของการมีส่ว นร่ว มด้า นการเสริม สร้า งสุข ภาวะชุ ม ชน ระหว่า ง
หน่วยงานองค์กรภาครัฐเอกชน คณะสงฆ์จงั หวัดลาพูน และคนในชุมชม ซึง่ ได้นาประเด็นของการส่งเสริมสุข
ภาวะองค์ความเป็ นนโยบายการพัฒนาระดับจังหวัด และคณะสงฆ์ได้ผนึกกาลังแกนพระสงฆ์นาโดยประธาน
หน่ วยอบรมประชาชนประจาตาบล ใน 8 อาเภอ ของจังหวัดลาพูน ได้จดั กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาวะ
ของคนในชุม ชน การขับเคลื่อนด้านการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาของ
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พระสงฆ์และประชาชน ได้ขบั เคลื่อนภายใต้ศูนย์ประสานงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน ทีไ่ ด้จดั กิจกรรมประชุมเสวนาเพื่อวิเคราะห์ถงึ สถานการณ์ดา้ นสุขภาวะ ซึง่ คณะสงฆ์และ
แกนนาชุมชนได้วเิ คราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค และโอกาส การขับเคลื่อนกิจกรรม ซึง่ ได้ขอ้ มูลภาพรวมถึง
ปั จจัยสาคัญในการขับเคลื่อน ได้แก่ บุคลากร (พระสงฆ์แกนนา) มีจานวนน้อย งบประมาณจานวนน้อย การมี
ส่วนร่วมของเครือข่าย ความร่วมมือของคณะสงฆ์ทงั ้ จังหวัด และขาดองค์ความรู้ ทัง้ ยังได้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาวะของพระสงฆ์เชิงคุณภาพด้านสุขภาพกาย ที่พระสงฆ์จานวนมากประสบปั ญหาจึงจาเป็ นที่จะต้อง
ได้รบั การส่งเสริมและหาแนวทางร่วมกัน
2. ประเด็น กระบวนการและกิ จ กรรมการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ต ามแนว
พระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน ร่วมกับคณะสงฆ์และเครือข่ายการ
เสริมสร้างสุขภาวะ จังหวัดลาพูน ได้จดั โครงการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละศักยภาพพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุข
ภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดลาพูน เพื่อทบทวนความรู้ ความสามารถประสบการณ์
แนวความคิด ทัศนคติ และมีความริเริม่ สร้างสรรค์ในการบริหารงานกิจการของคณะสงฆ์ เพื่อวิเคราะห์
ประเด็นปั ญหา และแนวทางในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของคณะสงฆ์ เพื่อศึกษาข้อมูลด้านสุขภาวะ
ของพระสงฆ์เชิงปริมาณและคุณภาพ และเพื่อพัฒนาองค์ความรูแ้ ละศักยภาพพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุข
ภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา และจัดโครงการโครงการขับเคลื่อนหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5 ระยะที่ 5
ภายใต้การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดลาพูน และกิจกรรมสานเสวนา
กลุม่ ย่อย เพือ่ ขับเคลื่อนด้านการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา
จึงได้พฒ
ั นาศักยภาพพระสงฆ์และแกนนาชุมชนด้านการดูแลสุขภาพ การบูรณาการด้านนโยบาย
ของจังหวัดลาพูนสู่การเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน จึงทาให้แกนนาพระสงฆ์และแกนนาชุมชนได้องค์ความรู้
ด้านสมัชชาสุข ภาพในสัง คมไทยที่พระสงฆ์แ ละชุ ม ชนควรน าสิท ธิทางสุขภาพในการขับเคลื่อ นกิจ กรรม
บทบาทพระสงฆ์และการสร้างเครือข่ายจังหวัดลาพูน ที่พยายามทางานกับหน่ วยงาน องค์กร และเครือข่าย
ต่างๆ เพือ่ ระดมความคิดและพลังการขับเคลื่อนด้านสุขภาวะให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
3. ผลการวิ เคราะห์การเสริ มสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูน ได้ร่วมมือกับเครือข่าย
ได้แก่ เครือข่ายพระสงฆ์นกั พัฒนาจังหวัดลาพูน เครือข่ายพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เครือข่ายพระนิสติ จิต
อาสา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายสถาบันวิจยั หริภุญชัย (สกว.) เครือข่ายแกนนาชุมชนด้านสุขภาวะ
จังหวัดลาพูน เครือข่ายเหล่านี้ได้ประสานงานกับวิทยาลัยสงฆ์ลาพูน ในการเสริมสุขภาวะและการเรียนรูต้ าม
แนวพระพุทธศาสนา
การขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทาให้เกิดการยกระดับของพระสงฆ์จงั หวัดลาพูนใน
ประเด็นของการสร้างแกนนาเพือ่ ขยายเครือข่ายการพัฒนา การบูรณาการนโยบายคณะสงฆ์ในการดาเนินงาน
กระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชน การมีส่วนร่วมกับองค์ภาคีเครือข่าย และการสร้างศาสนทายาทพระสงฆ์
นักพัฒนา การขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในการศึกษาวิจยั ทาให้เกิดชุมชนตัวอย่างของการ
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เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา 8 ชุมชน/อาเภอ ในจังหวัดลาพูน ซึง่ เป็ นชุมชนทีม่ ี
นวัตกรรมเพื่อการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสูก่ ารดาเนิ นงาน และดาเนินการขยายกิจกรรมสู่
การปฏิบตั ใิ นแต่ละชุมชนตาบลอุโมงค์
กระบวนการด าเนิ น งานในการศึก ษาวิจ ัย ของการเสริม สร้า งสุข ภาวะและการเรีย นรู้ต ามแนว
พระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูน ได้นาหลักพุทธธรรมบูรณาการกับการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม ซึง่ เกิด
ผลลัพธ์ต่อการยกระดับการขับเคลื่อนของคณะสงฆ์และภาคีเครือข่าย จึงเกิด 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาได้แก่
ยุท ธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒ นาพระสงฆ์นัก พัฒ นา ยุท ธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างศาสนทายาทแกนนาพระสงฆ์
นักพัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะ และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การวิจยั พัฒนาและ
ติดตามประเมินผล เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูนให้
เข้มแข็งต่อไป

อภิ ปรายผลการวิ จยั
การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูน ได้ตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมเชิงปฏิบตั ิการของคณะสงฆ์และภาคีเ ครือข่ายจังหวัดลาพูน ในการขับเคลื่อนด้านสุขภาวะเพื่อ
วิเคราะห์ถงึ ปั จจัยทีส่ ง่ ผลกระทบและปั จจัยทีท่ าให้เกิดแนวทางการพัฒนา โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน เป็ นศูนย์ประสานงานการดาเนินงาน อาศัยเครือข่ายต่างๆ ที่พระสงฆ์
นักพัฒนาจังหวัดลาพูนได้ร่วมมือการขับเคลื่อนด้านสุขภาวะ และได้ชมชนต้นแบบแต่ละอาเภอ ในการเป็ น
ตัวอย่างและสร้างเครือข่ายแต่ละชุมชน ซึ่งได้บูรณาการกับนโยบายจังหวัดลาพูน และนโยบายของคณะสงฆ์
จังหวัดลาพูน จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนงาน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การพัฒนาพระสงฆ์นกั พัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างศาสนทายาทแกนนาพระสงฆ์นกั พัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี
3 การสร้างเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะ และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การวิจยั พัฒนาและติดตามประเมินผล เพื่อการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูนให้เข้มแข็งต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1. ควรนารูปแบบของกระบวนการดาเนินงานคณะสงฆ์และเครือข่าย ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้สกู่ ารต่อ
ยอดโดยให้ความสาคัญของการมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์และหาแนวทางร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบตั เิ ป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2. การขับเคลื่อนด้านการสุขภาวะของจังหวัดลาพูน จาเป็ นทีจ่ ะต้องให้พระสงฆ์และการนาหลักพุทธ
ธรรมสูก่ ารประยุกต์ใช้ เนื่องจากพระสงฆ์มศี กั ยภาพในการขับเคลื่อนด้านสุขภาวะทีส่ มบูรณ์ในการขับเคลื่อน
สุขภาวะองค์รวม
ข้อเสนอแนะด้านบทบาทพระสงฆ์และเครือข่าย
1. ควรมีกจิ กรรมสร้างองค์ความรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์และเครือข่ายร่วมกัน ในประเด็นต่างๆ
ทีส่ อดคล้องกับการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน จะทาให้กระบวนการทางานขับเคลื่อนไปอย่างมีคุณภาพ
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2. นโยบายคณะสงฆ์จาเป็ นที่จะต้องอาศัยข้อมูลเชิง ลึกจากพระสงฆ์แกนนาและเครือข่าย เพื่อ
กาหนดทิศทางการทางาน และการเสริมสร้างสุขภาวะทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
3. บทบาทพระสงฆ์และเครือข่ายไม่จาเป็ นต้องขับเคลื่อนด้านสุขภาวะในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ซึง่
สามารถทีจ่ ะมีส่วนร่วมในเครือข่ายต่างๆ ถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาชุม ชน เพื่อส่งผลทางตรงและทางอ้อม
ต่อการเสริมสร้างสุขภาวะจังหวัดลาพูนต่อไป
5. การนายุทธศาสตร์การทางานจากการศึกษาวิจยั สู่การต่อยอดและพัฒนาตามแผนงาน เพื่อ
ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะบทบาทมหาวิ ทยาลัยสงฆ์
1.
วิท ยาลัย สงฆ์ลาพูน ควรมีก ารบูร ณาการการเสริม สร้างสุขภาวะและการเรีย นรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชา เพื่อเป็ นการพัฒนาบทบาทของนิสติ ต่อ
การดาเนินกิจกรรมต่อไป
2. วิทยาลัยสงฆ์ลาพูนควรจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูท้ เ่ี ป็ นรูปธรรม เพื่อการเรียนรูต้ ่อผูส้ นใจด้านสุขภาวะ
และการประสานงานของภาคีเครือข่ายต่างๆ
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