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บทคัดยอ 
ชวงเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองของคนไทย เชน เทศกาลตอนรับปใหม เทศกาลสงกรานต เปนตน 

เทศกาลเหลานี้เปนชวงที่มีจํานวนผูเสียชีวิตจากปจจัยเสี่ยง เชน อุบัติเหตุ ดื่มเหลาแลวมีอาการมึนเมาเกิด
การทะเลาะวิวาท จํานวนมากที่สุดสถิติ 7 วันอันตรายของกระทรวงมหาดไทย ปรากฏวาในชวงเทศกาลที่มี
การเฉลิมฉลองมีจํานวนตัวเลขการประสบอุบัตเิหตุ บาดเจ็บ และเสียชีวิต จํานวนมากข้ึนทุก ๆ ป การพัฒนา
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อลดปจจัยเสี่ยงในเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองไดจัดข้ึนในชวงเทศกาลปใหม 
พ.ศ. 2562 ณ วัดศาลาลําดวน ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง จ.สระแกว มีจุดมุงหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากการ
เกิดอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาทจากการดื่มเหลา เปนตน ซ่ึงเปนตนเหตุนําไปสูความเสี่ยง เพื่อสรางคานิยม
ปลูกฝงใหประชาชนทั่วไป วัยรุนสมัยใหมไดซึมซับคําสอนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

คําสําคัญ: ปจจัยเสี่ยง, เทศกาล, การเฉลิมฉลอง 
 

Abstract 

The period of celebration festival of Thai people such as New Year festival, 
Songkran festival etc. These celebrations are the period of death from the risk factors like 
accident, drinking alcohol leads to drunkard causing the quarrel as the number one. From 
the statistics of seven dangerous days  of Interior Ministry found that the period of 
celebration festival has many numbers of accident, injure and death in every year. To 
develop the Buddhism activity for risk factors reduction in the celebration festival to set up 
in the New Year festival in 2562 at Salalumduantemple, Salalumduansub-district, Muang 
district, Srakeowprovince had the objective for risk factors reduction from accident, quarrel 
from drinking alcohol etc. that causes leading to the risk, for value creation and cultivation 
for general people, modern teenagers can absorb the teaching of Dhamma in Buddhism.  
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บทนํา 
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคที่จะนําเสนอแนวทางการรณรงคเพื่อลดการสูญเสียซํ้าซอนในเทศ

การที่สําคัญ ๆ ในประเทศไทย ถึงแมจะมีบทเรียนที่ ให เห็นอยูบอยคร้ังจากการดื่มแลวขับ ทําให
ความสามารถในการขับข่ียานพหนะลดลง ปจจัยหลักที่เราทราบกันโดยทั่วไป จากการตีแผจากสํานักสถิติ
แหงชาติหรือชองทางตามสื่อตาง ๆ มาออกมาประโคมขาวอยางตอเนื่องในประเด็น 7 วันอันตรายและการ
สูญเสียซํ้าซอนเม่ือพิจารณาแลว มีประเด็นที่นาสนใจคือ อุบัติเหตุเกิดข้ึนจากความประมาทที่เกิดข้ึนจากผู
ขับข่ียานพาหนะสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) การเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางไป-กลับระหวางที่
ทํางานสูภูมิลําเนาของตนโดยใชเสนทางหลักสวนใหญจะเปนชวงตนและชวงปลายของ 7 วันอัตราย  
2) การเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางระยะสั้นภายในชุมชนของตนเองหรือเสนทางรองซ่ึงเปนชวงกลางของ  
7 วันอันตราย1 การสูญเสียในทั้งสองลักษณะดังกลาว คณะผูวิจัยเห็นวาเปนการสูญเสียที่เกิดจากปจจัยที่
สามารถที่ควบคุมได ถึงแมวารัฐบาลจะมีนโยบายใหหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของรณรงคเร่ืองขับรถดีมีน้ําใจ 
รักษาวินัยจราจร หรือดื่มไมขับ จนถึงการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดแลวก็ตามพรอมทั้งอํานวยความ
สะดวกสารพัดวิธี ก็ยังไมวายเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในชวยเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลอง2 

ศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปภ.) ไดออกมาเปดเผยขอมูลวาชวงเทศกาลป
ใหม 2562 ไดสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน ตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 เกิด
อุบัติเหตุรวม 3,719 คร้ัง มีผูเสียชีวิตรวม 463 ราย และผูบาดเจ็บรวม 3,892 คน โดยจังหวัดที่ไมมี
ผูเสียชีวิต มี 4 จังหวัด ไดแก แพร ตาก สมุทรสงคราม สตูล จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด เปนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 118 คร้ัง จังหวัดที่มีผูเสียชีวิตสะสมสูงสุด เปนจังหวัดนครราชสีมา 25 ราย จังหวัดที่มี
ผูบาดเจ็บสะสมสูงสุด เปนจังหวัดนครศรีธรรมราช 137 คน3ถึงแมวาจังหวัดสระแกวจะอยูในลําดับที่ 74 
เกาะกลุมร้ังทายก็ไมใชเร่ืองนายินดี จากขอมูลชุดดังกลาวจะเห็นไดวามีตัวเลขการเสียชีวิตที่นาเปนหวงถึงข้ัน
วิกฤตในภาพรวมทั้งประเทศ 

ในสวนจังหวัดสระแกวซ่ึงเปนพื้นที่เปาหมายในการศึกษาพบวาเทศกาลปใหม2561 ระหวางวันที่ 
28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561 รวม 7 วัน ของการรณรงคฯ มีอุบัติเหตุเกิดข้ึน จํานวน 48 
คร้ัง ผูบาดเจ็บ (Admit) 53 ราย ผูเสียชีวิต 5 ราย โดยผูเสียชีวิต ลดลงเม่ือเทียบจากชวงเดียวกันจากป 
2560 ที่ผานมา แตเม่ือเปรียบเทียบสถิติยอนหลัง  3 ปอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2562 ในจังหวัด
สระแกวกลับพบวามีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงกวาปที่แลว สวนอุบัติเหตุและผูบาดเจ็บลดลง สาเหตุหลักของ

                                                           
1 กองสารนิเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ, “การปองกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม”, 

วารสารโรงพักเพ่ือประชาชน. ฉบับพิเศษ เลมท่ี 62-63 (ตุลาคม 2554- มกราคม 2556): 49-50. 
2 นิวัฒน อมาตยกุล และคณะ, “รูปแบบการปองกันอุบัติเหตุทางรถยนตโดยการประยุกตใชหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา กรณีศึกษา ผูขับรถยนตในเขตภาคกลางและกลุมผูมีสวนเก่ียวของ”, วารสารวิจัยและพัฒนา วไล
ยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2557): 36. 

3 ศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปภ.). สถิติเทศกาลปใหมพ.ศ. 2562. [ออนไลน] 
แหลงขอมูล: http://www.roadsafetythailand.com [19 กุมภาพันธ 2562]. 

อุบัติเหตุทางถนนยังคงเกิดจากการดื่มแลวขับ และขับรถเร็ว รวมถึงผูใชรถจักรยานยนตเปนกลุมที่มีอัตรา
การเสียชีวิตสูง  

ยิ่งไปกวานั้น จากการศึกษาสรุปผลการปฏิบัติงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานตป พ.ศ. 2561 พบวา สถิติอุบัติเหตุลดลง รอยละ 20 ทั้งการเกิดอุบัติเหตุ (ลดลง 10 คร้ัง) และ
จํานวนผูบาดเจ็บ (9 ราย) ขณะที่ยอดผูเสียชีวิตเทาเดิม( 5 ราย ) โดยมีสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง คือ  
การเมาสุรา การขับรถเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด ยังคงเปนปจจัยหลัก  สําหรับสถิติในป 2561 พบวา 
สถิติจํานวนคร้ังการเกิด และผูบาดเจ็บ ไดลดลง รอยละ 20 โดยสถิติอุบัติเหตุสะสม 7 วัน ของการรณรงคฯ 
จํานวนคร้ังการเกิดอุบัติเหตุ 38 คร้ัง (ลดลง 10 คร้ัง ) ผูบาดเจ็บ  36 ราย (ลดลง 9 ราย) และผูเสียชีวิต 5 
ราย (เทาเดิม) ซ่ึงเม่ือเทียบกับ ชวงเดียวกันชวงเทศกาลสงกรานต ป 2560 โดยมีสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง 
คือ การเมาสุรา ( 22 คร้ัง) มาเปนอันดับแรก4 

จากขอมูลดังที่กลาวมาแลว เปนเคร่ืองสะทอนใหเห็นถึงภาพการทํางานของภาครัฐแตเพียงฝาย
เดียว จึงเปนที่มาของแนวคิดเร่ือง“การพัฒนากิจกรรมทางพุทธศาสนาเชิงบูรณาการเพื่อลดปจจัยเสี่ยงของ
ชุมชนดวยหลักเบญจศีลในพื้นที่จังหวัดสระแกว”ผานมุมมองที่หลากหลายไมวาจะเปนทางดาน
พระพุทธศาสนา ดานรัฐศาสตร ดานรัฐประศาสตร ดานเศรษฐศาสตร ดานสาธารณสุข ดานความม่ันคง  
จากการสนทนาจนบทเวทีเล็ก ถายทอดอุดมการณทํางานอยางเปนรูปธรรม นําไปสูพลังความรวมมือของ
ภาคีเครือขาย “บวร” บาน วัด ราชการ อาทิ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ,ภาควิชา
รัฐศาสตร และภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,วัดศาลา
ลําดวน,โรงเรียนบานศาลาลําดวน,โรงเรียนบานพราว,สถานีตํารวจภูธรเมืองสระแกว,โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลศาลาลําดวน มีความมุงม่ันการทํางานภาคประชาสังคม ดวยการดึงเอาศักยภาพความสามารถ
ขององคกร หาแนวทางการทํางานภายใตโจทยหรือเปาหมายที่มีความทาทายเปนประหนึ่งเสียงเดียวกันวา 
จะทําอยางไรใหอัตราการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินลดลง ดวยการบูรณาการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
เขากับสหวิทยากรจากองคกรเครือขายในพื้นที่เพื่อลดปจจัยเสี่ยง นํารองในเทศการที่มีการเฉลิมฉลองไมวา
จะเปนเทศการข้ึนปใหม และเทศการสงกรานต การสูญเสียดังกลาวลวนมีสาเหตุมาจากการดื่มเคร่ืองดื่มที่มี
สวนผสมของแอลกอฮอล ไมอาจจะปฏิเสธไดซ่ึงหลังการ แนวคิด และวิธีปฏิบัตินั้นจะไดนําเสนอรายละเอียด
ในประเด็นตอไป 
  
การพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือลดปจจัยเส่ียง 

การพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อลดปจจัยเสี่ยงในคร้ังนี้จัดข้ึน ณ วัดศาลาลําดวน  
ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว โดยความรวมมือกันระหวางภาควิชารัฐศาสตร ภาควิชา
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) วัดศาลาลําดวน โรงเรียนบานศาลาลําดวน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศาลาลําดวน  

                                                           
4 ทอลคนิวสออนไลน. สรุปผลการปฏิบัติงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตป 

พ.ศ. 2561. [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://www.talknewsonline.com/?p=18327 [19 กุมภาพันธ 2562]. 
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บทนํา 
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคที่จะนําเสนอแนวทางการรณรงคเพื่อลดการสูญเสียซํ้าซอนในเทศ

การที่สําคัญ ๆ ในประเทศไทย ถึงแมจะมีบทเรียนที่ ให เห็นอยูบอยคร้ังจากการดื่มแลวขับ ทําให
ความสามารถในการขับข่ียานพหนะลดลง ปจจัยหลักที่เราทราบกันโดยทั่วไป จากการตีแผจากสํานักสถิติ
แหงชาติหรือชองทางตามสื่อตาง ๆ มาออกมาประโคมขาวอยางตอเนื่องในประเด็น 7 วันอันตรายและการ
สูญเสียซํ้าซอนเม่ือพิจารณาแลว มีประเด็นที่นาสนใจคือ อุบัติเหตุเกิดข้ึนจากความประมาทที่เกิดข้ึนจากผู
ขับข่ียานพาหนะสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) การเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางไป-กลับระหวางที่
ทํางานสูภูมิลําเนาของตนโดยใชเสนทางหลักสวนใหญจะเปนชวงตนและชวงปลายของ 7 วันอัตราย  
2) การเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางระยะสั้นภายในชุมชนของตนเองหรือเสนทางรองซ่ึงเปนชวงกลางของ  
7 วันอันตราย1 การสูญเสียในทั้งสองลักษณะดังกลาว คณะผูวิจัยเห็นวาเปนการสูญเสียที่เกิดจากปจจัยที่
สามารถที่ควบคุมได ถึงแมวารัฐบาลจะมีนโยบายใหหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของรณรงคเร่ืองขับรถดีมีน้ําใจ 
รักษาวินัยจราจร หรือดื่มไมขับ จนถึงการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดแลวก็ตามพรอมทั้งอํานวยความ
สะดวกสารพัดวิธี ก็ยังไมวายเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในชวยเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลอง2 

ศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปภ.) ไดออกมาเปดเผยขอมูลวาชวงเทศกาลป
ใหม 2562 ไดสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน ตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 เกิด
อุบัติเหตุรวม 3,719 คร้ัง มีผูเสียชีวิตรวม 463 ราย และผูบาดเจ็บรวม 3,892 คน โดยจังหวัดที่ไมมี
ผูเสียชีวิต มี 4 จังหวัด ไดแก แพร ตาก สมุทรสงคราม สตูล จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด เปนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 118 คร้ัง จังหวัดที่มีผูเสียชีวิตสะสมสูงสุด เปนจังหวัดนครราชสีมา 25 ราย จังหวัดที่มี
ผูบาดเจ็บสะสมสูงสุด เปนจังหวัดนครศรีธรรมราช 137 คน3ถึงแมวาจังหวัดสระแกวจะอยูในลําดับที่ 74 
เกาะกลุมร้ังทายก็ไมใชเร่ืองนายินดี จากขอมูลชุดดังกลาวจะเห็นไดวามีตัวเลขการเสียชีวิตที่นาเปนหวงถึงข้ัน
วิกฤตในภาพรวมทั้งประเทศ 

ในสวนจังหวัดสระแกวซ่ึงเปนพื้นที่เปาหมายในการศึกษาพบวาเทศกาลปใหม2561 ระหวางวันที่ 
28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561 รวม 7 วัน ของการรณรงคฯ มีอุบัติเหตุเกิดข้ึน จํานวน 48 
คร้ัง ผูบาดเจ็บ (Admit) 53 ราย ผูเสียชีวิต 5 ราย โดยผูเสียชีวิต ลดลงเม่ือเทียบจากชวงเดียวกันจากป 
2560 ที่ผานมา แตเม่ือเปรียบเทียบสถิติยอนหลัง  3 ปอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2562 ในจังหวัด
สระแกวกลับพบวามีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงกวาปที่แลว สวนอุบัติเหตุและผูบาดเจ็บลดลง สาเหตุหลักของ

                                                           
1 กองสารนิเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ, “การปองกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม”, 

วารสารโรงพักเพ่ือประชาชน. ฉบับพิเศษ เลมท่ี 62-63 (ตุลาคม 2554- มกราคม 2556): 49-50. 
2 นิวัฒน อมาตยกุล และคณะ, “รูปแบบการปองกันอุบัติเหตุทางรถยนตโดยการประยุกตใชหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา กรณีศึกษา ผูขับรถยนตในเขตภาคกลางและกลุมผูมีสวนเก่ียวของ”, วารสารวิจัยและพัฒนา วไล
ยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2557): 36. 

3 ศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปภ.). สถิติเทศกาลปใหมพ.ศ. 2562. [ออนไลน] 
แหลงขอมูล: http://www.roadsafetythailand.com [19 กุมภาพันธ 2562]. 

อุบัติเหตุทางถนนยังคงเกิดจากการดื่มแลวขับ และขับรถเร็ว รวมถึงผูใชรถจักรยานยนตเปนกลุมที่มีอัตรา
การเสียชีวิตสูง  

ยิ่งไปกวานั้น จากการศึกษาสรุปผลการปฏิบัติงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานตป พ.ศ. 2561 พบวา สถิติอุบัติเหตุลดลง รอยละ 20 ทั้งการเกิดอุบัติเหตุ (ลดลง 10 คร้ัง) และ
จํานวนผูบาดเจ็บ (9 ราย) ขณะที่ยอดผูเสียชีวิตเทาเดิม( 5 ราย ) โดยมีสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง คือ  
การเมาสุรา การขับรถเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด ยังคงเปนปจจัยหลัก  สําหรับสถิติในป 2561 พบวา 
สถิติจํานวนคร้ังการเกิด และผูบาดเจ็บ ไดลดลง รอยละ 20 โดยสถิติอุบัติเหตุสะสม 7 วัน ของการรณรงคฯ 
จํานวนคร้ังการเกิดอุบัติเหตุ 38 คร้ัง (ลดลง 10 คร้ัง ) ผูบาดเจ็บ  36 ราย (ลดลง 9 ราย) และผูเสียชีวิต 5 
ราย (เทาเดิม) ซ่ึงเม่ือเทียบกับ ชวงเดียวกันชวงเทศกาลสงกรานต ป 2560 โดยมีสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง 
คือ การเมาสุรา ( 22 คร้ัง) มาเปนอันดับแรก4 

จากขอมูลดังที่กลาวมาแลว เปนเคร่ืองสะทอนใหเห็นถึงภาพการทํางานของภาครัฐแตเพียงฝาย
เดียว จึงเปนที่มาของแนวคิดเร่ือง“การพัฒนากิจกรรมทางพุทธศาสนาเชิงบูรณาการเพื่อลดปจจัยเสี่ยงของ
ชุมชนดวยหลักเบญจศีลในพื้นที่จังหวัดสระแกว”ผานมุมมองที่หลากหลายไมวาจะเปนทางดาน
พระพุทธศาสนา ดานรัฐศาสตร ดานรัฐประศาสตร ดานเศรษฐศาสตร ดานสาธารณสุข ดานความม่ันคง  
จากการสนทนาจนบทเวทีเล็ก ถายทอดอุดมการณทํางานอยางเปนรูปธรรม นําไปสูพลังความรวมมือของ
ภาคีเครือขาย “บวร” บาน วัด ราชการ อาทิ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ,ภาควิชา
รัฐศาสตร และภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,วัดศาลา
ลําดวน,โรงเรียนบานศาลาลําดวน,โรงเรียนบานพราว,สถานีตํารวจภูธรเมืองสระแกว,โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลศาลาลําดวน มีความมุงม่ันการทํางานภาคประชาสังคม ดวยการดึงเอาศักยภาพความสามารถ
ขององคกร หาแนวทางการทํางานภายใตโจทยหรือเปาหมายที่มีความทาทายเปนประหนึ่งเสียงเดียวกันวา 
จะทําอยางไรใหอัตราการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินลดลง ดวยการบูรณาการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
เขากับสหวิทยากรจากองคกรเครือขายในพื้นที่เพื่อลดปจจัยเสี่ยง นํารองในเทศการที่มีการเฉลิมฉลองไมวา
จะเปนเทศการข้ึนปใหม และเทศการสงกรานต การสูญเสียดังกลาวลวนมีสาเหตุมาจากการดื่มเคร่ืองดื่มที่มี
สวนผสมของแอลกอฮอล ไมอาจจะปฏิเสธไดซ่ึงหลังการ แนวคิด และวิธีปฏิบัตินั้นจะไดนําเสนอรายละเอียด
ในประเด็นตอไป 
  
การพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือลดปจจัยเส่ียง 

การพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อลดปจจัยเสี่ยงในคร้ังนี้จัดข้ึน ณ วัดศาลาลําดวน  
ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว โดยความรวมมือกันระหวางภาควิชารัฐศาสตร ภาควิชา
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) วัดศาลาลําดวน โรงเรียนบานศาลาลําดวน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศาลาลําดวน  

                                                           
4 ทอลคนิวสออนไลน. สรุปผลการปฏิบัติงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตป 

พ.ศ. 2561. [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://www.talknewsonline.com/?p=18327 [19 กุมภาพันธ 2562]. 
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ทําความรวมมือและปรึกษาหารือออกแบบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาผนวกกับวัฒนธรรมทองถ่ินเพื่อให
สอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบาน สรางความนาสนใจและทําใหประชาชนทั่วไปอยากเขารวม
กิจกรรมในคร้ังนี ้การออกแบบกิจกรรมเพื่อลดปจจัยเสี่ยงในชวงเทศกาลปใหมที่มีการเฉลิมฉลอง ออกแบบ
โดยใชกิจกรรมงานวัดทั่ว ๆ ไป นํามาประยุกตใหเขากับสภาพบริบทของทองถ่ิน นําการละเลน การเลนเกมส 
การเสี่ยงทาย การเสริมดวงชะตา การสนุกสนานกับวงดนตรีลําวงชาวบาน ปดทายดวยการฟงเทศนจาก
หลวงพอเจาอาวาสวัดศาลาลําดวนและรวมกันสวดมนตขามป ซ่ึงจะทําใหประชาชนทั่วไป วัยรุนและเยาวชน
คนรุนใหม ไดทั้งความสนุกสนาน บันเทิงใจ และไดซึมซับหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาไปดวยในคราวเดียว กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อลดปจจัยเสี่ยงชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562 ที่ได
ประชุมรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ และนํามาประยุกตใชในคร้ังนี้ มีรูปแบบ ดังนี้ 

1. กิจกรรมสอยดาวพาเพลินและเสริมดวงเพื่อความเจริญตอนรับปใหม 
2. กิจกรรมลําวงชาวบานมหาสนุกปลอดเหลาและยาเสพติด 
3. กิจกรรมสวดมนตขามปเพิ่มราศีใหกับตัวเองและครอบครัว 
 

 
ภาพประกอบที่ 1  กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อลดปจจัยเสีย่งชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562 

 
สอยดาวพาเพลินและเสริมดวงเพ่ือความเจริญตอนรับปใหม 

สอยดาวงานวัด เปนกิจกรรมทั่วไปที่มักพบเห็นไดจากงานวัดทั่ว ๆ ไป หากไปเที่ยวงานวัดขาง ๆ 
บานก็จะเห็นสอยดาวงานวัดที่ทางวัดไดจัดทําข้ึนเพื่อหาเงินสมทบทุนสรางศาสนสถานหรือบูรณซอมแซม
โบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎีพระสงฆ หองน้ําวัด เปนตนเปนที่ชื่นชอบสําหรับบุคคลที่ชอบการเสี่ยงโชค วัดดวง 
เปนอยางมาก แมวารูทั้งรูการเลนเสี่ยงโชคแบบนี้จะไดผลตอบแทนนอยแตจุดประสงคของผูเลนคือการได
ทาํบุญรวมสรางศาสนสถานในวัดรวมกัน ผลพลอยไดคือรางวัลจากการเสี่ยงโชค ดังนั้น การเลนสอยดาวงานวัด 
จึงเปนการเลนเสี่ยงโชคเพื่อความสนุกสนาน ไดทําบุญรวมกันของชาวบานทั่วไป การเสริมดวงเพื่อความเปนสิริ
มงคลตอชีวิตเปนอีกวิธีการหนึ่งที่คนสวนใหญเห็นจนชินตา แมวาจะมีคําถามวาการเสริมดวงชะตาเปนพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนาหรือไมเปนการมอมเมาญาติโยมหรือไม คําตอบของชาวบานทั่วไปนั่นก็คือความเชื่อ ความ
ศรัทธา วิถีชีวิต การอยูรวมกันระหวาง วัด และชาวบาน รวมกับความเชื่อดั้งเดิมของทองถ่ิน ดังนั้น กิจกรรม
เสริมดวงเพื่อความเจริญตอนรับปใหมจึงเปนกิจกรรมที่ทําใหชาวบานรูสึกสบายใจ มีกําลังใจ ในการดําเนินชีวิต

ตอไป การสรางกิจกรรมสอยดาวพาเพลินและเสริมดวงเพื่อความเจริญตอนรับปใหม เปนการปองกันความเสี่ยง
จากกิจกรรมการดื่มเหลาเพื่อการสังสรรคตอนรับปใหม กิจกรรมไดทั้งความสนุกสนาน การไดทํากิจกรรม
รวมกันกับครอบครัว และไดความสบายใจจากการเสริมดวงและการใหพรจากหลวงพอเจาอาวาสวัดศาลา
ลําดวน 

 

 
 

 
ภาพประกอบที่ 2  กิจกรรมสอยดาวและการเสริมดวงจากหลวงพอเจาอาวาส 

 
ลําวงชาวบานมหาสนุกปลอดเหลาและส่ิงเสพติด 

ลําวงชาวบานเปนศิลปะการแสดง เปนการละเลนเพื่อความสนุกสนาน ทําใหชาวบานไดผอนคลาย 
ไดสนุกสนานกับการลํา การเตน ซ่ึงวิธีการดั้งเดิมของการรวมลําวงชาวบาน ผูที่เขารวมลําวงสวนใหญจะชอบ
ดื่มเหลาเพื่อยอมใจใหมีความกลาที่จะแสดงออก และสามารถเตนบนเวทีไดอยางเต็มที่ สรางความคึกคะนอง 
เราใจ มีความมันสสะใจ สนุกสนาน ซ่ึงนั่นคือวิธีการลําวงชาวบานโดยทั่วไป ในคร้ังนี้กิจกรรมไดออกแบบให
การลาํวงชาวบานมีความสนุกสนาน ไมเสียอรรถรสการลําวงแบบดั้งเดิม แตสิ่งสําคัญคือการที่ไมมีเหลาและ
สิ่งเสพติดเขาไปรวมกิจกรรมใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได ซ่ึงกิจกรรมแบบนี้การที่จะใหไมมีการดื่มเหลาและสิ่ง
เสพติดบางอยางนั้นเปนไปไดยากยิ่ง สิ่งที่นักวิจัยและหนวยงานที่เก่ียวของตองการเห็นก็คือการลดการดื่ม
เหลาและสิ่งมึนเมานอยลง กิจกรรมลําวงชาวบานมหาสนุกปลอดเหลาและสิ่งเสพติดไดรับความรวมมือจาก
สวนปกครองทองถ่ิน ตํารวจ และทหาร  



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1595

ทําความรวมมือและปรึกษาหารือออกแบบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาผนวกกับวัฒนธรรมทองถ่ินเพื่อให
สอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบาน สรางความนาสนใจและทําใหประชาชนทั่วไปอยากเขารวม
กิจกรรมในคร้ังนี ้การออกแบบกิจกรรมเพื่อลดปจจัยเสี่ยงในชวงเทศกาลปใหมที่มีการเฉลิมฉลอง ออกแบบ
โดยใชกิจกรรมงานวัดทั่ว ๆ ไป นํามาประยุกตใหเขากับสภาพบริบทของทองถ่ิน นําการละเลน การเลนเกมส 
การเสี่ยงทาย การเสริมดวงชะตา การสนุกสนานกับวงดนตรีลําวงชาวบาน ปดทายดวยการฟงเทศนจาก
หลวงพอเจาอาวาสวัดศาลาลําดวนและรวมกันสวดมนตขามป ซ่ึงจะทําใหประชาชนทั่วไป วัยรุนและเยาวชน
คนรุนใหม ไดทั้งความสนุกสนาน บันเทิงใจ และไดซึมซับหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาไปดวยในคราวเดียว กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อลดปจจัยเสี่ยงชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562 ที่ได
ประชุมรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ และนํามาประยุกตใชในคร้ังนี้ มีรูปแบบ ดังนี้ 

1. กิจกรรมสอยดาวพาเพลินและเสริมดวงเพื่อความเจริญตอนรับปใหม 
2. กิจกรรมลําวงชาวบานมหาสนุกปลอดเหลาและยาเสพติด 
3. กิจกรรมสวดมนตขามปเพิ่มราศีใหกับตัวเองและครอบครัว 
 

 
ภาพประกอบที่ 1  กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อลดปจจัยเสีย่งชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562 

 
สอยดาวพาเพลินและเสริมดวงเพ่ือความเจริญตอนรับปใหม 

สอยดาวงานวัด เปนกิจกรรมทั่วไปที่มักพบเห็นไดจากงานวัดทั่ว ๆ ไป หากไปเที่ยวงานวัดขาง ๆ 
บานก็จะเห็นสอยดาวงานวัดที่ทางวัดไดจัดทําข้ึนเพื่อหาเงินสมทบทุนสรางศาสนสถานหรือบูรณซอมแซม
โบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎีพระสงฆ หองน้ําวัด เปนตนเปนที่ชื่นชอบสําหรับบุคคลที่ชอบการเสี่ยงโชค วัดดวง 
เปนอยางมาก แมวารูทั้งรูการเลนเสี่ยงโชคแบบนี้จะไดผลตอบแทนนอยแตจุดประสงคของผูเลนคือการได
ทาํบุญรวมสรางศาสนสถานในวัดรวมกัน ผลพลอยไดคือรางวัลจากการเสี่ยงโชค ดังนั้น การเลนสอยดาวงานวัด 
จึงเปนการเลนเสี่ยงโชคเพื่อความสนุกสนาน ไดทําบุญรวมกันของชาวบานทั่วไป การเสริมดวงเพื่อความเปนสิริ
มงคลตอชีวิตเปนอีกวิธีการหนึ่งที่คนสวนใหญเห็นจนชินตา แมวาจะมีคําถามวาการเสริมดวงชะตาเปนพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนาหรือไมเปนการมอมเมาญาติโยมหรือไม คําตอบของชาวบานทั่วไปนั่นก็คือความเชื่อ ความ
ศรัทธา วิถีชีวิต การอยูรวมกันระหวาง วัด และชาวบาน รวมกับความเชื่อดั้งเดิมของทองถ่ิน ดังนั้น กิจกรรม
เสริมดวงเพื่อความเจริญตอนรับปใหมจึงเปนกิจกรรมที่ทําใหชาวบานรูสึกสบายใจ มีกําลังใจ ในการดําเนินชีวิต

ตอไป การสรางกิจกรรมสอยดาวพาเพลินและเสริมดวงเพื่อความเจริญตอนรับปใหม เปนการปองกันความเสี่ยง
จากกิจกรรมการดื่มเหลาเพื่อการสังสรรคตอนรับปใหม กิจกรรมไดทั้งความสนุกสนาน การไดทํากิจกรรม
รวมกันกับครอบครัว และไดความสบายใจจากการเสริมดวงและการใหพรจากหลวงพอเจาอาวาสวัดศาลา
ลําดวน 

 

 
 

 
ภาพประกอบที่ 2  กิจกรรมสอยดาวและการเสริมดวงจากหลวงพอเจาอาวาส 

 
ลําวงชาวบานมหาสนุกปลอดเหลาและส่ิงเสพติด 

ลําวงชาวบานเปนศิลปะการแสดง เปนการละเลนเพื่อความสนุกสนาน ทําใหชาวบานไดผอนคลาย 
ไดสนุกสนานกับการลํา การเตน ซ่ึงวิธีการดั้งเดิมของการรวมลําวงชาวบาน ผูที่เขารวมลําวงสวนใหญจะชอบ
ดื่มเหลาเพื่อยอมใจใหมีความกลาที่จะแสดงออก และสามารถเตนบนเวทีไดอยางเต็มที่ สรางความคึกคะนอง 
เราใจ มีความมันสสะใจ สนุกสนาน ซ่ึงนั่นคือวิธีการลําวงชาวบานโดยทั่วไป ในคร้ังนี้กิจกรรมไดออกแบบให
การลาํวงชาวบานมีความสนุกสนาน ไมเสียอรรถรสการลําวงแบบดั้งเดิม แตสิ่งสําคัญคือการที่ไมมีเหลาและ
สิ่งเสพติดเขาไปรวมกิจกรรมใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได ซ่ึงกิจกรรมแบบนี้การที่จะใหไมมีการดื่มเหลาและสิ่ง
เสพติดบางอยางนั้นเปนไปไดยากยิ่ง สิ่งที่นักวิจัยและหนวยงานที่เก่ียวของตองการเห็นก็คือการลดการดื่ม
เหลาและสิ่งมึนเมานอยลง กิจกรรมลําวงชาวบานมหาสนุกปลอดเหลาและสิ่งเสพติดไดรับความรวมมือจาก
สวนปกครองทองถ่ิน ตํารวจ และทหาร  



1596 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

การจัดกิจกรรมลําวงชาวบานเปนไปดวยความเรียบรอย ชาวบานไดมีการรวมกลุมกันข้ึนไปบนเวที
เพื่อลําวงกันเปนรอบ ๆ ตามบัตรคิดที่ทางคณะกรรมการวัดไดจัดจําหนายให การดําเนินกิจกรรมบนเวที
เปนไปดวยความสนุกสนาน มีการเตน มีการฟอนลํา อยางเมามันสกับดนตรีจังหวะสามซาที่พาเหลานักเตนที่
ชอบการลําวงไปอยางสนุกสนานสุด ๆ ในขณะเดียวกันหนวยงานที่รวมมือกันในคร้ังนี้ก็คอยเฝาระวังความ
เสี่ยงจากการดื่มเหลาและสิ่งเสพติดตาง ๆ รอบ ๆ บริเวณลานกิจกรรม ทหาร ตํารวจ ผูนําชุมชน และ
พระสงฆ ไดคอยลาดตะเวนเดินตรวจตราความเรียบรอยและเก็บขวดเหลาที่แอบซุกซอนเขามาในงาน ไมวา
จะเปนในรูปแบบใดก็ตาม เชน เบียรกระปอง ขวดพลาสติกใสเบียร ขวดน้ําเปลาใสเหลา ขวดชาเขียวใสเบียร 
เปนตน ซ่ึงผลที่ปรากฏจากการคอยระวังปจจัยเสี่ยงในคร้ังนี้ ผูเขารวมงานมีการลดการดื่มเหลาในกิจกรรม
งานแฉลิมฉลองชวงเทศกาลตอนรับปใหมไดจํานวนมาก 
 

 
ภาพประกอบที่ 3 การมีสวนรวมของหนวยงานตาง ๆ กิจกรรมลําวงชาวบาน 

 
สวดมนตขามปเพ่ิมราศีใหกับตัวเองและครอบครัว 

กิจกรรมสวดมนตขามปเปนกิจกรรมที่วัดตาง ๆ จัดข้ึนในชวงเทศกาลตอนรับปใหมทั่วประเทศ  
เพื่อชักชวนคนมาทําบุญ สรางกุศล คิดสิ่งดี ๆ เพื่อชีวิตที่ดีตลอดปใหมที่จะเขามาถึง สิ่งที่ไมดีใหหายไปกับป
เกาที่ผานมากิจกรรมสวดมนตขามปที่วัดศาลาลําดวน เม่ือปที่ผานมามีคนมารวมงานสวดมนตขามปรอยกวา
คน การตอบรับการสวดมนตขามปยังไมดีเทาที่ควร สวนป พ.ศ. 2562 ทางนักวิจัยไดเขาไปรวมรณรงค
รวมกับวัดและหนวยงานราชการในทองถ่ินใหประชาชนสนใจการสวดมนตขามปทําดีเพื่อเพิ่มราศีใหกับ
ตัวเองและครอบครัว โดยใชกิจกรรมงานวัดเพื่อเพิ่มสนุกสนาน มีมหรสพดนตรีลําวงชาวบาน เปนตน เพื่อให
ประชาชนชาวบานสนใจ ซ่ึงผลที่ปรากฏจากการจัดกิจกรรมคร้ังนี้ประสบความสําเร็จ มีประชาชนเขารวม
กิจกรรมมากกวาสองพันคน สวนใหญที่มารวมงานจะมาเปนครอบครัว พอ แม ลูก หรือ คูหนุมสาว เปนตน 
การสวดมนตขามปในคร้ังนี้เร่ิมสวดตั้งแต 4 ทุม เปนตนไป โดยกิจกรรมความสนุกสนานทุกอยางใหหยุดลง
ตอนเวลา 4 ทุม ทุกอยาง ทั้งกิจกรรมสอยดาวพาเพลิน ลําวงชาวบานมหาสนุก การสวดมนตทําใหจิตใจสงบ 
รูสึกเปนบุญเปนกุศล เหมือนไดรับพรกอนสิ้นปเกาและเขาสูปใหม ครอบครัวไดทํากิจกรรมรวมกันอยูมีสุข 
เปนการลดปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในชวงเทศกาลเฉลิมฉลองอยางเชนเทศกาลตอนรับปใหม ไดเปนอยางดี 

 

 
ภาพประกอบที่ 4  กิจกรรมสวดมนตขามป 

 
บทสรุป 

กิจกรรมที่พัฒนาข้ึนจากทีมนักวิจัยเพื่อลดปจจัยเสี่ยงในเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองชวงปใหม  
ณ วัดศาลาลําดวน ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง จ.สระแกว ไดรับการตอบรับจากการรณรงคเพื่อลดปจจัยเสี่ยง 
ลดอัตราการดื่มเหลาในงานมหรสพสังสรรค ไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ ทหาร ตํารวจ และ
เจาหนาที่ทองถ่ิน การสวดมนตขามปเปนการทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัว ใชเวลาซึมซับหลักธรรมคํา
สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจารวมกับทุกคนในครอบครัวไปพรอม ๆ กันทุกคน ลดกิจกรรมการ
ดื่มสังสรรคดวยเหลา วัยรุนสวนใหญใหความสําคัญกับการทําความดีตามหลักศาสนาพรอมนอมนําคําสอนไป
ประพฤติใชในชีวิตประจําวัน วัด บาน และหนวยงานราชการ ไดมีสวนรวมกันลดปจจัยเสี่ยงที่จะเกิด
อันตรายตอชีวิตและทรัพยสินชวงเทศกาลปใหมไดเปนอยางดี 
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การจัดกิจกรรมลําวงชาวบานเปนไปดวยความเรียบรอย ชาวบานไดมีการรวมกลุมกันข้ึนไปบนเวที
เพื่อลําวงกันเปนรอบ ๆ ตามบัตรคิดที่ทางคณะกรรมการวัดไดจัดจําหนายให การดําเนินกิจกรรมบนเวที
เปนไปดวยความสนุกสนาน มีการเตน มีการฟอนลํา อยางเมามันสกับดนตรีจังหวะสามซาที่พาเหลานักเตนที่
ชอบการลําวงไปอยางสนุกสนานสุด ๆ ในขณะเดียวกันหนวยงานที่รวมมือกันในคร้ังนี้ก็คอยเฝาระวังความ
เสี่ยงจากการดื่มเหลาและสิ่งเสพติดตาง ๆ รอบ ๆ บริเวณลานกิจกรรม ทหาร ตํารวจ ผูนําชุมชน และ
พระสงฆ ไดคอยลาดตะเวนเดินตรวจตราความเรียบรอยและเก็บขวดเหลาที่แอบซุกซอนเขามาในงาน ไมวา
จะเปนในรูปแบบใดก็ตาม เชน เบียรกระปอง ขวดพลาสติกใสเบียร ขวดน้ําเปลาใสเหลา ขวดชาเขียวใสเบียร 
เปนตน ซ่ึงผลที่ปรากฏจากการคอยระวังปจจัยเสี่ยงในคร้ังนี้ ผูเขารวมงานมีการลดการดื่มเหลาในกิจกรรม
งานแฉลิมฉลองชวงเทศกาลตอนรับปใหมไดจํานวนมาก 
 

 
ภาพประกอบที่ 3 การมีสวนรวมของหนวยงานตาง ๆ กิจกรรมลําวงชาวบาน 

 
สวดมนตขามปเพ่ิมราศีใหกับตัวเองและครอบครัว 

กิจกรรมสวดมนตขามปเปนกิจกรรมที่วัดตาง ๆ จัดข้ึนในชวงเทศกาลตอนรับปใหมทั่วประเทศ  
เพื่อชักชวนคนมาทําบุญ สรางกุศล คิดสิ่งดี ๆ เพื่อชีวิตที่ดีตลอดปใหมที่จะเขามาถึง สิ่งที่ไมดีใหหายไปกับป
เกาที่ผานมากิจกรรมสวดมนตขามปที่วัดศาลาลําดวน เม่ือปที่ผานมามีคนมารวมงานสวดมนตขามปรอยกวา
คน การตอบรับการสวดมนตขามปยังไมดีเทาที่ควร สวนป พ.ศ. 2562 ทางนักวิจัยไดเขาไปรวมรณรงค
รวมกับวัดและหนวยงานราชการในทองถ่ินใหประชาชนสนใจการสวดมนตขามปทําดีเพื่อเพิ่มราศีใหกับ
ตัวเองและครอบครัว โดยใชกิจกรรมงานวัดเพื่อเพิ่มสนุกสนาน มีมหรสพดนตรีลําวงชาวบาน เปนตน เพื่อให
ประชาชนชาวบานสนใจ ซ่ึงผลที่ปรากฏจากการจัดกิจกรรมคร้ังนี้ประสบความสําเร็จ มีประชาชนเขารวม
กิจกรรมมากกวาสองพันคน สวนใหญที่มารวมงานจะมาเปนครอบครัว พอ แม ลูก หรือ คูหนุมสาว เปนตน 
การสวดมนตขามปในคร้ังนี้เร่ิมสวดตั้งแต 4 ทุม เปนตนไป โดยกิจกรรมความสนุกสนานทุกอยางใหหยุดลง
ตอนเวลา 4 ทุม ทุกอยาง ทั้งกิจกรรมสอยดาวพาเพลิน ลําวงชาวบานมหาสนุก การสวดมนตทําใหจิตใจสงบ 
รูสึกเปนบุญเปนกุศล เหมือนไดรับพรกอนสิ้นปเกาและเขาสูปใหม ครอบครัวไดทํากิจกรรมรวมกันอยูมีสุข 
เปนการลดปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในชวงเทศกาลเฉลิมฉลองอยางเชนเทศกาลตอนรับปใหม ไดเปนอยางดี 

 

 
ภาพประกอบที่ 4  กิจกรรมสวดมนตขามป 

 
บทสรุป 

กิจกรรมที่พัฒนาข้ึนจากทีมนักวิจัยเพื่อลดปจจัยเสี่ยงในเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองชวงปใหม  
ณ วัดศาลาลําดวน ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง จ.สระแกว ไดรับการตอบรับจากการรณรงคเพื่อลดปจจัยเสี่ยง 
ลดอัตราการดื่มเหลาในงานมหรสพสังสรรค ไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ ทหาร ตํารวจ และ
เจาหนาที่ทองถ่ิน การสวดมนตขามปเปนการทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัว ใชเวลาซึมซับหลักธรรมคํา
สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจารวมกับทุกคนในครอบครัวไปพรอม ๆ กันทุกคน ลดกิจกรรมการ
ดื่มสังสรรคดวยเหลา วัยรุนสวนใหญใหความสําคัญกับการทําความดีตามหลักศาสนาพรอมนอมนําคําสอนไป
ประพฤติใชในชีวิตประจําวัน วัด บาน และหนวยงานราชการ ไดมีสวนรวมกันลดปจจัยเสี่ยงที่จะเกิด
อันตรายตอชีวิตและทรัพยสินชวงเทศกาลปใหมไดเปนอยางดี 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีปรัชญาว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” ในภาคปฏิบัติก็มีการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา
ทุกสาขาวิชา  ถือว่าได้สะสมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนามาเป็นเวลายาวนาน  มีองค์ความรู้ด้านนี้
ทั้ ง ใน รูปของความรู้ที่ อยู่ ในตั วตน  (Tacit  Knowledge) และความรู้ ส าธารณ ะ (Explicit  
Knowledge) หลากหลาย  การจัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติครั้งนี้  เป็นเวที
วิชาการท่ีจะแสดงให้ประชาคมทางวิชาการท่ัวประเทศรู้ว่า  นครน่านเป็นนครแห่งพระพุทธศาสนา
อย่างไร  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นมรดกโลกและบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่นั้นเป็น
อย่างไร  และจะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติอย่างไร 

 ขออนุโมทนาและชื่นชมในวิริยะอุตสาหะของผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ 
ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   เฉลิมพระเกียรติฯ  
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  คณะ  วิทยาเขต  วิทยาลัยสงฆ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
และองค์กรภาคีเครือข่ายในการร่วมด้วยช่วยกันจัดงานและน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบ
ต่างๆ ต่อเนื่องทุกปี อันจะเป็นคุณูปการต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสังคมสืบไป. 
 
 
 
              (พระราชปริยตักิวี, ศ.ดร.) 
                       อธิการบด ี
             มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

                                               10  พฤษภาคม  2562 
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คนอง  วงัฝายแกว 

แนวทางการสงเสริมจริยธรรมแกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 1539 
อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน
พระประดิษฐ  รตนโชโต

สุชาดาอธิษฐาน: ผลแหงกรรม “คําสาป” จากบรรพบุรุษสูลูกหลาน 1554
อนันต  อุปสอด

บทบาทกระทรวงศึกษาธิการกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย 1568
วรศิรา  เยน็ใจมา

ศึกษาวิธีคิดและการจัดการปาของชุมชนหมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน 1578
พระมหากิตติ  กิตฺติเมธี

การพฒันากิจกรรมทางพระพทุธศาสนา เพ่ือลดปจจัยเส่ียงในเทศกาลทีม่กีารเฉลิมฉลอง 1591
ขวญันภา  ยาจันทร, เอนก  ใยอินทร, พระคมสนั  เจรญิวงค, เตมิศักดิ ์ ทองอนิทร


