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Abstract 
The research entitled as “A Model of the Buddhist Well-

being Support of the Sub-District People Training Center in the 
Southern Thailand” for (1) evaluating and keeping in touch the 
project of the Buddhist well-being support of the Sub-District 
people training center in the Southern Thailand, (2) developing the 
knowledge and innovation of the Buddhist well-being support of 
the Sub-District people training center in the Southern Thailand,  
(3) creating the co-operation and working mechanism of the Sub-
District people training center in the Southern Thailand with 
government sector, private sector and community. 

A research methodology is a survey research and participatory 
observation research by 1. Content aspect, input factor aspect, 
process aspect and production aspect according to CIPP model, 
2. In-depth interview through individual and direct and participatory 
observations and small group meeting. 



 

 

Findings of the Research as follows : 
1. To evaluate the opinions of participants to activity of the 

project for content aspect or environmental atmosphere, input 
factor aspect, process aspect and production aspect, had the 
opinions to the activity of the project as the high level. 

2. To develop the knowledge about Dhamma for treatment 
the mental state of bedridden patients, to recover the art and 
culture of Lokocha music, to develop the local wisdom of 
Praekha weaving, to support the community right livelihood, hat 
knitting, Sangyod rice, dried fish curry and five-favour chilli paste, 
to create the innovation of Buddhist Well-being through simply 
Dhamma for treatment the mental state to fight with disease by 
using the music for helping to create the concentration for 
disease treatment, by the local food for health keeping. 

3. To have the working partners network for support the 
physical and mental health, to recover the arts and culture, to 
promote the right livelihood such as provincial Buddhism office, 
human security and social development office, community 
development office, Sub-District health promoting hospitals, 
municipalities, schools, housewife groups, local people. 

 

Keywords:  Buddhist Well-beings, Promotion,  
 Network, Working Mechanism 



คํานํา 
 

การศึกษาวิจัยรูปแบบการเสริมสร�างสุขภาวะเชิงพุทธของหน!วยอบรม
ประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) ในภาคใต� ได�ดําเนินการภายใต� โครงการเสริม 
สร�างสุขภาวะเชิงพุทธของหน!วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) ใน
สังคมไทย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มีวัตถุประสงค. คือ ประเมินและติดตามโครงการ พัฒนาองค.ความรู� สร�าง
นวัตกรรมสุขภาวะเชิงพุทธ สร�างเครือข!ายความร!วมมือและกลไกการทํางาน
ของหน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลในภาคใต� 

จะเห็นได�ว!าการขับเคลื่อนกิจกรรมต!าง ๆ ในภาคใต� มีการทํางานร!วมกับ
หน!วยงานอ่ืน สร�างรูปแบบเป7นภาคีเครือข!ายการทํางาน ทํากิจกรรมเชิงพ้ืนที่
ร!วมกัน ช!วยเหลือผู�ป:วยติดเตียง คนแก!ติดบ�าน พัฒนาต!อยอดองค.ความรู�ด�าน
สัมมาชีพ การทอผ�าแพรกหา ถักหมวก ข�าวสังข.หยด แกงไตปลาแห�ง และน้ํา 
พริก 5 รส เน�นให�เกิดนวัตกรรมเชิงพุทธ เพ่ือใช�หลักธรรมดูแลสุภาพกายและใจ
ให�ห!างไกลจากโรค โดยผลักดันให�เป7นนโยบายคณะสงฆ.ระดับจังหวัด เพ่ือ
ส!งเสริมหน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลให�ทํางานช!วยเหลือสังคมมากข้ึน 

คณะผู�วิจัยจึงขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห.ของคณะสงฆ.ในภาคใต� 
สํานักงานพระพุทธศาสนา และภาคีเครือข!ายการทํางานทุกหน!วยงานที่ได�ร!วม 
กันดําเนินกิจกรรมจนสําเร็จ ตลอดจนขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
เสริมสร�างสุขภาพ (สสส.) ที่ให�การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือช!วยในการผลักดัน
ให�เกิดการพัฒนาและการต่ืนตัวขับเคลื่อนการทํางานของหน!วยอบรมประชาชน
ประจําตําบลในภาคใต�ต!อไป 

 

 พระคมสัน เจริญวงค., ผศ. 
 หัวหน�าโครงการวิจัย 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

การพัฒนาประเทศไทยแบบทุนนิยมตลอดหลายสิบป�ที่ผ"านมา ได#นําพา
ประเทศมีเศรษฐกิจและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานในทิศทางที่ดี
ข้ึน เป4นที่ยอมรับของอารยประเทศ มีกลุ"มทุนระหว"างประเทศหลั่งไหลเข#ามา
ลงทุน รัฐบาลส"งเสริมและสนับสนุนกลุ"มทุนเหล"านั้นด#วยการสร#างสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการผลิตและการขนส"ง เช"น ระบบขนส"งทางหลวง ระบบ
ขนส"งทางน้ํา และระบบขนส"งทางราง เกิดโรงงานผุดข้ึนเหมือนดอกเห็ดและ
กําหนดเป4นนิคมอุตสาหกรรมต"าง ๆ รอบ ๆ กรุงเทพมหานคร ทําให#แรงงานภาค
เกษตรกรรมทั่วประเทศหลั่งไหลเข#ามาขายแรงงานเพ่ือแลกกับเงินค"าจ#าง เกิด
พฤติกรรมและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบพ่ึงพาอาศัยกันแบบเครือญาติไปเป4น
แบบต"างคนต"างอยู" โดยถือคติที่ว"า “เงินคือพระเจ#า” ความสุขเกิดข้ึนได#จากการ
มีเงินจํานวนมาก เม่ือมีเงินมาก ๆ สามารถซ้ือความสุขได#จากการกินอาหารดี ๆ 
ใช#ของหรูหรา ท"องเที่ยวตามสถานที่ต"าง ๆ เพ่ืออวดอ#างซ่ึงกันและกัน วัยรุ"น
สมัยใหม"มีพฤติกรรมห"างไกลวัด ไม"สนใจหลักธรรมคําสอนทางศาสนา มี
พฤติกรรมบริโภคนิยมฝ@กใฝAเก่ียวกับวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี เรียกร#องให#
รัฐบาลใช#นโยบายทางเศรษฐกิจที่เปCดเสรีมากข้ึน (ณัฏฐพงษB สกุลเลี่ยว, 2553: 2) 
เศรษฐกิจไทยได#ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ เคร่ืองอุปโภคบริโภคภายในประเทศ
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ขายได#สะดวก เกิดการจ#างงาน ประชาชนมีรายได#เพ่ิมข้ึน การค#าขายในประเทศ
และต"างประเทศขายตัวเพ่ิมมากข้ึน (เรืองวิทยB ลิ่มปนาท, 2537: 262-263) 

การใช#ระบบทุนนิยมนําการพัฒนาประเทศมีอันต#องเจอกับวิกฤติเม่ือป� 
พ.ศ. 2540 ประเทศไทยได#เข#าสู"วิกฤติทางเศรษฐกิจ ที่เรียกว"า “วิกฤติต#มยํากุ#ง” 
เกิดกระแสต"อต#านทุนนิยมและการพัฒนา ความล#มเหลวของเศรษฐกิจใน
ช"วงเวลาดังกล"าว ภาวะโลกาภิวัตนBและกระแสทุนนิยมข#ามชาติของโลกยุคใหม"
ทําให#สังคมไทยเกิดความไม"ไว#วางใจ หว่ันกลัวทุนนิยมในฐานะภัยคุกคามจากโลก
ภายนอกโดยเฉพาะตะวันตก ก"อให#เกิดกระแสต่ืนตัวของแนวคิดชุมชนนิยมและ
ท#องถ่ินนิยม (เสาวณิต จุลวงศB, 2561: 12) การหันมาเน#นพัฒนาระดับชุมชน
เพ่ือให#ชุมชนเข#มแข็ง ทําให#ชุมชนเจริญเติบโตจากระบบรากหญ#าหรือระบบฐาน
รากข้ึนมาสู"ระดับประเทศเป4นนโยบายเร"งด"วนที่หลายรัฐบาลส"งเสริมหลังจากเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจต#มยํากุ#ง ระบบชุมชนของประเทศไทยส"วนใหญ"มีความเชื่อและ
นับถือพระพุทธศาสนาเป4นทุนด้ังเดิม มีวัดเป4นจุดศูนยBกลางของชุมชน เป4นจุด
ศูนยBรวมจิตใจ เป4นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา เป4นสถานที่จัดกิจกรรม
สําคัญในวาระต"าง ๆ เป4นสถานที่ชุมนุมปรึกษาหารือ และกิจกรรมอ่ืน ๆ วัดและ
พระสงฆBจึงกลับมามีบทบาทมากข้ึนหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ นักธุรกิจหลายคนที่
ประสบป@ญหาสถานะทางการเงิน ธุรกิจล#มละลาย บริษัทขาดทุน เป4นต#น ได#หัน
หน#าเข#าวัดอาศัยใช#หลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาช"วยบําบัดความทุกขBที่เกิด
จากพิษทางเศรษฐกิจ เพ่ือให#จิตใจได#สงบเย็นลง ค#นหาความทุกขBที่เกิดข้ึนโดยใช#
หลักอริยสัจ 4 เป4นพ้ืนฐานของการศึกษาหลักธรรม 

วัดและคณะสงฆBเป4นสถาบันที่เป4นศูนยBกลางของการเน#นแนวคิดชุมชน
นิยมและท#องถ่ินนิยม ซ่ึงป@จจุบันมีวัดทั่วประเทศไทยจํานวน 41,340 วัด (กอง
พุทธศาสนสถาน, 2562) มีพระสงฆBและสามเณร จํานวน 252,851 รูป (สํานักงาน 
พระพุทธศาสนาแห"งชาติ, 2562) พระสงฆBทําหน#าของตนเองตามพระดํารัสของ
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องคBสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ#า ที่ตรัสไว#ว"า “ดูก"อนภิกษุทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลาย
จงเที่ยวจาริกไป เพ่ือประโยชนBและความสุขแก"ชนหมู"มาก เพ่ืออนุเคราะหBชาวโลก 
เพ่ือประโยชนBเก้ือกูล และเพ่ือความสุขแก"ทวยเทพและมนุษยBทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต#น (ศีล) งามในท"ามกลาง (สมาธิ) และงามใน
ที่สุด (ป@ญญา) เถิด ดังนี้เป4นต#น” (พระไตรปCฎกฉบับมหาจุฬาฯ, 10/52/46-47) 
ศูนยBรวมจิตใจและศูนยBกลางของชุมชนในท#องถ่ินต"าง ๆ ทั่วประเทศไทยคือวัด 
วัดเป4นสถานที่ที่ให#ความรู#สึกสงบทางกายและทางใจ เป4นศูนยBกลางสําหรับทํา
กิจกรรมทางสังคมร"วมกันของชาวบ#าน เป4นสื่อกลางในการติดต"อกับหน"วยงาน
อ่ืน ๆ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดจนมีการส"งเสริม
อาชีพ และให#ความช"วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน (ประสิทธ์ิ สระทอง, 2560: 
938-939) เป4นบ"อเกิดและเป4นศูนยBกลางของศิลปกรรมแขนงต"าง ๆ เช"น 
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาป@ตยกรรม และวรรณกรรม เป4นที่ไกล"เกลี่ยข#อ
พิพาท เป4นที่ปรึกษาแก#ป@ญหาชีวิตครอบครัวและความทุกขBต"าง ๆ ของชาวบ#าน 
และเป4นส"วนประกอบที่ขาดเสียมิได#สําหรับชุมชนแต"ละระดับ แต"ละท#องถ่ิน 
นับว"าวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันอยู"กับวัดอย"างแน"นแฟ[นโดยแท#จริง (พระครูธรรม
ธรนิเทศ อภิญาโณ และ พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒนB, 2559: 87) 

คณะสงฆBไทยภายใต#การกํากับของมหาเถรสมาคมได#ให#ความสําคัญกับ
ชุมชนตลอดมาต้ังแต"อดีตจนถึงป@จจุบัน ในป� พ.ศ. 2518 ได#ก"อต้ังหน"วยอบรม
ประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) โดยใช#วัดที่กระจายอยู"ทั่วประเทศเป4นหน"วย
อบรม มีวัตถุประสงคBให#พระสงฆBเป4นผู#นําในการเผยแพร"พระพุทธศาสนา วัดเป4น
ศูนยBกลางในการจัดกิจกรรมต"าง ๆ ของชุมชน เพ่ือช"วยประชาชนให#สามารถ
ช"วยเหลือตัวเองได#ตามสมควรในด#านต"าง ๆ  ตามกรอบการดําเนินงานที่กําหนด
ไว# 8 ด#าน คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข 
ศึกษาสงเคราะหB สาธารณสงเคราะหB กตัญ\ูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม 
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(แถลงการณBคณะสงฆB เล"ม 63, 2518) ซ่ึงข#อมูลที่มีการสํารวจล"าสุดมีหน"วยอบรม 
ประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) จํานวน 5,922 หน"วย (สํานักงานพระพุทธศาสนา 
แห"งชาติ, 2555) และมีบางหน"วยไม"สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคBตามที่
กําหนดไว# เนื่องจากขาดป@จจัยหลายประการ เช"น บุคลากรและอุปกรณBที่จะมา
สนับสนุนในการดําเนินงาน และมีหลายหน"วยที่ประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน ได#รับรางวัลระดับประเทศ เป4นที่พึ่งทั้งทางกายและทางใจให#กับคน
ในชุมชนเป4นอย"างดี และเห็นสมควรที่จะพัฒนาส"งเสริมการดําเนินงานร"วมกับ
ชุมชน เพ่ือให#เกิดการขับเคลื่อนการส"งเสริมสุขภาวะและต"อยอดเป4นนวัตกรรม
สุขภาวะวิถีพุทธร"วมกันต"อไป 

การวิจัยในคร้ังนี้จะเกิดประโยชนBกับหน"วยอบรมประชาชนประจําตําบล 
(อ.ป.ต.) ในภาคใต# สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต"าง ๆ ของโครงการบรรลุวัตถุ 
ประสงคBตามพันธกิจ ยกระดับการช"วยเหลือประชาชน สร#างชุมชนและทํางาน
ร"วมกันภาคีเครือข"ายอย"างเข#มแข็ง เกิดหน"วยอบรมประชาชนประจําตําบล
ต#นแบบส"งเสริมสุขภาวะเชิงพุทธในพ้ืนที่ภาคใต# และเป4นรูปแบบการพัฒนาต"อ
ยอดการทํางานของหน"วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) ในภาคใต#ต"อไป 
   
2. วัตถุประสงค!ของโครงการวิจัย 

2.1 เพ่ือประเมินและติดตามโครงการเสริมสร#างสุขภาวะเชิงพุทธของ
หน"วยอบรมประชาชนประจําตําบลภาคใต# 

2.2 เพ่ือพัฒนาองคBความรู#และสร#างนวัตกรรมสุขภาวะเชิงพุทธของ
หน"วยอบรมประชาชนประจําตําบลภาคใต# 

2.3 เพ่ือสร#างเครือข"ายความร"วมมือและกลไกการทํางานของหน"วยอบรม
ประชาชนประจําตําบลภาคใต#กับหน"วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 
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3. คําถามการวิจัย 
3.1 บริบทหรือสภาวะแวดล#อมของหน"วยอบรมประชาชนประจําตําบล

ภาคใต# มีสภาพเป4นอย"างไร 
3.2 ป@จจัยนําเข#า เช"น เคร่ืองมือและวัสดุในการทํางาน งบประมาณ

สนับสนุน มีความเหมาะสมหรือไม" 
3.3 กระบวนการของหน"วยอบรมประชาชนประจําตําบลภาคใต# เช"น การ

ประชาสัมพันธB การพัฒนากิจกรรมให#เข#าถึงประชาชน เป4นอย"างไร 
3.4 ผลผลิตของหน"วยอบรมประชาชนประจําตําบลภาคใต# เช"น สามารถ

เป4นศูนยBกลางประสานความร"วมมือระหว"างคณะสงฆBและชุมชน เป4นอย"างไร 
3.5 การพัฒนาองคBความรู#และสร#างนวัตกรรมสุขภาวะเชิงพุทธของ

หน"วยอบรมประชาชนประจําตําบลภาคใต# มีแนวทางและวิธีการอย"างไร 
3.6 การสร#างเครือข"ายความร"วมมือและกลไกการทํางานของหน"วย

อบรมประชาชนประจําตําบลภาคใต#กับหน"วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน มีโครงสร#างรูปแบบและวิธีการอย"างไร 

 
4. ขอบเขตของโครงการ 

4.1 ขอบเขตด*านเน้ือหา 
การวิจัยนี้มุ"งศึกษาการเสริมสร#างสุขภาวะเชิงพุทธของหน"วยอบรม

ประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) ในภาคใต# โดยการประเมินและติดตามโครงการ 
4 ด#าน คือ ด#านบริบทหรือสภาวะแวดล#อม ด#านป@จจัยนําเข#า ด#านกระบวนการ 
และด#านผลผลิต นําผลที่ได#มาพัฒนาองคBความรู#และสร#างนวัตกรรมสุขภาวะ
เชิงพุทธ สร#างเครือข"ายความร"วมมือและกลไกการทํางานร"วมกันระหว"างหน"วย
อบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) ภาคใต#กับหน"วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชน จนก"อเกิดหน"วยอบรมประชาชนประจําตําบลต#นแบบที่ส"งเสริมสุข
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ภาวะเชิงพุทธในภาคใต# จํานวน 1 แห"ง และขยายผลไปสู"หน"วยอบรมประชาชน
ประจําตําบลอ่ืน ๆ ในภาคใต# 

4.2 ขอบเขตด*านพ้ืนที ่
หน"วยอบรมประจําตําบล (อ.ป.ต.) ภาคใต# ได#แก" 
1. คณะสงฆBภาค 16 คัดเลือก 1 จังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต มี 2 หน"วย 

ได#แก" (1) หน"วยอบรมประชาชนประจําตําบลฉลอง วัดลัฏฐิวนาราม อําเภอเมือง 
และ (2) หน"วยอบรมประชาชนประจําตําบลกระทู# วัดกระทู# อําเภอกระทู#  

2. คณะสงฆBภาค 18 คัดเลือก 1 จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุง มี 2 หน"วย 
ได#แก" (1) หน"วยอบรมประชาชนประจําตําบลแพรกหา วัดควนแพรกหา อําเภอ
ควนขนุน และ (2) หน"วยอบรมประชาชนประจําตําบลดอนทราย วัดหัวเตย 
อําเภอปากพะยูน  

4.3 ขอบเขตด*านประชากรและกลุ/มตัวอย/าง 
ประชากรและกลุ"มตัวอย"างประกอบด#วย เจ#าคณะจังหวัด เจ#าคณะ

อําเภอ เจ#าคณะตําบล พระสงฆBและสามเณรของหน"วยอบรมประชาชนประจํา
ตําบล คณะศรัทธาญาติโยมหรือประชาชนที่อยู"ในชุมชนตําบลนั้น ครูและ
นักเรียนหรือเยาวชนที่ทํากิจกรรมร"วมกับวัด ผู#อํานวยการและเจ#าหน#าที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู#อํานวยการและเจ#าหน#าที่โรงพยาบาล
ส"งเสริมสุขภาพประจําตําบล ผู#อํานวยการและเจ#าหน#าที่สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด นายกองคBการบริหารส"วนตําบล สมาชิกองคBการบริหารส"วนตําบล และ
เจ#าหน#าที่องคBการบริหารส"วนตําบล กํานัน ผู#ใหญ"บ#าน ผู#ช"วยผู#ใหญ"บ#าน 

4.4 ขอบเขตด*านระยะเวลา 
งานวิจัยนี้เร่ิมศึกษาต้ังแต" 1 กันยายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 
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5. นิยามศัพท!ในการวิจัย 
สุขภาวะเชิงพุทธ หมายถึง สภาวะที่ร"างกาย จิตใจ และป@ญญา มีการ

ผสมผสานหรือบูรณาการเข#าด#วยกันแล#วเกิดความสุข และสร#างการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม และทํางานอย"างมีความสุข 

นวัตกรรม หมายถึง การประดิษฐBคิดค#นสิ่งใหม" หรือพัฒนาของเดิมให#มี
คุณภาพหรือประสิทธิภาพมากกว"าเดิม โดยใช#ความคิดสร#างสรรคBและการผลิต
ที่ล้ําสมัย ผสมผสานกับวิวัฒนาการสมัยใหม" 

นวัตกรรมสุขภาวะเชิงพุทธ หมายถึง การพัฒนาสภาพจิตใจ และป@ญญา 
ให#เกิดการผสมผสานจนมีความเข#มแข็ง สามารถสร#างสรรคBกิจกรรมที่มีประโยชนB
ให#กับร"างกายจนเกิดความแข็งแรง มีสุขภาพดี มีภูมิคุ#มกันโรคที่ดี 

หน/วยอบรมประชาชนประจําตําบล หมายถึง สถานที่เผยแผ"พระพุทธ 
ศาสนาตัวอย"างในระดับตําบลของคณะสงฆBไทย ภายใต#การกํากับของมหาเถร
สมาคม โดยใช#วัดเป4นศูนยBกลางในการจัดกิจกรรมต"าง ๆ ของชุมชน เพ่ือส"งเสริม
และช"วยประชาชนให#สามารถช"วยเหลือตัวเองได#ตามสมควร มีพระสงฆBเป4น
ผู#นําและร"วมมือกับหน"วยงานต"าง ๆ 

เครือข/ายความร/วมมือ หมายถึง การเชื่อมโยงข#อมูลการทํางานชุมชน
ร"วมกัน การทํากิจกรรมลงพ้ืนที่ร"วมกัน สามารถแลกเปลี่ยนข#อมูลการทํางาน
ของฝAายต"าง ๆ เข#าด#วยกันเพ่ือให#ได#ข#อมูลที่เป4นจริงและการดําเนินโครงการ
สําเร็จไปด#วยดี ซ่ึงประกอบไปด#วย คณะสงฆB สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
องคBการปกครองส"วนท#องถ่ิน องคBการบริหารส"วนตําบล โรงเรียน สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด และโรงพยาบาลส"งเสริมสุขภาพตําบล 

หน/วยอบรมประชาชนประจําตําบลสุขภาวะเชิงพุทธต*นแบบ หมายถึง 
สถานที่เผยแพร"พระพุทธศาสนาที่ใช#วัดเป4นศูนยBกลางคอยช"วยเหลือประชาชน
ที่ได#รับคัดเลือกจากมหาเถรสมาคมให#เป4นต#นแบบ โดยใช#การพัฒนาร"างกาย 
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จิตใจ และป@ญญา ผสมผสานกันให#เกิดกิจกรรมการเรียนรู# การพัฒนาองคB
ความรู#และสร#างนวัตกรรมใหม"ข้ึนมา 

 
6. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

แบบสอบถาม 

ตัวแปรอิสระ 
1. อายุ 
2. สถานภาพ 
3. ระดับการศึกษา 
4. บทบาทหน#าท่ีในกิจกรรม 

 

ตัวแปรตาม 
ผลการประเมินและติดตามโครงการ
เสริมสร#างสุขภาวะเชิงพุทธของหน"วย
อบรมประชาชนประจําตําบลภาคใต# 

- บริบทหรือสภาพแวดล#อม (C) 
- ป@จจัยนําเข#า (I) 
- กระบวนการ (P) 
- ผลผลิต (P) 

พัฒนาองคBความรู#เดิมให#เด"นขึ้น สร#างนวัตกรรมใหม" 

สร#างภาคีเครือข"ายและกลไกความร"วมมือระหว"างหน"วยงานต"าง ๆ 

อ.ป.ต. ต#นแบบของภาคใต# 
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7. ประโยชน!ที่คาดว/าจะได*รับ 
7.1 ได#ข#อมูลสภาวะแวดล#อม ป@จจัยนําเข#า กระบวนการ และผลผลิต

จากโครงการเสริมสร#างสุขภาวะเชิงพุทธของหน"วยอบรมประชาชนประจํา
ตําบลในภาคใต# 

7.2 ได#องคBความรู#และนวัตกรรมสุขภาวะเชิงพุทธไปใช#สําหรับพัฒนา
หน"วยอบรมประชาชนประจําตําบลและยกระดับครอบคลุมทุกตําบลในภาคใต# 

7.3 ได#เครือข"ายความร"วมมือและทํางานร"วมกับหน"วยงานของภาครัฐ 
หน"วยงานของภาคเอกชน และชุมชน 

7.4 ได#ผลักดันให#เกิดนโยบายและมาตรการในการขับเคลื่อนการทํางาน
ระดับจังหวัดของหน"วยอบรมประชาชนประจําตําบลในภาคใต# ตามนโยบาย
ของมหาเถรสมาคม 

7.5 ได#หน"วยอบรมประชาชนประจําตําบลสุขภาวะเชิงพุทธต#นแบบใน
ภาคใต# 1 แห"ง 
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“หน"วยอบรมประชาชนประจําตําบลกะทู# อําเภอกะทู# จังหวัดภูเก็ต” 
วัฒนธรรมดนตรีศิลปะโละ̀โก̀ะฉ"า คือ ดนตรีพืน้ถ่ินกะทู# 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
1. แนวคิดเก่ียวกับสุขภาวะ 

“สุขภาวะ” เป�นการดํารงชีวิตอย�างมีความสุข ทั้งทางร�างกายและจิตใจ 
ไม�มีโรคภัยไข)เจ็บ มีร�างกายที่แข็งแรง จิตใจเข)มแข็งและแข็งแรง มีความสุขอยู�
ในสังคมโลกป.จจุบันซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ เกิดข้ึนอย�างรวดเร็วซ่ึง
บางอย�างทําให)เกิดภัยคุกคามต�อสุขภาวะและเป�นป.ญหาต�อสุขภาพจิตและ
ร�างกาย เช�น มลภาวะทางเสียง ป.ญหาฝุ6นละออง PM 2.5 ป.ญหาอาชญากรรม 
เป�นต)น โดยมีหน�วยงาน องค;กร และนักวิชาการหลายท�านได)ให)คําจํากัดความ
เก่ียวกับสุขภาวะไว)หลากหลายความหมาย ผู)วิจัยจึงนํามากล�าวดังต�อไปนี้ 

1.1 ความหมายของสุขภาวะ 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได)นิยามคําว�า สุขภาพ 

หมายถึง ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข)เจ็บ เช�น อาหาร เพ่ือสุขภาพ การสูบบุหร่ี
เป�นอันตรายต�อสุขภาพ 

องค;การอนามัยโลก (WHO, 1998) ได)นิยามคําว�า สุขภาพ หมายถึง 
สภาวะอันสมบูรณ;ของภาวะทางกาย จิต การดํารงชีวิตในสังคมอย�างปกติสุข 
และสุขภาพนั้นไม�ได)หมายถึงการปราศจากโรคภัยไข)เจ็บเพียงเท�านั้น แต�ยัง
รวมไปถึงสุขภาพจิตที่ดีอีกด)วย 

พ.ร.บ.สุขภาพแห�งชาติ (2550) ได)นิยามไว)ว�า สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะที่
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สมบูรณ;ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และป.ญญา มิใช�เพียงการปราศจากโรคหรือ
ความพิการเท�านั้น หรือสุขภาวะที่สมบูรณ;ทุก ๆ ทางเชื่อมโยงกัน สะท)อนถึง
ความเป�นองค;รวมอย�างแท)จริงของสุขภาพที่เก้ือหนุนและเชื่อมโยงกัน นําไปสู�
การมีสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 ด)าน ได)แก� 

1. สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร�างกายที่สมบูรณ;แข็งแรง มีเศรษฐกิจ 
พอเพียง มีสิ่งแวดล)อมที่ดี ไม�มีอุบัติภัย เป�นต)น 

2. สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที่เป�นสุข ผ�อนคลาย ไม�เครียด มีสติ
คล�องแคล�ว มีความเมตตา กรุณา มีสมาธิ เป�นต)น 

3. สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู�ร�วมกันด)วยดีในครอบครัว ใน
ชุมชน ในที่ทํางาน ในสังคม ในโลก ซ่ึงรวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดี และมี
สันติภาพ เป�นต)น 

4. สุขภาวะทางป.ญญา หมายถึง ความสุขอันประเสริฐที่เกิดจากมีจิตใจ
สูง เข)าถึงความจริงทั้งหมด ลดละความเห็นแก�ตัว มุ�งเข)าถึงสิ่งสูงสุดซ่ึงหมายถึง
พระนิพพาน หรือพระผู)เป�นเจ)าหรือความดีสูงสุด ซ่ึงแล)วแต�ความเชื่อมโยงที่
แตกต�างกันของแต�ละบุคคล 

 
ภาพที่ 2  ลักษณะการมีสุขภาพที่สมบูรณ; 

สุขภาวะ 
ทางป.ญญา 

สุขภาวะทางจิต 

สุขภาวะทางสังคม 

สุขภาวะทางกาย 
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ภิรมย; กมลรัตนกุล และ วิโรจน; เจียมจรัสรังษ; (2549: 44-51) ได)ให)
ความหมาย สุขภาวะ คือ ภาวะที่เป�นสุข ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม ทางจิต
วิญญาณ และทางสติป.ญญา ด)วยเหตุนี้  สุขภาวะจึงเป�นดุลยภาพ ซ่ึงมี
องค;ประกอบทั้ง 5 มิติ มาสัมพันธ;กันอย�างถูกต)องและลงตัว ระหว�าง 

1. สุขภาวะทางกาย (Physical Health) หมายถึง ความมีกําลังของระบบ
อวัยวะต�าง ๆ เช�น ระบบการหายใจ และการสูบฉีดโลหิต กําลังและความ
ทนทานของระบบกล)ามเนื้อ ความยืดหยุ�นและสมส�วนของร�างกาย การมีภาวะ
โภชนาการและน้ําหนักตัวที่เหมาะสม การไม�ใช)สิ่งเสพติดต�าง ๆ การพักผ�อน
นอนหลับอย�างเพียงพอ ซ่ึงคนที่ป6วยเป�นโรค หรือคนที่มีโรคประจําตัวอยู�ก็
สามารถมีสุขภาวะได)ตามสภาพของตนเอง 

2. สุขภาวะทางอารมณ; (Emotional Health) หมายถึง ความสามารถ
ในการจัดการกับความบีบค้ันในเชิงบวก และสามารถแสดงออกทางอารมณ;ได)
อย�างเหมาะสม ซ่ึงประกอบด)วย การตระหนักรู) และยอมรับอารมณ;ของบุคคล
อ่ืน การมีทักษะในการไม�ยอมพ�ายแพ) ท)อถอยต�อความบกพร�อง หรือความ
ล)มเหลวที่เกิดข้ึน 

3. สุขภาวะทางสังคม (Social Health) หมายถึง ความสามารถมีปฏิสัมพันธ;
อย�างเหมาะสมกับบุคคลอ่ืน ๆ และสิ่งแวดล)อมรอบตัว อันประกอบด)วย การมี
ศักยภาพในการสร)าง และดํารงความสัมพันธ;อย�างใกล)ชิดกับผู)คนอ่ืน ๆ การแสดง
ความเคารพให)เกียรติ ตลอดจนความมีใจกว)าง และอดทนต�อความคิดเห็น และ
ความเชื่อที่แตกต�างออกไปของผู)อ่ืน 

4. สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Health) หมายถึง ความสามารถ
ค)นพบ เรียบเรียงความคิด และปฏิบัติตามวัตถุประสงค;ของชีวิตและความเชื่อ
เก่ียวกับชีวิต อันประกอบด)วย ศีลธรรม (Moral) ค�านิยม (Value) และ
จริยธรรม (Ethics) 
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5. สุขภาวะทางสติป.ญญา (Intellectual Health) หมายถึง ความเพียร
อย�างต�อเนื่องในการพัฒนาตนเอง มีความเต็มใจที่จะเรียนรู) และใช)ข)อมูล
ตลอดจนองค;ความรู)ใหม�ให)เกิดประโยชน;ต�อตนเอง ครอบครัว และอาชีพการ
งานอย�างมีประสิทธิภาพ 

เคมม; และโคลส (Kemm and Close, 1995) ได)ให)ความหมาย สุขภาพ 
คือ ความสมบูรณ;ของบุคคลด)านร�างกาย ด)านจิตใจ และด)านสุขภาพสังคม โดย
ความสมบูรณ;ทั้ง 3 ด)าน จะต)องปราศจากโรคภัยไข)เจ็บ ไม�มีการเจ็บป6วยของ
ร�างกาย และจะต)องมีภาวะสมบูรณ;ของร�างกาย 

เพนเดอร; (Pender, 2011) ได)ให)ความหมาย สุขภาพ คือ ความเป�นปกติ 
ความสมดุล และความม่ันคงของร�างกาย สุขภาพเป�นความสําเร็จของการพัฒนา
สุขภาพจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งที่สูงข้ึน 

1.2 การเสริมสร�างสุขภาวะ 
ต้ังแต�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 8 ที่เน)นคนเป�น

ศูนย;กลางการพัฒนา ด)วยการพัฒนาสาธารณสุขแบบองค;รวมแบบบูรณาการ 
ผ�านระบบบริการสาธารณสุขที่ผสมผสานการสร)างเสริมสุขภาพ การปlองกันโรค 
การรักษาพยาบาล และการฟnoนฟูสุขภาพ ตลอดจนคํานึงถึงสภาพแวดล)อมที่
เอ้ือต�อสุขภาพ ทั้งครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล)อม การมีสุขภาพดีสมบูรณ;ทั้ง
ร�างกายและจิตใจ มีชีวิตอยู�ในสังคมอย�างเป�นสุข เป�นความต)องการจําเป�น
พ้ืนฐานของชีวิตที่คนเราทุกคนสามารถแสวงหาได) การที่เราจะมีสุขภาพที่ดีได)
นั้น บุคคลจะต)องแสวงหามาด)วยตัวเอง ไม�มีผู)ใดจะปฏิบัติแทนได) จึงเป�น
รากฐานของแนวคิดการสร)างเสริมสุขภาพที่ผ�านมามักจะเน)นถึงงานบริการ
บุคลากรสาธารณสุขเพ่ือทําให)คนมีสุขภาพดี มุ�งบริการที่บุคคล แต�บางเร่ือง
อาจเลยไปถึงครอบครัว และชุมชนด)วย เช�น การดูแลอนามัยแม�และเด็ก การ
วางแผนครอบครัว และการอนามัยโรงเรียน เป�นต)น แต�เนื่องจากสุขภาพถือ
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เป�นเร่ืองยุทธศาสตร;ของการทําให)เกิดสุขภาพดี จึงเป�นเร่ืองของทุกคน ไม�ใช�
เฉพาะบุคลากรสาธารณสุขเท�านั้น คําว�า “การสร)างเสริมสุขภาพ” จึงถูก
นํามาใช)อย�างกว)างขวาง ซ่ึงสะท)อนถึง “การสร)าง” คือ การทําข้ึนใหม� และ 
“การเสริม” คือ การทําเพ่ิมข้ึน ที่ทุกคน ทุกฝ6ายช�วยกันทําได) ในขณะที่
บางส�วนอาจต)องรอการ “ส�งเสริม” (อาภาพร เผ�าวัฒนา และคณะ, 2554: 12) 
มีผู)ให)คํานิยามเก่ียวกับการสร)างเสริมสุขภาพ ไว)ดังนี้ 

นภา นวลเผื่อน (2551) ได)ให)ความหมาย การสร)างเสริมสุขภาพ คือ 
กระบวนการปฏิบัติเพ่ือให)เกิดสุขภาพกายแข็งแรง เจริญเติบโตปราศจากโรคภัย
ไข)เจ็บ และสามารถดํารงชีวิตอยู�ในสังคมได)อย�างปกติสุข ใช)หลักการส�งเสริม
สุขภาพ คือ การออกกําลังกายอย�างสมํ่าเสมอ อย�ายึดติดกับความสะดวกสบาย
เกินไป พักผ�อนให)เพียงพอและฝqกการปฏิบัติทางจิตเพ่ือลดความตึงเครียด มี
วิธีการสร)างเสริมสุขภาพ ดังนี้ 

1. รับประทานอาหารที่มีคุณค�าทางโภชนาการหลากหลายและไม�
ซํ้าซาก 

2. ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ ทําจิตใจให)เบิกบาน 
3. ทําสมาธิ เล�นโยคะ และนวดเพ่ือสุขภาพ เพ่ือผ�อนคลายความเครียด 
4. ละเว)นจากสารเสพติดทุกชนิดที่บั่นทอนสุขภาพ 
5. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะก�อให)เกิดอุบัติเหตุ 
6. ตรวจสุขภาพประจําปr เพ่ือช�วยดูแลและส�งเสริมสุขภาพที่ดีข้ึน 
สุรเกียรติ อาชานุภาพ (2550) ได)ให)ความหมาย การเสริมสร)างสุขภาพ 

คือ กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการทําให)ประชาชนมีความสามารถใน
การควบคุมป.จจัยที่กําหนดสุขภาพอันจะมีผลดีต�อสุขภาพ และเป�นการบริการ
โดยบุคลากรสาธารณสุขเกิดการเสริมสร)างสุขภาพแก�ผู)บริการ เช�น การให)
ความรู)ด)านสุขภาพ เป�นต)น 
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อาภาพร เผ�าวัฒนา และคณะ (2554) ได)ให)ความหมาย การเสริมสร)าง
สุขภาพ คือ กระบวนการสร)างเสริมความสามารถของบุคลและชุมชนในการ
ดําเนินวิถีชีวิตที่มุ�งไปสู�การมีสุขภาวะ ภายใต)สภาวะแวดล)อมที่เอ้ืออํานวย เป�น
กระบวนการเพ่ิมสมรรถนะให)คนสามารถควบคุมป.จจัยที่เป�นตัวกําหนดสขุภาพ
และส�งผลให)บุคคลมีสุขภาพดีข้ึน กล�าวคือ สามารถควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเองให)เหมาะสม และพร)อมที่จะปรับสิ่งแวดล)อมให)เอ้ือต�อการมีสุขภาพดี 

Tones and Tilford (1994) ได)สรุปความเชื่อพ้ืนฐานที่ทําให)เกิดการ
สร)างเสริมสุขภาพ ไว)ดังนี้ 

1. สุขภาพองค;รวมที่สมบูรณ; เป�นป.จจัยสําคัญที่ทําให)เศรษฐกิจและ
สังคมดีข้ึน 

2. สุขภาวะที่ดีจะไม�เกิดข้ึนได)เลย ถ)าหากไม�สามารถจัดการความไม�เท�า
เทียมกันด)านสุขภาพของคนในชาติหรือในสังคมให)หมดสิ้นไป และมีความเท�า
เทียมกัน 

3. ความม่ังค่ังของประเทศไม�ได)หมายความว�าจะต)องมีทรัพยากร
จํานวนมากหรือเพียงพอ แต�ความม่ังค่ังของประเทศจะต)องมีความคิดสร)างสรรค; 
ซ่ึงเกิดจากการที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  

4. สุขภาพที่ดีเกิดจากการสร)างเสริมสุขภาพด)วยตนเอง ไม�ใช�เกิดจากผู)
ปฏิบัติการทางการแพทย; หรือสาธารณสุขดูแลเพียงอย�างเดียว เพราะการ
บริการด)านการรักษาของรัฐและเอกชนไม�สามารถเข)าถึงประชาชนได)ทุกคน 

5. การกําหนดนโยบายสาธารณสุขเพ่ือสุขภาพ และวางระบบสาธารณสุข
ของประเทศเป�นสิ่งที่รัฐต)องดําเนินการ เพราะสุขภาพของประชาชนไม�ใช�ความ
รับผิดชอบของคนใดคนหนึ่ง การมีสุขภาพดีหรือไม�ดีล)วนเก่ียวข)องกับสังคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล)อม และที่อยู�อาศัย 
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ภาพที ่3  ป.จจัยที่มีผลต�อการมีสุขภาพดี 

ที่มา: Tones and Tilford (1994) 
 
1.3 สุขภาวะองค%รวมแนวพุทธ 
คําว�า “สุขภาวะ” หรือ “สุขภาพ” เป�นคําเดียวกันในภาษาบาลี แต�

ภาษาไทยแผลง “ว” เป�น “พ” เป�นคําว�า “สุขภาพ” มีความหมายว�า ภาวะที่
มีความสุข ปราศจากความทุกข; ไร)สิ่งบีบค้ัน ติดขัดหรือทําให)เป�นทุกข;ทั้งทาง
ร�างกาย และจิตใจ เป�นภาวะที่พฤติกรรมและความสัมพันธ;ต�อสิ่งแวดล)อมและ
สังคม จิตใจ และป.ญญาถูกพัฒนาข้ึนมาจนสมบูรณ; ลักษณะที่สมบูรณ;นี้จะ
เรียกว�าความสุขแนวพุทธหรือสุขภาวะแนวพุทธก็ได) ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนา
ใช)ศัพท;บาลีเรียกว�า “วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ” อธิบายใจความได)ดังนี้ 

1. วิชชา คือ ความสว�างไสว กระจ�างแจ�มแจ)งมองเห็นได)ชัดเจน มีความรู)
และเข)าใจสิ่งต�าง ๆ  อย�างตรงตามสภาวะตามความเป�นจริง ซ่ึงเป�นลักษณะของ
ป.ญญา 

2. วิมุตติ คือ ความหลุดพ)นเป�นอิสระ ไม�ถูกผูกมัด ไม�ติดขัด เคลื่อนไหว
ไปมาได)อย�างเสรี เป�นอิสระจากสิ่งต�าง ๆ อย�างแท)จริง 

 

การมีสุขภาพดี 
ปราศจากโรค 

 
ป.จจัยด)านพันธกุรรม 

 
ระบบบริการของรัฐ 

ส่ิงแวดล)อม 
วัฒนธรรม สังคม 

เศรษฐกิจ กายภาพ 

 

การดํารงชีวิต 
ของแต�ละบุคคล 
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3. วิสุทธิ คือ ความสะอาด หมดจด บริสุทธ์ิ ผ�องใส ปลอดโปร�ง 
4. สันติ คือ ความสงบ ราบเรียบ ไม�มีอะไรมารบกวนให)ระคายเคือง 
“วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ” ทั้งหมดนี้เป�นลักษณะหรือภาวะด)านต�าง ๆ 

ที่สําคัญของภาวะสมบูรณ; ซ่ึงเม่ือมีสิ่งเหล�านี้แล)ว อาการแห�งความสุขก็ปรากฏ
ออกมาได) แต�ถ)าขาดไปแม)แต�ด)านเดียว ความสุขถึงจะบอกว�ามีก็จะเป�นความสุข
ที่แท)จริงไม�ได) จะเป�นได)เพียงสิ่งที่เรียกว�าเอามาโปะไว)ข)างหน)า หรือพอกไว)ข)าง
นอก เป�นของหลอก ไม�สามารถเป�นความสุขที่แท)จริง (พระพรหมคุณาภรณ; 
(ป.อ.ปยุตฺโต), 2549: 4-9)  

พระมหาสากล สุภรเมธี (2558: 355) อธิบายว�า สุขภาวะองค;รวมเป�นตาม
ความจริงแห�งธรรมชาติของชีวิต กายกับใจต)องสัมพันธ;กับสิ่งแวดล)อม สุขภาวะ
จะสําเร็จได)ต)องพัฒนาจิตใจและป.ญญา ป.ญญาเป�นองค;ประกอบสําคัญทําให)
การสัมพันธ;กับสิ่งแวดล)อมและภาวะต�าง ๆ ของจิตใจดําเนินไปได)  

พระพุทธเจ)าได)ตรัสถึงความสําคัญของการมีสุขภาพร�างกายดี ไม�มีโรคภัย
เบียดเบียนว�า เป�นช�วงเวลาที่เหมาะแก�การบําเพ็ญเพียรอย�างย่ิง  หากร�างกาย
เจ็บป6วยไม�อาจเยียวยาได)แล)ว พระองค;จะทรงมุ�งเน)นการเยียวยาทางด)านจิตใจ
เป�นหลัก ด่ังเร่ืองที่ปรากฏว�า คร้ังหนึ่งมีภิกษุทุพพลภาพป6วยหนักระยะสุดท)าย 
พระพุทธองค;ทรงใช)วิธีการเยียวยารักษาด)านจิตใจ ทรงมีพระดํารัสว�า “แม)
ร�างกายจะเจ็บหนักแต�ยังสามารถพัฒนาให)ไปสู�การบรรลุธรรมได)” นอกจากนั้น
พระพุทธองค;ยังตรัสเก่ียวกับความเจ็บป6วยไว)ว�า “ร�างกายเป�นรังแห�งโรค” การที่
ร�างกายเป�นฐานหรือที่ตั้งแห�งโรค ย�อมจะเจ็บป6วยอย�างใดอย�างหนึ่งไม�มากก็น)อย
เป�นธรรมดา อีกคําหนึ่งคือ คําว�า “อโรคฺย” ไม�มีโรค ด่ังพุทธภาษิตว�า “อาโรคฺยา 
ปรมา ลาภา” แปลว�า ความไม�มีโรคเป�นลาภอันประเสริฐ คําว�า อโรคฺย อีกนัย
หนึ่งหมายถึงภาวการณ;ปราศจากโรคทางจิตเพียงอย�างเดียว ด่ังพุทธพจน;ที่ว�า 
ผู)ที่ปราศจากโรคทางกายเป�นเวลานาน ๆ หรือไม�มีโรคทางกายปรากฏอยู�เลย
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นั้นพอหาได) แต�คนที่ไม�มีโรคทางใจแม)เพียงชั่วขณะหนึ่งนี้หายาก ยกเว)นพระ
อรหันต;ผู)หมดกิเลสแล)วเท�านั้น 

 
2. แนวคิดเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ 

การติดตามและการประเมินผลโครงการเป�นสิ่งที่มีความสําคัญของการ
ดําเนินโครงการ เป�นสิ่งที่ช�วยให)ทราบว�า โครงการที่ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค; 
เปlาหมายที่ต)องการมากน)อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม� ผลจากการติดตาม
และประเมินผลจะให)ข)อมูลที่แสดงให)เห็นถึงความสําเร็จ จุดแข็ง จุดอ�อน และ
แนวทางในการปรับปรุงแก)ไขการดําเนินงาน ช�วยให)การบริหารแผนงานและ
โครงการมีประสิทธิภาพสูงย่ิงข้ึน 

2.1 ความหมายของการติดตามและการประเมินโครงการ 
การติดตามและการประเมินผล มีคําสองคําซ่ึงมีความหมายเฉพาะตัวที่

แยกจากกันได)ชัดเจน คือ คําว�า "ติดตาม" (Monitoring) และคําว�า “ประเมินผล” 
(Evaluation) ซ่ึงทั้งสองคํามีความหมาย ดังต�อไปนี้ 

การติดตาม (Monitoring) โครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวม
ข)อมูลเก่ียวกับป.จจัยนําเข)า (Input) การดําเนินการ (Process) และผลการ
ดําเนินงาน (Output) เก่ียวกับโครงการเพ่ือเป�นข)อมูลย)อนกลับ (Feedback 
System) สําหรับการกํากับ ทบทวน และแก)ป.ญหาขณะดําเนินโครงการ 

การประเมินผล (Evaluation) โครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ
และตัดสินคุณค�า (Value Judgment) เก่ียวกับป.จจัยนําเข)า การดําเนินงาน 
และผลการดําเนินโครงการ เพ่ือเป�นสารสนเทศสําหรับการปรับปรุงการดําเนิน
โครงการ สรุปผลสําเร็จของโครงการและพัฒนาโครงการต�อไป (สํานักงาน
นโยบายและแผนการขนส�งและจราจร, 2559: 3) 
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2.2 กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในป.จจุบันองค;กรต�าง ๆ ใช)เคร่ืองมือวัดความสําเร็จขององค;ด)วยการวัด

หรือประเมิน หรือที่เรียกว�าการติดตามและประเมินผล ซ่ึงอาศัยแนวคิดการ
บริหารแบบ Balanced Scorecard ของ Robert S. Kaplan และ David P. 
Norton (1996: 76) เป�นระบบหรือกระบวนการในการบริหารงานที่ต)องอาศัย
การกําหนดตัวชี้วัด (KPI) เป�นกลไกลสําคัญ เพ่ือช�วยในการนํากลยุทธ;ไปสู�การ
ปฏิบัติ การติดตามและการประเมินจะช�วยให)องค;กรมีทิศทางการจัดการแบบ
เดียวกัน เป�นส�วนสําคัญต�อความสําเร็จขององค;กร ผู)บริหารสามารถประเมิน
ศักยภาพโดยรวมขององค;กรและความสามารถในการแข�งขันและอนาคตของ
องค;กรนั้น ๆ ได)ชัดเจนย่ิงข้ึน แนวคิดการบริหารแบบ Balanced Scorecard 
มีองค;ประกอบในการวัดผลภายใต)มุมมองแต�ละด)าน มีประเด็นดังนี้ 

1. วัตถุประสงค; (Objective) คือ สิ่งที่องค;กรมุ�งหวังหรือต)องการที่จะ
บรรลุในแต�ละด)าน 

2. ตัวชี้วัด (Performance Indication) คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให)เห็น
ว�าองค;กรได)บรรลุถึงวัตถุประสงค;ในแต�ละด)านหรือไม� 

3. เปlาหมาย (Target) คือ เปlาหมายหรือค�าตัวเลขที่ต้ังไว) เพ่ือให)
องค;กรบรรลุในตัวชี้วัดแต�ละประการ 

4. แผนงาน โครงการที่ต้ังใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มี
การลําดับเป�นข้ัน ๆ ในการจัดทํากิจกรรม 
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ภาพที่ 4  กระบวนการบริหารจัดการองค;กรในภาพรวมตามแนวคิดทฤษฎีระบบ 
ที่มา: Robert S. Kaplan และ David P. Norton (1996) 

 
มีกระบวนการ ดังต�อไปนี้ 
1. การวิเคราะห;ทางกลยุทธ; โดยการทํา SWOT Analysis เพ่ือให)ได)ทิศทาง

และกลยุทธ;ขององค;กรที่ชัดเจน 
2. กําหนดวิสัยทัศน; และกลยุทธ;ขององค;กร โดยกําหนดเป�นกลยุทธ;หลัก 

(Strategic Themes) ที่สําคัญขององค; 
3. วิเคราะห;และกําหนดว�าดุลภาพขององค;กรควรจะมีทั้งหมดก่ีมุมมอง 

และแต�ละมุมมองควรจะมีความสัมพันธ;กันอย�างไร 
4. จัดทําแผนที่กลยุทธ; (Strategy Map) ระดับองค;กรโดยกําหนดวัตถุ 

ประสงค;ที่สําคัญภายใต)แต�ละมุมมอง โดยพิจารณาว�าในการที่องค;กรจะสามารถ
ดําเนินงานและบรรลุวิสัยทัศน; และกลยุทธ;ขององค;กรได)นั้น ต)องบรรลุวัตถุ 
ประสงค;ด)านใดบ)าง 

5. กลุ�มผู)บริหารระดับสูงต)องมีการประชุมร�วมกันเพ่ือยืนยันและเห็นชอบ
ในแผนที่ทางกลยุทธ;ที่สร)างข้ึน                  
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6. ภายใต)วัตถุประสงค;แต�ละประการ ต)องกําหนดรายละเอียดของวัตถุ 
ประสงค;ในด)านต�าง ๆ ทั้งในด)านของตัวชี้วัด ฐานข)อมูลในป.จจุบัน เปlาหมายที่
ต)องบรรลุ รวมทั้งแผนงาน กิจกรรม หรือโครงการ (Initiatives) ที่ต)องทํา ซ่ึง
ภายในข้ันตอนนี้สามารถแยกเป�นประเด็นต�าง ๆ ได) ดังนี้ 

 6.1 การจัดทําตัวชี้วัด 
 6.2 การกําหนดเปlาหมาย โดยอาศัยข)อมูลในป.จจุบัน 
 6.3 การจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่จะต)องทําเพ่ือช�วย

ให)บรรลุเปlาหมายที่กําหนดข้ึน 
7. เม่ือจัดทําแผนงานหรือโครงการเสร็จแล)ว สามารถจะแปลงตัวชี้วัด

และเปlาหมายระดับองค;กรให)เป�นของผู)บริหารรองลงไปเพ่ือให)ผู)บริหารระดับ
รอง ๆ ลงไปได)จัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนงานหรือโครงการหลักและ
กําหนดตัวชี้วัดให)กับผู)บริหารในระดับรอง ๆ ลงไป (กฤษณี  มหาวิรุฬห;, 2546) 

2.3 การประเมินโครงการด�วย CIPP Model 
การประเมินโครงการด)วย CIPP Model เป�นแนวคิดของ D.Stufflebeam 

(2003) ซ่ึงได)กล�าวถึงรูปแบบการประเมินโครงการด)วยตัวแบบ (Model) มี 4 
องค;ประกอบ ได)แก�  

1. การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดล)อม (Context Evaluation : C) 
เป�นการนําข)อมูลมาประเมินก�อนดําเนินโครงการ เพ่ือพิจารณาหลักการและ
เหตุผล ความจําเป�นที่ต)องดําเนินโครงการ 

2. การประเมินป.จจัยนําเข)า (Input Evaluation : I) เป�นการประเมินเพ่ือ
พิจารณาความเป�นไปได)ของโครงการ ความพร)อมในการดําเนินโครงการ เช�น 
งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ; วิธีการจัดการ และเทคโนโลยี เป�นต)น 

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป�นการประเมิน
เพ่ือหาข)อบกพร�องของการดําเนินโครงการ เพ่ือใช)เป�นข)อมูลในการพัฒนา
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แก)ไขและปรับปรุงในการดําเนินโครงการคร้ังต�อไปให)มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เป�นการประเมินเพ่ือ

เปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดข้ึนจากวัตถุประสงค;ที่กําหนดไว) รวมทั้งการพิจารณา
เก่ียวกับการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ 

 
3. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการองค%ความรู� 

ป.จจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได)ให)ความสําคัญกับการจัดการองค;
ความรู) ความรู)เป�นสิ่งที่มีการถ�ายทอดจากรุ�นสู�รุ�นเป�นประสบการณ;ที่ประสบ
ความสําเร็จที่เกิดจากป.ญหาและอุปสรรคต�าง ๆ ที่สามารถผ�านพ)นมาได) แล)ว
นํามารวบรวม จัดเก็บ กําหนดประเด็นป.ญหา วิเคราะห;ข)อมูล เผยแพร�ข)อมูลที่
เป�นประโยชน;และพัฒนาต�อยอดโครงการต�อไป 

3.1 ความหมายของการจัดการองค%ความรู� 
การจัดการองค;ความรู) หรือ การจัดการความรู) ประกอบด)วย 2 คํา คือ 

คําว�า “ความรู)” (Knowledge) และคําว�า “การจัดการ” (Management) 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได)ให)นิยาม ความรู) หมายถึง สิ่งที่
สั่งสมมาจากการศึกษาเล�าเรียน การค)นคว)า หรือประสบการณ; รวมทั้ง
ความสามารถเชิงปฏิบัติการและทักษะ และได)ให)นิยาม การจัดการ หมายถึง 
การสั่งงาน การควบคุมงาน และการดําเนินงาน มีผู)อธิบายให)ความหมายดังนี้ 

ประภัสสร ทองยินดี (2558) ได)อธิบายว�า การจัดการความรู) เป�น
กระบวนการที่ช�วยรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห;และกําหนดประเด็น รวมไปถึง
การเผยแพร�องค;ความรู)ที่มีประโยชน;และมีความจําเป�นต�อการพัฒนาและความ
เจริญก)าวหน)าขององค;กร 

ศ.นพ.วิจารณ; พานิช (2556) ได)อธิบายว�า การจัดการความรู) คือ การ
รวบรวม สร)าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยนและประยุกต;ใช)ความรู)ในองค;กร โดย
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พัฒนาระบบจากข)อมูลไปสู�สารสนเทศ เพ่ือให)เกิดความรู)และป.ญญา รวมทั้ง
เพ่ือประโยชน;ในการนําไปใช)และเกิดการเรียนรู)ภายในองค;กร 

พรภัทร อินทรวรพัฒน; (2562: 2) ได)อธิบายว�า การจัดการความรู) คือ 
การดําเนินการอย�างเป�นระบบของกระบวนการทํางานและโครงสร)างของ
องค;การเพ่ือสนับสนุน พัฒนา และประยุกต;ใช)ความรู)สะสมอยู�ทั่วองค;การ ผ�าน
กระบวนการสร)าง การแบ�งป.นและการประยุกต;ใช)ความรู) ซ่ึงเป�นไปตาม
วัตถุประสงค;ขององค;การในการสร)างความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ;
หรือองค;การ เพ่ือเพ่ิมความได)เปรียบในการแข�งขันทางธุรกิจ 

Elias M. Awad and Hassan M. Ghaziri (2008: 27) ได)อธิบายว�า 
การจัดการความรู) เป�นกระบวนการของการได)รับและได)ใช)ประโยชน;จากความรู) 
ความชํานาญของบุคลากรขององค;กรที่ถูกสะสมมาจากที่ไหนก็ตามในเอกสาร
ธุรกิจ ในฐานข)อมูล หรือจากสมองของคน 

3.2 จุดมุ5งหมายของการจัดการความรู� 
จุดมุ�งหมายของการจัดการความรู) คือ การนําเอาองค;ความรู)ที่ได)จาก

การศึกษา การรวบรวม การจัดเก็บ การวิเคราะห;และกําหนดประเด็นต�าง ๆ 
รวมไปถึงการเผยแพร�องค;ความรู)นั้นต�อสาธารณะมาใช)ประโยชน;ให)ได)มากทีส่ดุ 
เพ่ือเสริมสร)างประสิทธิภาพองค;กรให)มีความเข)มแข็ง โดยมีจุดมุ�งหมาย ดังนี้  

1. เพ่ือให)องค;กรเล็งเห็นความสําคัญขององค;ความรู)ที่มีอยู�ในตัวของ
บุคลากร สามารถนําเอาองค;ความรู)นั้นมาประยุกต;ใช)ให)เกิดประโยชน;และ
ประสิทธิภาพสูงสุดต�อองค;กร ไม�ว�าจะเป�นการดําเนินชีวิตประจําวันหรือการ
ทํางานในองค;กร 

2. เพ่ือนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม�มาประยุกต;ใช)กับการจัดการความรู)
อย�างเป�นระบบ มีการจัดเก็บข)อมูลที่สําคัญอย�างปลอดภัย และเผยแพร�องค;
ความรู)สู�สาธารณะบนเว็บไซต;  



 

| 37 | 

3. เพ่ือสร)างและพัฒนา ปรับปรุงโครงสร)างพ้ืนฐานขององค;กรให)ดีข้ึน 
โดยการนําเอาองค;ความรู)ที่ได)จากการจัดการความรู)มาประยุกต;ใช)ให)เกิด
ประโยชน;มากที่สุด (ประภัสสร ทองยินดี, 2558: 24) 

จุดมุ�งหมายที่สําคัญของการจัดการความรู)คือประสิทธิผลขององค;กร 
บุคลากรสามารถทํางานได)อย�างสร)างสรรค; พัฒนาและหาความรู)รูปแบบใหม� ๆ  
เพ่ือเชื่อมโยงกับหน�วยงานภายนอก และด)วยสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให)วิถี
ชีวิตของผู)คนเปลี่ยนแปลงตาม บริบทของสังคมสมัยใหม�ใช)ความรู)สร)างมูลค�า 
มากกว�าการใช)ความรู)สร)างคุณค�าเหมือนคนสมัยเก�า ความสัมพันธ;และความ
รักใคร�สามัคคีจึงหายไปจากสังคม ดังนั้นจุดมุ�งหมายของการจัดการความรู)ใน
ทุกสังคม จึงมิใช�การให)ความสําคัญเพียงแค�มูลค�าจากความรู) แต�ควรให)
ความสําคัญกับคุณค�าที่ดีงาม การมีความสามัคคีรักใคร� และอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติสุข สามารถเชื่อมโยงระหว�างความรู)ด้ังเดิมและความรู)สมัยใหม� เพ่ือสร)าง
ศักยภาพและทางเลือกของตนเองได) ทําให)สามารถสร)างมูลค�าและคุณค�าที่เป�น
ประโยชน;ต�อสังคมได) (ลาวัลย; สุขย่ิง, 2550: 18) 

การจัดการความรู)มีประโยชน; ดังนี้  
1. ปlองกันความรู)สูญหาย จากการเกษียณอายุการทํางาน หรือการลา 

ออกจากงาน 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ การมีคลังความรู)และมีความเข)าใจ

ของผู)ที่มีหน)าที่ในการตัดสินใจจะสามารถนําไปใช)ประกอบการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ 

3. มีความยืดหยุ�นในการทํางาน สามารถปรับเปลี่ยนการทํางานได)ตาม
ความเหมาะสม ไม�มีการแทรกแซง ทําให)ทํางานได)อย�างมีประสิทธิภาพ และมี
ความสุขกับงาน 

4. ได)เปรียบการแข�งขัน มีความรู) เข)าใจกลุ�มลูกค)า และรู)ทิศทางแนวโน)ม
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การแข�งขันของตลาด จะทําให)สามารถเพ่ิมโอกาสในการแข�งขันได)มากข้ึน  
5. สามารถพัฒนาความรู)ที่เกิดจากภูมิป.ญญาหรือทรัพย;สินทางป.ญญา

ให)สามารถนํามาใช)ประโยชน;ได) 
6. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ; มีมูลค�า 

เพ่ิมข้ึน 
7. การบริหารลูกค)า สร)างความพึงพอใจและเพ่ิมยอดขายสร)างรายได)

ให)แก�องค;กร (พรธิดา วิเชียรป.ญญา, 2547: 32) 
3.3 การจัดการความรู�ชุมชน 
การจัดการความรู)ชุมชนเป�นการร�วมแรงร�วมใจมีความพร)อมเพียงกันมี

จุดมุ�งหมายเพ่ือจะพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยการขยันศึกษาข)อมูล เรียนรู) 
แลกเปลี่ยนความรู)ซ่ึงกันและกัน นําความรู)ที่ได)ไปปรับใช)ในการพัฒนาชุมชน 
ผู)นําชุมชนและสมาชิกในชุมชนสามารถจัดการความรู)ร�วมกัน โดยไม�ต)องยึดติด
ความช�วยเหลือจากหน�วยงานของรัฐ ไม�ต)องรอคอยให)หน�วยงานใดเข)ามา
สนับสนุนงบประมาณ ชุมชนต)องพ่ึงพาตนเองเป�นหลัก มีกระบวนการจัดการ
ความรู)ในชุมชน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การได)สรุปบทเรียนด)วยตนเอง 
2. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู) 
3. การสังเคราะห;บทเรียนเป�นองค;ความรู) 
4. การนําบทเรียนไปปรับปรุงการทํางานของตนเอง 
5. เม่ือนําไปปฏิบัติแล)ว พบเจอข)อมูลใดควรเสนอแนะหน�วยงานที่

เก่ียวข)องต�อไป (กรมพัฒนาชุมชน, 2559: 30-31) 
การจัดการภูมิป.ญญาท)องถ่ินเป�นการรวบรวมความรู)ภูมิป.ญญาท)องถ่ิน

ซ่ึงกระจัดกระจายอยู�ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให)เป�นระบบโดยใช)
เทคโนโลยีสารสนเทศเข)ามาใช)ในการรวบรวมข)อมูล จัดเก็บข)อมูล เพ่ือเป�นคลัง
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ความรู)ของท)องถ่ิน  ซ่ึงความรู)ที่เป�นภูมิป.ญญาของท)องถ่ินมี 2 ประเภท ได)แก� 
1. ความรู)ที่อยู�ในตัวบุคคล เป�นความรู)ที่อยู�ในตัวบุคคลซ่ึงเกิดจาก

ประสบการณ; จากการเรียนรู)ที่สั่งสมจากทางอ)อมและทางตรงมาเป�นเวลา
ยาวนาน มีการทดลอง มีการปรับเปลี่ยน แก)ไขป.ญหา ถูกบ)าง ผิดบ)าง จนกระทั่ง
มีความสอดคล)องกับสิ่งแวดล)อม วัฒนธรรม ประเพณีและเกิดประโยชน;กับ
ชุมชน 

2. ความรู)ชัดแจ)ง เป�นความรู)ที่ถ�ายทอดออกจากตัวบุคคลโดยผ�าน
วิธีการต�าง ๆ ความรู)ประเภทนี้จะต)องผ�านกระบวนการศึกษาและจัดเก็บข)อมูล
เป�นระบบ เพ่ือให)ผู)ที่ต)องการศึกษาสามารถนําข)อมูลไปใช)ประโยชน;ได) (อภิชาต 
ใจอารีย;, 2557: 244) 

 
 

ภาพที ่5  เคร่ืองมือการจัดการความรู)ของชุมชน 
ที่มา: นริชา มหาพรหม, 2553: 9 

 
 

เคร่ืองมือการจัดการความรู) 
(Knowledge Management) 

เสียงตามสาย 

การศึกษาดูงานภายนอกชุมชน 

การใช)เวทีสภาหมู�บ)าน การทบทวนหลักการปฏิบัติ 

ชุมชนนักปฏิบัติ 

การถ�ายทอดจากรุ�นสู�รุ�น 
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4. ข�อมูลหน5วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) ในพ้ืนที่ 
4.1 หน5วยอบรมประชาชนประจําตําบลฉลอง 
ข�อมูลทั่วไป : ต้ังอยู�ที่วัดลัฏฐิวนาราม เลขที่ 53 หมู�ที่ 8 ตําบลฉลอง 

อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย; 83130 
ประธานกรรมการ : พระครูเมตตาภิรม 
การต5อตัง้ : พ.ศ. 2521 
โครงการ/กิจกรรมตามกรอบดําเนินงาน 8 ด�าน 
1. ด)านศีลธรรมและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 
 1.1 จัดกิจกรรมรดน้าํพระภิกษุและผู)สูงอายุตาํบลฉลอง 
 1.2 จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร)อน 
 1.3 จัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง  
 1.4 จัดกิจกรรมอบรมค�ายพุทธบตุรเด็กและเยาวชนโรงเรียนต�าง ๆ 
2. ด)านสุขภาพอนามัย 
 2.1 จัดกิจกรรมค�ายอบรมยาเสพติด 
 2.2 จัดโครงการอบรมการจัดสรรขยะภายในวัด 
3. ด)านสัมมาชีพ 
 3.1 เป�ดศูนย;อบรมซ�อมได)ของโรงเรียนอาชวีะ 
 3.2 จัดกิจกรรมการฝqกทาํน้ํายาล)างจาน และไม)กวาด 
4. ด)านสนัติสุข 
 4.1 จัดอบรมพัฒนาจิตเพ่ือความสันติสุข (ทุกปr) 
 4.2 จัดกิจกรรมให)โอวาทแก�ตํารวจใหม�เนื่องในการเข)าปฏิบัติงาน

วันแรก 
5. ด)านศึกษาสงเคราะห; 
 5.1 จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก�เด็กและเยาวชน ปrละ 20 ทุน 
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6. ด)านสาธารณสงเคราะห; 
 6.1 จัดงานของหน�วยงานต�าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดประชุมใน

โอกาสต�าง ๆ 
 6.2 ช�วยเหลือผู)ประสบภัยธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
7. ด)านกตัญ�ูกตเวทติาธรรม 
 7.1 จัดงานถวายพระพรแด�พระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู�หัวเพ่ือแสดง

ความจงรักภักดี ความสามัคคีและกตัญ�ูกตเวทิตาธรรม 
8. ด)านสามัคคีธรรม 
 8.1 จัดกิจกรรมประเพณีเทกระจาดเดือนสบิ 
 8.2 จัดกิจกรรมกวนขนมกาละแมประจําปrเพ่ือความสามัคคีใน

ชุมชน (เอกสารสรุปผลการดําเนินงานหน�วยอบรมประชาชนประจําตําบลฉลอง 
วัดลัฏฐิวนาราม พ.ศ. 2562) 

4.2 หน5วยอบรมประชาชนประจําตําบลกะทู� 
ข�อมูลทั่วไป : ต้ังอยู�ที่วัดกะทู) หมู�ที่ 4 ตําบลกะทู) อําเภอกะทู) จังหวัด

ภูเก็ต รหัสไปรษณีย; 83120 
ประธานกรรมการ : พระครูโกวิทวินัยสาร 
การต5อตั้ง : ได)รับการจัดต้ังตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว�าด)วยการ

จัดต้ังหน�วยอบรมประชาชนประจําตําบล พ.ศ. 2546 เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 
2562 

โครงการ/กิจกรรมตามกรอบดําเนินงาน 8 ด�าน 
1. ด)านศีลธรรมและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรม ได)แก� 

กิจกรรมสวดมนต;ข)ามปr กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา 
กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา เป�นต)น 
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2. ด)านสุขภาพอนามัย มีการจัดกิจกรรมฉีดยาโรคพิษสุนัขบ)าร�วมกับ
เทศบาล โดยการรณรงค;นําสัตว;เลี้ยงในเขตชุมชน นําสุนัขและแมวจรจัด
ภายในวัดรับการฉีดวัคซีนปlองกันพิษสุนัขบ)าตามฤดูกาล เพ่ือเสริมสร)างการ
ปlองกันการเกิดอันตรายที่เกิดจากเชื้อพิษสุนัขบ)า 

3. ด)านสัมมาชีพ จัดโครงการบําเพ็ญประโยชน;วัดกะทู) เป�นกิจกรรมที่
สถานประกอบการจัดข้ึน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของการทํางาน โดยให)พนักงานมี
ปฏิสัมพันธ;ภายในองค;กร ร�วมกันทําคุณประโยชน;ต�อสังคม โดยใช)วัดกะทู)เป�น
ศูนย;กลางของการจัดกิจกรรม 

4. ด)านสันติสุข จัดโครงการบําเพ็ญของศูนย;ควบคุมความประพฤติ โดย
ร�วมมือกับศูนย;ควบคุมความประพฤติจังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองภูเก็ต จัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ด)วยการให)ผู) คุมความประพฤติเข)าบําเพ็ญ
ประโยชน;ภายในวัดกะทู) 

5. ด)านศึกษาสงเคราะห; จัดกิจกรรมรับน)องใหม� มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร; วิทยาเขตภูเก็ต (โครงการว่ิงไปทู)) โดยร�วมกันระหว�าง วัดกะทู) มหา 
วิทยาลัยสงขลานครินทร; วิทยาเขตภูเก็ต และเทศบาลเมืองกะทู) มีวัตถุ 
ประสงค;ให)นักศึกษาใหม�มีปฏิสัมพันธ;กับชุมชน และใช)วัด หรือพระพุทธ 
ศาสนาเป�นสื่อกลาง  

6. ด)านสาธารณสงเคราะห; มีการประสานการจัดส�งต�อผู)ป6วยและคนไร)
ที่พึ่ง โดยการร�วมมือกับเทศบาลเมืองกะทู) ทีมสังคมสงเคราะห; เจ)าหน)าที่ศูนย;
คนไร)ที่พึ่ง นักจิตวิทยาทีมแพทย;โรงพยาบาลศูนย;วชิระภูเก็ต เพ่ือรับต�อผู)ป6วย
และคนไร)ที่พึ่งเหล�านั้นไปรับการรักษาตัวและสหเวชกิจต�อไป 

7. ด)านกตัญ�ูกตเวทิตาธรรม จัดกิจกรรมวันสงกรานต; (สูงวัย สูง
คุณค�า) เป�นการแสดงความกตัญ�ูกตเวทิตาธรรม มีการจัดพิธีเจริญพุทธมนต; 
สรงน้ําพระ รดน้ําขอพรผู)สูงอายุเพ่ือเสริมความสิริมงคล 
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8. ด)านสามัคคีธรรม จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี เป�นการร�วมมือกัน
ระหว�างชุมชนและผู)มีจิตศรัทธาร�วมกันจัดกิจกรรมข้ึน (เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานและประมวลภาพกิจกรรมหน�วยอบรมประชาชนประจําตําบลกะทู) 
พ.ศ. 2562) 

4.3 หน5วยอบรมประชาชนประจําตําบลแพรกหา 
ข�อมูลทั่วไป : ต้ังอยู�ที่วัดควนแพรกหา เลขที่ 61 หมู�ที่ 3 ตําบลแพรกหา 

อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย; 93110 
ประธานกรรมการ : พระครูวิสุทธิปริยัติคุณ 
การต5อตัง้ : พ.ศ. 2552 
โครงการ/กิจกรรมตามกรอบดําเนินงาน 8 ด�าน 
1. ด)านศีลธรรมและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 
 1.1 บรรพชาสามเณรภาคฤดูร)อน (ทุกปr) ทําให)เยาวชนได)ใช)เวลา

ว�างให)เป�นประโยชน;ในช�วงป�ดภาคเรียนและศึกษาหลักธรรม คําสั่งสอนทาง
พระพุทธศาสนา 

 1.2 ทําบุญปrใหม� ส�งท)ายปrเก�าวิถีไทย ต)อนรับปrใหม�วิถีพุทธ เจริญ
พระพุทธมนต; เถลิงศกใหม� ทําให)ประชาชนได)ใกล)ชิดกับศาสนา และมีสติใน
การดําเนินชีวิต 

 1.3 ประเพณีสงกรานต;รดน้ําผู)สงูอายุ รักษาวัฒนธรรมท)องถ่ิน 
 1.4 บวชชีพราหมณ;เนื่องในเทศกาลเข)าพรรษา  
 1.5 สวดมนต;เฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือความสถิตสถาพรของแผ�นดิน

ไทย ทําให)ได)รู)จักการเสียสละ และมีจิตใจอ�อนโยน 
2. ด)านสุขภาพอนามัย มีการจัดกิจกรรมต�าง ๆ ดังต�อไปนี ้
 2.1 จัดต้ังหอกระจายข�าวประจําวัด ทําให)ประชาชนได)ทราบข�าวสาร 

ทางราชการ และกิจกรรมการงานต�าง ๆ ในหมู�บ)าน และข�าวสารทั่วไป 
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 2.2 จัดให)มีการตรวจสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร และประชาชน ทํา
ให)ได)รู)เก่ียวกับสุขภาพชีวิตของแต�ละบุคคล 

 2.3 มีการจัดการด)านควบคุมลูกน้ํายุงลาย กําจัดแหล�งเพาะพันธุ;
ยุงลายในตําบล ทําให)ผู)ที่อยู�อาศัยในสถานที่ต�าง ๆ มีความปลอดภัยในชีวิต 

 2.4 ชักชวนให)ประชาชนส�งเสริมสุขภาพด)วยการอบสมุนไพร ทําให)
สุขภาพผู)ที่เข)ามาอบสมุนไพรดีข้ึน 

 2.5 ชักชวนประชาชนให)ปลูกต)นไม) และสวนป6าเฉลิมพระเกียรติฯ 
ทําให)สถานที่มีความร�มร่ืน เหมาะแก�การพักผ�อน 

3. ด)านสัมมาชีพ มีการจัดกิจกรรมต�าง ๆ ดังต�อไปนี ้
 3.1 ส�งเสริมอาชีพทอผ)าด)วยก่ีกระตุก ทําให)ประชาชนได)มีอาชีพใน

การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 ส�งเสริมกลุ�มออมทรัพย;เพ่ือการผลิต ทําให)ประชาชนได)รู)จัก

ประหยัด และมีทุนทรัพย;ในการดํารงชีวิต 
4. ด)านสนัติสุข มีการจัดกิจกรรมต�าง ๆ ดังต�อไปนี ้
 4.1 อบรมประชาชนให)ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ปฏิบัติตามกฎหมายบ)านเมือง ทําให)ประชาชนรู)จักการนําหลักธรรมไปใช)ใน
ชีวิตประจําวัน 

 4.2 อบรมประชาชนให)ลด ละ เลิก ยาเสพติด และอบายมุขต�าง ๆ ทํา
ให)ครอบครัวมีความสุข 

5. ด)านศึกษาสงเคราะห; มีการจัดกิจกรรมต�าง ๆ ดังต�อไปนี ้
 5.1 จัดห)องพิพิธภัณฑ;ของวัด เพ่ือเป�นอุทยานการศึกษาภายในวัด 

และเป�นแหล�งเรียนรู)ของชุมชน 
 5.2 อบรมเยาวชนในสถานที่ต�าง ๆ เพ่ือให)เยาวชนมีความกตัญ�ู

กตเวทีต�อผู)มีพระคุณและห�างไกลจากยาเสพติด 
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 5.3 มอบทุนการศึกษาแก�นักเรียน ทําให)นักเรียนที่เรียนดีแต�ยากจน 
ได)มีทุนทรัพย;ในการศึกษา และมีความรักในสถาบันที่ตนได)ศึกษา 

6. ด)านสาธารณสงเคราะห; มีการจัดกิจกรรมต�าง ๆ ดังต�อไปนี ้
 6.1 ได)ร�วมกับเทศบาลตําบลหล�อพระประจําตําบล ใช)เป�นสถานที่

ในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
 6.2 ได)ร�วมกับประชาชนในตําบลจัดหาทุนให)กับโรงพยาบาลพัทลุง 

เพ่ือให)ทางโรงพยาบาลได)นําไปซ้ืออุปกรณ;และเคร่ืองมือทางการแพทย; 
7. ด)านกตัญ�ูกตเวทติาธรรม มีการจัดกิจกรรมต�าง ๆ ดังต�อไปนี ้
 7.1 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทําให)เยาวชนและประชาชน

ได)รู)ถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย;  
 7.2 จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันสารทเดือนสิบ ทําให)ได)รู)ถึงความ 

สําคัญของบรรพบุรุษ และได)รู)ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีทางวัฒนธรรม 
8. ด)านสามัคคีธรรม มีการจัดกิจกรรมต�าง ๆ ดังต�อไปนี ้
 8.1 งานแห�ผ)าห�มพระประธานประจําตําบล 
 8.2 งานหล�อเทียนพรรษา และแห�เทียนพรรษาประจําตําบล ทําให)

เยาวชนและประชาชนรู)จักการเสียสละ มีความสามัคคี และรู)ถึงประวัติความ
เป�นมาของการถวายผ)าอาบน้ําฝน (เอกสารสรุปผลการดําเนินงานและประมวล
ภาพกิจกรรม หน�วยอบรมประชาชนประจําตําบลแพรกหา พ.ศ. 2562) 

4.4 หน5วยอบรมประชาชนประจําตําบลดอนทราย 
ข�อมูลทั่วไป : ต้ังอยู�ที่วัดหัวเตย หมู�ที่ 3 ตําบลดอนทราย อําเภอปาก

พะยูน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย; 93120 
ประธานกรรมการ : พระครูประภัศร;ธรรมวาท ี
การต5อตั้ง : 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
รางวัลทีไ่ด�รับ : หน�วยอบรมประชาชนประจําตําบลดีเด�น พ.ศ. 2554 
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โครงการ/กิจกรรมตามกรอบดําเนินงาน 8 ด�าน 
1. ด)านศีลธรรมและวัฒนธรรม 
 1.1 ทุก ๆ วันธรรมสวนะ ประชาชนจะมารวมตัวกันที่วัด มากบ)าง

น)อยบ)างแล)วแต�โอกาส โดยเฉลี่ยไม�ตํ่ากว�า 30 คน เพ่ือร�วมกันประกอบ
กิจกรรมตามที่วัดกําหนดไว) เร่ิมต้ังแต�เวลา 09.00 น. เป�นต)นไป คือ สวดมนต;
ทําวัตรเช)าและสวดบทพิเศษต�าง ๆ (แปล) นั่งสมาธิ สมาทานศีล 5 ฟ.งธรรม 
ถวายสังฆทาน กรวดน้ําอุทิศบุญ 

 1.2 กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา คือ วันเข)าพรรษา วันออกพรรษา
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา  

 1.3 ได)รับการแต�งต้ังจากมหาเถรสมาคมให)เป�นสํานักปฏิบัติธรรม
ประจําจังหวัด มีผู)มาปฏิบัติธรรมอยู�บ�อยคร้ัง โดยเฉพาะนักเรียนจากโรงเรียน
ต�าง ๆ มาเข)าค�ายปฏิบัติธรรมอยู�เป�นประจํา ข)อกําหนดของสํานักปฏิบัติธรรม
จะต)องแสดงตนเป�นพุทธมามกะ สมาทานศีล และศึกษาเรียนรู)วัฒนธรรมชาว
พุทธ วัฒนธรรมชุมชน 

2. ด)านสุขภาพอนามัย 
 2.1 ได)ร�วมกับโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ)านโคกทราย ซ่ึง

ต้ังอยู�ในพ้ืนที่ตําบลดอนทราย จัดต้ังตู)ยาสามัญประจําบ)านไว)ที่วัด และเจ)าหน)าที่
จะมาตรวจดูการขาดเหลือและอายุของยา 

 2.2 เวลามีกิจกรรมใดที่มีคนมารวมตัวกันเป�นจํานวนมากไม�ว�าจะ
เป�นที่วัดหรือนอกวัด จะประสานทางสาธารณสุขอําเภอเพ่ือส�งเจ)าหน)าที่มา
ดูแลเร่ืองสุขภาพพร)อมการปฐมพยาบาล 

 2.3 ขอความร�วมมือจากโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ)านโคก
ทราย มาตรวจวัดสุขภาพระสงฆ;และศรัทธาญาติโยมที่มาประกอบพิธีในวัน
ธรรมสวนะปrละ 1 คร้ัง 



 

| 47 | 

 2.4 ร�วมกับโรงเรียนบ)านห)วยลึก เดิน - ว่ิง ตามรอยพ�อฯ ส�งเสริม
การออกกําลังกายเพ่ือให)สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยไกลโรค และสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 

 2.5 เป�นสถานที่ปลอดอบายมุขอย�างสิ้นเชิงถาวร ห)ามด่ืม ห)ามเสพ 
สิ่งเสพติดให)โทษอันเป�นภัยต�อสุขภาพ 

3. ด)านสัมมาชีพ 
 3.1 ส�งเสริมอาชีพตัดผม โดยการให)โอกาสเป�ดตัวเองในงานบุญของ

วัด ตัดผมฟรีฝrมือดีติดตามไปใช)บริการถึงร)าน 
 3.2 ส�งเสริมกลุ�มข)าวซ)อมมือ (ข)าวสังหยด) มาจัดแสดงวางขาย ใน

งานวัดเป�นการประชาสัมพันธ;ให)รู)กันในวงกว)าง 
 3.3 ร�วมกับ กศน.อําเภอปากพะยูน จัดสอนการทําน้ําพริกเพ่ือ

บริโภคและจําหน�ายแก�กลุ�มสตรีตําบลดอนทราย 
 3.4 ส�งเสริมการสานต�อประเป�าด)วยเส)นพลาสติกแก�กลุ�มสัมมาชีพ

ตําบลดอนทราย 
 3.5 จัดหาผู)มีความรู)มาสอนการทําน้ํายาล)างจาน เพ่ือใช)และจําหน�าย 

แก�คณะพุทธบริษัทที่มาประกอบกิจกรรมวันธรรมสวนะในวัด 
4. ด)านสันติสุข 
 4.1 แนะนําการดําเนินชีวิตด)วยหลักธรรมเพ่ือห�างไกลยาเสพติด ยัง

ความสันติสุขให)เกิดในบ)านเมืองแก�กลุ�มนักศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
 4.2 จัดบรรยายธรรมเร่ืองสันติธรรม (ธรรมะเพ่ือความสันติสุข) แก�

ครูผู)ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ)านโคกทราย เพ่ือนําไปต�อยอดดําเนินใช)ใน
ชีวิต ลดป.ญหาขัดแย)ง ลดยาเสพติดในครัวเรือน แก)ป.ญหาการลักขโมย 

 4.3 ประสานชุดอาสาสมัครปlองกันภัยหมู�บ)าน เจ)าหน)าที่ตํารวจ มา
ดูแลความปลอดภัยเพ่ือความสันติสุขในวัดเวลามีกิจกรรม ที่มีผู)คนจํานวนมาก 
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5. ด)านศึกษาสงเคราะห; 
 5.1 ชักชวนผู)มีศรัทธาร�วมต้ังกองทุนเพ่ือการศึกษา มีการมอบทุน

เพ่ือการศึกษาทุกปr โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีมารยาทดีและมีจิตสาธารณะ 
 5.2 เป�ดวัดสอนธรรมะแก�นักเรียน เพ่ือนําไปใช)ในชีวิตประจําวันให)

เป�นเด็กเก�ง เด็กดี เด็กมีวัฒนธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 
 5.3 จัดมุมหนังสือไว)ภายในวัดเพ่ือเป�นที่ค)นคว)าหาความรู)แก�นักเรียน

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
 5.4 จัดสร)างพิพิธภัณฑ;ไว)ในวัดเพ่ือเก็บรักษาวัตถุโบราณของวัดให)

ปลอดภัย และเพ่ือเป�นที่ศึกษาเรียนรู)วัฒนธรรมชุมชนแก�ผู)สนใจทั้งหลาย 
 5.5 จัดสร)างสวนสมุนไพรเพ่ืออนุเคราะห;แก�ผู)ต)องการนําไปประกอบ

ตัวยา และเพ่ือศึกษาเรียนรู)ให)กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป 
 5.6 จัดทําแผ�นปlายพุทธสุภาษิตและแผ�นปlายคําคมข)อคิด ติดตามที่

ต�าง ๆ ของวัด เพ่ือให)ผู)ที่มาวัดได)อ�านเป�นการเตือนใจ แล)วนําไปปฏิบัติได) 
6. ด)านสาธารณสงเคราะห; 
 6.1 แบ�งพ้ืนที่ของวัดให)จัดต้ังประปาหมู�บ)านเพ่ือประโยชน;แก�

ประชาชน จะได)สะดวกในเร่ืองของน้ําด่ืมน้ําใช) 
 6.2 ประสานงบประมาณจากองค;การบริหารส�วนจังหวัดพัทลุงทํา

ถนนคอนกรีตเข)าวัด เพ่ือความสะดวกสบายของผู)เดินทางมาวัดในโอกาสต�าง ๆ   
 6.3 ประชาสัมพันธ;รวบรวมสิ่งของเคร่ืองใช)และอาหารแห)ง นําไป

มอบช�วยเหลือผู)ประสบวาตภัย (พายุ) ที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 6.4 ประสานร�วมบริจาคข)าวของเคร่ืองใช)เพ่ือมอบให)กับผู)เข)าร�วม

กิจกรรมสวดมนต;ข)ามปrของแต�ละปr 
 6.5 ออกเย่ียมเยือนให)กําลังใจแก�ผู)สูงอายุในตําบลดอนทราย พร)อม

มอบของยังชีพ 
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 6.6 ช�วยเหลือกลุ�มเงาะป6าซาไกที่อาศัยอยู�บริเวณเทือกเขาบรรทัด 
อําเภอป6าบอน จังหวัดพัทลุง โดยการนําอาหาร ขนมและผลไม) จากการทําบุญ
เดือนสิบไปแจกจ�าย 

7. ด)านกตัญ�ูกตเวทิตาธรรม 
 7.1 จัดพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล)าเจ)าอยู�หัว ใน

หลวงรัชกาลที่ 10 ในการทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป�นพระมหากษัตริย;แห�ง
ประเทศไทยโดยสมบูรณ;แบบ ตามโบราณราชาประเพณี ที่ 4 พฤษภาคม 2562 

 7.2 จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ)าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562  

 7.3 จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล)า
เจ)าอยู�หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 

 7.4 จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ)าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปrหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 

 7.5 จัดงานวันป�ยมาหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562 
 7.6 จัดงานวันคล)ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาหาราชบรมนาถบพิตร (วันพ�อแห�งชาติ) วันที่ 
5 ธันวาคม 2562 

 7.7 คณะสงฆ;จังหวัดพัทลุงร�วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
พัทลุง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต;ถวายพระพรชัยมงคลแด� สมเด็จพระนางเจ)า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปrหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล)าเจ)าอยู�หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ)าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณพระบรมราชินี ณ วัดหัวเตย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 

 7.8 จัดกิจกรรมรดน้ําขอพรผู)สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต; 
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8. ด)านสามัคคีธรรม 
 8.1 จัดประเพณีลากพระแบบโบราณเพ่ือความสมานสามัคคี เป�น

เรือพระไม�มีล)อใช)ไม)ซุงเป�นฐานรับตัวเรือ ต)องใช)กําลังคนไม�น)อยจาก 50 คน 
ลากจึงจะขยับเขย้ือนได) 

 8.2 ร�วมกันปลูกไม)ประดับทางเข)าวัด ระยะทาง 1 กิโลเมตร เพ่ือให)
เกิดความสวยงาม สบายใจ สบายตา เม่ือมาเห็น 

 8.3 ร�วมกันพัฒนาวัดและถนนทางเข)าวัด วัดหัวเตยมีทางเข)าวัน 2 
เส)นทาง เส)นทางที่ 1 ได)ทําการปลูกไม)ประดับไปเป�นที่เรียบร)อยแล)ว เส)นทางที่ 
2 จึงต)องทําการตัดก่ิงไม)ที่ย่ืนมากีดขวางทางจราจรและตัดหญ)าตามไหล�ทาง 
เพ่ือความปลอดภัยและสวยงาม 

 8.4 ร�วมแรงร�วมใจกันปรับพ้ืนวัดถมทราย และทําความสะอาด
บริเวณวัด ในโอกาสต�าง ๆ (เอกสารสรุปผลการดําเนินงานและประมวลภาพ
กิจกรรม หน�วยอบรมประชาชนประจําตําบลดอนทราย พ.ศ. 2562) 

 

 
 

ภาพที ่6  กิจกรรมเพ่ือเด็กและเยาวชนของวัดหัวเตย 
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5. งานวิจัยที่เก่ียวข�อง 
พระมหาสังเวช จนฺทโสภี (2556: 160-163) ศึกษาการจัดการเรียนรู)ด)าน

สุขภาวะของผู)สูงอายุตามแนวพุทธศาสนา พบว�า สุขภาวะของผู)สูงอายุ มี 3 
ลักษณะ คือ สุขภาวะเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด)านร�างกาย สุขภาวะ
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด)านสังคม และสุขภาวะเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางด)านจิตใจ ซ่ึงอธิบายแต�ลักษณะได)ดังนี้ 

1. สุขภาวะเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด)านร�างกาย มีโรคประจําตัว 
โรคความดันโลหิต หน)ามืดวิงเวียนศีรษะ เป�นลม โรคเก่ียวกับกระดูก และโรค
เก่ียวกับสายตา ซ่ึงเกิดจากการเสื่อมสภาพของร�ายกายตามอายุในช�วงชีวิตที่
ผ�านมา การพิจารณาถึงแก�นแท)ของชีวิต ความไม�เที่ยงของชีวิต ไม�ยึดม่ันถือม่ัน 
เป�นแนวทางสุขภาวะตามแนวพุทธศาสนา 

2. สุขภาวะเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด)านสังคม การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมทําให)ผู)สูงอายุมีเวลาว�างจากการเกษียณอายุการทํางาน ขาดการติดต�อ 
ขาดความมีสัมพันธ;กับเพ่ือนฝูงและผู)คนรอบข)าง ไม�มีกิจกรรมทํา จึงทําให)มี
ป.ญหาทางร�างกายและจิตใจ การมีหลักสาราณียธรรม ได)แก� ทําดีต�อกัน พูดแต�
สิ่งดีงาม คิดดี แบ�งป.นผลประโยชน;ด)วยความยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
และคิดในสิ่งที่เหมือนกัน เป�นแนวทางสุขภาวะตามแนวพุทธศาสนา 

3. สุขภาวะเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด)านจิตใจ ผู)สูงอายุกลัวไม�
มีคนดูแล มีอาการข้ีน)อยใจ มีอาการซึมเศร)า และท)อแท) ซ่ึงเกิดจากสุขภาพ
ทางร�างกาย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็ว การเน)น
ให)ผู)สูงอายุรู)จักการเจริญสติป.ฏฐานเป�นการต้ังสติรู)เห็นตามความเป�นจริง ทุก
สิ่งในโลกไม�ใช�ตัวตนของเรา รู)เห็นการเปลี่ยนแปลงตามสภาพและการเวลา 
เป�นแนวทางสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา 
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พระครูสิริรัตนานุวัตร และคณะ (2559: 135-142) ศึกษาแนวคิดและ
กระบวนการเสริมสร)างสุขภาวะองค;รวมตามแนวพุทธจิตวิทยา พบว�า ในคัมภีร;
ทางพระพุทธศาสนามีคําสําคัญว�า “ความไม�มีโรคเป�นลาภอันประเสริฐ” เชื่อ
เร่ืองกรรมหากทําไม�ดี มีความหยาบช)า ประพฤติชั่ว เม่ือกลับมาเกิดใหม�จะมี
โรคมากและอายุสั้น และนอกจากนั้นพระพุทธเจ)าได)ทรงบัญญัติพระวินัยเพ่ือ
สุขภาวะของพระภิกษุไว) 4 ประการ ได)แก� 

1. การดูแลสุขภาวะทางกาย โดยการห)ามภิกษุพรากของเขียว ห)ามทิ้ง
ของเน�าของเสียลงในน้ํา ให)ขยันทําความสะอาดเสนาสนะ จัดของใช)สอยให)มี
สุขลักษณะ ทําอารามให)ร�มร่ืน  

2. การดูแลสุขภาวะทางจิต โดยวิธีการปฏิบัติสมาธิ มีความเมตตา 
ความปรารถนาดี 

3. การดูแลสุขภาวะทางป.ญญา โดยการทํากิจกรรมอบรมทางป.ญญา 
เรียนรู)อริยสัจธรรม เข)าใจกฎไตรลักษณ; 

4. การดูแลสุขภาวะทางสังคม โดยทํากิจกรรมสังคมสงเคราะห;ตามอุดม
คติแห�งการเผยแผ�ธรรมะ เพ่ือประโยชน; เพ่ือความสุขและสงเคราะห;แก�พหูชน 

สมจันทร; ศรีปรัชยานนท; (2560: 85-88) ศึกษาการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติกับการสร)างสุขภาวะชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดลําปาง พบว�า การ
สร)างสุขภาวะตามวิถีพุทธเป�นการสร)างความสุขให)เกิดข้ึนอย�างแท)จริงทั้งทาง
ร�างกาย จิตใจและป.ญญา เพ่ือให)เกิดสุขภาวะที่ย่ังยืน การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติเป�นการสร)างความสุขที่ตอบสนองความต)องการของตนเอง ชุมชน
และสังคม มีส�วนประกอบ 2 อย�าง คือ  

1. คุณค�า (Valuable) ได)แก� การตระหนักถึงผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
ที่จะส�งผลต�อชุมชน ทําให)ชุมชนเกิดตระหนักเห็นถึงคุณค�าในการสร)างความ
สมดุลต�อธรรมชาติและสังคม 
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2. คติ/ความเชื่อ (Thinking/Faithfulness) ได)แก� แนวทางการอนุรักษ;
ผ�านพิธีกรรมทางศาสนาและพิธีกรรมของชุมชน 

คุณค�าและความเชื่อทําให)เกิดแนวทางการปฏิบัติหรือวิถีชีวิตชุมชน 
เป�นรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เรียบง�ายและมีความเข)าใจใช)ชีวิตอยู�กับธรรมชาติ
ได)อย�างสมดุล ซ่ึงแนวทางการอยู�ร�วมกัน ดังนี้ 

1. กติกาสังคม คือ ระเบียบและบรรทัดฐานทางสังคมที่ต)องปฏิบัติร�วมกัน 
2. การมีส�วนร�วม คือ การสร)างความเห็นให)ตรงกัน และขจัดความขัดแย)ง 
3. การอนุรักษ;ชุมชน คือ การใช)พิธีกรรมศาสนาเพ่ือควบคุมดูแลชุมชน 
4. การปลูกจิตสํานึก คือ การสร)างความรู)และความหวงแหนในชุมชน 
ธนิดา ผาติเสนะ และ ฐิติมา โพธ์ิชัย (2562: 51-52) ศึกษาการจัดการ

ความรู)ป.ญญาท)องถ่ินด)านอาหารสู�เศรษฐกิจสร)างสรรค; เพ่ือเสริมสร)างสุขภาวะ
ชุมชน และคุณค�าผู)สูงอายุในสังคมสูงวัย ตําบลมะเกลือใหม� อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา พบว�า พ้ืนที่ตําบลมะเกลือใหม� เป�นชุมชนที่มีศักยภาพ
หลายด)าน มีภูมิป.ญญาท)องถ่ินด)านอาหารพ้ืนบ)าน เช�น หมํ่าหมู หมํ่าเนื้อ ไส)
กรอก ผัดหม่ีโคราชก่ึงสําเร็จรูป เนื้อวัว ขนมหวาน ผักพ้ืนบ)านปลอดสารพิษ มี
กระบวนการจัดการความรู)ภูมิป.ญญาท)องถ่ินด)านอาหารในชุมชนสู�ตลาด
ผู)สูงอายุเชิงสร)างสรรค; 3 ข้ันตอน ได)แก� 

ข้ันตอนที่ 1 การแสวงหาความรู) มีกิจกรรมสนทนากลุ�มที่มีจุดหมายเพ่ือ
แสวงหาหรือสร)างความรู)ใหม�ข้ึนจากภูมิป.ญญาท)องถ่ินด)านอาหาร วิเคราะห;
อาหารในชีวิตประจําวันของชุมชน และองค;ความรู)ด)านอาหารของผู)รู)และผู)
ประกอบอาหาร  

ข้ันตอนที่ 2 การประมวลความรู) ใช)วิธีการปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมของ
คนในชุมชน ร�วมคัดเลือกอาหารเพ่ือสุขภาวะที่ดีแล)วนําอาหารทั้งหมดเข)าสู�
ตลาดชุมชนและตลาดผู)สูงอายุ 
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ข้ันตอนที่ 3 การใช)ความรู) มีการเผยแพร�องค;ความรู)อาหารพ้ืนถ่ินใน
ระดับชุมชน และได)มีการจัดต้ังตลาดผู)สูงอายุ ภายในตลาดมีการจําหน�าย
ผลิตภัณฑ;จากภูมิป.ญญาผู)สูงอายุ เช�น อาหาร เสื้อผ)า สินค)าทางการเกษตร 
รวมถึงสินค)าอ่ืน ๆ อีกจํานวนมาก และยังมีการแสดงดนตรีของผู)สูงอายุ 

ยอดเย่ียม สอนเฉลิม (2552) ศึกษาการประเมินโครงการโรงเรียนส�งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ ตามแนวทางสุขบัญญัติแห�งชาติ โรงเรียนบ)านปากหว)า 
พบว�า ครู นักเรียน และผู)ปกครอง มีความคิดเห็นต�อการดําเนินโครงการ
โรงเรียนส�งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ตามแนวทางสุขบัญญัติแห�งชาติ โรงเรียน
บ)านปากหว)า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากที่สุด ทั้ง 4 ด)าน ดังนี้ 

1. ด)านสภาพแวดล)อม พบว�า หลักการ วัตถุประสงค; เปlาหมายของ
โครงการมีความสอดคล)องเหมาะสมกับนโยบาย วิสัยทัศน; พันธกิจ เปlาประสงค;
ของโรงเรียนและความต)องการของครู นักเรียน ผู)ปกครอง อยู�ในระดับมากที่สุด 

2. ด)านป.จจัยนําเข)า พบว�า บุคลากร อาคารสถานที่ งบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ; มีความพร)อมเหมาะสมและเพียงพอ ต�อการดําเนินโครงการโรงเรียน
ส�งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ตามแนวทางสุขบัญญัติแห�งชาติ โรงเรียนบ)านปากหว)า 
อยู�ในระดับมากที่สุด 

3. ด)านกระบวนการ พบว�า การจัดกิจกรรมส�งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตาม
แนวทางสุขบัญญัติแห�งชาติ 10 กิจกรรม มีความสอดคล)องและเหมาะสม อยู�ใน
ระดับมากที่สุด 

4. ด)านผลผลิต พบว�า ครู นักเรียน และผู)ปกครอง มีพฤติกรรมสุขภาพ
เหมาะสมกับช�วงวัย มีความรู)และเจตคติที่ดีด)านสุขภาพอนามัย มีความพึง
พอใจต�อการดําเนินโครงการโรงเรียนส�งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ตามแนวทาง
สุขบัญญัติแห�งชาติ ผลการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงค;และเปlาหมายของ
โครงการ อยู�ในระดับมากที่สุด 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
1. รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงการวิจัยออกเปน 2 ระยะ คือ  

ระยะที่ 1 ใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการประเมินใน 

4 ดาน คือ ดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ 

และดานผลผลิต ตามรปูแบบซิปป (CIPP Model)  

ระยะที่ 2 ใชการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) โดย

การสัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคล การสังเกตการณโดยตรง การมีสวนรวม

โดยตรง และการประชุมกลุมยอย 

 

2. พื้นที่การวิจัย ประชากร และกลุมตัวอยาง 

2.1 พื้นที่การวิจัย 

พื้นที่การวิจัยครั้งนีป้ระกอบดวยหนวยอบรมประจําตําบล ดังนี ้

คณะสงฆภาค 16 คัดเลือก 1 จังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต มี 2 หนวย 

ไดแก หนวยอบรมประชาชนประจําตําบลฉลอง วัดลัฏฐิวนาราม อําเภอเมือง 

และหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลกระทู วัดกระทู อําเภอกระทู 

คณะสงฆภาค 18 คัดเลือก 1 จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุง ไดแก หนวย

อบรมประชาชนประจําตําบลแพรกหา วัดควนแพรกหา  อําเภอควนขนุน และ



| 56 | 

หนวยอบรมประชาชนประจําตําบลดอนทราย วัดหัวเตย อําเภอปากพะยูน 

2.2 ประชากร 

การวิจัยในครั้งนี้ ทําการศึกษาพระสงฆ บุคลากรสํางานพระพุทธศาสนา

จังหวัด บุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ครู นักเรียน และ

ประชาชนทั่วไปที่เขารวมกิจกรรมและฝกอบรมของหนวยอบรมประชาชน

ประจําตําบล และประชากรที่เก่ียวของกับหนวยอบรมประจําตําบล ตาม

รายชื่อการเซ็นเขารวมกิจกรรมและการฝกอบรม จํานวน 347 รูป/คน แบง

ออกเปนพื้นที่ตาง ๆ ดังนี ้

หนวยอบรมประชาชนประจําตําบลดอนทราย วัดหัวเตย อําเภอปาก

พะยูน จังหวัดพัทลุง มีผูเขารวมกิจกรรมและการฝกอบรม จํานวน 93 รูป/คน 

หนวยอบรมประชาชนประจําตําบลแพรกหา วัดควนแพรกหา  อําเภอ

ควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีผูเขารวมกิจกรรมและการฝกอบรม จํานวน 122 

รูป/คน 

หนวยอบรมประชาชนประจําตําบลฉลอง วัดลัฏฐิวนาราม อําเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต มีผูเขารวมกิจกรรมและการฝกอบรม จํานวน 80 รูป/คน 

หนวยอบรมประชาชนประจําตําบลกระทู วัดกระทู อําเภอกระทู 

จังหวัดภูเก็ต มีผูเขารวมกิจกรรมและการฝกอบรม จํานวน 53 รูป/คน 

2.3 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยใชการเทียบตารางสําเร็จรูปของ

เครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) ในการประมาณคาสัดสวนของ

ประชากร ไดกลุมตัวอยางจํานวน 186 รูป/คน ใชการสุมแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) ประชากรที่เขารวมโครงการและมีความเต็มใจให

ขอมูล ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลที่มีความถูกตองสมบูรณ ครบถวนมากที่สุด  
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3. เครื่องมือการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ 

การสังเกตการณโดยตรง การมีสวนรวมโดยตรง ประชุมกลุมยอย การคนหา

บันทึกจากเอกสารอ่ืน ๆ ไดพัฒนาและออกแบบเครื่องมือ ดังนี ้

3.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ประเมินโครงการเสริมสรางสุข

ภาวะเชิงพุทธของหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) ในภาคใต ใน

ดานตาง ๆ ตามรูปแบบซิปป (CIPP Model) ใชสําหรับสอบถามผูที่มีสวนรวม

ในกิจกรรม และภาคีเครือขายทํางานที่รวมทํากิจกรรม ซึ่งสอบถามในดานบริบท

หรือสภาวะแวดลอม ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต 

แบบสอบถามประกอบดวย สวนสําคัญ 2 สวน คือ  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา และบทบาทหนาที่ในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบ

เลือกตอบ (Checklist) 

สวนที่ 2 ความคิดเห็นของผูที่มีสวนรวมตอกิจกรรมของโครงการเสริม 

สรางสุขภาวะเชิงพุทธของหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) ในภาคใต 

เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการแสดงความคิดเห็นตอกิจกรรมของโครงการ มี

ทั้งหมด 4 ดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ 

และดานผลผลิต มีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) มีเกณฑ

การประเมินใหคะแนน ดังนี้ 

 5  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มากที่สุด 

 4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มาก 

 3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง 

 2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ นอย 

 1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ นอยที่สุด 
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3.2 แบบสัมภาษณ (Interview) ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคล 

(In-depth Interview) ซักถามพูดคุยกันกับคณะกรรมการของหนวยอบรม

ประชาชนประจําตําบล ผูที่เขารวมกิจกรรมและผูที่มีสวนรวม ซึ่งผูวิจัยใชการ

สัมภาษณแบบไมเปนทางการเพื่อใหเกิดความคุนเคยกับผูเขารวมกิจกรรม 

สามารถไดขอมูลเชิงลึกมากที่สุดในการดําเนินกิจกรรรม 

3.3 การสังเกตการณโดยตรง (Direct Observation) ใชการสังเกต

โดยตรงจากการทํากิจกรรม การเขารวมอบรม การแสดงและลีลาทาทาง การ

ปรุงอาหาร การถักไหมพรม การทอผา และการชวยผูปวยติดเตียง เปนตน 

3.4 การมีสวนรวมโดยตรง (Direct Participant) ใชการเขาไปมีสวน

รวมในกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลในภาคใต รวมมือ

พัฒนาองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินและสรางนวัตกรรมสุขภาวะเชิงพุทธ โดย

ใชวัดเปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมและสรางนวัตกรรมใหม ๆ รวมกัน 

จนกลายเปนหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลตนแบบ 

3.4 ประชุมกลุมยอย (Focus Group) เปนการประชุมกลุมยอยรวมกับ

ภาคีเครือขายความรวมมือที่ทํางานรวมกับหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล

ทั้งหนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ไดแก คณะสงฆจังหวัด เจาคณะ 

จังหวัด ประธานหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล สํานักงานพระพทุธศาสนา

จังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล และชุมชน เปนตน เพื่อสรางกลไกการทํางานรวมกันของหนวยงานตาง ๆ 

ใหสามารถผลักดันเปนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายของจังหวัดและคณะสงฆ

จังหวัดในภาคใตตอไป  

3.5 การคนหาบันทึกจากเอกสารอื่น ๆ ใชการจดบันทึกจากเอกสาร

การจดบันทึกเกาในพิพิธภัณฑการเรียนรู หนังสือเกาเก่ียวกับประวัติของวัด

และวัฒนธรรมชาวบาน ขอมูลพื้นฐานของชุมชนและองคการบริหารสวนตําบล  
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใหไดขอมูลตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี ้

4.1 คนควาจากหนังสือ รายงานการวิจัย และเอกสารที่เก่ียวของ เชน 

ประวัติความเปนมาของหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล ขอมูลสุขภาพของ

คนไทย ประเพณีวัฒนธรรมชาวภาคใต ขอมูลพื้นฐานของชุมชน เปนตน 

4.2 เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม โดยการนําสงและรับคืนแบบสอบถาม

ดวยตนเอง จากกลุมตัวอยางที่มีความเกี่ยวของกับหนวยอบรมประชาชน

ประจําตําบล และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตามรูปแบบซิปป (CIPP Model) 

โดยใชวิธีการทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรจากโปรแกรมสําเร็จรูป 

4.3 สัมภาษณผูที่เก่ียวของแบบเจาะลึกรายบุคคล (In-depth Interview) 

ดวยการจดบันทึกและบันทึกเสียงดวยเครื่องบันทึก นําขอมูลที่ไดจากการ

สนทนาพูดคุยจากเครื่องบันทึกเสียงมาถอดเสียงเปนขอความอักษร ใชการโคด

คําพูด (Code Words) ที่สําคัญ ๆ ของผูใหสัมภาษณ เพื่อใหเกิดความสอดคลอง

และความสมบูรณของขอมูลมากขึ้น 

4.4 สังเกตการณโดยตรงจากการมีสวนรวมกิจกรรมและการฝกอบรม 

การกระทําของแตละบุคคล การปรุงอาหาร การชวยเหลือผูปวยติดเตียง การเลน

ดนตรี การมีความสัมพันธระหวางบุคคลในชุมชน ความสัมพันธระหวางบุคคล 

วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต และสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่ทําการศึกษา 

4.5 มีสวนรวมโดยตรงกับการจัดกิจกรรมและการฝกอบรมของหนวย

อบรมประชาชนประจําตําบล พัฒนาองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นและสราง

นวัตกรรมสุขภาวะเชิงพุทธ ดวยการมีวัดเปนศูนยกลางของจิตใจและการทํา

กิจกรรม ดวยการพัฒนาจิตใจ และปญญา จนเกิดความเขมแข็งสรางแนวคิด

สรางสรรคและนวัตกรรมใหม ๆ ดวยรางกายที่แข็งแรง 
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4.6 ประชุมกลุมยอยรวมกับภาคีเครือขาย สรางกลไกและความรวมมือ

การทํางานของหนวยงานตาง ๆ รวมกัน  

 

5. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงออกตามวิธีการ

เก็บขอมูล ดังนี้ 

5.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

วิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรจาก

โปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือประเมินและติดตามโครงการ 4 ดาน คือ ดานบริบท

หรอืสภาวะแวดลอม ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ใช

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชสถิติความถ่ี (Frequency) รอยละ 

(Percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) มัธยฐาน (Median) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

วิเคราะหขอมูล โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จาก

แบบสัมภาษณ แบบรายงานสรุปโครงการจัดกิจกรรมและการฝกอบรมของ

หนวยอบรมประชาชนประจําตําบล การสังเกตการณโดยตรง การมีสวนรวม

โดยตรง และการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย เพื่อถอดบทเรียนรูปแบบการ

เสริมสรางสุขภาวะเชิงพุทธของหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลในภาคใต 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 
1. การประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลโครงการในคร้ังนี้ได�นําเสนอข�อมูลออกเป�น 2 ส!วน คือ 
ข�อมูลทั่วไปของผู�ตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นของผู�มีส!วนร!วมต!อ
กิจกรรมของโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังต!อไปนี้ 

1.1 ข�อมูลทั่วไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
ข�อมูลทั่วไปของผู�ตอบแบบสอบถามที่เก่ียวกับ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา และบทบาทหน�าที่ในกิจกรรมคร้ังนี้ พบว!าได�ข�อมูลดังนี้ 
อายุ ผู�ตอบแบบสอบถามส!วนใหญ!มีอายุเฉลี่ยมากที่สุด คือ 10-20 ป9 

จํานวน 59 รูป/คน คิดเป�นร�อยละ 31.72 รองลงมาคือ 51-60 ป9 จํานวน 40 รูป/
คน และน�อยที่สุด คือ 21-30 ป9 จํานวน 6 รูป/คน คิดเป�นร�อยละ 3.23 

สถานภาพ ผู�ตอบแบบสอบถามส!วนใหญ!เป�นฆราวาส (หญิง) จํานวน 144 
คน คิดเป�นร�อยละ 61.29 เป�นฆราวาส (ชาย) จํานวน 56 คน คิดเป�นร�อยละ 
30.11 และเป�นพระสงฆE จํานวน 16 รูป คิดเป�นร�อยละ 8.60 

ระดับการศึกษา ผู�ตอบแบบสอบถามส!วนใหญ!มีระกับการศึกษามากที่สุด 
คือ ประถมศึกษา จํานวน 61 รูป/คน คิดเป�นร�อยละ 32.80 รองลงมาคือ 
มัธยมศึกษา จํานวน 47 รูป/คน คิดเป�นร�อยละ 25.27 และน�อยที่สุดคือ 
อาชีวศึกษา/อนุปริญญา จํานวน 12 รูป/คน คิดเป�นร�อยละ 6.45 
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บทบาทหน�าที่ในกิจกรรมคร้ังนี้ ผู�ตอบแบบสอบถามส!วนใหญ!เป�นผู�เข�า 
ร!วม จํานวน 136 รูป/คน คิดเป�นร�อยละ 73.12 เป�นภาคีเครือข!าย จํานวน 28 
รูป/คน คิดเป�นร�อยละ 15.05 และเป�นผู�จัดกิจกรรม 22 รูปคน คิดเป�นร�อยละ 
11.83 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ข�อมูลทั่วไปเก่ียวกับจํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถาม 

 

ข�อมูลทั่วไป จํานวน ร�อยละ 
อายุ 

10 – 20 ป9 
21 – 30 ป9 
31 – 40 ป9 
41 – 50 ป9 
51 – 60 ป9 
61 ป9ข้ึนไป 

รวม 

 
59 
6 
18 
38 
40 
25 
186 

 
31.72 
3.23 
9.68 
20.43 
21.51 
13.44 
100.00 

สถานภาพ 
พระสงฆE 
ฆราวาส (ชาย) 
ฆราวาส (หญิง) 

รวม 

 
16 
56 
144 
186 

 
8.60 
30.11 
61.29 
100.00 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 

 
61 
47 
12 

 
32.80 
25.27 
6.45 
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ตารางที่ 1 ข�อมูลทั่วไปเก่ียวกับจํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถาม (ต!อ) 
 

ข�อมูลทั่วไป จํานวน ร�อยละ 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท  

รวม 

42 
24 
186 

22.58 
12.90 
100.00 

บทบาทหน�าที่ในกิจกรรมคร้ังน้ี 
ผู�จัดกิจกรรม 
ภาคีเครือข!าย 
ผู�เข�าร!วม 

รวม 

 
22 
28 
136 
186 

 
11.83 
15.05 
73.12 
100.00 

 
1.2 ความคิดเห็นของผู�มีส4วนร4วมต4อกิจกรรมของโครงการฯ 
นําเสนอตามประเด็นการประเมิน ตามรูปแบบซิปปJ (CIPP Model) คือ 

ด�านบริบทหรือสภาวะแวดล�อม ด�านปSจจัยนําเข�า ด�านกระบวนการ และด�าน
ผลผลิต โดยมีรายละเอียดของผลการประเมินในแต!ละด�าน ดังนี้ 

ผู�ที่มีส!วนร!วมต!อกิจกรรมของโครงการฯ โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู!ใน
ระดับมาก ( Χ  = 4.18, S.D. = .071) และเม่ือพิจารณาความคิดเห็นในแต!ละด�าน 
พบว!า ด�านผลผลิต มีความคิดเห็นอยู!ในระดับมาก ( Χ  = 4.24, S.D. = .040) 
รองลงมาคือ ด�านบริบทหรือสภาวะแวดล�อม ( Χ  = 4.21, S.D. = .084) และน�อย
ที่สุดคือ ด�านกระบวนการ ( Χ  = 4.13, S.D. = .059) ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของผู�ที่มีส!วนร!วมต!อกิจกรรมของโครงการฯ ภาพรวม 
 

รายการ 
Χ  S.D. การแปลผล 

1. ด�านบริบทหรือสภาวะแวดล�อม 4.21 .084 มาก 
2. ด�านปSจจัยนําเข�า 4.17 .099 มาก 
3. ด�านกระบวนการ 4.13 .059 มาก 
4. ด�านผลผลิต 4.24 .040 มาก 

รวม 4.18 .071 มาก 
 

(1) ด�านบริบทหรือสภาวะแวดล�อม 
ผู�ที่มีส!วนร!วมต!อกิจกรรมของโครงการฯ ด�านบริบทหรือสภาวะแวดล�อม 

มีความคิดเห็นอยู!ในระดับมาก ( Χ  = 4.21, S.D. = .084) และเม่ือพิจารณา
ความคิดเห็นในแต!ละรายการ พบว!า ในสังคมปSจจุบัน การจะสร�างกิจกรรมการ
พัฒนาอย!างย่ังยืนควรมีสถาบันศาสนาร!วมมือด�วย มีความคิดเห็นอยู!ในระดับ
มาก ( Χ  = 4.34, S.D. = .697) รองลงมาคือ คณะสงฆEมีความพร�อมที่จะทํา
กิจกรรมการพัฒนาในชุมชน ( Χ  = 4.26, S.D. = .680) และน�อยที่สุดคือ 
ชุมชนมีปSญหาที่ต�องการความร!วมมือในรูปแบบของเครือข!ายในการแก�ไข
ปSญหา ( Χ  = 3.96, S.D. = .881) ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผู�ที่มีส!วนร!วมต!อกิจกรรมของโครงการฯ ด�านบริบท 
 

รายการ 
Χ  S.D. 

การ
แปลผล 

1. คณะสงฆEในชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน 4.24 .721 มาก 
2. คณะสงฆEมีความพร�อมที่จะทาํกิจกรรมการ

พัฒนาในชุมชน 
4.26 680

  
มาก 

3. ชุมชนมีปSญหาที่ต�องการความร!วมมือใน
รูปแบบของเครือข!ายในการแก�ไขปSญหา 

3.96 .881 มาก 

4. องคEความรู�หรือหลักการพระพุทธศาสนามี
ความสําคัญต!อการพัฒนาชุมชนในปSจจุบนั 

4.25 .686 มาก 

5. ในสังคมปSจจุบนั การจะสร�างกิจกรรมการพัฒนา 
อย!างย่ังยืนควรมีสถาบนัศาสนาร!วมมือด�วย 

4.34 .697 มาก 

รวม 4.21 .084 มาก 
 
(2) ด�านปSจจัยนําเข�า 
ผู�ที่มีส!วนร!วมต!อกิจกรรมของโครงการฯ ด�านปSจจัยนําเข�า มีความคิดเห็น

อยู!ในระดับมาก ( Χ  = 4.17, S.D. = .099) และเม่ือพิจารณาความคิดเห็นในแต!ละ 
รายการ พบว!า การทํากิจกรรมพัฒนาชุมชน พระสงฆEที่ทํางานเป�นเครือข!ายสามารถ
เข�าถึงสภาพปSญหาของชุมชนได�ดี มีความคิดเห็นอยู!ในระดับมาก ( Χ  = 4.29, 
S.D. = .637) รองลงมาคือ คณะสงฆEที่ทํากิจกรรมการพัฒนาชุมชนช!วยส!งเสริม
ศรัทธาและแก�ไขปSญหาชุมชนให�ดีข้ึน ( Χ  = 4.22, S.D. = .711) และการดําเนิน
กิจกรรมอย!างต!อเนื่อง ช!วยส!งเสริมให�งานพัฒนาของคณะสงฆEมีแนวโน�มที่
ย่ังยืนย่ิงข้ึน ( Χ  = 4.22, S.D. = .674) และน�อยที่สุดคือ คณะสงฆEที่ทํา
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กิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนมีเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณEในการทํางานเพียงพอ
( Χ  = 3.94, S.D. = .889) ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของผู�ทีมี่ส!วนร!วมต!อกิจกรรมของโครงการฯ  
 ด�านปSจจัยนาํเข�า 
 

รายการ 
Χ  S.D. 

การ
แปลผล 

1. การทํากิจกรรมพัฒนาชุมชน พระสงฆEที่ทาํงาน
เป�นเครือข!ายสามารถเข�าถึงสภาพปSญหาของ
ชุมชนได�ด ี

4.29 .637 มาก 

2. การมีงบประมาณสนับสนุนให�หน!วยอบรม
ประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) หรือพระสงฆE
ทํากิจกรรมการพัฒนา ช!วยสร�างการมีส!วนร!วม
ในเครือข!ายพัฒนาภายในชุมชนย่ิงข้ึน 

4.16 .768 มาก 

3. คณะสงฆEที่ทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนมี
เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณEในการทํางาน
เพียงพอ 

3.94 .889 มาก 

4. คณะสงฆEที่ทาํกิจกรรมการพัฒนาชุมชนช!วย
ส!งเสริมศรัทธาและแก�ไขปSญหาชมุชนให�ดีข้ึน 

4.22 .711 มาก 

5. การดําเนินกิจกรรมอย!างต!อเนือ่ง ช!วยส!งเสริม
ให�งานพัฒนาของคณะสงฆEมีแนวโน�มที่ยั่งยืน
ย่ิงข้ึน 

4.22 .674 มาก 

รวม 4.17 .099 มาก 
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(3) ด�านกระบวนการ 
ผู�ที่มีส!วนร!วมต!อกิจกรรมของโครงการฯ ด�านบริบทหรือภาวะแวดล�อม

มีความคิดเห็นภาพรวมอยู!ในระดับมาก ( Χ  = 4.13, S.D. = .059) และเม่ือ
พิจารณาความคิดเห็นในแต!ละรายการ พบว!า การสนับสนุนจากเจ�าคณะปกครอง 
เป�นปSจจัยสําคัญที่ทําให�กิจกรรมการพัฒนาโดยพระสงฆEประสบความสําเร็จ มี
ความคิดเห็นอยู!ในระดับมาก ( Χ  = 4.27, S.D. = .739) รองลงมาคือ พระสงฆE
ที่มีความเข�าใจองคEความรู�การพัฒนาช!วยให�เข�าใจกิจกรรมพัฒนาชุมชนมากข้ึน 
( Χ  = 4.23, S.D. = .678) และน�อยที่สุดคือ คณะทํางานมีการประชาสัมพันธE
โครงการเพียงใด ( Χ  = 3.87, S.D. = .781) ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผู�ทีมี่ส!วนร!วมต!อกิจกรรมของโครงการฯ  
 ด�านกระบวนการ 
 

รายการ 
Χ  S.D. 

การ
แปลผล 

1. คณะทาํงานมีการประชาสัมพันธEโครงการ
เพียงใด 

3.87 .781 มาก 

2. การมีส!วนร!วมของหน!วยราชการหรือภาค
ประชาสังคม มีส!วนต!อการสนบัสนุนกิจกรรม
การพัฒนาของคณะสงฆE 

4.16 .787 มาก 

3. พระสงฆEรุ!นใหม!ช!วยให�การทาํกิจกรรมการ
พัฒนาเข�าถึงประชาชนเพียงใด 

4.07 .851 มาก 

4. พระสงฆEที่มีความเข�าใจองคEความรู�การพัฒนา
ช!วยให�เข�าใจกิจกรรมพัฒนาชุมชนมากข้ึน 

4.23 .678 มาก 



| 68 | 

ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผู�ทีมี่ส!วนร!วมต!อกิจกรรมของโครงการฯ  
 ด�านกระบวนการ (ต!อ) 

 

รายการ 
Χ  S.D. 

การ
แปลผล 

5. การสนับสนนุจากเจ�าคณะปกครอง เป�นปSจจัย
สําคัญทีท่ําให�กิจกรรมการพัฒนาโดยพระสงฆE
ประสบความสาํเร็จ 

4.27 .739 มาก 

6. การเปZดโอกาสให�ผู�นาํชุมชนเข�ามามีส!วนในการ
วางแผนกําหนดกิจกรรมเป�นปSจจัยสําคัญที่ทาํ
ให�กิจกรรมการพัฒนาโดยพระสงฆEประสบ
ความสําเร็จ 

4.16 .803 มาก 

รวม 4.13 .059 มาก 
 
(4) ด�านผลผลิต 
ผู�ที่มีส!วนร!วมต!อกิจกรรมของโครงการฯ ด�านบริบทหรือภาวะแวดล�อม มี

ความคิดเห็นภาพรวมอยู!ในระดับมาก ( Χ  = 4.24, S.D. = .040) และเม่ือพิจารณา
ความคิดเห็นในแต!ละรายการ พบว!า หน!วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) 
สามารถสร�างประยุกตEหลักธรรมทางพุทธศาสนาสู!การปฏิบัติเพ่ือประชาชนได� 
มีความคิดเห็นอยู!ในระดับมาก ( Χ  = 4.35, S.D. = .675) รองลงมาคือ หน!วย
อบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) สามารถเป�นศูนยEกลางประสานความร!วมมือ
ในการทํางานระหว!างคณะสงฆEและเครือข!ายในชุมชน ( Χ  = 4.24, S.D. = 
.664) และน�อยที่สุดคือ การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาของพระสงฆEมีส!วนต!อ
การแก�ไขปSญหาภายในชุมชน ( Χ  = 4.17, S.D. = .744) ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ความคิดเห็นของผู�ทีมี่ส!วนร!วมต!อกิจกรรมของโครงการฯ  
 ด�านผลผลิต 
 

รายการ 
Χ  S.D. 

การ
แปลผล 

1. การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาของพระสงฆEมี
ส!วนต!อการแก�ไขปSญหาภายในชมุชน 

4.17 .744 มาก 

2. การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาของพระสงฆE
กระตุ�นการมีส!วนร!วมต!อการพัฒนาเครือข!าย
การทํางานภายในชุมชน 

4.19 .732 มาก 

3. หน!วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) 
สามารถเป�นศูนยEกลางประสานความร!วมมือใน
การทํางานระหว!างคณะสงฆEและเครือข!ายใน
ชุมชน 

4.24 .664 มาก 

4. หน!วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) 
สามารถสร�างประยุกตEหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาสู!การปฏิบติัเพ่ือประชาชนได� 

4.35 .675 มาก 

รวม 4.24 .040 มาก 
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2. ถอดบทเรียนการพัฒนาองค=ความรู�และสร�างนวัตกรรมสุขภาวะเชิงพุทธ 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผู�วิจัยได�ทําการถอดบทเรียนการพัฒนาองคEความรู�

และสร�างนวัตกรรมสุขภาวะเชิงพุทธจากหน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลใน
ภาคใต� มีพื้นที่การถอดบทเรียนจากการวิจัยคร้ังนี้จํานวน 4 แห!ง และประกอบไป
ด�วยโครงการต!าง ๆ ดังนี้ 

2.1 โครงการธรรมะรักษาใจ เย่ียมคนไข� ให�กําลังใจคนป@วย 
หน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลฉลอง วัดลัฏฐิวนาราม อําเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต ได�เล็งเห็นความสําคัญของพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา คอยให�ความช!วยเหลือเก้ือกูลพระภิกษุและสามเณร แต!ด�วย
ความชราและการเจ็บป^วยไข�ไม!สามารถเคลื่อนไหวได�เหมือนคนปกติ ไม!สามารถ
ไปวัดฟSงธรรมะจากพระสงฆEได�เหมือนเคย เป�นผู�ป^วยติดเตียง เป�นคนแก!ติดบ�าน 
ขาดการติดต!อกับคนในชุมชนและกิจกรรมที่เก่ียวกับงานพระศาสนา ดังนั้นจึง
ทําให�หน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลฉลอง โดยการริเร่ิมของพระครูลัฏฐิธรรมรัต 
เจ�าอาวาสวัดลัฏฐิวนาราม ได�จัดโครงการธรรมะรักษาใจ เย่ียมคนไข� ให�กําลังใจ
คนป^วย โดยมีพระครูสมุหEสมพร ญาณวุฑโฒ เป�นผู�ติดต!อประสานงานและ
ดําเนินการโครงการ มีการร!วมมือการทํางานกับหน!วยงานต!าง ๆ เช!น สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต เป�นต�น 

 

   

 ภาพที่ 7  การเตรียมพร�อมของคณะสงฆEร!วมกับหน!วยงานต!าง ๆ 
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การดําเนินโครงการนี้มีจุดมุ!งหมายเพ่ือให�กําลังใจคนป^วยหรือคนไข� โดย
ใช�หลักธรรมขององคEพระสัมมาสัมพุทธเจ�าเข�าไปช!วยปลอบประโลมจิตใจที่ห!อ
เห่ียวให�มีความชุ!มชื่นจากการได�ฟSงธรรมะและได�สนทนาธรรมกับพระสงฆE การเข�า 
ไปช!วยเหลือสิ่งของอุปโภคบริโภคเล็ก ๆ น�อย ๆ ที่จําเป�นต�องใช�ในชีวิตประจําวัน 
เช!น ข�าวสาร อาหารแห�ง สบู! ยาสีฟSน และผ�าอ�อมสําหรับคนแก!และผู�ป^วยติด
เตียง การให�กําลังใจจากบุคลากรของรัฐจากส!วนงานต!าง ๆ ที่ทํางานเป�นภาคี
เครือข!ายร!วมกัน การดําเนินโครงการใช�วิธีการสร�างภาคีเครือข!ายและทํางาน
ร!วมกัน เน�นการสร�างกําลังใจหรือให�เกิดสุขภาวะทางจิตใจ ให�คนป^วยหรือคนไข�
มีกําลังใจสู�ต!อไป ซ่ึงทางหน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลฉลองได�ทําเป�น
ประจําทุกเดือน และการติดตามผลจากการดําเนินโครงการแบบมีส!วนร!วม 
ผู�วิจัยได�เข�าไปมีส!วนร!วมและสังเกตการณEร!วมกับภาคีเครือข!ายที่ทํางานร!วมกัน 
รวมทั้งหมด 3 คร้ัง โดยลงพ้ืนที่ให�กําลังใจผู�ป^วยติดเตียง และคนแก!ติดบ�าน ซ่ึง
ได�ข�อมูลจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ประกอบไปด�วย 

1. วันที่ 17 มกราคม 2563 ลงพ้ืนที่ตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต จํานวน 5 ราย 

2. วันที่ 13 กุมภาพันธE 2563 ลงพ้ืนที่ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต จํานวน 7 ราย 

3. วันที่ 24 กุมภาพันธE 2563 ลงพ้ืนที่ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต จํานวน 3 ราย 

จากการทํากิจกรรมและลงพ้ืนที่แบบมีส!วนร!วมกับภาคีเครือข!าย ทําให�
เห็นภาพการทํางานและการช!วยเหลือประชาชนของพระสงฆEในพ้ืนที่โดยการ
ขับเคลื่อนผ!านหน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลอยู!เนือง ๆ พระสงฆEมีการ
ช!วยเหลือประชาชนผู�ประสบภัย ผู�ยากไร� และผู�ป^วยติดเตียง ด�วยปSจจัยและ
สิ่งของจําเป�น 
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(1) องค=ความรู� 
การทํากิจกรรมช!วยเหลือประชาชนของหน!วยอบรมประชาชนประจํา

ตําบลฉลอง ได�ทําตามพันธกิจและแนวทางของหน!วยอบรมประชาชนประจํา
ตําบล เป�นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว!าด�วยการต้ังหน!วยอบรมประชาชน
ประจําตําบล ซ่ึงทางตําบลฉลองได�มุ!งเน�นเก่ียวกับด�านสาธารณสงเคราะหE ช!วยเหลือ
เก้ือกูลสังคม เป�นส!วนหนึ่งของการดูแลสังคม มีบทบาททําให�เกิดความร!วมมือ
กับหน!วยงานและองคEกรต!าง ๆ การดําเนินโครงการตระหนักถึงความสําคัญของ
ปSจจัยภายนอกและปSจจัยภายในที่ส!งผลกระทบต!อการทํางาน โดยใช�การ
วิเคราะหE SWOT (SWOT Analysis) จากปSจจัยภายนอกซ่ึงเป�นปSจจัยที่ส!งผล
กระทบต!อการดําเนินงานมากกว!าปSจจัยภายใน นั่นก็คือ อุปสรรค (Threats) 
และ โอกาส (Opportunities) หลังจากนั้นค!อยวิเคราะหEจุดอ!อน (Weaknesses)  
และจุดแข็ง (Strengths) ซ่ึงพอจะสรุปได�ดังนี้ 

1. อุปสรรค (Threats) การพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารทําให�เกิด
ความห!างเหินระหว!างวัด บ�าน โรงเรียนและหน!วยงานราชการ ผู�สูงอายุ ผู�ป^วยติด
เตียง คนแก!ติดบ�าน ถูกปล!อยปะละเลยไม!มีคนให�ความสําคัญ ไม!สามารถเดินทาง
มาทําบุญที่วัดได� 

2. โอกาส (Opportunities) พระสงฆEมีโอกาสทํางานเชิงรุก เข�าไปช!วย 
เหลือประชาชนในเชิงพ้ืนที่ นําธรรมะและความช!วยเหลือเข�าไปเทศนาถึงหน�า
บ�านโดยไม!ต�องมานิมนตEจากวัด 

3. จุดอ!อน (Weaknesses) ไม!มีหน!วยงานของรัฐและองคEกรต!าง ๆ สนับ 
สนุนการทํางานเผยแผ!ธรรมะของพระสงฆE ขาดข�อมูลพ้ืนฐานและการจัดเก็บ
ข�อมูลเชิงพ้ืนที่ 

4. จุดแข็ง (Strengths) ธรรมะเป�นหลักความจริง นําไปปฏิบัติได�จริง จับ
ต�องได� มีพระสงฆEเป�นเนื้อนาบุญของโลกช!วยเผยแผ!ธรรมะและเก้ือกูลสัตวEโลก 
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ภาพที่ 8 ช!วยเหลือผู�ป^วยติดเตียงเชิงพ้ืนที่ 
 
หน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลฉลอง ทํางานด�านสาธารณสงเคราะหE 

ผ!านโครงการธรรมะรักษาใจ เย่ียมคนไข� ให�กําลังใจคนป^วย ซ่ึงพอสรุปเป�นองคE
ความรู�จากโครงการได�ดังนี้ 

1. การทํางานเชิงพ้ืนที่ 
การทํางานสาธารณสงเคราะหEต�องอาศัยกลไกลการทํางานเชิงพ้ืนที่ ต�อง

อาศัยกระบวนทัศนEของสังคมและแนวทางการทํางานร!วมกับชุมชุน ซ่ึงมีลักษณะ 
คือ 1) การมีความสัมพันธEและการติดต!อสื่อสารระหว!างกันสมํ่าเสมอ 2) การช!วย 
เหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันของคนในชุมชน 3) การทํางานร!วมกันและนําไปสู!
กระบวนการเรียนรู�ร!วมกัน 4) การวางแผนการทํางานร!วมกัน 5) การลงมือปฏิบัติ
ตามแผนงาน 6) การติดตามและประเมินผลเพ่ือวัดความสําเร็จของโครงการ 

...“การทํางานเชิงพ้ืนที่ของหน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลฉลองต�อง
มีความใกล�ชิดกับชุมชน มีความเข�าใจสภาวะและสิ่งแวดล�อม ความต�องการ การ
เป�นอยู!ของผู�คน การเจ็บป^วยไข� ซ่ึงต�องอาศัยความคุ�นเคยและความใกล�ชิดโดย
ส!วนตัวของพระสงฆE เพ่ือสร�างความม่ันใจ ความเชื่อใจ ทําให�ได�ข�อมูลที่ถูกต�อง
และความต�องการช!วยเหลือที่แท�จริง”... (สัมภาษณE พระสมุหEสมพร ญาณวุฑโฒ) 
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2. สุขภาวะผู�ป^วย 
กลุ!มเปsาหมายของการช!วยเหลือคือผู�ป^วยติดเตียง คนแก!ติดบ�าน ซ่ึงได�

ข�อมูลจากการทํางานร!วมกันกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต มีการนํา 
เสนอข�อมูลสุขภาวะของผู�ป^วยติดเตียงและคนแก!ติดบ�าน ที่น!าสนใจและควรลง
พ้ืนที่ไปช!วยเหลือ คอยให�กําลังใจ ดูแลการเป�นอยู!และดูแลสุขภาพของกลุ!มคน
เหล!านี้อยู!เนือง ๆ ซ่ึงสุขภาวะของกลุ!มเปsาหมายส!วนใหญ!จะมีสภาพช!วยเหลือ
ตัวเองไม!ได� ผู�ป^วยบางคนหรือคนแก!บางคน มีคนในครอบครัวคอยให�ความช!วย 
เหลือเก่ียวกับสิ่งอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน แต!บางคร้ังก็ขาดแคลนสิ่งของที่จําเป�น
และค!ารักษาพยาบาล และบางคร้ังผู�ดูแลจําเป�นต�องทํางานเพ่ือหารายได�เลี้ยง
ครอบครัวทําให�บางคร้ังผู�ป^วยและคนแก!ต�องอยู!ตามลําพัง จนเกิดความเหงาและ
ตามมาด�วยการเป�นโรคซึมเศร�า 

 

 
 

ภาพที่ 9  การใช�ธรรมรักษาใจให�กําลังใจผู�ป^วยถึงบ�าน 
 

3. กิจของสงฆE 
การทํางานเชิงรุกโดยการเข�าไปช!วยเหลือประชาชนถึงในบ�านเป�นเร่ือง

แปลกใหม!ในสังคมปSจจุบัน ซ่ึงเกิดจากการเชื่อของพุทธศาสนิกชนที่เชื่อว!า
พระสงฆEต�องเป�นผู�ที่สํารวมต�องต้ังหม่ันฝSกใฝ^กับการปฏิบัติธรรมด�วยการนั่ง
สมาธิและทํากัมมัฏฐาน อดีตที่ผ!านมาพระสงฆEเป�นส!วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม
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เป�นผู�นําของชาวบ�าน เป�นแกนนําเพ่ือพัฒนาชุมชนเพ่ือให�มีความอยู!ดีกินดี เช!น 
เป�นผู�นําขุดบ!อน้ํา ขุดสระน้ํา เพ่ือไว�อุปโภคและบริโภค โดยระดมทั้งแรงกายและ
กําลังทรัพยEเพ่ือช!วยเหลือ พระภิกษุ สามเณร และชาวบ�านช!วยกันลงแรงเพ่ือให�
บ!อน้ําหรือสระน้ํานั้นเพ่ือไว�ใช�ในชุมชน นั่นก็คือการช!วยเหลือชาวบ�านแบบมีส!วน 
รวม หรือแม�กระทั่งสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ�าได�ตรัสไว�ว!า “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ 
พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ 
แปลว!า เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพ่ือประโยชนEและความสุขแก!คนหมู!มาก เพ่ือ
อนุเคราะหEโลก เพ่ือประโยชนEเก้ือกูลและความสุขแก!ทวยเทพและมนุษยE
ทั้งหลาย” และในคํากลอนแบบไทยก็ได�มีการกล!าวถึงการทํางานของพระสงฆEกับ
ชาวบ�านไว�ว!า “วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ�านช!วย บ�านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย 
บ�านและวัดผลัดกันช!วยก็อวยชัย ถ�าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทาง” มีกลอนกล!าว 
ถึงการทํางานร!วมกันแล�วประสบความสําเร็จไว�ว!า “วัดจะดีมีหลักฐานสมภารจัด 
พระในวัดร!วมด�วยช!วยเป�นสอง ทั้งญาติโยมร!วมกันเป�นฐานรอง แล�วทั้งสองบ�าน
กับวัดก็พัฒนา” สิ่งเหล!านี้เป�นการเสริมแรงซ่ึงกันและกันเป�นสิ่งที่ขาดกันเสีย
ไม!ได� (สัมภาษณE พระครูเมตตาภิรม เจ�าคณะจังหวัดภูเก็ต) 

4. ภาคีเครือข!ายและการสนับสนุน 
การทํางานในช!วงที่ผ!านมาหน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลฉลองได�

ทํางานช!วยเหลือประชาชนด�านสาธารณสงเคราะหE โดยใช�พระสงฆEในพ้ืนที่เข�า
ไปช!วยเหลือเป�นระยะ ๆ ไม!มีหน!วยงานอ่ืน ๆ เข�ามาช!วยเหลือ ใช�ต�นทุนทางสังคม 
ที่พระสงฆEมี จากการรับบริจาคตามแรงกําลังศรัทธาที่พอหาได� หากมีสิ่งของ
เพียงพอก็ลงพ้ืนที่เข�าไปช!วยเหลือ แต!ถ�าหากไม!มีสิ่งของก็ต�องชะลอการลง
พ้ืนที่  ...“การเกิดข้ึนของโครงการธรรมะรักษาใจ เย่ียมคนไข� ให�กําลังใจคน
ป^วย เป�นการทําให�เกิดความร!วมมือจากหลายหน!วยงาน มีภาคีเครือข!ายความ
ร!วมมือเกิดข้ึนและมีงบประมาณพร�อมสิ่งของต!าง ๆ สนับสนุนการทํางาน การ
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ทํางานลงพ้ืนที่ให�กําลังใจผู�ป^วย แจกสิ่งของอุปโภคบริโภค รับฟSงปSญหาและความ 
ในใจของกลุ!มเปsาหมาย ทําให�การทํางานของพระสงฆEในพ้ืนที่ทํางานได�ง!ายข้ึน
มีภาคีเครือข!ายช!วยให�ข�อมูล มีข�อมูลสนับสนุนซ่ึงกันและกัน การทํางานด�านสา
ธารณสงเคราะหEจึงมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน”... (สัมภาษณE นางพิมพEวรัชญE 
รอดจิตตE ผู�อํานวยการสํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต) 

 

 
 

ภาพที่ 10  การทํางานเชงิพ้ืนทีข่องภาคีเครือข!ายความร!วมมือ 
   
(2) การสร�างนวัตกรรมสุขภาวะเชิงพุทธ 
การช!วยเหลือผู�ป^วยติดเตียง และคนแก!ติดบ�าน เป�นงานด�านสาธารณ

สงเคราะหEของพระสงฆEในพ้ืนที่ที่จะต�องทําอยู!แล�ว และกลุ!มคนเหล!านี้ก็มี
หน!วยงานภาครัฐให�การช!วยเหลือ เช!น โรงพยาบาลส!งเสริมสุขภาพประจํา
ตําบล สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยE สํานักงานพัฒนา
ชุมชน เป�นต�น หน!วยงานเหล!านี้มีผู�เชี่ยวชาญเก่ียวกับสุขภาพจิตและทางด�าน
กายภาพคอยลงพ้ืนที่ช!วยเหลืออยู!บ!อยคร้ัง ตามพันธกิจและหน�าที่ที่หน!วยงาน
มอบหมายให�รับผิดชอบ แล�วรายงานผลที่ปรากฏแต!ละคร้ังกลับไปสู!หน!วยงาน 

พระสงฆEเป�นเนื้อนาบุญของโลก เป�นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวพุทธ 
หากมีปSญหาจิตใจชาวพุทธส!วนใหญ!จะนึกถึงวัดและพระสงฆE เพราะการได�ฟSง
ธรรมะทําให�จิตใจสงบลง เรียกสติกลับมาทําให�เกิดปSญญา ไม!ตัดสินใจฉับพัน ไม!
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คิดทิ้งปSญหาไว�ข�างหลังแล�วเอาตัวรอดเพียงคนเดียว ไม!คิดสั้น เป�นต�น สิ่งเหล!านี้
ล�วนเกิดจากธรรมะของพระพุทธเจ�าที่พระสงฆEทั้งหลายได�นํามาช!วยประชาชน 
การดําเนินโครงการคร้ังนี้หน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลฉลอง ได�ทํางาน
ด�านสาธารณสงเคราะหEตามพันธกิจ โดยสร�างนวัตกรรมสุขภาวะเชิงพุทธ นํา
หลักธรรมะที่ชาวบ�านสัมผัสได�และเข�าใจง!าย พูดคุยหรือสนทนาธรรมกับผู�ป^วย
และคนแก!ติดบ�าน เน�นความเข�าใจง!าย นําไปปฏิบัติได� เม่ือทําได�ก็จะทําให�จิตใจ
เข�มแข็งและสุขภาวะที่ดีตามมา ซ่ึงแบ!งออกเป�นประเด็นต!าง ๆ ดังนี้ 

1. อย!าเสียเวลาระลึกความหลัง การครุ!นคิดทบทวนความหลังทั้งเร่ืองที่ดี
และเร่ืองที่ไม!ดีล�วนเป�นเร่ืองที่ผ!านมาแล�วในชีวิต และเหตุการณEเหล!านั้นก็ได�
ผ!านพ�นไปแล�ว การระลึกนึกถึงเร่ืองเก!า ๆ จะทําให�จิตใจตกอยู!กับความทุกขE 
ทุกขEเพราะไม!อาจกลับไปแก�ไขสิ่งที่ผิดพลาดได�อีกแล�ว ทุกขEเพราะไม!สามารถ
กลับไปลิ้มรสความสุขที่เคยประสบความสําเร็จ ดังนั้น หากอยู!กับปSจจุบัน และทํา
ปSจจุบันที่ตนกําลังเป�นอยู!ให�ดีที่สุด ทําให�เต็มกําลังและสุดความสามารถ มีสติ
และทําใจให�สบายยอมรับความเป�นจริง ก็จะทําให�จิตใจมีความสุข 

2. สวดมนตEแผ!เมตตา เป�นการผ!อนคลายทั้งทางร!างกายและจิตใจ แบ!ง
ส!วนบุญส!วนกุศลให�แก!ผู�อ่ืน ลดความอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บ จองเวรซ่ึงกัน
และกัน การได�เปล!งเสียงสวดมนตEแผ!เมตตาจะทําให�ลดอาการตึงเครียด ได�
ปลดปล!อยสิ่งที่เก็บกดหรือกดดันออกมาทางเสียง บทสวดมนตEและแผ!เมตตาจะ
ทําให�ใจเย็น จิตใจสงบ ส!งผลให�เกิดความสุขได� 

3. รู�คุณค!าชีวิตที่แท�จริง เป�นคุณค!าที่อยู!ภายในตัวเรา คุณค!าที่อยู!นอก
ตัวเป�นสิ่งที่เสริมเติมแต!งอํานวยความสะดวก เช!น เงิน บ�าน รถ โทรศัพทEมือถือ 
เป�นต�น เป�นสิ่งที่ไม!ย่ังยืน เม่ือเวลาผ!านไปคุณค!าก็จะลดลงไปตามกาลเวลา ส!วน
คุณค!าที่อยู!ภายในตัว คือ ความดี คิดดี ทําดี มีใจเป�นกุศล ไม!คิดอิจฉาริษยาใคร 
มีใจยินดีด�วยกับคนอ่ืน ซ่ึงสิ่งเหล!านี้จะทําให�เกิดความสุขในใจได� 
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4. ชีวิตคือธรรมชาติ ทุกคนเกิดมาในโลกนี้ล�วนมีสภาพเป�นเหมือนกัน
หมด ซ่ึงข้ึนอยู!กับว!าบุคคลใดจะประสบพบเจอก!อนหรือหลังเท!านั้น การเกิด แก! 
เจ็บ และตาย เป�นของจริงแท�แน!นอน ไม!มีใครรอดพ�น ทุกคนต�องประสบพบเจอ
จะช�าหรือจะเร็ว นั่นคือชีวิตเป�นเร่ืองของธรรมชาติ กาลเวลาย!อมพรากทุกสิ่งไป
จากตัวตนของเรา แม�กระทั่งที่สุดนั่นก็คือลมหายใจสุดท�ายของชีวิต การเจ็บป^วย 
การแก!ชรา หรือการตาย เป�นเร่ืองปกติของธรรมชาติไม!มีใครฝvนได� หากเข�าใจ
ชีวิตคือธรรมชาติ หรือ ธรรมชาติคือชีวิต ใจก็เป�นสุขได� 

5. ทําใจให�เป�นสุข การผ!านการใช�ชีวิตมาหลายป9 ได�พบเจอสิ่งต!าง ๆ ทั้ง
ชอบใจและไม!ชอบใจ ทําให�เกิดความสุขบ�าง ทําให�เกิดความทุกขEบ�าง ทุกสิ่งทุก
อย!างที่ผ!านไปคืออดีต และอนาคตเป�นสิ่งที่ยังมาไม!ถึง การทําปSจจุบันให�ดี มีสติ
อยู!กับปSจจุบัน แล�วทําใจให�เป�นสุข มองโลกในแง!บวก สร�างความสุขให�กับตนเอง
และคนรอบข�าง ก็จะทําให�ใจเราเป�นสุข เม่ือใดก็ตามที่ใจเป�นสุขแล�ว ย!อมส!งผล
ต!อสุขภาพร!างกาย ทําให�ร!างกายแข็งแรงด�วย 

 

 
 

ภาพที่ 11  การสร�างเสริมสุขภาวะเชิงพุทธของผู�ป^วยติดเตียงและคนแก! 

ใจแข็งแรง = กายแข็งแรง 

สุขภาพกายแข็งแรง 

สวดมนตEแผ!เมตตา 

ชีวิตคือธรรมชาติ 

อย!าเสียเวลาระลึกความหลัง 

รู�คุณค!าชีวิตท่ีแท�จริง 
“แก!นชีวิต” 

ใจเปCนสุข 
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(3) ปDจจัยความสําเร็จและอุปสรรค 
ปSจจัยความสําเร็จและอุปสรรคของโครงการธรรมะรักษาใจ เย่ียมคนไข� 

ให�กําลังใจคนป^วย สามารถแบ!งอธิบายได� ดังนี้ 
1. ปSจจัยความสาํเร็จ มีดังนี ้
 1.1 การมีความสัมพันธEและผูกพันกับชุมชน พ้ืนที่การช!วยเหลือ

กลุ!มเปsาหมายในคร้ังนี้ เป�นชุมชนที่ผู�คนมีความสัมพันธEกับวัด มีความรู�จัก
คุ�นเคยไปมาหาสู!ซ่ึงกันและกัน มีความเชื่อมโยงระหว!างวัดกับชุมชน พระสงฆE
รู�จักคุ�นเคยกับกลุ!มผู�ป^วยติดเตียงและคนแก!ติดบ�าน ซ่ึงทําให�การเข�าถึง
กลุ!มเปsาหมายและกลุ!มเปsาหมายมีความม่ันใจ เชื่อใจ พร�อมเปZดใจยอมรับการ
ช!วยเหลือ และให�ข�อมูลพ้ืนฐานเชิงลึก ปSญหาที่เกิดข้ึน ความทุกขEที่รุมเร�า 
อาการที่เจ็บป^วย โรคประจําตัว เป�นต�น 

 1.2 การทํางานเชิงพ้ืนที่ของโรงพยาบาลส!งเสริมสุขภาพตําบล 
ข�อมูลพ้ืนฐาน กลุ!มเปsาหมายที่ต�องเข�าไปช!วยเหลือ สถานที่ ชุมชน และความ
พร�อมของกลุ!มเปsาหมายในคร้ังนี้  ได� รับการประสานงานเบื้องต�นจาก
โรงพยาบาลส!งเสริมสุขภาพตําบล ซ่ึงเป�นหน!วยงานที่ลงพ้ืนที่ตามชุมชนพร�อม
ตรวจเย่ียม ตรวจไข� วัดไข� เก็บข�อมูลสุขภาพ เป�นต�น ตามบ�านเรือนต!าง ๆ ทํา
ให�มีความรู�จักกับผู�คนในชุมชนเป�นอย!างดี จึงทําให�การจัดกิจกรรมการ
ช!วยเหลือในคร้ังนี้ประสบความสําเร็จไปได�ด�วยดี  

 1.3 การร!วมมือของภาคีเครือข!าย มีการช!วยเหลือสร�างความ
ร!วมมือและแบ!งปSนข�อมูลพ้ืนฐานของชุมชน ช!วยกันประสานงานชุมชนตาม
ความสามารถ โดยใช�เคร่ืองมือและกลไกการทํางานร!วมกัน นําอุปกรณEและ
เทคโนโลยีที่หน!วยงานของแต!ละองคEกรเข�ามาช!วยเหลือซ่ึงกันและกัน ดังนั้น 
จึงทําให�การทํางานเชิงพ้ืนที่ที่ทําร!วมกัน ประสบความสําเร็จและจับมือกันเป�น
ภาคีเครือข!ายในการจัดโครงการในคร้ังต!อ ๆ ไปอีกด�วย 
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2. อุปสรรค มีดังนี้ 
 2.1 สภาพแวดล�อมของชุมชน ส!วนใหญ!เป�นชุมชนที่อพยพมาจาก

จังหวัดอ่ืนเข�ามาทํางานในจังหวัดภูเก็ต และต้ังรกรากถ่ินฐานอยู!ประจํา เป�น
ชุมชนที่อยู!บริเวณเหมืองเก!า อยู!นอกเทศบาล ขาดแคลนสาธารณูปโภค 
บ�านเรือนมีลักษณะเป�นเพิงสังกะสี สภาพคับแคบ ทําให�การลงพ้ืนที่จัด
กิจกรรมโดยการร!วมมือกันของภาคีเครือข!ายมีความชุลมุน เบียดเสียดกัน 
เนื่องจากมีพ้ืนที่ในบ�านไม!เพียงพอ ซ่ึงบ!อยคร้ังทําให�เกิดการสะดุดกันและหก
ล�ม ต�องคอยผลัดเปลี่ยนกันเข�าไปเย่ียม ทําให�ต�องเสียเวลาในการไปเย่ียม
กลุ!มเปsาหมายต!อไป 

 2.2 ความต!อเนื่องการทํากิจกรรมของภาคีเครือข!าย การทํางาน
ช!วยเหลือผู�ป^วยติดเตียงและคนแก!ติดบ�าน เป�นการร!วมมือกันของภาคี
เครือข!ายจากหลาย ๆ หน!วยงานและองคEกรจํานวนมาก ซ่ึงบางคร้ังก็ไม!
สามารถทํากิจกรรมร!วมกันได�ครบทุกหน!วยงาน เพราะติดกิจกรรมหรือภารกิจ
อ่ืน ๆ ของหน!วยงานตนเอง และนอกจากนั้นหลังจากเสร็จสิ้นโครงการส!วน
ใหญ!หน!วยงานของภาครัฐก็จะดําเนินการโครงการใหม!จากนโยบายของภาครัฐ
ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ป9 เพ่ือสร�างผลงานและการประเมินชี้วัดตามที่
ภาครัฐต�องการที่จะให�เป�น ดังนั้น กิจกรรมหรือโครงการทําต!อเนื่องจึงไม!ค!อย
จะเห็นสักเท!าไรสําหรับการทํางานของหน!วยงานภาครัฐ 

 2.3 งบประมาณสนับสุนน ถือได�ว!าเป�นสิ่งสําคัญอย!างมากสําหรับ
การทํางานของหน!วยงานภาครัฐ ซ่ึงต�องอาศัยงบประมาณในการจัดกิจกรรม
หรือโครงการต!าง ๆ หากไม!มีงบประมาณมาช!วยสนับสนุน การดําเนินงานให�
ต!อเนื่องจะไม!เกิดข้ึนเลย ซ่ึงต!อไปในการจัดกิจกรรมหรือโครงการก็จะเหลือ
เพียงแค!คณะสงฆEและสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ที่ยังพอเหลือต�นทุน
ทางสังคมจากคณะสงฆEที่พอจะขอรับบริจาคสิ่งของในการช!วยเหลือได�   
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(4) ข�อเสนอจากฐานรากสู4นโยบาย 
 1. ผลักดันโครงการสู!นโยบายของคณะสงฆEจังหวัดภูเก็ต โดยกําหนด

ยุทธศาสตรEให�คณะสงฆEทุกตําบลในจังหวัดภูเก็ตทํางานเชิงรุก ลงพ้ืนที่ชุมชน
อย!างน�อยเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือช!วยเหลือผู�ป^วยติดเตียงและคนแก!ติดบ�าน โดย
ใช�หลักธรรมบรรยาย สนทนา และเทศนาสอนบางโอกาสเพ่ือให�เกิดความชุ!ม
ชื่นทางจิตใจ ช!วยเหลือสิ่งของที่จําเป�น เช!น ข�าวสาร อาหารแห�ง ผ�าอ�อม
สําหรับผู�ใหญ! เป�นต�น ครบรอบป9ให�คณะสงฆEระดับตําบลส!งรายงานการดําเนิน
กิจกรรมต!าง ๆ ส!งคณะสงฆEจังหวัดและสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพ่ือ
เก็บไว�เป�นฐานข�อมูล 

 2. การจัดทําฐานข�อมูลการช!วยเหลือ ซ่ึงปSจจุบันมีการจัดทําข�อมูล
พ้ืนฐานชุมชนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันของของมนุษยE เป�น
ข�อมูลเบื้องต�นที่สํารวจได� แต!หน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลไม! มี
ฐานข�อมูลซ่ึงสามารถค�นหาได�เลย ทั้งที่ทํางานชุมชนและช!วยเหลือสังคมตลอด
ทั้งป9 การขาดข�อมูลและสถิติที่บันทึกไว�จึงทําให�ไม!ปรากฏการทํางานให�สังคม
ทั่วไปได�รับทราบ ซ่ึงคณะสงฆEและสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ต�อง
ดําเนินการอย!างเร!งด!วน เพ่ือรองรับข�อมูลจากตําบลต!าง ๆ หากการผลักดันจัด
โครงการในแต!ละตําบลประสบความสําเร็จ 

 3. จัดสรรงบประมาณช!วยเหลือจากรัฐและหน!วยงานอ่ืน ๆ ต!อเนื่อง 
เพ่ือให�การทํางานไม!สะดุด สามารถดําเนินการได�อย!างราบร่ืน เนื่องจากการ
ทํางานชุมชนและการลงพ้ืนที่เป�นงานที่ต�องมีจิตอาสาและชื่นชอบ ไม!หวัง
ผลตอบแทนใด ๆ ก็ตาม แต!ถ�าหากขาดงบประมาณสนับสนุนไว�สําหรับล!อลื่น
การทํากิจกรรมและค!าใช�จ!ายในยามจําเป�น การทํางานเพ่ือชุมชนก็จะชะงัก ไม!
สามารถดําเนินการต!อไปได� แม�ว!าจะมีความเป�นจิตอาสาเพียงใดก็ตาม หาก
งบประมาณหมด ความห!อเห่ียวจิตใจต!อการทํางานเพ่ือชุมชนก็จะหมดลง 
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2.2 โครงการวัฒนธรรมดนตรี ศิลปะโลFะโกFะฉ4า 
หน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลกะทู� วัดกะทู� อําเภอกะทู� จังหวัดภูเก็ต 

ให�ความสําคัญกับการรักษาศิลปะวัฒนธรรมดนตรีเก!าแก!ที่คู!กับเมืองภูเก็ตมา
ต้ังแต!สมัยอดีต และในปSจจุบันศิลปวัฒนธรรมดนตรีเก!าแก!นั้นกําลังจะหายไป 
นั่นก็คือศิลปะโลwะโกwะฉ!า การเล!นล!อโกwะ หรือโลwะโกwะฉ!า ได�พัฒนาการละเล!นมา
จากการเล!นงิ้ว นิยมเล!นในงานถือศีลกินผักของคนจีนในจังหวัดภูเก็ต หลังจาก
นั้นศิลปะการตีล!อโกwะก็มีข้ึนตามศาลเจ�าต!าง ๆ นิยมนํามาตีแสดงในพิธีกรรม
และประเพณีของคนเชื้อสายจีน เช!น ประเพณีไหว�เทวดา ประเพณีสาทรจีน 
ประเพณีไหว�พระจันทรE และประเพณีกินผัก หรือ “เจ๊ียฉ!าย” (เอกสาร
ประกอบการเล!นล!อโกwะ วัดกะทู�) 

การเล!นดนตรีเป�นศิลปะการแสดง เป�นการละเล!น เป�นการฝyกฝนตนเอง
ให�มีความชํานาญเชี่ยวชาญกับอุปกรณEนั้น ๆ การที่จิตใจจดจ!ออยู!กับสิ่งที่ทําโดย
ไม!รู�ตัว และมุ!งทําสิ่งนั้นจนสําเร็จสามารถเกิดสมาธิได� เพราะจิตมีความต้ังม่ัน มี
ความแน!วแน!กับสิ่งที่ทํา การเล!นดนตรีสามารถรักษาโรคได� ทําให�คลายเครียดได� 
คลายความเศร�าซึมได�  หรือที่เรานิยมเรียกว!า “ดนตรีบําบัด”  

(1) องค=ความรู� 
เคร่ืองดนตรี เป�นการเอาเคร่ืองดนตรีของจีน ที่ใช�ในการประกอบการ

แสดงงิ้ว เข�ามาประมาณ 80-90 ป9 มาแล�ว การตีกลองล!อโกwะจะเร่ิมด�วยจังหวะที่ 
1 และจังหวะที่ 2 และต!อด�วยจังหวะที่ 3 แล�วมาจบด�วยจังหวะที่ 1 สําหรับการ
ตีกลองล!อโกwะแต!ละศาลเจ�าจะตีไม!เหมือนกัน 

โอกาสที่ใช� การตีกลองล!อโกwะจะใช�ตีรับเสร็จพระราชา และใช�ในงาน
ประเพณีต!าง ๆ ของชาวจีน หรือชาวไทยเชื้อสายจีน 
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เคร่ืองดนตรี ประกอบด�วย 
 1. กลอง  
 2. ฉาบเล็ก 
 3. ฉาบใหญ!  
 4. โหล!  
 5. ไท� 

 
 

(2) การสร�างนวัตกรรมสุขภาวะเชิงพุทธ 
การใช�ดนตรีบําบัดอาการป^วย และรักษาสุขภาพ เป�นอีกวิธีการหนึ่งที่คน

ส!วนใหญ!นิยมใช�กันแพร!หลายในปSจจุบัน หากแต!ศิลปะโลwะโกwะฉ!าเป�นดนตรี
ประเภทที่ให�ความบันเทิง สร�างสรรคEเสียงปลุกใจ มีจังหวะช�าและเร็วสลับกันไป 
เสียงดังคล�าย ๆ กับการเล!นดนตรีของการแสดงงิ้ว ดังนั้น การใช�ดนตรีบําบัดเพ่ือ
สุขภาพอาจจะใช�ไม!ได�ทุกคน หน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลกะทู�จึงได�เน�น
การเล!นดนตรีศิลปะโลwะโกwะฉ!า เพ่ือสุขภาพตามแบบวิถีพุทธ ไว� 2 รูปแบบ คือ 
การเน�นการบริหารร!างกาย และการทําสมาธิ 

1. การบริหารร!างกาย การตีล!อโกwะ ประกอบไปด�วยอุปกรณE 5 ชิ้น คือ 
กลอง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ! โหล! และ ไท� อุปกรณEทั้งหมดล�วนต�องใช�พละกําลังจาก
ส!วนแขนและส!วนบ!าไหล!ของผู� ตี กําลังแขนและบ!าไหล!ต�องดี แรงไม!ตก 
เนื่องจากการตีในแต!ละรอบต�องใช�เวลาหลายนาที ซ่ึงการฝyกฝนและการบริหาร
ส!วนแขนและบ!าไหล!อยู!บ!อย ๆ จะทําให�ผู�ตีมีกล�ามแขนแข็งแรง บ!าไหล!ไม!ยึด ไม!
ปวดไหล!หรือที่เรียกว!า โรคออฟฟZศซินโดรม  

2. การทําสมาธิ สมาธิเกิดจากจิตจดจ!ออยู!กับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งก็สามารถ
เกิดเป�นสมาธิได� หากมีสมาธิแล�วสามารถทําให�สิ่งนั้นประสบความสําเร็จได� ด่ัง
คํากล!าวที่ว!า จิตและกายต�องประสานกัน จิตเป�นคนสั่งกายเป�นคนทํา หรือ จิต

ภาพที่ 12  เคร่ืองดนตรีโลwะโกwะฉ!า 
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เป�นนายกายเป�นบ!าว ...“การเล!นดนตรีโลwะโกwะฉ!าเป�นการฝyกสมาธิของผู�เล!นให�มี
จิตใจจดจ!อกับดนตรี โดยการแสดงออกทางร!างกาย ทํานองจังหวะ ท!าทางการ
แสดง และการตีอุปกรณEต!าง ๆ ซ่ึงนั่นก็คือ ใจมีความสุข ก็จะแสดงออกมา
ทางการแสดงออกและท!าทาง”.... (สัมภาษณE พระภูปริชญE ฉนฺทธมฺโม) 
 

 
 

ภาพที่ 13  การฝyกหัดและซ�อมการตีโลwะโกwะฉ!า 
 
(3) ปDจจัยความสําเร็จและอุปสรรค 
ปSจจัยความสําเร็จและอุปสรรคของโครงการวัฒนธรรมดนตรี ศิลปะ

โลwะโกwะฉ!า สามารถแบ!งอธิบายได� ดังนี้ 
1. ปSจจัยความสําเร็จ มีดังนี้ 
 1.1 การฝyกซ�อม หลักสูตรการฝyกอบรมที่จัดทําข้ึนมีความต!อเนื่อง 

ใช�เวลาว!างหลังจากเลิกเรียน หรือวันหยุด เพ่ือร!วมกันฝyกซ�อมอยู!เร่ือย ๆ โดย
การสมัครใจร!วมมือกันของเด็กเยาวชนและผู�สนใจ มีความขยันฝyกซ�อมต!อเนื่อง
ตามหลักสูตร จึงทําให�การจัดกิจกรรมประสบความสําเร็จ 

 1.2 คนสอน การขาดการสืบทอดต!อเนื่องทําให�ยากต!อการหาครูผู�
ฝyกสอนที่มีความชํานาญและเชี่ยวชาญในการถ!ายทอดองคEความรู� ทักษะการ
ฝyกฝน ซ่ึงในคร้ังนี้ถือว!ามีความโชคดีที่ได�ครูผู�ฝyกสอนที่มีความเชี่ยวชาญการตี
โลwะโกwะฉ!าจากจังหวัดพัทลุงเข�ามาช!วยฝyกสอนเด็กเยาวชนและผู�สนใจ ทําให�
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การฝyกซ�อมเป�นไปด�วยดี ประสบความสําเร็จอย!างมาก 
 1.3 การร!วมมือกันของภาคีเครือข!าย การฟvzนฟูศิลปวัฒนธรรม

ดนตรีของชาวกะทู�ในคร้ังนี้ได�รับความอนุเคราะหEเอ้ือเฟvzอการใช�สถานที่
ฝyกอบรมจากวัดกะทู� ซ่ึงเป�นพ้ืนที่บริเวณลานวัดบ�าง ภายในศาลาการเปรียญ
บ�าง ตามความเหมาะสมในการฝyกแต!ละคร้ัง โรงเรียนให�ความร!วมมือส!งเด็ก
นักเรียนเข�าร!วมฝyกอบรม นายกเทศมนตรีเทศบาลกะทู�สนับสนุนการหางาน
แสดงให�กับกลุ!มเด็กและเยาวชนที่ฝyกซ�อมได�รับงานตามศาลเจ�าและงานศพ
ตามวัดต!าง ๆ  

2. อุปสรรค มีดังนี้ 
 2.1 งบประมาณสนับสนุนซ้ือเคร่ืองดนตรี การให�ความสนใจของ

เด็กเยาวชนที่เข�าร!วมอบรมมีจํานวนมาก ทําให�เคร่ืองดนตรีโลwะโกwะฉ!ามีไม!
เพียงพอ ซ่ึงทางวัดกะทู�มีเคร่ืองดนตรีเพียง 1 ชุดเท!านั้น การฝyกซ�อมในแต!ละ
คร้ังจะต�องเปลี่ยนกันตีสลับการฝyกซ�อมตามความเหมาะสม ซ่ึงทําให�การ
ฝyกซ�อมได�ไม!เต็มที่ บางคร้ังต�องขยายเวลาการฝyกซ�อมออกไป 

 2.2 สภาพแวดล�อม การใช�เคร่ืองดนตรีฝyกซ�อมทําให�เกิดเสียงดัง 
และการอบรมในคร้ังนี้ส!วนใหญ!ฝyกซ�อมอยู!บริเวณลานวัด ซ่ึงเป�นที่โล!งแจ�ง ไม!
สามารถเก็บเสียงได� ก!อให�เกิดมลภาวะทางเสียงรบกวนชุมชนที่อยู!รอบข�าง ซ่ึง
ในระยะยาวอาจมีเร่ืองร�องเรียนเก่ียวกับเสียงจากการฝyกซ�อม 

 2.3 การรวมทีม/เล!นร!วมกัน การฝyกซ�อมจากอุปกรณEที่มีไม!เพียงพอ
สําหรับผู�เข�าร!วมอบรม ทําให�ต�องซ�อมกันคนละรอบ ในแต!ละรอบสามารถเข�า
ทีมกันได�เพียง 5 คน เพราะเคร่ืองดนตรีมี 5 ชิ้น ซ่ึงบางคร้ังมีการสลับ
สับเปลี่ยนผู�เล!นหรือบางคร้ังผู�เล!นไม!พอก็ต�องมีการเสริม ทําให�ตีไม!เข�ากัน 
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(4) ข�อเสนอจากฐานรากสู4นโยบาย 
1. สนับสนุนครูภูมิปSญญาศิลปะโลwะโกwะฉ!าในการถ!ายทอดองคEความรู� 

และเปZดพ้ืนที่สาธารณะการทํากิจกรรมร!วมกันของเด็กและเยาวชน โดยการ
ร!วมมือกันหลายฝ^าย เช!น วัด ชุมชน โรงเรียน เทศบาล อําเภอ และจังหวัด จัด
พ้ืนที่หรือเวทีประกวดให�ครูภูมิปSญญาได�ฝyกสอนเด็กเยาวชนเข�าประกวด มี
พ้ืนที่การทํากิจกรรมเพ่ิมข้ึน เช!น งานศาลเจ�า งานศพ งานวัด เป�นต�น 

2. ผลักดันการสร�างแหล!งเรียนรู�และการจัดทําข�อมูลศิลปะโลwะโกwะฉ!า 
เพราะคนทั่วไปไม!รู�จัก ส!วนใหญ!จะรู�จักเฉพาะการเล!นงิ้ว โลwะโกwะฉ!าเป�น
ศิลปะการแสดงของคนกะทู�ที่กําลังจะหายไป ซ่ึงข�อมูลที่ปรากฏตามเอกสาร
ต!าง ๆ สืบค�นได�ค�นข�างยากลําบาก การมีแหล!งเรียนรู�จะทําให�เป�นที่สนใจของ
คนที่รักดนตรีพื้นบ�านและดึงดูดนักท!องเที่ยวต!างชาติแวะเวียนมาเที่ยวชม 

3. สนับสนุนงบประมาณสําหรับฟvzนฟูและพัฒนาศิลปะท�องถ่ิน เพ่ือใช�
สําหรับซ!อมแซมอุปกรณEดนตรี และซ้ืออุปกรณEดนตรีเพ่ิมเม่ือมีความจําเป�น 
พัฒนาต!อยอดการแสดงโดยใช�ความคิดสร�างสรรคEออกแบบการแสดงจากเด็ก
เยาวชนรุ!นใหม! เพ่ือสร�างความน!าสนใจและการติดตามการแสดง 

 

 
 

ภาพที่ 14  การรวมวงตีโลwะโกwะฉ!าโดยพร�อมเพรียงกัน 
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2.3 โครงการสัมมาชีพ ทอผ�า ถักหมวก และหน�ากากผ�า 
หน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลแพรกหา วัดควนแพรกหา อําเภอ

ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได�เล็งเห็นความสําคัญของการสืบสานอาชีพท�องถ่ินที่
สืบทอดกันมาต้ังแต!อดีตจนถึงปSจจุบันและหากไม!มีการถ!ายทอดความรู�ให�กับคน
รุ!นใหม! ความรู�ที่มี ทักษะที่มี ก็จะหายสาบสูญไปกับกาลเวลาและตัวบุคคลที่มี
ความรู�จากการล�มหายตายไปจากโลกใบนี้ อาชีพที่กล!าวถึงนี้ก็คือ อาชีพทอผ�า 
ซ่ึงเป�นอาชีพที่ข้ึนชื่อและมีชื่อเสียงของชาวแพรกหา ผ�าทอมือจากก่ีกระตุกของ
ชาวแพรกหาเป�นผ�าที่ ข้ึนชื่อในจังหวัดพัทลุง แต!ด�วยความเจริญและความ
ทันสมัยทางเทคโนโลยี ทําให�คนรุ!นใหม!ต�องการอาชีพที่มีความรวดเร็ว มีความไว 
คล!องตัว สามารถหารายได�ง!าย ๆ ไม!ต�องใช�เวลาเยอะ และไม!ต�องเหนื่อย จึงทํา
ให�อาชีพการทอผ�าเร่ิมขาดการสืบสานและรักษาองคEความรู�ที่บรรพบุรุษได�
พยายามค�นคว�า ทดลองผิดทดลองถูกและคิดค�นลวดลายต!าง ๆ มาหลายชั่วอายุ
คนกําลังจะสูญหายไป ดังนั้น การพยายามรักษาภูมิปSญญาของบรรพบุรุษโดย
การถ!ายทอดองคEความรู�ให�กับลูกหลานคนรุ!นใหม!ได�เรียนรู�เพ่ือสร�างอาชีพ ทั้งทํา
เป�นอาชีพเสริม หรือจะทําเป�นอาชีพหลักก็ได� สามารถสร�างรายได�ให�กับตัวเอง
เพ่ือเลี้ยงชีพและเลี้ยงครอบครัวได� การทอผ�าเป�นการสร�างอาชีพให�กับประชาชน
เป�นไปตามพันธกิจของหน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลด�านสัมมาชีพ  

นอกจากการทอผ�า ยังได�พัฒนาผลิตภัณฑEที่ส!งเสริมสัมมาชีพให�กับ
ประชาชนและเยาวชนที่เข�าร!วมโครงการ 2 อาชีพ คือ การถักหมวก และการทํา
หน�ากากผ�า ทั้งสองอาชีพที่เพ่ิมเข�ามาในการจัดกิจกรรมคร้ังนี้เป�นการฝyกอบรม
เพ่ือสร�างอาชีพเสริม มีช!องทางการทําอาชีพหลากหลายมากข้ึน และเป�นการ
ผลิตสินค�าทดแทนหรือสินค�าทางเลือกจากกรณีหน�ากากอนามัยขาดแคลน ไม!
สามารถหาซ้ือตามร�านขายยาหรือตามท�องตลาดได� และหน�ากากอนามัยมีราคา
แพง การใช�หน�ากากผ�าโดยฝ9มือของหน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลแพรกหา
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จึงเป�นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถจับต�องได�และราคาไม!แพง แม�ว!าจะใช�ทดแทน
กันไม!ได�ถึงร�อยเปอรEเซ็นแต!ก็สามารถทดแทนกันได�ในระดับหนึ่ง ซ่ึงดีกว!าไม!
ปsองกันโรคร�ายที่กําลังระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้ 

(1) องค=ความรู� 
 1. ทอผ�า 
 อุปกรณEสําหรับการทอผ�า มีอุปกรณEหลัก ๆ อยู! 3 ประเภท ได�แก! ก่ี

กระตุก อุปกรณEกรอด�าย และอุปกรณEการเดินด�าย ซ่ึงแต!ละประเภทมีองคE 
ประกอบต!าง ๆ ดังนี้ 

 1.1 ก่ีกระตุก มีส!วนประกอบ ได�แก! เพลาม�วนด�าย ไม�คานัด ฟSนหวี 
แผ!นเหล็กสอดฟSนหวี ลูกกระสวย ด�ายตะกอและไม�ก�ามปู ไม�ตับตะกอ 

 1.2 อุปกรณEกรอด�าย มีส!วนประกอบ ได�แก! ไนสEกรอด�ายปS{นกับมือ 
สวิงใส!ด�าย มอเตอรEกรอด�ายใช�แรงไฟฟsา และหลอดสําหรับกรอด�ายฝvน-พุ!ง 

 1.3 อุปกรณEการเดินด�าย มีส!วนประกอบ ได�แก! ราวใส!ด�าย แผงคล�อง
ด�าย ก็อปป9zที่ปล!อยด�าย ม�าสําหรับม�วนด�าย และไม�จับด�าย 

 ข้ันตอนการทอผ�า 
 มีข้ันตอนทั้งหมด 8 ข้ันตอน ดังต!อไปนี้ 
 1. การเตรียมเส�นด�าย เลือกเส�นด�ายที่จะทอให�ได�คุณภาพและความ

ต�องการของลูกค�า เส�นด�ายมีหลายชนิดที่นิยมใช�ทอของแพรกหา คือ เส�นใย
ประดิษฐE เป�นส!วนใหญ! และเป�นเส�นด�ายฝsาย บางส!วน 

 2. การกรอด�ายยืน เม่ือเราเลือกเส�นด�ายตามความต�องการแล�วก็นํามา
กรอใส!หลอดใหญ! ซ่ึงจะใช�อุปกรณEการกรอด�าย คือ ไนสEกรอด�าย และสวิง
สําหรับใส!เส�นด�าย สําหรับคนที่ชํานาญแล�วก็อาจจะใช�มอเตอรEกรอด�าย จํานวน
การกรอด�ายจะกรอก่ีใจก็แล�วแต!ตามที่จะทอผ�าแบบไหน ซ่ึงส!วนใหญ!ด�าย 1 ลูก 
ด�ายประดิษฐEมี 76 ใจ ถ�าเป�นด�ายโทเรจะมี 66 ใจ 
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ภาพที่ 15  การเตรียมด�ายและการเดินด�าย 
 

 3. การเดินด�าย นําด�ายที่กรอไว�แล�วมาใส!ราวใส!ด�าย ก!อนที่จะใส!ราว 
เราต�องรู�แล�วว!าจะเดินหน�าผ�ากว�างเท!าไร! ความยาวเท!าไหร! ซ่ึงต�องรู�ขนาดของ
ฟSนหวีด�วยว!าฟSนหวีเบอรEเท!าไหร! ส!วนใหญ!จะใช�เบอรE 60 ใน 1 นิ้วของฟSนหวี 
เบอรE 60 จะมี 30 ช!องฟSน คือ 30 เส�นด�ายจะได�ผ�ากว�าง 1 นิ้ว ถ�าเดิน 60 
เส�นด�ายก็จะได�กว�าง 2 นิ้ว ถ�าจะเดินหน�าผ�า กว�าง 40 นิ้ว เดินคร้ังละ 2 นิ้ว เรา
ก็จะต�องเดินด�าย 20 คร้ัง หรือ 20 รอบ 

 ถ�าจะใช�ฟSนหวีเบอรE 40 ใน 1 นิ้ว ของฟSนหวี เบอรE 40 จะมี 20 ช!องฟSน 
คือ 20 เส�นด�าย จะได�ผ�ากว�าง 1 นิ้ว ถ�าเดินคร้ังละ 40 เส�นด�าย ก็จะได�ผ�ากว�าง 
2 นิ้ว ถ�าจะเดินหน�าผ�ากว�าง 40 นิ้ว เดินคร้ังละ 2 นิ้ว ก็จะต�องเดินด�าย 20 คร้ัง 
เหมือนกัน แต!เส�นด�ายจะน�อยกว!าความยาวของเส�นด�าย ก็จะต�องคํานวณจาก
แผงคล�องด�ายว!ามีขนาดความยาวเท!าไร! ที่ใช�อยู!ส!วนใหญ!จะยาว 4.5 นิ้ว ถ�าต�อง 
การความยาวของผ�า ก็ต�องต้ังหลักประมาณ หลักที่ 12 เดินกลับไปกลับมาจน
ครบจํานวนตามความต�องการของความกว�างและยาวของผ�า โดยใช�คนจํานวน 3 คน 

 4. การสอดฟSนหวี นําด�ายที่เดินไว�แล�วมาสอดฟSนหวี โดยใช�แผ!นเหล็ก
มีขอบาง ๆ สอดเข�าไปในช!องฟSนหวี เพ่ือดึงเส�นด�ายให�ลอดผ!านช!องฟSนหวีเรียง
กันเป�นแนว เส�นด�ายจะต�องไม!ไขว�กัน โดยใช�คนจํานวน 2 คน 
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ภาพที่ 16  ม�วนด�ายและทอผ�าด�วยก่ีกระตุก 
 

 5. การม�วนด�าย คือการเก็บเส�นด�าย โดยใช�เพลาหรือเรียกว!าขอนด�าย 
วิธีการม�วนด�ายใช�อุปกรณE คือ ก็อปป9zและม�าสําหรับใช�ขอนที่จะเก็บเส�นด�าย 
โดยใช�คนจํานวน 4 คน 

 6. การเก็บตะกอ ทําขอนด�ายที่ม�วนเสร็จแล�วมาใส!ที่ก่ี ดึงเส�นด�ายให�ตึง
ผูกกับไม�ม�วนผ�า ตรวจเส�นด�ายดูว!าอยู!ในช!องฟSนหวีครบทุกช!องหรือไม! ถ�าฟSนหวีมี
ช!องว!างต�องปรับเส�นด�ายใหม!ให�อยู!ครบทุกช!อง ถ�าอยู!ไม!ครบทุกช!องเวลาทอผ�าจะ
มีรอยห!างระดับเส�นด�ายไม!เท!ากัน อุปกรณEที่ใช�ไม�เก็บตะกอ เรียกว!า “ไม�ก�ามปู” 

 7. การกรอด�ายพุ!ง เม่ือได�เตรียมเส�นด�ายผืนเป�นที่เรียบร�อยแล�ว ก็มา
เตรียมด�ายพุ!ง ถ�าจะทอเป�นผ�ามัดหม่ีก็ต�องมาแกะเชือกที่ผูกมัดที่เส�นด�ายก!อน 
จึงจะมาขึงกับสวิงพร�อมที่จะกรอ แต!ถ�าจะทอผ�าขาวม�าหรือผ�าผืน (ลายขัด
พ้ืนบ�าน) ก็นําด�ายที่เป�นใจมาใส!สวิงพร�อมที่จะกรอ กรอใส!หลอดเล็กเรียกว!า 
“ลูกแกน” ส!วนใหญ!จะใช�ก�ามลูกโป^ง ที่เป�นพลาสติกมาติดเป�นท!อน ๆ ขนาด
ตามที่จะใส! ในลูกกระสวยได� 

 8. การทอ ใช�ก่ีกระตุกในการทอ ทอแบบพ้ืนบ�านจะใช�เท�าเหยียบสอง
เท�าเหยียบ ๆ ข้ึน-ลง แต!ถ�าจะทอแบบผ�ายกดอกอย!างน�อยต�องใช� 4 เท�าเหยียบ 
(คู!มือการฝyกอบรมการทอผ�า วัดควนแพรกหา) 
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 2. ถักหมวก 
 อุปกรณEที่ใช�สําหรับการถักหมวก มี 2 อย!าง คือ ไหมพรมคอตตอน

เกาหลี 2 ม�วน และ โครเชตE ขนาด 3.5 มม.  
 ข้ันตอนการถักหมวก 
 1. ถักข้ึนรูป ใช�ปลายไหมพันปลายนิ้วชี้ 2 รอบ เพ่ือทําเป�นห!วงวงกลม 

จากนั้นถักโซ!ข้ึน 3 ถักคอ 1 คอลงไปในห!วงวงกลมทั้งหมด 14 หลัก รวมกับโซ!
ข้ึน 3 เป�น 15 หลัก พอถักได�ทั้งหมด 15 หลัก ให�ถักเลื่อนห!วงปZดแถวตรงโซ!ที่ 3 
จากนั้นถักโซ!ข้ึน 3 แล�วถักเก่ียวด�านหน�าตรงโซ!แถวแรก  

 2. การถักแถวที่ 2 และแถวต!อไป การถักหลักที่ 2 ก!อนที่จะเก่ียวด�าน 
หน�าให�ถักคอลงบนหลักเสียก!อน 1 หลัก เพ่ือเป�นการเพ่ิมห!วง จากนั้นก็เก่ียวด�าน 
หน�า 1 หลัก ถักอยู! 2 คร้ัง หลักถัดไปถักด�านบนก!อน แล�วก็ถักเก่ียวด�านหน�า ถัก
แบบนี้จนครบรอบ พอถักมาจนครบรอบให�ถักเลื่อนห!วงปZดแถวตรงโซ!ที่ 3  

 
 แถวที่ 3 ให�ถักโซ!ข้ึน 3 เป�นหลักแรก นับ 1 2 พอหลักที่ 3 เราจะเก่ียว

ตามแนวที่มันนูนออกมา และทําจนครบรอบ พอถักมาจนครบรอบก็มาถักเลื่อน
ห!วงปZดแถว ต!อไปก็ทําเหมือนเดิม คือ ถักโซ!ข้ึน 3 เป�นหลักแรกแล�วถักเพ่ิมห!วง
เหมือนเดิม ทําทั้งหมด 10 แถว 

 3. การถักขอบหมวก ถักโซ!ข้ึน 3 และถักคอ 1 คอ บนทุกหลักจนครบ 
รอบ แถวนี้จะไม!บิดเกลียว หลังจากถักมาจนครบรอบแล�วให�ถักโซ!ข้ึน 3 แล�ว
พลิกกลับให�ถักด�านใน ให�เก่ียวด�านหน�าและด�านหลังอย!างละ 1 คร้ัง สลับกัน 
แล�วถักเลื่อนห!วงปZดแถว แถวต!อไปให�ถักโซ!ข้ึน 3 ถักตามแนวเดิมอีก 1 แถว ถัก
มาจนครบรอบก็มาทางเลื่อนห!วงปZดแถวจากนั้นให�ตัดเก็บปลายไหมก็เป�นอัน
เสร็จเรียบร�อย (คู!มือการฝyกอบรมการถักหมวก วัดควนแพรกหา) 
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ภาพที่ 17  การเตรียมอุปกรณEและการถักหมวก 
 

 3. หน�ากากผ�า 
 อุปกรณEที่ใช�ทําหน�ากากผ�า ได�แก!  
 1. ผ�าที่จะใช�ทําหน�ากาก เช!น ผ�าทอแพรกหา ผู�สาลูเนื้อแน!น ผ�าฝsาย 

ผ�าป^านมัสลิน ผ�าใยสังเคราะหE ขนาดกว�าง x ยาว 1 ฟุต  
 2. กรรไกร  
 3. ไม�บรรทัด 
 4. ชอลEกขีดผ�า 
 5. ยางยืดไส�ไก!สําหรับทําหู 
 6. เข็มกับด�าย (คู!มือการฝyกอบรมการทําหน�ากากผ�า วัดควนแพรกหา) 
ข้ันตอนการทําหน�ากากผ�า 
 1. ลอกแบบหน�ากากลงบนผ�าที่เตรียมไว� ชิ้นนอก 2 ชิ้น ลวดลายตามใจ 

ชอบ และชั้นใน 2 ชิ้น ควรเป�นสีพื้นหรือสีขาว 
 2. เย็บประกอบด�านนูนของผ�าด�านใน (ไม!มีลาย) และผ�าด�านนอก (มีลาย) 
 3. รีดกลับผ�าทั้งด�านในและด�านนอก นําด�านถูกมาประกบกัน 
 4. เย็บด�านบนและด�านล!างตลอดแนว เหลือช!องว!างตรงด�านข�างไว� 2 

ข�าง เพ่ือใส!ยางยืด จากนั้นกลับผ�าที่เย็บออกมารีดให�สวยงาม 
 5. ใส!ยางยืดโดยตัดยางขนาด 14 เซนติเมตร 2 เส�น แล�วสอดที่ด�านข�าง
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ตรงช!องว!างไว� (ไม!ได�เย็บ) และนําไปเย็บโดยรอบหน�ากากอนามัย โดยเย็บยํ้าตรงที่ 
ใส!ยางยืดให�แน!นหนาทั้ง 2 ด�าน  

 

 

 
 

ภาพที่ 18  กระบวนการทาํหน�ากากผ�า 
 

(2) การสร�างนวัตกรรมสุขภาวะเชิงพุทธ 
 การส!งเสริมการมีอาชีพเสริมให�กับประชาชนและเยาวชนเป�นพันธกิจ

ด�านสัมมาชีพที่หน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลแพรกหา ได�ตระหนักเห็น
ความสําคัญจึงได�พยายามพัฒนาและต!อยอดความรู�เก่ียวกับอาชีพต!าง ๆ ไว�
สําหรับผู�ที่สนใจศึกษา ตลอดจนสามารถนําไปทําเป�นอาชีพเพ่ือสร�างรายได�
เลี้ยงชีพหรือทําเป�นธุรกิจชุมชนขนาดย!อมก็ได� ผลิตภัณฑEที่ส!งเสริมสนับสนุน
การอบรมของหน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลแพรกหาคร้ังนี้ มีทั้งหมด 3 
ผลิตภัณฑE เป�นผลิตภัณฑEเก่ียวกับอาภรณEเพ่ือสุขภาพทั้งหมด การส!งเสริม
สัมมาชีพได�นําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช� นั่นก็คือ “สัมมาอาชีวะ” 
คือ การเลี้ยงชีพชอบ มุ!งทําอาชีพที่สุจริต ไม!เบียดเบียนผู�อ่ืนและไม!เบียดเบียน
ตนเอง เว�นจากการทําอาชีพทุจริตทั้งปวง ซ่ึงได�แก! 
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 1. สัตถวณิชชา คือ การค�าอาวุธ 
 2. สัตตวณิชชา คือ การค�าขายมนุษยE 
 3. มังสวณิชชา คือ การค�าขายสัตวEเป�น 
 4. มัชชวณิชชา คือ การค�าขายน้ําเมา 
 5. วิสวณิชชา คือ การค�าขายยาพิษ 
 สินค�าทั้งหมดนี้ไม!ควรทําหรือประกอบเป�นอาชีพ ฉะนั้น หน!วย อ.ป.ต. 

แพรกหา จึงเน�นการทําอาชีพที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป�นอาชีพที่สุจริต ไม!
ผิดกฎหมาย ซ่ึงโครงการคร้ังนี้ได�มีการฝyกอบรมการทําอาชีพทั้งหมด 3 อาชีพ 
แบ!งออกเป�น 3 ผลิตภัณฑE ได�แก! 1. การทอผ�า เป�นอาชีพด้ังเดิมของชาวแพรกหา 
2. การถักหมวก เป�นอาชีพใหม!ที่จะสร�างรายได�เสริมให�กับประชาชน 3. การทําหน�า 
กากผ�า เป�นการทําสินค�าทดแทนหน�ากากอนามัยที่กําลังขาดแคลน ไม!สามารถ
หาซ้ือได�ตามท�องตลาด (สัมภาษณE พระครูวิสุทธิปริยัติคุณ) ซ่ึงผลิตภัณฑEทั้ง 3 
ผลิตภัณฑE มีส!วนช!วยให�สุขภาพของผู�ใช�ดีข้ึน ดังต!อไปนี้ 

 1. ผลิตภัณฑEผ�าทอแพรกหา เป�นผ�าที่จัดทํามาจากฝsาย มีคุณสมบัติคือ
เวลาสวมใส!จะสบาย ระบายอากาศได�ดี ดูดซับเหงื่อได�ดีเย่ียม มีความยืดหยุ!นสูง 
เหมาะกับสภาพอากาศร�อนของประเทศไทย การได�สวมใส!เสื้อผ�าอาภรณEที่
เหมาะสมจะทําให�ผู�สวมใส!ได�รับรู�ถึงความสบาย ไม!อึดอัด ไม!หงุดหงิด หรือเกิด
การระคายเคืองผิวจากการสวมใส! จนนําไปสู!การเป�นโรคต!าง ๆ ตามมา เช!น โรค
ผิวหนัง เป�นต�น อาภรณEหรือเสื้อผ�าที่เหมาะสม เวาลาใส!แล�วรู�สึกสบายกายและ
ใจ ไม!เกิดโรค ร!างกายแข็งแรงตามมา 

 2. ผลิตภัณฑEหมวกถัก เป�นการทําอาชีพเสริมในยามว!าง ทําง!าย ๆ แต!
ได�ราคาสูง เป�นผลิตภัณฑEที่ปsองกันความหนาว สร�างความอบอุ!นให�กับบริเวณ
ศีรษะ ปsองกันน้ําค�าง น้ําหมอก และลม ซ่ึงเป�นมูลเหตุทําให�เป�นไข�หวัด หากเรา
มีการรักษาความอบอุ!นและสวมใส!หมวกปsองกันจะทําให�ไม!ต�องเสี่ยงกับโรค 
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 3. ผลิตภัณฑEหน�ากากผ�า เป�นผลิตภัณฑEที่ได�ผลิตข้ึนมาเพ่ือใช�ทดแทน
การขาดแคลนหน�ากากอนามัย หน�ากากปsองกันฝุ^น และหน�ากาก N95 ซ่ึงปSจจุบัน
มีราคาแพง และหาซ้ือยากตามท�องตลาด การใช�หน�ากากผ�าจึงเป�นทางเลือกหนึ่งที่ 
ประชาชนทั่วไปพอจะหาซ้ือได�ในยามที่เกิดวิกฤติโรคระบายดโควิด 19 (Covid-
19) ที่แพร!กระจายไปทั่วโลก จนกลายเป�นความวิตกของคนทั่วโลก การขาดแคลน 
หน�ากากอนามัยและราคาแพง ประชาชนไม!สามารถหามาใช�ได� หน�ากากผ�าจึง
เป�นทางเลือกที่ดีถึงแม�ว!าจะไม!สามารถปsองกันได� 100% ก็ตาม ทางการแพทยEได�
ประกาศว!าหน�ากากผ�าสามารถปsองกันไวรัสได� 20-30% ซ่ึงนั่นก็ยังดีกว!าไม!มี
อะไรปsองกัน การใส!หน�ากากผ�าจึงเป�นอีกส!วนหนึ่งที่สามารถทําให�ผู�ที่สวมใส!รู�สึก
อุ!นใจเพ่ิมข้ึน และไม!เป�นผู�ร�ายในสังคมที่ทุกคนต!างใส!หน�ากากทั้งหมด 

 

 
 

ภาพที่ 19  การเสริมสร�างสุขภาวะเชิงพุทธสัมมาชีพของ อ.ป.ต.แพรกหา 
 

ผลิตภัณฑEกลุ!มสัมมาชีพ 

ผ�าทอแพรกหา หมวกไหมพรม หน�ากากผ�า 

สุขภาพแข็งแรง 

- ระบายอากาศได�ดี 
- ดูดซับเหง่ือได�ดี 
- ไม!ก!อให�เกิดโรคผิวหนัง 
  และโรคอื่น ๆ ตามมา 

- สร�างความอบอุ!น 
- รักษาอุณหภูมิศีรษะ 
- ปsองกันนํ้าค�าง/หนาว 
- ไม!ให�เป�นไข�หวัด 

 

- ปsองกันฝุ̂นละออง 
- ใช�แทนหน�ากากอนามัย 
- ปsองกันไวรัส covid-19 
ได� 20-30 % 
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(3) ปDจจัยความสําเร็จและอุปสรรค 
ปSจจัยความสําเร็จและอุปสรรคของโครงการสัมมาชีพ ทอผ�า ถักหมวก 

และหน�ากากผ�าสามารถแบ!งอธิบายได� ดังนี้ 
1. ปSจจัยความสําเร็จ มีดังนี้ 
 1.1 การสนับสนุนร!วมมือของชุมชน/ผู�นําชุมชน/วัด ได�รับการ

ช!วยเหลือด�วยการร!วมมือจากท�องถ่ินได�เป�นอย!างดี การทํางานส!วนท�องถ่ินที่มี
การสร�างความสัมพันธEที่ดีต!อกันระหว!างบ�าน วัด และผู�นําชุมชน ทําให�การ
ทํางานโครงการต!าง ๆ ผลักดันสู!ความสําเร็จได�ง!ายย่ิงข้ึน 

 1.2 การต�องการพัฒนาอาชีพของชุมชน เพ่ือต!อยอดความรู�ที่มีอยู!
ในชุมชน ให�สามารถสร�างมูลค!าเพ่ิมข้ึน พร�อมรักษาอาชีพด้ังเดิมของบรรพ
บุรุษไว�อย!างดียิ่ง ทําให�คนในพ้ืนที่เกิดแรงกระตุ�นจนทําให�เกิดผลิตภัณฑEต!าง ๆ 
ข้ึนมาหลากหลายผลิตภัณฑE 

 1.3 การทํางานร!วมกันของภาคีเครือข!าย ความร!วมมือจากการทํา 
งานร!วมกันของหน!วยงานต!าง ๆ ในคร้ังนี้สามารถสร�างเป�นเครือข!ายมีความ 
สัมพันธEซ่ึงกันและกันจากหน!วยงานอ่ืน ๆ มีการบอกข!าวโดยผ!านช!องทางต!าง ๆ 
ให�ทราบอยู!เร่ือย ๆ ทําให�สามารถนําผลิตภัณฑEไปนําเสนอได�อยู!บ!อยคร้ัง ซ่ึง
เป�นการนําเสนอความเป�นพ้ืนถ่ินของคนแพรกหา 

2. อุปสรรค มีดังนี้ 
 2.1 ปSญหาการตลาด ผลิตภัณฑEที่ผลิตได�จากโครงการของหน!วย

อบรมประชาชนประจําตําบลแพรกหา เป�นผลิตภัณฑEที่ต!อยอดจากความรู�พ้ืน
ถ่ิน ซ่ึงผลิตเพ่ือใช�เองในครัวเรือนและขายเป�นของฝากให�กับนักท!องเที่ยวหรือผู�
ที่มาเย่ียมเยือน แต!เม่ือผลิตจํานวนมาก ๆ ทําให�มีผลิตภัณฑEจํานวนมากซ่ึงไม!
สามารถส!งขายได�หมดจึงเป�นสินค�าค�างสตwอก ประกอบด�วยสมาชกิกลุ!มแม!บ�าน
แพรกหาไม!ได�มีความเชี่ยวชาญด�านการตลาดขนาดใหญ! มีความรู�เฉพาะตลาด
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ภายในชุมชนและระดับจังหวัด  
 2.2 ปSญหาต�นทุน การจัดผลิตภัณฑEใส!บรรจุภัณฑEเพ่ือส!งขายให�กับ

ร�านค�าและลูกค�า ได�มีการออกแบบโลโก�ผลิตภัณฑEและบรรจุภัณฑEที่มีความ
เหมาะสม สามารถตอบโจทยEกลุ!มผู�ซ้ือให�เกิดความสนใจ ซ่ึงทําให�เพ่ิมต�นทุนใน
การผลิตมากข้ึน และทําให�ผลิตภัณฑEที่ส!งขายมีราคาแพงข้ึนเช!นกัน  

 2.3 การไม!พร�อมเพรียงกัน การรวมกลุ!มกันในแต!ละคร้ังมีปSญหา
เก่ียวกับสมาชิกมาไม!ครบ ซ่ึงเกิดจากการติดภารกิจต!าง ๆ เช!น ทําสวน ทํานา 
ติดประชุมหรือลงพ้ืนที่ของ อสม. เป�นต�น จึงทําให�การทํางานมีความล!าช�า ไม!
เป�นไปตามเปsาหมายที่ตั้งไว� 

(4) ข�อเสนอจากฐานรากสู4นโยบาย 
1. ผลักดันให�คณะสงฆEจังหวัดพัทลุงกําหนดยุทธศาสตรEการช!วยเหลือ

ชุมชน กําหนดเป�นคําสั่งของคณะสงฆEจังหวัดพัทลุง โดยมีนโยบายชัดเจนให�
คณะสงฆEทุกตําบลทําโครงการตามวัตถุประสงคEของหน!วยอบรมประชาชน
ประจําตําบล ทั้ง 8 ด�าน เม่ือครบรอบป9คณะสงฆEตําบลจะต�องส!งรายงานการ
ดําเนินงานในแต!ละด�านเสนอคณะสงฆEจังหวัด เพ่ือทําเป�นฐานข�อมูลต!อไป 

2. งบสนับสนุนการจัดโครงการ กลุ!มสมาชิกต�องการสนับสนุนต!อเนื่อง 
3-5 ป9 เพ่ือการดําเนินการต!อเนื่อง เกิดความม่ันคงและมีความย่ังยืน สามารถ
ยืนด�วยตนเองได�และมีผลิตภัณฑEต!อยอดอ่ืน ๆ ที่เป�นรายได� 

3. ควรมีผู�ปรึกษาด�านธุรกิจชุมชนและการบริหารการจัดการองคEกร 
โดยเฉพาะการตลาดสินค�าชุมชนซ่ึงประสบปSญหาหากผลิตจํานวนมาก ๆ หรือ
การมีรายได�มากข้ึนจากการขายผลิตภัณฑEจะทําให�สมาชิกมีปSญหาเร่ืองการ
แบ!งผลประโยชนE การมีที่ปรึกษาคอยให�คําแนะนําจะทําให�เกิดผลดีต!อกลุ!ม
และสมาชิกทุก ๆ คน ทําให�การบริหารจัดการได�ง!ายข้ึน 
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2.4 โครงการสัมมาชีพ ผลิตภัณฑ=ข�าวสังข=หยด แกงไตปลาแห�ง  
  และนํ้าพริก 5 รส 
หน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลดอนทราย วัดหัวเตย อําเภอปากพะยูน 

จังหวัดพัทลุง โดยการนําของพระครูประภัศรEธรรมวาที ได�เล็งเห็นความสําคัญ
ด�านอาหารเพ่ือสุขภาพและกลิ่นไออาหารพ้ืนบ�านปSกษEใต� จึงได�ผุดแนวคิดการ
ทําแกงไตปลาแห�ง น้ําพริก 5 รส และผลิตภัณฑEข�าวสังขEหยด โดยมีการรวม 
กลุ!มแม!บ�านบริเวณรอบวัดหัวเตย จํานวน 30 คน จัดทําแกงไตปลาแห�ง และ
น้ําพริก 5 รส ได�แก! น้ําพริกแมงดา น้ําพริกตาแดง น้ําพริกปลาร�าแห�ง น้ําพริก
กุ�งเสียบ และน้ําพริกนรก เป�นผลิตภัณฑEเน�นสุขภาพ ไม!ใส!สารกันบูด ใช�กรรม
วิถีด�วยการอบแห�ง เพ่ือเก็บรักษาคุณภาพอาหารได�นานข้ึน สามารถเก็บได�
นานถึง 2 เดือน รสชาติของแกงไตปลาแห�งและน้ําพริกจะเน�นรสจัดจ�านแบบ
ชาวใต� ให�รู�สึกด่ืมดํ่าเหมือนกับการได�กลับมากินข�าวที่บ�าน ให�คิดถึงบรรยากาศ
ความเป�นปSกษEใต� เม่ือมีแกงไตปลาและน้ําพริก สิ่งสําคัญที่ขาดไม!ได�ก็คือข�าว
สวยร�อน ๆ ดังนั้น หน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลดอนทรายจึงได�จัดทํา
ผลิตภัณฑEข�าวสังขEหยด ด�วยความเป�นพัทลุงข�าวที่ข้ึนชื่อที่สุดและปลุกได�ดี
ที่สุด มีแห!งเดียวในประเทศไทยก็คือข�าวสังขEหยด เป�นข�าวที่มีความอร!อย ให�
คุณค!าทางอาหาร เหมาะสําหรับคนรักสุขภาพเป�นอย!างย่ิง มีวิตามินบีรวมช!วย
ปsองกันและบรรเทาอาการอ!อนเพลีย แขน ขาไม!มีแรง ปวดกล�ามเนื้อ โรค
ผิวหนังบางชนิด และบํารุงสมองทําให�เจริญอาหาร 

 (1) องค=ความรู� 
 1. แกงไตปลาแห�ง  
 ส4วนประกอบ มีวัตถุดิบและอุปกรณE ดังต!อไปนี ้
 - ไตปลาทูอย!างดี 11/4 ถ�วย 
 - ปลาฉ้ิงฉ�างแห�งป^น 11/2 ถ�วย 



| 99 | 

 - ปลาโอย!างแกะเอาแต!เนื้อ 21/2 ถ�วย 
 - พริกแกงไตปลา 1 ถ�วน 
 - พริกข้ีหนูสดสีเขียวสําหรับโขลก 
 - เพ่ิมรสน้ําพริก 1/3 ถ�วย 
 - พริกไทยขาวค่ัวสําหรับโขลกเพ่ิมรสน้ําพริก 1/2 ช�อนโตwะ 
 - น้ําตาลป9�บ 2 ช�อนโตwะ 
 - ใบมะกรูดซอย 1/4 ถ�วย 
 - เม็ดมะม!วงหิมพานตEทอดสุกสับหยาบ 1 ถ�วย 
 - น้ําเปล!าสําหรับต�มไตปลา 11/2 ถ�วย 
 - ตะไคร�บุบ 4 ต�น ข!าบุบ 6 แว!น 
 - ใบมะกรูดฉีก 5 ใบ สําหรับต�มดับกลิ่นไตปลา 
 

 
 

ภาพที่ 20  แกงไตปลาแห�ง 
 

 วิธีทําแกงไตปลาแห�ง 
  นําไตปลาทูอย!างดีมาละลายกับน้ําอัตราส!วน 1 ต!อ 1 ในหม�อ บุบข!า 

ตะไคร� ใบมะกรูด ใส!ลงไปต�มรวมกันเพ่ือดับกลิ่นคาวของไตปลา พอส!วนผสม
เดือดและหอมดีแล�ว ปZดไฟ กรองเอาแต!น้ําแล�วพักไว�สักครู!เพ่ือให�เศษดินที่อาจ



| 100 | 

ติดมากับไตปลาตกตะกอนก�นหม�อ จึงค!อย ๆ รินเอาน้ําไตปลาด�านบนอย!างช�า ๆ 
ใส!ลงกระทะ หรือบางทีอาจใช�ผ�าขาวสะอาดกรองเอาก็ได� ยกกระทะข้ึนต้ังไฟ
ปานกลาง ใส!พริกแกงไตปลาลงไปต�มด�วยกัน ใส!พริกแกง พริกข้ีหนูสดสีเขียวที่
โขลกแล�ว และพริกไทยขาวที่โขลกแล�ว เพ่ิมลงไป 

 หลังจากนั้นให�ใช�ตะหลิวผัดคนไปเร่ือย ๆ รอจนน้ํามันไตปลาออกมา
ที่ผิวหน�าส!วนผสม จึงใส!น้ําตาลป9�บลงไปเค่ียวพอให�มีรสหวานตัดรสเผ็ดของ
พริกแกง ลองชิมดูรสชาติจะต�องมีรสชาติเค็ม เผ็ดนําหวานเล็กน�อย ใส!วัตถุดิบ
ที่เหลือลงไป คือ เนื้อปลาฉ้ิงฉ�างแห�งป^น เนื้อปลาโอย!างแกะเป�นชิ้น ๆ เม็ด
มะม!วงหิมพานตEทอดสุกสับหยาบ และใบมะกรูดซอย ลงไปแล�วผัดคุกเคล�าให�
เข�ากัน จนน้ําในกระทะแห�งตามความเหมาะสมของผู�ทําเป�นอันใช�ได� ปZดไฟ
แล�วปล!อยให�เย็นจนสนิทก!อนตักใส!กระปุกแล�วปZดฝาให�สนิท สามารถเก็บไว�
รับประทานได�นานถึง 2 เดือน 

 2. นํ้าพริกแมงดา 
 ส4วนประกอบ มีวัตถุดิบและอุปกรณE ดังต!อไปนี ้

- กะปZ 1 ช�อนโตwะ 
- แมงดานา 1 ตัว 
- พริกแห�ง 10 เม็ด 
- กระเทียม 1 หัว 
- หอมแดง 1 หัว 
- เน้ือปลาย!าง (ปลาทูยิ่งดี) 
- นํ้าปลา 
- นํ้ามะนาว 
- นํ้าตาลป9�บ 
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ภาพที่ 21  น้ําพริกแมงดา 
 

 วิธีทํานํ้าพริกแมงดา 
 นําพริกแห�งไปค่ัว ใส!เกลือลงไปเล็กน�อยเพ่ือลดความแสบร�อน  
 นําหอมแดงและกระเทยีมไปค่ัวให�สุก  
 นํากะปZใส!ใบตองย!างไฟให�สุก  
 นําแมงดานาไปย!างไฟให�สุก  
 นําพริกแห�งค่ัว หอมแดงค่ัว กระเทียมค่ัว กะปZ แมงดาย!างสุก และ

เนื้อปลาย!าง มาโขรกรวมกันให�ละเอียด หรือใช�เคร่ืองปS{นให�ละเอียดก็ได�ปรุงรส
ด�วย น้ําปลา น้ําตาลป9�บ น้ํามะนาว แล�วชิมรสชาติตามความเหมาะสม 

 จากนั้นนําน้ําพริกแมงดาที่ปรุงเสร็จแล�วไปค่ัวในกระทะไฟปาน
กลาง ใช�ตะหลิวผัดคนไปเร่ือย ๆ จนแห�งตามความเหมาะสมของผู�ทําเป�นอัน
ใช�ได� ปZดไฟแล�วปล!อยให�เย็นจนสนิทก!อนตักใส!กระปุกแล�วปZดฝาให�สนิท 
สามารถเก็บไว�รับประทานได�นานถึง 2 เดือน 
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 3. นํ้าพริกตาแดง 
 ส4วนประกอบ มีวัตถุดิบและอุปกรณE ดังต!อไปนี้ 

- พริกแห�ง 8 เม็ด 
- หอมแดง 6 หัว 
- กระเทียม 4 หัว 
- กะปZ 1 ช�อนชา 
- เนื้อปลาร�าสับ 1 ช�อนโตwะ 
- เนื้อปลาย!าง 4 ช�อนโตwะ 
- น้ําตาลป9�บ 
- น้ําปลา 
- มะขามเป9ยกแกะเม็ดออกสับละเอียด 

 

 
 

ภาพที่ 22  น้ําพริกตาแดง 
 
 วิธีทํานํ้าพริกตาแดง 
 นําพริกแห�ง หอมแดง และกระเทียม ย!างไฟ หรือใส!กระทะค่ัวก็ได� 
 นําปลาร�า และ กะปZ ห!อใบตอง ย!างไฟ 
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 นําส!วนผสมทั้งหมด ได�แก! พริกแห�ง หอมแดง กระเทียมที่ย!างไฟ
หรือค่ัวเสร็จแล�ว ปลาร�า และกะปZที่ย!างไฟแล�ว มาโขลกลงในครกให�ละเอียด
เข�ากัน หรือจะใช�เคร่ืองปS{นให�เข�ากันก็ได� 

 ปรุงรสด�วย น้ําปลา น้ําตาลป9�บ มะขามเป9ยก แล�วชิมรสชาติตาม
ความเหมาะสม 

 จากนั้นนําน้ําพริกตาแดงที่ปรุงเสร็จแล�วไปค่ัวในกระทะไฟปาน
กลาง ใช�ตะหลิวผัดคนไปเร่ือย ๆ จนแห�งตามความเหมาะสมของผู�ทําเป�นอัน
ใช�ได� ปZดไฟแล�วปล!อยให�เย็นจนสนิทก!อนตักใส!กระปุกแล�วปZดฝาให�สนิท 
สามารถเก็บไว�รับประทานได�นานถึง 2 เดือน 

 4. นํ้าพริกปลาร�าแห�ง 
 ส4วนประกอบ มีวัตถุดิบและอุปกรณE ดังต!อไปนี ้

- พริกข้ีหนูแห�ง 15 เม็ด 
- ปลาย!าง 1 ตัว  
- นํ้าปลาร�าต�มสุก 1 ถ�วย 
- กระเทียม 5 หัว 
- หัวหอม 10 หัว 
- ข!าแก!ย!างซอยละเอียด 1 ช�อนชา 
- ตะไคร�ย!างซอยละเอียด 2 ช�อนชา 
- เกลือป̂น 1 ช�อนชา 
- นํ้าตาลป9�บ 
- นํ้ามะนาว 
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ภาพที่ 23  น้ําพริกปลาร�าแห�ง 
 

 วิธีทํานํ้าพริกปลาร�าแห�ง 
นําพริกข้ีหนูแห�งใส!เกลือค่ัวในกระทะ 
นํากระเทียม หัวหอม ข!า และตะไคร� ย!างไฟ หรือค่ัวในกระทะก็ได� 
นําปลาร�าไปต�มให�สุก เทเอาน้าํอย!างเดียว 
ปลาย!างแกะให�เป�นชิน้เล็ก ๆ 
นําข!า และตะไคร�ที่ย!างแล�วมาซอยให�ละเอียด หรือใส!เคร่ืองปS{นก็ได� 

 นําส!วนผสมทัง้หมดใส!ครกรวมกันโขลกให�ละเอียด หรือใส!เคร่ืองปS{น 
 ปรุงรสด�วย เกลือ น้ําตาลป9�บ น้าํมะนาว แล�วชมิรสชาติ 
 จากนั้นนําน้ําพริกปลาร�าที่ปรุงเสร็จแล�วไปค่ัวในกระทะไฟปาน

กลาง ใช�ตะหลิวผัดคนไปเร่ือย ๆ จนแห�งตามความเหมาะสมของผู�ทําเป�นอัน
ใช�ได� ปZดไฟแล�วปล!อยให�เย็นจนสนิทก!อนตักใส!กระปุกแล�วปZดฝาให�สนิท 
สามารถเก็บไว�รับประทานได�นานถึง 2 เดือน 

 5. นํ้าพริกกุ�งเสียบ 
 ส4วนประกอบ มีวัตถุดิบและอุปกรณE ดังต!อไปนี ้
  - กุ�งเสียบ 1 ถ�วย 
  - หอมแดง 10 หัว 
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- กระเทียม 5 หัว 
- พริกข้ีหนู 20 เม็ด 
- กะปZเคย 1 ช�อนโตwะ 
- น้ําตาลป9�บ 1 ช�อนโตwะ 
- น้ํามะนาว 3 ช�อนโตwะ 

  - น้ําปลา 1 ช�อนโตwะ 
 

 
 

ภาพที่ 24  น้ําพริกกุ�งเสียบ 
 
 วิธีทํานํ้าพริกกุ�งเสียบ 
 นํากะปZเคยและพริกข้ีหนูใส!ลงไปในครกแล�วโขลกจนละเอียด หรือ

ใช�เคร่ืองปS{นก็ได� 
 ใส!หอมแดงและกระเทียมซอยหยาบ โขลกให�เข�ากัน ปรุงรสด�วย

น้ําตาลป9�บ น้ํามะนาว และน้ําปลา แล�วชิมรสชาติตามความเหมาะสมของผู�ทํา 
 นํากุ�งเสียบใส!ลงไปในน้ําพริก คลุกเคล�าให�เข�ากัน 
 จากนั้นนําน้ําพริกกุ�งเสียบที่ปรุงเสร็จแล�วไปค่ัวในกระทะไฟปาน

กลาง ใช�ตะหลิวผัดคนไปเร่ือย ๆ จนแห�งตามความเหมาะสมของผู�ทําเป�นอัน
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ใช�ได� ปZดไฟแล�วปล!อยให�เย็นจนสนิทก!อนตักใส!กระปุกแล�วปZดฝาให�สนิท 
สามารถเก็บไว�รับประทานได�นานถึง 2 เดือน 

 6. นํ้าพริกนรก 
 ส4วนประกอบ มีวัตถุดิบและอุปกรณE ดังต!อไปนี ้
 - พริกข้ีหนูแห�งค่ัว 15 เม็ด 
 - กุ�งแห�งป^น 11/2 ถ�วย 
 - กะปZ 1 ช�อนโตwะ 
 - น้ํามะขามเป9ยก 
 - หอมเจียว 1 ถ�วย 
 - กระเทียมเจียว 1 ถ�วย 
 - น้ํามะนาว 
 - น้ําตาลป9�บ 
 - น้ําปลา  
 

 
 

ภาพที่ 25  น้ําพริกนรก 
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 วิธีทํานํ้าพริกนรก 
 นําพริกข้ีหนูแห�งค่ัวโขลกให�ละเอียด หรือใช�เคร่ืองปS{น 
 นําส!วนผสมทุกอย!างยกเว�นเคร่ืองปรุงรสใส!ลงไปในกระทะแล�วค่ัว

ด�วยไฟอ!อน ๆ แล�วค!อยปรุงรสชาติด�วย น้ํามะนาว น้ํามะขามเป9ยก น้ําตาลป9�บ 
และน้ําปลา แล�วชิมรสชาติตามความเหมาะสมของผู�ทํา ค่ัวให�แห�งตามความ
เหมาะสมของผู�ทําเป�นอันใช�ได� ปZดไฟแล�วปล!อยให�เย็นจนสนิทก!อนตักใส!
กระปุกแล�วปZดฝาให�สนิท สามารถเก็บไว�รับประทานได�นานถึง 2 เดือน 

 7. ผลิตภัณฑ=ข�าวสังข=หยด 
 ข�าวสังขEหยดของหน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลดอนทรายเป�น

ข�าวสังขEหยดกล�อง เป�นข�าวที่สีเอาเปลือกออก โดยยังมีจมูกข�าวและเย่ือหุ�ม
เมล็ดข�าวอยู! ซ่ึงให�คุณค!าทางอาหารมากกว!าข�าวขัดขาว ข�าวสังขEหยดกล�องมีสี
แดง-น้ําตาล โดยใช�เคร่ืองจักรสีข�าวกล�อง/ข�าวซ�อมมือ หรือจะใช�วิธีใส!ครกตํา 
แล�วฝSดเอาแกลบออก  

 ประโยชน=ของข�าวสังข=หยด 
 - ได�วิตามินบีรวมช!วยปsองกันและบรรเทาอาการอ!อนเพลีย แขน ขา

ไม!มีแรง ปวดกล�ามเนื้อ โรคผิวหนังบางชนิด บํารุงสมองทําให�เจริญอาหาร 
 - ได�วิตามินบี 1 ซ่ึงถ�ากินเป�นประจําจะช!วยปsองกันโรคเหน็บชาได� 
 - ได�วิตามินบี 2 ปsองกันโรคปากนกกระจอก 
 - ได�ฟอสฟอรัส ช!วยในการเจริญเติบโตของกระดูกและฟSน 
 - ได�แคลเซียม ทําให�กระดูกแข็งแรง ช!วยปsองกันไม!ให�เป�นตะคริว 
 - ได�ทองแดง สร�างเม็ดเลือด และเฮโมโกลบิน 
 - ได�ธาตุเหล็ก ช!วยปsองกันโรคโลหิตจาง 
 - ได�ไขมัน ให�พลังงานแก!ร!างกาย ไขมันในข�าวกล�องเป�นไขมันที่ดี 

ไม!มีโคเรสตอรอล 
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 - ได�โปรตีน ช!วยเสริมสร�างส!วนที่สึกหรอ 
 - ได�ไนอะซิน ช!วยระบบผิวหนังและเส�นประสาท และปsองกันโรค

เพลลากรา (โรคที่เกิดจากการขาดไนอะซิน จะมีอาการท�องเสีย ประสาทไหว 
โรคผิวหนัง) 

 - ได�คารEโบไฮเดรต ให�พลังงานแก!ร!างกาย 
 - ได�กากอาหาร ข�าวกล�องมีกากอาหารมาก ซ่ึงจะทําให�ท�องไม!ผูก 

และช!วยปsองกันมะเร็งในลําไส�อีกด�วย 
 - วิตามินและเกลือแร!ต!าง ๆ ในข�าวกล�องจะช!วยให�ส!วนต!าง ๆ ของ

ร!างกายทํางานอย!างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 
 

ภาพที่ 26  ผลิตภัณฑEข�าวสังขEหยด 



| 109 | 

 (2) การสร�างนวัตกรรมสุขภาวะเชิงพุทธ 
 ข�าวและอาหารเป�นสิ่งจําเป�นสําหรับคนทั่วไป เป�นหนึ่งในปSจจัย 4 ที่

คนขาดไม!ได� ในแต!ละวันจะต�องกินอาหารเพ่ือบํารุงร!างกายและให�พละกําลัง 
การมีอาหารที่มีประโยชนE มีคุณค!าทางอาหาร มีผลดีต!อสุขภาพ ย!อมเป�นสิ่งที่ดี
ที่ทุกคนล�วนต�องการ โดยเฉพาะในปSจจุบันนี้อาหารเพ่ือสุขภาพเป�นสิ่งที่ทุกคน
ต�องการและเสาะแสวงหา อาหารดี มีคุณประโยชนE ให�ทั้งคุณค!าอาหารและ
รักษาโรคต!าง ๆ ได� ย!อมเป�นสิ่งถวิลหาของคนทั้งหลาย การควบคุมอาหารและ
การกินได� เลือกกินแต!สิ่งที่ดีมีประโยชนEเป�นคําพูดของแพทยEที่ให�คําแนะนํากับ
คนป^วย เพราะการกินอาหารที่ไม!มีประโยชนEจะก!อให�เกิดโรค 

 สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ�าได�ทรงตรัสเก่ียวกับการบริโภคอาหารไว�ใน
โทณปากสูตรให�กับพระเจ�าปเสนทิโกศล ซ่ึงได�บริโภคอาหารมากจนรู�สึกอึดอัด 
ร!างกายรู�สึกป^วยไม!สบาย พระพุทธองคEตรัสไว�ว!า 

 “มนุษยEผู�มีสติอยู!ทุกเม่ือ  
 รู�จักประมาณในโภชนะท่ีได�แล�ว  
 ย!อมมีเวทนาเบาบาง  
 เขาย!อมแก!ช�า อายุก็ยั่งยืน”  
 คร้ันเม่ือพระเจ�าปเสนทิโกศลได�ทรงทําตามที่พระพุทธเจ�าแนะนํา ลด

การเสวยพระกระยาหารลดลง ทําให�ทรงมีพระวรกายกระปร้ีกระเปร!า มีร!างกาย
แข็งแรง สุขภาพดีข้ึนตามลําดับ และทรงหายป^วยจากโรคที่ทรงเสวยพระ
กระยาหารมากจนเกินไป 

  การทําผลิตภัณฑEอาหารของหน!วย อ.ป.ต. ดอนทราย ได�ตระหนักถึง
ความสําคัญของคุณค!าทางอาหาร มีคุณประโยชนE ดีต!อสุขภาพ โดยยึดเอา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาดําเนินการประยุกตEควบคู!กับการทําอาชีพ 
เพ่ือให�เกิดประโยชนEต!อผู�บริโภคและผู�ผลิต มี 3 ข�อ ดังต!อไปนี้ 
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 1. ซ่ือสัตยEกับอาชีพ การผลิตสินค�าเพ่ือขายให�แก!ผู�บริโภค ผู�ผลิตจะ 
ต�องคํานึงอยู!เสมอว!าลูกค�าคือผู�มีบุญคุณ ผลิตภัณฑEอาหารที่จัดทําต�องมีคุณภาพ 
มีคุณค!าทางอาหาร มีคุณประโยชนE ถูกสุขอนามัย รวมไปถึงความอร!อยจะต�อง
เหมือนกับทํารับประทานเอง ไม!มีการผสมสารกันบูด ใช�กรรมวิธีการถนอม
อาหารแบบธรรมชาติ แต!ยังคงรสชาติและคุณค!าทางสารอาหารไว�ครบถ�วน 

  

 
 

ภาพที่ 27  การรวมกลุ!มของแม!บ�านทําผลิตภัณฑEอาหารเพ่ือสุขภาพ 
 

 2. ไม!เอาเปรียบผู�บริโภค ราคาและปริมาณของสินค�าต�องสอดคล�อง
และสัมพันธEกัน ราคาไม!แพงเกินไป ผู�บริโภคสามารถจับต�องได� ราคาเหมาะสม
กับปริมาณ มีของแถมและของชําร!วยให�กับผู�บริโภค ให�ข�อมูลและคุณค!าทาง
อาหารกับผู�บริโภคด�วยความเป�นกันเอง ส!งสินค�าทางไปรษณียEให�แก!ลูกค�า
ถูกต�องตามปริมาณที่สั่งซ้ือและตรงเวลา ไม!โฆษณาเกินจริง ให�ลูกค�าได�ด่ืมดํ่า
กับรสชาติอาหารแบบปSกษEใต�ตามที่ใจต�องการ 

 3. รู�จักพอประมาณ การรับคําสั่งซ้ือสินค�าจากลูกค�ามากจนเกินกําลัง
การผลิตจะทําให�ผู�ผลิตเกิดความเครียด ไม!สามารถผลิตสินค�าได�ตามกําหนด มี
สินค�าไม!เพียงพอตามที่ลูกค�าต�องการ ซ่ึงอาจจะทําให�ผู�ผลิตเสียสุขภาพจิตซ่ึง
จะส!งผลต!อสุขภาพกายที่ต�องเร!งทําการผลิต หรือถ�าหากผลิตสินค�าไม!ทนัจะทาํ
ให�เสียลูกค�าไปก็เป�นได� ดังนั้น การรู�จักพอประมาณ รู�กําลังการผลิต รู�สินค�า
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ในสตwอก และขายสินค�าเท!าที่มี จะทําให�ผู�ผลิตไม!เสียสุขภาพจิตและสุขภาพ
กายด�วย และนอกจากนั้นต�องคํานึงการนําวัตถุดิบในชุมชนที่พอหาได�มาใช�เป�น
ส!วนประกอบของผลิตภัณฑEด�วย (สัมภาษณE พระครูประภัศรEธรรมวาที) 
 

 
 

ภาพที่ 28  การเสริมสร�างสุขภาวะเชิงพุทธสัมมาชีพของ อ.ป.ต. ดอนทราย 
 

สัมมาชีพ : ผลิตภัณฑEอาหาร 

ผลิตภัณฑEข�าวสังขEหยด 

ปsองกันโรคเหน็บชา 
ปsองกันโรคปากนกกระจอก 
ปsองกันโรคโลหิตจาง 
ปsองกันไม!ให�เป�นตะคริว 
รักษาโรคผิวหนัง 
บรรเทาอาการอ!อนเพลีย 
บํารุงสมอง 
ช!วยเจริญอาหาร 

ไม!ใส!สารกับบูด 
ถนอมอาหารแบบธรรมชาติ 
ให�รสชาติแบบอาหารปSกษEใต� 
ใช�วัตถุดิบในชุมุชน 

แกงไตปลาแห�ง 
นํ้าพริกแมงดา 
นํ้าพริกตาแดง 
นํ้าพริกกุ�งเสียบ 
นํ้าพริกปลาร�าแห�ง 
นํ้าพริกนรก 

สุขภาพจิตดี/สุขภาพกายแข็งแรง 

ซ่ือสัตยEกับอาชีพ 
ไม!เอาเปรียบผู�บริโภค 
รู�จักพอประมาณ 
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(3) ปDจจัยความสําเร็จและอุปสรรค 
ปSจจัยความสําเร็จและอุปสรรคของโครงการสัมมาชีพ ผลิตภัณฑEข�าว

สังขEหยด แกงไตปลาแห�ง และน้ําพริก 5 รส สามารถแบ!งอธิบายได� ดังนี้ 
1. ปSจจัยความสําเร็จ มีดังนี้ 
 1.1 การสนับสนุนร!วมมือของชุมชน/ผู�นําชุมชน/วัด มีการให�ความ

ร!วมมือกันของคนท�องถ่ินเป�นอย!างดี จากความสัมพันธEแบบชนบทซ่ึงสามารถ
ขอความช!วยเหลือและขอความร!วมมือทั้งแรงกายแรงใจ เพ่ือการพัฒนาชุมชน
ให�มีความเจริญก�าวหน�า สามารถสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนอย!างย่ังยืน ซ่ึง
วัดหัวเตยเป�นศูนยEกลางเชื่อมความสัมพันธEและการทํากิจกรรมของคนในชมุชน 

 1.2 การรวมกลุ!มของสตรีแม!บ�าน เป�นการรวมกลุ!มกันที่มีอยู!เดิม
แล�วให�ขยายสมาชิกเพ่ิมข้ึน เพ่ือสร�างเครือข!าย รวบรวมผลผลิตข�าวสังขEหยด
ของชุมชนและทําการผลิตแกงไตปลาแห�ง น้ําพริก 5 รส ซ่ึงเป�นกลุ!มที่มีความ
พร�อมเพรียงกันและมีความสามัคคี 

 1.3 การทํางานร!วมกันของภาคีเครือข!าย ได�รับการสนับสนุนจาก
หน!วยงานต!าง ๆ ทั้งภาครัฐ และส!วนท�องถ่ิน ทําความร!วมมือกันจัดกิจกรรม
ผลักดันให�เกิดผลิตภัณฑEของหน!วย อ.ป.ต. ดอนทราย ซ่ึงได�รับการตอบรับและ
ช!วยเหลือซ่ึงกันและกันจนประสบความสําเร็จ ได�ผลิตภัณฑEเพ่ือสุขภาพและ
นวัตกรรมเชิงพุทธจากการทําผลิตภัณฑEทั้งหมด 

2. อุปสรรค มีดังนี้ 
 2.1 ปSญหาการตลาด ความสามารถของสมาชิกกลุ!มสตรีแม!บ�านใน

การทําการตลาดยังขาดความเชี่ยวชาญ ต�องทําการลองผิดลองถูกเพ่ือหากลุ!ม
ลูกค�าที่ให�ความสนใจ แม�ว!าจะมีผู�สั่งซ้ือจากต!างประเทศเข�ามาก็ตาม แต!ยอด
การสั่งซ้ือยังมีจํานวนน�อย และต�องต!อสู�กับสินค�าชุมชนที่มีลักษณะเหมือนกัน
จากชุมชนต!าง ๆ ทั้งในจังหวัดและต!างจังหวัด 
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 2.2 ปSญหาเงินทุน การทําผลิตภัณฑEจํานวนมาก ต�องใช�ทุนจํานวน
มากเพ่ือซ้ือวัตถุดิบและเคร่ืองมือที่ทันสมัย สามารถผลิตได�จํานวนมาก ๆ 
ปSจจุบันยังใช�การผลิตแบบด้ังเดิม ใช�อุปกรณEเคร่ืองมือที่หาได�ภายในครัว ซ่ึง
ต!อไปจําเป�นต�องหาอุปกรณEและเคร่ืองมือที่ได�รับการรับรองมาตรฐานการผลิต
อาหารซ่ึงมีความจําเป�นและสร�างความม่ันใจให�กับผู�บริโภค ได�เป�นอย!างดี 

 2.3 ปSญหาต�นทุน การออกแบบบรรจุภัณฑEให�มีสวยงามและถูก
สุขอนามัย ตอบโจทยEผู�บริโภคในยุคปSจจุบัน และการหาช!องทางการตลาด
เพ่ิมข้ึน ทําให�มีต�นทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน ซ่ึงทําให�ราคาสินค�ามีราคาแพงหรือได�
จํานวนผลิตภัณฑEที่บรรจุลดลง ย่ิงทําให�ยากต!อการต!อสู�ทางการตลาดสินค�า
ชุมชนในอนาคต (สัมภาษณE นางวารินทรE สิกขชาติ) 

(4) ข�อเสนอจากฐานรากสู4นโยบาย 
1. รัฐควรสนับสนุนการมีที่ปรึกษาการตลาดให�กับกลุ!มเศรษฐกิจชุมชน 

ทุกอําเภอ เพ่ือให�กลุ!มเศรษฐกิจระดับชุมชนได�ปรึกษาเก่ียวกับการทําการตลาด 
ทั้งตลาดออฟไลนE และตลาดออนไลนE ให�มีความรู�ความชํานาญเชี่ยวชาญการ
ทําการตลาดสินค�าระดับชุมชน 

2. หน!วยงานของรัฐควรสนับสนุนงบประมาณให�กับชุมชนทุกป9 เพ่ือ
พัฒนาต!อยอดผลิตภัณฑE และสร�างผลิตภัณฑEใหม!ที่เกิดจากแนวคิดสร�างสรรคE
ของเด็กเยาวชนและคนในท�องที่ ให�มีการพัฒนาผลิตภัณฑEระดับชุมชนต!อเนื่อง  

3. คณะสงฆEระดับอําเภอควรระดมทุนงบประมาณจากพระสังฆาธิการ
ระดับเจ�าอาวาส เจ�าคณะตําบล และเจ�าคณะอําเภอ สร�างศูนยEการพัฒนาฝ9มือ
อาชีพระดับอําเภอให�กับกลุ!มสตรีแม!บ�าน และผู�สูงอายุ ได�ฝyกอบรมและ
พัฒนาการทําอาชีพเพ่ือเสริมรายได� ซ่ึงเป�นการสนับสนุนการพัฒนาด�าน
สัมมาชีพให�กับคนในท�องถ่ิน เพราะเม่ือญาติโยมมีรายได�พอจุลเจือครอบครัว
ได�แล�ว พระสงฆEและสามเณรตามวัดต!าง ๆ ก็พลอยได�รับอานิสงสEไปด�วย 
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3. การสร�างเครือข4ายความร4วมมือและกลไกการทํางานร4วมกัน 
การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร�างสุขภาวะเชิงพุทธของหน!วยอบรมประ 

ชาชนประจําตําบลในสังคมไทยในภาคใต� ได�มีการร!วมมือกับหน!วยงานต!าง ๆ 
ทั้งหน!วยงานภาครัฐ และหน!วยงานเอกชน วัด โรงเรียน และชุมชน มีระบบ
กลไกการทํางานร!วมกัน และจับมือเป�นภาคีเครือข!ายทํากิจกรรมร!วมกัน แบ!ง 
ปSนข�อมูลพ้ืนฐานจําเป�นซ่ึงกันและกัน ทําให�หน!วยอบรมประชาชนประจําตําบล
ในภาคใต�ขับเคลื่อนกิจกรรมต!าง ๆ ของโครงการได�รวดเร็ว สามารถช!วยเหลือ
ประชาชนกลุ!มเปsาหมายได�อย!างเต็มที่ สร�างกิจกรรมให�กับเยาวชนได�เรียนรู�และ
ฝyกฝนทั้งทางร!างกายและจิตใจ พัฒนาอาชีพและต!อยอดการทํามาหากินเพ่ือหา
รายได�มาจุนเจือครอบครัว เป�นต�น การทํางานของเครือข!ายความร!วมมือและ
กลไกการทํางานร!วมกันของหน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลในภาคใต� จะ
แบบออกเป�นพ้ืนที่ของแต!ละหน!วย อ.ป.ต. ซ่ึงแต!ละพ้ืนที่มีเครือข!ายความร!วม 
มือและกลไกการทํางานร!วมกันแตกต!างกันไปตามบริบทของงานและท�องที่  

 3.1 หน4วยอบรมประชาชนประจําตําบลฉลอง 
 การทํางานขับเคร่ืองโครงการเสริมสร�างสุขภาวะเชิงพุทธของหน!วย

อบรมประชาชนประจําตําบลฉลอง ได�มีการระดมกําลังและความคิดจาก
หน!วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะสงฆE และชุมชน ทํางานร!วมกันภายใต�ชื่อ
โครงการ “ธรรมะรักษาใจ เย่ียมคนไข� ให�กําลังใจคนป^วย” การขับเคลื่อนโครง 
การในคร้ังนี้มีหน!วยงานที่เข�าร!วมเป�นภาคีเครือข!ายการทํางานร!วมกันหลาย
หน!วยงาน ประกอบไปด�วย 

 - หน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลฉลอง 
 - คณะสงฆEจังหวัดภูเก็ต / คณะสงฆEอําเภอเมืองภูเก็ต 
 - สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต 
 - โรงพยาบาลส!งเสริมสุขภาพตําบลฉลอง 
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 - สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต 
 - สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยEจังหวัดภูเก็ต 
 - กรมส!งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 - ประชาชนในเขตตําบลฉลอง 
 

 
 

ภาพที่ 29  ภาคีเครือข!ายความร!วมมือช!วยเหลือผู�ป^วยติดเตียง 
 

กลไกการทํางานร!วมกันของภาคีเครือข!ายในการขับเคลื่อนโครงการใน
คร้ังนี้ ได�มีการออกแบบและทํางานร!วมกัน ดังต!อไปนี้ 

1. ประสานงานขอความร!วมมือ หน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลฉลอง
ร!วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ได�ทําหนังสือติดต!อประสานงาน 
กับหน!วยงานต!าง ๆ ขอความร!วมมือและนําเสนอโครงการเพ่ือช!วยผู�ป^วยติดเตียง 
คนแก!ติดบ�าน ให�ได�รับทราบเพ่ือพิจารณาเข�าร!วมโครงการ ซ่ึงมีหลายหน!วยงาน
ให�ความสนใจและตอบรับการเข�าร!วมโครงการ  

2. ประชุม เชิญตัวแทนหน!วยงานต!าง ๆ ที่ตอบรับเข�าร!วมโครงการมา
ประชุมที่วัดลัฏฐิวนาราม ซ่ึงเป�นที่ต้ังหน!วย อ.ป.ต. ฉลอง เพ่ือชี้แจงแนวทางการ
ทํางาน วัตถุประสงคEโครงการ และกลุ!มเปsาหมายที่จะลงพ้ืนที่ไปทําโครงการ 



| 116 | 

3. ระดมความคิด เปZดประเด็นในที่ประชุมเพ่ือให�ตัวแทนจากหน!วยงาน
ต!าง ๆ ช!วยกันระดมความคิด แนวทาง วิธีการ รูปแบบการทํางาน หน�าที่การรับ 
ผิดชอบของแต!ละหน!วยงานจะต�องทําอย!างไรบ�าง แบ!งปSนข�อมูลเชิงพ้ืนฐาน
และการช!วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

4. ระดมทุน คณะสงฆEจังหวัดภูเก็ต/คณะสงฆEอําเภอเมืองภูเก็ต เปZดรับ
บริจาคสิ่งอุปโภค บริโภค และสิงของจําเป�น เช!น พัดลม สบู! ยาสีฟSนและแปรง 
ผ�าออมสําเร็จรูปสําหรับผู�ใหญ! ข�าวสาร อาหารแห�ง เป�นต�นส!วนหน!วยงานของ
ภาครัฐต!าง ๆ ที่เข�าร!วมโครงการ ใช�การของบจากส!วนงานที่มีสําหรับกิจกรรม
ช!วยเหลือสังคมเอามาช!วยเหลือในโครงการนี้ และเสนอโครงการช!วยเหลือ
ผู�ป^วยติดเตียง คนแก!ติดบ�าน ไว�ในแผนเสนอของบประมาณในป9ถัดไป 

5. ลงพ้ืนที่ ใช�ข�อมูลผู�ป^วยติดเตียง คนแก!ติดบ�าน จากโรงพยาบาลส!ง 
เสริมสุขภาพตําบลฉลองที่ได�ร!วมมือกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยEจังหวัดภูเก็ตที่ได�ลงพ้ืนที่จัดเก็บข�อมูลไว�ก!อนแล�ว การลงพ้ืนที่ช!วย
ผู�ป^วยติดเตียง คนแก!ติดบ�าน ใช�ธรรมะรักษาใจเป�นตัวนํา ซ่ึงเป�นหน�าที่ของ
คณะสงฆEที่ให�ข�อคิดเก่ียวกับธรรมะ สนทนาธรรม เทศนEให�กําลังใจ เพ่ือให�ต!อสู�
กับโรคภัยที่กําลังเผชิญอยู! ตามด�วยการช!วยเหลือทางกาย การดูแลรักษา 
พยาบาลเบื้องต�น การดูแลสุขภาพจิต การมอบสิ่งของเคร่ืองใช�สําคัญสําหรับ
อุปโภคและบริโภคจากหน!วยงานต!าง ๆ ที่เข�าร!วมเป�นภาคีเครือข!าย 

6. ถอดบทเรียน นําข�อมูลที่ได�จากการทํางานต้ังแต!เร่ิมทํางานร!วมกัน
จนถึงการลงพ้ืนที่ให�ความช!วยเหลือแก!กลุ!มเปsาหมาย มาถอดบทเรียน เพ่ือหา
จุดเด!น จุดด�อย อุปสรรค และโอกาส จากการทํางานเชิงพ้ืนที่ทั้งหมด 

7. เสนอแนวทางแก�ไขปรับปรุง ร!วมกันเสนอแนวทางการปรับปรุงข�อ 
ผิดพลาดจากการทํางานแต!ละคร้ัง เพ่ือนําไปปรับปรุงแก�ไขในการลงพ้ืนที่คร้ัง
ต!อ ๆ ไป (สัมภาษณE นางสาวธัชสริญญE ฤทธิโชติ) 
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3.2 หน4วยอบรมประชาชนประจําตําบลกะทู� 
การทํางานขับเคร่ืองโครงการเสริมสร�างสุขภาวะเชิงพุทธของหน!วยอบรม

ประชาชนประจําตําบลกะทู� ได�ขับเคลื่อนกิจกรรมศิลปะโลwะโกwะฉ!า เป�นวัฒนธรรม
ดนตรีเก!าแก!ของคนเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ต เพ่ือรักษามรดกดนตรีให�คงอยู! 
จึงได�ฟvzนฟูศิลปะโลwะโกwะฉ!าข้ึนมาให�คนทั่วไปและเยาวชนคนรุ!นใหม!ได�ฝyกหัด
เรียนรู� และรู�จักวิธีการละเล!น ซ่ึงการขับเคลื่อนโครงการคร้ังนี้มีหน!วยงานต!าง ๆ 
เข�าร!วมกิจกรรม ดังต!อไปนี้ 

 - หน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลกะทู� 
 - คณะสงฆEจังหวัดภูเก็ต/คณะสงฆEอําเภอกะทู� 
 - สาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต 
 - สาํนักงานกองทุนสนับสนนุการสร�างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 - มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 - โรงเรียนเทศบาล 2 บ�านกะทู� 
 - เทศบาลเมืองกะทู� 
 - ประชาชนในเขตตําบลกะทู� 
กลไกการทํางานร!วมกันของภาคีเครือข!ายในการขับเคลื่อนโครงการใน

คร้ังนี้ ได�มีการออกแบบและทํางานร!วมกัน ดังต!อไปนี้ 
1. ประชุมคณะกรรมการหน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลกะทู� มีการ

ปรึกษาหารือร!วมกัน ให�แต!ละคนเสนอจุดเด!นหรือจุดขายของตําบลกะทู� ซ่ึงใน
ที่ประชุมมีมติร!วมกันเป�นเอกฉันทEคือการจัดกิจกรรมรักษาศิลปวัฒนธรรม
ท�องถ่ินของคนกะทู� นั่นคือ “การเล!นล!อโกwะ หรือ ศิลปะวัฒนธรรมโลwะโกwะฉ!า” 

2. เสนอของบประมาณ หน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลกะทู� ได�เขียน
โครงการเสนอสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงต!อมาได�ย่ืนโครงการ
เสนอของบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 
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(สสส.) ซ่ึงในขณะนั้นได�ริเร่ิมพ้ืนฟูการทํางานของพระสงฆEและบทบาทของหน!วย 
อบรมประชาชนประจําตําบลให�กับมามีบทบาท เพ่ือช!วยเหลือประชาชน และ
สังคม ให�แพร!หลายและมีบทบาทเหมือนในอดีตที่ผ!านมา 

3. ทําความร!วมมือกับภาคีเครือข!าย ประสานงานทําหนังสือติดต!อกับ
หน!วยงานต!าง ๆ ที่ขับเคลื่อนกิจกรรมร!วมกัน มาประชุมเพ่ือระดมความคิด
และแนวทางการดําเนินงานร!วมกัน มีการจัดกิจกรรมการตีล!อโกwะ ให�กับภาคี
เครือข!ายได�รับชมและรับฟSง แสดงวิธีการละเล!น การฝyกหัดการตี เป�นต�น 

 

 
 

ภาพที่ 30  ภาคีเครือข!ายความร!วมมือส!งเสริมศิลปะวัฒนดนตรีโลwะโกwะฉ!า 
 

4. สรรหาครูผู�ฝyกสอน การว!างเว�นการถ!ายทอดจากรุ!นสู!รุ!นมาหลายป9 ทํา
ให�ไม!มีครูผู�ฝyกสอนในท�องถ่ิน หรือหากมีก็มีความรู�ที่ไม!สามารถถ!ายทอดให�กับ
คนรุ!นหลังได� ดังนั้น จึงต�องสรรหาครูผู�ฝyกสอน ซ่ึงได�ครูผู�ฝyกสอนจากจังหวัด
พัทลุงมาฝyกสอนให�กับเยาวชน 

5. จัดหลักสูตรฝyกอบรม หน!วย อ.ป.ต. กะทู� จัดฝyกอบรมเยาวชนและ
ผู�สนใจเรียนตีล!อโกwะ หลักสูตรละ 3 เดือน ฝyกทุกเย็นวันเสารE-อาทิตยE เร่ิม
ต้ังแต! 15.00 น. - 18.00 น. สถานที่ที่ฝyกอบรมคือบริเวณลานหรือศาลาวัดกะทู� 
ซ่ึงผู�ฝyกจะต�องฝyกการเล!นอุปกรณEต!าง ๆ  ข้ันพ้ืนฐานให�เชี่ยวชาญ จึงนํามาตีรวม
วงกัน (สัมภาษณE พระครูโกวิทวินัยสาร เจ�าอาวาสวัดกะทู�) 
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6. ติดตามผลการฝyกอบรม สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตเป�น
แม!งานในการติดตามผลการฝyกอบรมศิลปะวัฒนธรรมโลwะโกwะฉ!า มีการบันทึก
รายงานความก�าวหน�าการฝyกของเยาวชนและผู�ที่ฝyกทั่วไป 

7. ถอดบทเรียนผลกระทบการใช�เสียงจากการฝyกซ�อม นําข�อมูลต!าง ๆ 
จากการดําเนินงานและการทํากิจกรรมต!าง ๆ ของการฝyกอบรมศิลปวัฒนธรรม
ดนตรีโลwะโกwะฉ!า มาถอดบทเรียน เพ่ือหาจุดเด!น จุดด�อย อุปสรรค และโอกาส 
เพ่ือนําไปปรับปรุงแก�ไข เป�นแนวทางนําไปปรับใช�ในการดําเนินงานคร้ังต!อไป 

3.3 หน4วยอบรมประชาชนประจําตําบลแพรกหา 
การทํางานขับเคร่ืองโครงการเสริมสร�างสุขภาวะเชิงพุทธของหน!วยอบรม

ประชาชนประจําตําบลแพรกหา มีจุดมุ!งหมายเพ่ือรักษาอาชีพด้ังเดิมของบรรพ
บุรุษสืบทอดไว�ให�รุ!นต!อไปได�ใช�ทํามาหากิน พัฒนาอาชีพเสริมใหม!เข�ามา 
มุ!งเน�นการพัฒนาสัมมาชีพให�กับประชาชนในท�องถ่ินได�มีความรู� มีอาชีพติดตัว 
การขับเคลื่อนโครงการในคร้ังนี้ได�มีการจัดกิจกรรม 3 อาชีพ คือ การทอผ�า 
การถักหมวก และการทําหน�ากากผ�า แบ!งการฝyกอบรมออกเป�น 3 ระยะ ไม!ได�
จัดฝyกอบรมพร�อมกัน โดยการนําของพระครูวิสุทธิปริยัติคุณ ได�เอ้ือเฟvzอสถานที่
ของวัด และโรงงานทอผ�าด�วยก่ีกระตุกแบบชาวบ�านด้ังเดิม มีเคร่ืองทอผ�าแบบ
ก่ีกระตุกทั้งหมด 30 เคร่ือง ส!วนอุปกรณEสําหรับการถักหมวกและทําหน�ากาก
ผ�า ได�งบสนับสนุนการฝyกอบรมจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การฝyกอบรม
ได�รับความสนใจจากชาวบ�านและเยาวชน มีการรวมกลุ!มกันทําสินค�า ออกแบบ
ผลิตภัณฑEเพ่ือการค�าและจัดวางจําหน!าย เพ่ือสร�างรายได�และความม่ันคง
ให�กับชุมชนและครอบครัว มีหน!วยงานต!าง ๆ เข�ามาร!วมเป�นภาคีเครือข!ายการ
ทํางานหลายหน!วยงาน ประกอบไปด�วย 
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 - หน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลแพรกหา 
 - คณะสงฆEจังหวัดพัทลุง/คณะสงฆEอําเภอควนขนนุ 
 - สาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลงุ 
 - สาํนักงานกองทุนสนับสนนุการสร�างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 - มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 - โรงพยาบาลส!งเสริมสุขภาพตําบลแพรกหา 
 - เทศบาลตําบลแพรกหา 
 - โรงเรียนวัดควนแพรกหา 
 - กลุ!มสตรีแม!บ�านแพรกหา 
 - ประชาชนในเขตตําบลแพรกหา 
กลไกการทํางานร!วมกันของภาคีเครือข!ายในการขับเคลื่อนโครงการใน

คร้ังนี้ ได�มีการออกแบบและทํางานร!วมกัน ดังต!อไปนี้ 
1. ประชุมคณะกรรมการหน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลแพรกหา 

ระดมความคิด แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑE เสนออาชีพที่เป�นต�นแบบและ
รูปแบบการฝyกอบรม มีการเสนอกลุ!มอาชีพที่หลากหลาย ซ่ึงในที่สุดก็ได�เลือก
การพัฒนาการฝyกอบรม 2 ชนิด ได�แก! การพัฒนาต!อยอดการทอผ�าแพรกหา 
และการถักหมวก คณะกรรมการมีมติเห็นชอบร!วมกันเป�นเอกฉันทE พร�อมกําชับ
ให�เร!งดําเนินการให�เร็วที่สุดเพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน ตามนโยบายของ
รัฐบาลยุคปSจจุบัน ส!วนการฝyกอบรมการทําหน�ากากผ�า เป�นกิจกรรมที่จัด
เพ่ิมเติมข้ึนมาในภายหลัง สืบเนื่องจากการขาดแคลนหน�ากากอนามัยจากกรณี
ที่ทั่วโลกกําลังเผชิญกับปSญหาไวรัสโควิด 19 (Covid-19) ระบาดหนักไปทั่วโลก 
ทําให�หน!วย อ.ป.ต. แพรกหา ขอความร!วมมือกับภาคีเครือข!ายได�ดําเนินการจัด
ฝyกอบรมการทําหน�ากากผ�าอย!างเร!งด!วน พร�อมทําหน�ากากผ�าถวายพระสงฆE 
แจกฟรีหน!วยงานและองคEกรต!าง ๆ จํานวน 5,000 ชิ้น  
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ภาพที ่31  ภาคีเครือข!ายความร!วมมือสัมมาชีพหน!วย อ.ป.ต. แพรกหา 
 

2. เสนอของบประมาณ หน!วย อ.ป.ต. แพรกหา ร!วมกับสํานักงานพระพุทธ 
ศาสนาจังหวัดพัทลุง นําเสนอโครงการขอทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร�างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีสถาบันวิจัยพุทธศาสตรE มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป�นผู�กํากับติดตามประเมินผลและพิจารณาให�ทุน
สนับสนุนกิจกรรม มีการเดินทางมานําเสนอโครงการเพ่ือขอทุนสนับสนุนที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส!วนกลาง) และนําเสนอความก�าว 
หน�าการดําเนินกิจกรรมโครงการที่วัดลัฏฐิวนาราม จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงก็ได�รับทุน
สนับสนุนมาดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคEโครงการ 

3. รวมกลุ!มสตรีแม!บ�านและผู�สนใจ ทําความเข�าใจเก่ียวกับการรวมกลุ!ม
ของกลุ!มสตรีแม!บ�านแพรกหา ให�สมาชิกภายในกลุ!มไปชักชวนเพ่ือนบ�านที่
สนใจการประกอบอาชีพทอผ�า ถักหมวก และทําหน�ากากผ�า มารวมกลุ!มกันให�
มีขนาดใหญ!ข้ึน ประสานงานให�ผู�นําชุมชนประกาศผ!านเคร่ืองกระจายเสียงและ
บอรEดข!าวสารของหน!วยงานต!าง ๆ เชิญชวนผู�ที่สนใจเข�าร!วมอบรม นอกจาก 
นั้นพระสงฆEภายในวัดก็มีการบอกกล!าวข!าวสารเก่ียวกับการรวมกลุ!มเพ่ือการ
อบรมอาชีพให�กับประชาชนได�รับทราบ 

4. ทําความร!วมมือกับภาคีเครือข!าย ได�รับการตอบรับทําความร!วมมือ
กับหน!วยงานต!าง ๆ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการ มีการสัมมนาแลก 



| 122 | 

เปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการทํางานร!วมกัน ชี้แจงวัตถุประสงคEการทํางาน
การขับเคลื่อนเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงคE ซ่ึงภาคีเครือข!ายได�ให�ความร!วมมือและ
ทํากิจกรรมร!วมกัน ขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการได�เป�นอย!างดี ไม!ว!าจะเป�น
การสนับสนุนงบประมาณ อาหาร วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณEสําหรับการฝyกอบรม 
และสถานที่ ได�เป�นอย!างดี 

5. จัดกิจกรรมการฝyกอบรม การอบรมแบ!งออกเป�น 3 ระยะ ได�แก! 
 ระยะที่ 1 เป�นการฝyกอบรมการถักหมวก ใช�เวลาในการฝyกอบรม 2 วัน 

ระหว!างวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2563 
 ระยะที่ 2 เป�นการฝyกอบรมการทอผ�าแพรกหา ใช�เวลาในการฝyกอบรม 

10 วัน ระหว!างวันที่ 1-10 กุมภาพันธE พ.ศ. 2563 
 ระยะที่ 3 เป�นการฝyกอบรมการทําหน�ากากผ�า ใช�เวลาในการฝyกอบรม 

3 วัน ระหว!างวันที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2563 
6. การเลือกบรรจุภัณฑEและโลโก�ผลิตภัณฑE ได�รับความอนุเคราะหEจาก

พระครูวิสุทธิปริยัติคุณ เมตตาออกแบบโลโก�ผลิตภัณฑEสินค�าให�สอดคล�องกับ
ความเป�นหน!วยอบรมประชาชนประจําตําบล และความเป�นวัฒนธรรมของคน
แพรกหา ได�ปรึกษาผู�เชี่ยวชาญด�านการออกแบบผลิตภัณฑEชุมชน ซ่ึงมีความรู�
เก่ียวกับผลิตภัณฑEชุมชนและเป�นคนแพรกหา ทําให�การออกแบบบรรจุภัณฑEที่
ได�ออกมาเป�นที่ถูกใจของกลุ!มผู�อบรมและภาคีเครือข!าย 

7. นําเสนอผลิตภัณฑEและทําการตลาด นําสินค�าไปจัดนิทรรศการงาน
แสดงสินค�าของจังหวัด งานแสดงสินค�าชุมชนตามหน!วยงานต!าง ๆ ที่ได�จัดข้ึน 
ถ!ายรูปผลิตภัณฑEสินค�าลงเสนอขายในเพจเฟสบุwกของชุมชนแพรกหา ติดต!อ
ร�านค�าขายส!งและสินค�าขายปลีกของชุมชนเพ่ือวางสินค�าให�ผู�บริโภคที่สนใจได�
เลือกซ้ือ 
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8. ถอดบทเรียน นําผลจากการดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการทํา
ผลิตภัณฑEสินค�าต!าง ๆ ในโครงการคร้ังนี้มาถอดบทเรียน เพ่ือเป�นแนวทางนําไป
ปรับใช�ในการดําเนินงานคร้ังต!อไป 

3.4 หน4วยอบรมประชาชนประจําตําบลดอนทราย 
การทํางานขับเคร่ืองโครงการเสริมสร�างสุขภาวะเชิงพุทธของหน!วยอบรม

ประชาชนประจําตําบลดอนทราย ได�ขับเคลื่อนกิจกรรมเก่ียวกับสัมมาชีพ 
เพ่ือให�ประชาชนมีอาชีพทํามาหากิน สามารถทําเงินมีรายได�จุนเจือครอบครัว 
การจัดกิจกรรมคร้ังนี้ หน!วย อ.ป.ต. ดอนทราย ได�ขับเคลื่อนโครงการภายใต�
กรอบการทํางานให�ชุมชนเข�มแข็ง วัฒนธรรมอาหาร และการรักสุขภาพเชิงพุทธ 
ใช�ภูมิปSญญาท�องถ่ินเร่ืองอาหาร ทําอาหารเมนูแกงไตปลาแห�ง ผลิตภัณฑEข�าว
สังขEหยด และน้ําพริก 5 รส คือ น้ําพริกแมงดา น้ําพริกตาแดง น้ําพริกกุ�งเสียบ 
น้ําพริกปลาร�าแห�ง น้ําพริกนรก มีภาคีเครือข!ายในการขับเคลื่อนโครงการจาก
หลาย ๆ หน!วยงานเข�าร!วมกิจกรรม ได�แก! 

- หน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลดอนทราย 
- คณะสงฆEจังหวัดพัทลุง/คณะสงฆEอําเภอปากพะยูน 
- สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง 
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- กลุ!มสตรีแม!บ�านวัดหัวเตย 
- ประชาชนในเขตตําบลดอนทราย 
กลไกการทํางานร!วมกันของภาคีเครือข!ายในการขับเคลื่อนโครงการใน

คร้ังนี้ ได�มีการออกแบบและทํางานร!วมกัน ดังต!อไปนี้ 
1. ประชุมคณะกรรมการหน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลดอนทราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแผนการทํางานแบบรวมกลุ!มกันทํา เน�นการ
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ผลิตสินค�าที่เป�นอาหารสําเร็จรูปพร�อมเสิรEฟ ผู�บริโภคสามารถเปZดฝาแล�ว
รับประทานได�เลย เน�นเร่ืองรักสุขภาพ ไม!ใส!สารกันบูด ใช�วัตถุดิบที่หาได�จาก
ชุมชน ซ่ึงในที่ประชุมมีมติเป�นเอกฉันทEให�มีการรวมกลุ!มกันทําสินค�าที่เป�น
อาหารทั้งหมด 7 ชนิด ได�แก! แกงไตปลาแห�ง ผลิตภัณฑEข�าวสังขEหยด น้ําพริก
แมงดา น้ําพริกตาแดง น้ําพริกปลาร�าแห�ง น้ําพริกกุ�งเสียบ และ น้ําพริกนรก 
โดยให�วัดหัวเตยเป�นสถานที่จัดกิจกรรมฝyกอบรม 

2. เสนอของบประมาณ หน!วย อ.ป.ต. ดอนทราย ร!วมกับสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ได�เขียนโครงการและนําเสนอขอทุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีสถาบันวิจัยพุทธศาสตรE 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป�นผู�กํากับติดตามประเมินผลและ
พิจารณาให�ทุนสนับสนุนกิจกรรม มีการเดินทางมานําเสนอโครงการเพ่ือขอทุน
สนับสนุนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส!วนกลาง) และนําเสนอ
ความก�าวหน�าการดําเนินกิจกรรมโครงการที่วัดลัฏฐิวนาราม จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงก็
ได�รับทุนสนับสนุนมาดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคEโครงการ 

3. รวมกลุ!มสตรีแม!บ�านและผู�สนใจ รวบรวมผู�ที่สนใจและชักชวนแม!บ�าน
ที่ว!างงานจากการทําการเกษตร ผนวกกับกลุ!มสตรีแม!บ�านวัดหัวเตยที่มีความรู�
เก่ียวกับการทําอาหาร การทําสินค�าชุมชน หรือสินค�าโอท็อป ซ่ึงมีการรวมกลุ!ม
กันทั้งหมด 30 คน โดยมีจุดมุ!งหมายเพ่ือผลิตสินค�าเพ่ือการค�าและการส!งออก 
นอกจากนั้นก็มีประชาชนที่สนใจเข�าร!วมการฝyกอบรมอีกมากมาย 

4. ทําความร!วมมือกับภาคีเครือข!าย มีการติดต!อประสานงานกับภาคี
เครือข!ายทําความตกลงร!วมมือกันทํากิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนโครงการให�บรรลุ
เปsาหมาย ซ่ึงได�รับความร!วมมือกับหน!วยงานต!าง ๆ เป�นอย!างดี ซ่ึงมีการทํา
ความร!วมมือกันที่วัดหัวเตย ตําบลดอนทราย อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
และหลังจากจัดกิจกรรมการฝyกอบรม ได�ผลิตภัณฑEที่ออกแบบเรียบร�อยแล�ว ได�
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นําผลิตภัณฑEต!าง ๆ ไปร!วมงานในคราวจัดกิจกรรมสัมมาชีพของหน!วย อ.ป.ต. 
แพรกหา อีกคร้ังหนึ่ง เพ่ือสร�างเครือข!ายและความร!วมมือกับหน!วยงานอ่ืน 

 

 
 

ภาพที่ 32  ภาคีเครือข!ายความร!วมมือสัมมาชีพหน!วย อ.ป.ต. ดอนทราย 
 

5. จัดกิจกรรมการฝyกอบรม มีการจัดฝyกอบรมการทําอาหารเมนูต!าง ๆ 
ตามที่ได�เสนอโครงการไว� ใช�เวลาการฝyกอบรมทั้งหมด 4 วัน ระหว!างวันที่ 21-
24 มกราคม พ.ศ. 2563 การอบรมแบ!งออกเป�นกลุ!ม ๆ ตามความชื่นชอบและ
สนใจศึกษา แต!ละกลุ!มมีผู�เชี่ยวชาญคอยให�ความช!วยเหลือ แนะนําวิธีการทํา 
ข้ันตอนการทํา และเคล็ดลับความอร!อยให�ทราบ โดยอุปกรณEเคร่ืองครัวที่ใช�
อบรมทั้งหมดได�รับการสนับสนุนจากวัดหัวเตย และกลุ!มสตรีแม!บ�านวัดหัวเตย 
วัตถุดิบส!วนใหญ!เน�นการใช�วัตถุดิบจากชุมชนให�มากที่สุด ทําให�การฝyกอบรม
คร้ังนี้ลดค!าใช�จ!ายเก่ียวกับอุปกรณEและวัตดุดิบได�เป�นอย!างดี 

6. การเลือกบรรจุภัณฑEและโลโก�ผลิตภัณฑE เป�นข้ันตอนใช�จินตนาการ
และการสังเกตความนิยมของผู�บริโภคในยุคปSจจุบัน การเลือกบรรจุภัณฑEและ
การออกแบบโลโก�ผลิตภัณฑEในคร้ังนี้ได�รับการอนุเคราะหEจากพระครูประภัศรE
ธรรมวาที ซ่ึงเป�นผู�ออกแบบโลโก�ผลิตภัณฑEทั้งหมดที่ผลิตข้ึนมาในคร้ังนี้ภายใต�
เคร่ืองหมายการค�าของหน!วย อ.ป.ต. ดอนทราย และนอกจากนั้นยังเป�นผู�
คัดเลือกบรรจุภัณฑEเพ่ือให�ผู�ที่มีส!วนร!วมได�มีส!วนคัดเลือก 
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7. ขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ�งจัดต้ังสถานที่จําหน!าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร เป�นการร!วมมือกันระหว!างกลุ!มสตรีแม!บ�านวัด
หัวเตย หน!วย อ.ป.ต. ดอนทราย และสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง 
ได�ย่ืนขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง เพ่ือสร�างความน!าเชื่อถือของการผลิต
อาหาร ได�รับการรับรองมีความปลอดภัย เป�นอาหารที่เน�นการรักสุขภาพ ไม!ใส!
สารกันบูด เป�นต�น (สัมภาษณE นางนิตยE ย้ิมศรี ประธานกลุ!มอาชีพบ�านดอน) 

8. นําเสนอผลิตภัณฑEและทําการตลาด มีการนําผลิตภัณฑEสินค�าไป
วางขายตามงานนิทรรศการต!าง ๆ งานประจําป9 งานวัด ส!งขายตามร�านสะดวก
ซ้ือในจังหวัดต!าง ๆ และต!างประเทศ โดยการจัดทําเพจเฟสบุwคเพ่ือเป�นช!อง
ทางการขายออนไลนE และติดต!อโดยตรงกับหน!วย อ.ป.ต. ดอนทราย สินค�ามี
หลากหลายขนาด แกงไตปลาแห�ง และน้ําพริก 5 รส มีกระปุกขนาดเล็ก กระปุก
ขนาดกลาง และกระปุกขนาดใหญ! ผลิตภัณฑEข�าวสังขEหยด มี 2 แบบการบรรจุ
ภัณฑE คือ บรรจุภัณฑEด�วยสุญญากาศ และบรรจุภัณฑEธรรมดา ซ่ึงราคาของ
บรรจุภัณฑEด�วยสุญญากาศจะราคาสูงกว!า มีทั้งขายส!งและขายปลีก  

9. ถอดบทเรียน นําผลจากการดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการทํา 
อาหารเมนูต!าง ๆ  ในโครงการคร้ังนี้มาถอดบทเรียน เพ่ือเป�นแนวทางนําไปปรับ
ใช�ในการดําเนินงานคร้ังต!อไป 

จากข�อมูลการสร�างเครือข!ายความร!วมมือและกลไกการทํางานร!วมกัน
ของหน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลในภาคใต� แสดงให�เห็นว!ามีการทํางาน
ร!วมกันระหว!าง คณะสงฆE ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีบทบาท
ทํางานขับเคลื่อนกิจกรรมต!าง ๆ ของโครงการให�ประสบความสําเร็จ แม�ว!า
โครงการต!าง ๆ ที่หน!วย อ.ป.ต. ร!วมกับคณะสงฆEจังหวัดและสํานักงานพระพุทธ 
ศาสนาจังหวัด ได�จัดทําและดําเนินการจนแล�วเสร็จในป9ที่ผ!าน ๆ มาจะไม!โดด
เด!น หรือมีชื่อเสียง จนข้ึนชื่อเป�นที่รู�จักของคนทั่วไป  
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ภาพที่ 33  เครือข!ายความร!วมมือทํางานของหน!วย อ.ป.ต. ในภาคใต� 
 

แท�จริงแล�วหน!วย อ.ป.ต. ในภาคใต�หลาย ๆ แห!ง ได�ทํากิจกรรมเพ่ือ
ประชาชนตามพันธกิจของหน!วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) มาโดย
ตลอด ไม!ว!าจะเป�นเร่ืองศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพและอนามัย สัมมาชีพ 
สันติสุข ศึกษาสงเคราะหE สาธารณสงเคราะหE กตัญ�ูกตเวทิตา และสามัคคี
ธรรม ซ่ึงแต!ละแห!งก็จะมีการจัดทําและดําเนินการมากบ�าง น�อยบ�าง ตาม
งบประมาณที่สามารถระดมหามาได� ซ่ึงการมีผลงานโดดเด!นของหน!วย อ.ป.ต. 
ข้ึนอยู!กับความสามารถและวิสัยทัศนEของประธานหน!วย หากประธานหน!วยมี
ความสามารถมากก็ดําเนินการทํากิจกรรมต!าง ๆ ได�หลากหลายและมีจุดเด!น 
ส!วนประธานหน!วยไหนขาดวิสัยทัศนEก็จะดําเนินการไปได�ช�า ต�องรอการจัดสรร
งบประมาณจากส!วนงานอ่ืน ๆ ช!วยเหลือ ทําให�การทํางานล!าช�า ไม!มีกิจกรรม
ที่โดดเด!นและไม!เป�นที่รู�จัก ทั้งนี้การทํางานของหน!วยอบรมประชาชนประจํา
ตําบลในภาคใต�มีการสร�างเครือข!ายความร!วมมือและกลไกการทํางานร!วมกัน
กับหน!วยงานอ่ืน ๆ ซ่ึงพอจะสรุปได�ดังภาพที่ 34 และ ภาพที่ 35 
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ภาพที่ 34  การสร�างเครือข!ายความร!วมมือ 

 
 
 

คณะสงฆEจังหวัด/อําเภอ 

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย 

สํานักงานพัฒนาชุมชน 

เทศบาล กลุ!มสตรีแม!บ�าน 

ประชาชนในพื้นท่ี 

หน!วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) 

โรงเรียน สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยE 

เครือข4าย 
ความร4วมมือ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 

โรงพยาบาลส!งเสริมสุขภาพตําบล 
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ภาพที่ 35  กลไกการทํางานร!วมกันกับภาคีเครือข!ายความร!วมมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการหน!วย อ.ป.ต. 

เขียนแผน / 
เสนองบประมาณ 

เผยแผ!ข�อมูล /  
รวมกลุ!มสมาชิกทํางาน 

ทําความร!วมมือกับภาคีเครือข!าย 

จัดกิจกรรมการฝyกอบรม /  
ขับเคล่ือนโครงการ 

ติดตามผล /  
ถอดบทเรียน 
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“ภาคีเครือข!ายการทํางานหน!วยอบรมประชาชนประจําตําบลภาคใต�” 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง “รูปแบบการเสริมสร�างสุขภาวะเชิงพุทธของหน$วยอบรม

ประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) ในภาคใต�” คณะผู�วิจัยได�สรุป อภิปรายผลและ
ข�อเสนอแนะ ดังปรากฏตามรายละเอียดต$อไปนี้ 

1. สรุปผลการวิจัย 
2. อภิปรายผล 
3. ข�อเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการวิจัย 
1.1 การติดตามและประเมินโครงการ 
 (1) ข�อมูลทั่วไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ผู�ตอบแบบสอบถามส$วนใหญ$มีอายุเฉลี่ย 10-20 ป; จํานวน 59 รูป/คน 

คิดเป?นร�อยละ 31.72 เป?นฆราวาส (หญิง) จํานวน 144 คน คิดเป?นร�อยละ 61.29 
มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 61 รูป/คน คิดเป?นร�อยละ 32.80 มี
บทบาทเป?นผู�เข�าร$วมกิจกรรมในคร้ังนี้ จํานวน 136 รูป/คน คิดเป?นร�อยละ 73.12 

 (2) ความคิดเห็นของผู�มีส$วนร$วมต$อกิจกรรมของโครงการฯ 
 การประเมินความคิดเห็นของผู�มีส$วนร$วมต$อกิจกรรมของโครงการฯ 

โดยรวมอยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ย 4.18 เม่ือพิจารณาเป?นรายด�านพอสรุปได�ดังนี้ 
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 1. ด�านบริบทหรือสภาวะแวดล�อม ความคิดเห็นของผู�มีส$วนร$วมต$อ
กิจกรรมของโครงการฯ ภาพรวมอยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ย 4.21 เม่ือพิจารณา
แต$ละรายการ พบว$า ในสังคมปKจจุบันการจะสร�างกิจกรรมการพัฒนาอย$างย่ังยืน
ควรมีสถาบันศาสนาร$วมมือด�วย มีความคิดเห็นอยู$ในระดับมาก รองลงมาคือ 
คณะสงฆMมีความพร�อมที่จะทํากิจกรรมการพัฒนาในชุมชน และน�อยที่สุดคือ 
ชุมชนมีปKญหาที่ต�องการความร$วมมือในรูปแบบของเครือข$ายในการแก�ไขปKญหา 

 2. ด�านปKจจัยนําเข�า ความคิดเห็นของผู�มีส$วนร$วมต$อกิจกรรมโครงการฯ 
ภาพรวมอยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ย 4.17 เม่ือพิจารณาแต$ละรายการ พบว$า การ
ทํากิจกรรมพัฒนาชุมชน พระสงฆMที่ทํางานเป?นเครือข$ายสามารถเข�าถึงสภาพ
ปKญหาของชุมชนได�ดี มีความคิดเห็นอยู$ในระดับมาก รองลงมาคือ คณะสงฆMที่ทํา
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนช$วยส$งเสริมศรัทธาและแก�ไขปKญหาชุมชนให�ดีข้ึน และ
การดําเนินกิจกรรมอย$างต$อเนื่อง ช$วยส$งเสริมให�งานพัฒนาของคณะสงฆMมี
แนวโน�มที่ยั่งยืนย่ิงข้ึน และน�อยที่สุดคือ คณะสงฆMที่ทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน
มีเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณMในการทํางานเพียงพอ 

 3. ด�านกระบวนการ ความคิดเห็นของผู�มีส$วนร$วมต$อกิจกรรมโครงการฯ 
ภาพรวมอยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ย 4.13 เม่ือพิจารณาแต$ละรายการ พบว$า การ
สนับสนุนจากเจ�าคณะปกครอง เป?นปKจจัยสําคัญที่ทําให�กิจกรรมการพัฒนาโดย
พระสงฆMประสบความสําเร็จ มีความคิดเห็นอยู$ในระดับมาก รองลงมาคือ พระสงฆM
ที่มีความเข�าใจองคMความรู�การพัฒนาช$วยให�เข�าใจกิจกรรมพัฒนาชุมชนมากข้ึน 
และน�อยที่สุดคือ คณะทํางานมีการประชาสัมพันธMโครงการเพียงใด 

 4. ด�านผลผลิต ความคิดเห็นของผู�มีส$วนร$วมต$อกิจกรรมโครงการฯ 
ภาพรวมอยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ย 4.24 เม่ือพิจารณาแต$ละรายการ พบว$า หน$วย
อบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) สามารถสร�างประยุกตMหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาสู$การปฏิบัติเพ่ือประชาชนได� มีความคิดเห็นอยู$ในระดับมาก รองลงมาคือ 
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หน$วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) สามารถเป?นศูนยMกลางประสานความ
ร$วมมือในการทํางานระหว$างคณะสงฆMและเครือข$ายในชุมชน และน�อยที่สุดคือ 
การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาของพระสงฆMมีส$วนต$อการแก�ไขปKญหาภายในชมุชน 

1.2 ถอดบทเรียนการพัฒนาองค(ความรู�และสร�างนวัตกรรมสุขภาวะ
เชิงพุทธ 

การถอดบทเรียนการวิจัยคร้ังนี้ได�แบ$งออกเป?น 2 แบบ คือ การพัฒนา
องคMความรู� และการสร�างนวัตกรรมสุขภาวะเชิงพุทธ มีพ้ืนที่ติดตามกิจกรรมการ
ดําเนินโครงการทั้งหมด 4 แห$ง ประกอบด�วย 

1. หน$วยอบรมประชาชนประจําตําบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต 
2. หน$วยอบรมประชาชนประจําตําบลกะทู� จังหวัดภูเก็ต 
3. หน$วยอบรมประชาชนประจําตําบลดอนทราย จังหวัดพัทลุง 
4. หน$วยอบรมประชาชนประจําตําบลแพรกหา จังหวัดพัทลุง 
(1) การพัฒนาองค(ความรู� 
 1. โครงการธรรมะรักษาใจ เย่ียมคนไข� ให�กําลังใจคนปNวย ได�พัฒนาและ

ต$อยอดองคMความรู�เก่ียวกับข�อมูลผู�ปNวยติดเตียง คนแก$ติดบ�าน จากการลงพ้ืนที่
จริงทําให�ทราบข�อมูลสุขภาวะของผู�ปNวย สภาพจิตใจ สิ่งที่เป?นกิจของสงฆMหรือ
ไม$ใช$กิจของสงฆM การทํางานร$วมกับภาคีเครือข$าย นํามาถอดบทเรียนเพ่ือหาจุดแข็ง 
จุดอ$อน อุปสรรค และโอกาส เพ่ือนําไปพัฒนากิจกรรมให�ดีข้ึนในคร้ังต$อไป 

 2. โครงการวัฒนธรรมดนตรี ศิลปะโลOะโกOะฉ$า ได�พัฒนาฟQRนฟูศิลปะ 
วัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวกะทู� ซ่ึงเป?นคนเชื้อสายจีนให�คนรุ$นหลังได�ทราบและ
รักษาการละเล$นไว�ให�คนรุ$นต$อไปได�เรียนรู� การตีล$อโกOะประกอบด�วยอุปกรณMต$าง  ๆ
ประกอบด�วย กลอง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ$ โล$ ไท� การตีมี 3 จังหวะ เร่ิมจากจังหวะที่ 1 
จังหวะที่ 2 ต$อจังหวะที่ 3 และมาจบด�วยจังหวะที่ 1 การตีล$อโกOะแต$ละศาลเจ�า
จะไม$เหมือนกัน 
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 3. โครงการสัมมาชีพ ทอผ�า และทําหน�ากากผ�า ได�พัฒนาองคMความรู�
จากภูมิปKญญาท�องถ่ิน คือ การทอผ�าแพรกหา และพัฒนาต$อยอดองคMความรู�ใหม$ 
สร�างอาชีพ สร�างรายได� จากเวลาว$างที่ไม$ได�ทําการเกษตร เสริมทักษะฝ;มือใน
ยามว$างด�วยการถักหมวกซ่ึงทําจากด�ายไหมพรม และด�วยสถานการณMที่ทั่วโลก
ประสบปKญหาการระบาดของไวรัสโควิด 19 (Covid-19) ทําให�หน�ากากอนามัย
ขาดแคลน หน$วย อ.ป.ต. แพรกหา ได�พัฒนาต$อยอดผ�าทอแพรกหา นํามาใช�ตัด
เย็บทําหน�ากากผ�า เพ่ือช$วยป[องกันโรคระบาดและช$วยเหลือเยียวยาการขาด
แคลนหน�ากากอนามัย 

 4. โครงการสัมมาชีพ ผลิตภัณฑMข�าวสังขMหยด แกงไตปลาแห�ง น้ําพริก 
5 รส ได�พัฒนาองคMความรู�จากภูมิปKญญาท�องถ่ิน เน�นเร่ืองอาหารปKกษMใต� ความ
เป?นคนภาคใต� ทําให�การได�รับชิมรสชาติชวนให�คิดถึงบ�าน พัฒนาข�าวสังขMหยดที่
สามารถปลูกได�ผลผลิตดีที่สุดในประเทศไทยและเป?นข�าวสายพันธุMที่ข้ึนชื่อของ
จังหวัดพัทลุง มีคุณประโยชนMต$อผู�ที่ชอบรักษาสุขภาพ ผสมผสานกับอาหารปKกษM
ใต�ที่ข้ึนชื่อคือแกงไตปลาแห�ง และน้ําพริก 5 รส (แห�ง) ที่เน�นการรักษาสุขภาพ 
ไม$ใส$สารกันบูด ผลิตด�วยกระบวนการค่ัวให�แห�ง เพ่ือให�เก็บไว�ได�นาน พร�อม
รับประทานร$วมกับข�าวสังขMหยด ซ่ึงเหมาะกับผู�ที่รักสุขภาพได�เป?นอย$างดี 

(2) การสร�างนวัตกรรมสุขภาวะเชิงพุทธ 
หน$วยอบรมประชาชนประจําตําบลในภาคใต� 4 แห$ง ได�ขับเคลื่อนโครงการ

ร$วมกับภาคีเครือข$ายการทํางานจากหลายหน$วยงาน ทํางานร$วมกันตามความถนัด 
และความชํานาญเชี่ยวชาญเฉพาะด�านของตนเอง โดยมีพระสงฆMในพ้ืนที่ได�นํา
ธรรมะที่เป?นหลักคําสอนของพระพุทธเจ�าไปประยุกตMใช�เพ่ือการขับเคลื่อน
โครงการให�เกิดสุขภาวะเชิงพุทธตามวัตถุประสงคMกิจกรรมในโครงการต$าง ๆ ดังนี้ 

 1. โครงการธรรมะรักษาใจ เย่ียมคนไข� ให�กําลังใจคนปNวย ทํางานด�าน
สาธารณสงเคราะหM ใช�หลักธรรมที่ชาวบ�านเข�าใจง$ายเพ่ือใช�รักษาสุขภาพจิตใจ
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เพ่ือให�มีกําลังใจต$อสู�กับโรคภัยที่กําลังเผชิญและต$อสู�อยู$ในขณะนี้ สามารถนําไป
ปฏิบัติได�ทําให�สุขภาพกายและสุขภาพใจมีความเข�มแข็ง แข็งแรง หลักสําคัญใน
การปฏิบัติตนของผู�ปNวยติดเตียงและคนแก$ติดบ�าน พระสงฆMท$านได�แนะนําสิ่งที่
ควรพึงกระทํา 5 อย$าง ได�แก$ อย$าเสียเวลาระลึกความหลัง สวดมนตMแผ$เมตตา รู�
คุณค$าชีวิตที่แท�จริง ชีวิตคือธรรมชาติ และทําใจให�เป?นสุข  

 2. โครงการวัฒนธรรมดนตรี ศิลปะโลOะโกOะฉ$า ทํางานด�านศีลธรรมและ
วัฒนธรรม ใช�การเล$นดนตรีเพ่ือรักษาสุขภาพหรือดนตรีบําบัด มีรูปแบบการ
รักษาสุขภาพตามแบบวิถีพุทธ 2 รูปแบบ คือ 

 2.1 การบริหารร$างกาย ฝ]กการใช�อุปกรณMโดยใช�อวัยวะส$วนต$าง ๆ 
ให�มีการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะส$วนแขนและส$วนบ$าไหล 

 2.2 การทําสมาธิ ฝ]กจิตให�เป?นสมาธิ สามารถสั่งกายให�ตีดนตรีตามใจ
ปรารถนา เข�ากับทํานอง จังหวะ ท$าทางการแสดง 

 3. โครงการสัมมาชีพ ทอผ�า และทําหน�ากากผ�า ทํางานด�านสัมมาชีพ 
ใช�ภูมิปKญญาท�องถ่ิน เพ่ือสืบสานอาชีพถ$ายทอดความรู�ให�กับคนรุ$นต$อไป ได�นํา
หลักธรรมส$งเสริมสัมมาชีพ คือ “สัมมาอาชีว” คือ การเลี้ยงชีพชอบ มุ$งทําอาชีพ
สุจริต ไม$เบียดเบียนตนเองและผู�อ่ืน เว�นจากการทําอาชีพทุจริต ได�แก$ การค�าขาย
อาวุธ การค�าขายมนุษยM การค�าขายสัตวMเป?น การค�าขายน้ําเมา และการค�าขายยา
พิษ ผ�าทอแพรกหาเป?นผ�าฝ[ายมีความยืดหยุ$นสูง เหมาะกับสภาพอากาศประเทศ
ไทย สวมใส$แล�วมีความสบายกายและใจ หมวกไหมพรมถักช$วยสร�างความอบอุ$น
บริเวณศีรษะ ป[องกันน้ําค�าง น้ําหมอก และลม หน�ากากผ�าใช�ทดแทนหน�ากาก
อนามัย ป[องกันเชื่อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) และฝุNนละออง PM 2.5 

 4. โครงการสัมมาชีพ ผลิตภัณฑMข�าวสังขMหยด แกงไตปลาแห�ง น้ําพริก 5 
รส ทํางานด�านสัมมาชีพ ใช�อาหารพ้ืนบ�านปKกษMใต�พัฒนาเพ่ือเป?นอาหารสําหรับ
คนรักสุขภาพ ตระหนักถึงความสําคัญของคุณค$าทางอาหาร คุณประโยชนMของ
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อาหาร และดีต$อสุขภาพ นําเอาหลักธรรมมาประยุกตMใช�เพ่ือให�เกิดประโยชนMต$อ
ผู�บริโภคและผู�ผลิต คือ ซ่ือสัตยMต$ออาชีพ ไม$เอาเปรียบผู�บริโภค และรู�จัก
พอประมาณ 

(3) ป/จจัยความสําเร็จและอุปสรรค 
 1. โครงการธรรมะรักษาใจ เย่ียมคนไข� ให�กําลังใจคนปNวย  
 ปKจจัยความสําเร็จ มีดังนี้ 
  1) การมีความสัมพันธMและผูกพันกับชุมชน มีความรู�จักคุ�นเคย 
  2) การทํางานเชิงพ้ืนที่ของโรงพยาบาลส$งเสริมสุขภาพตําบล 
  3) การช$วยเหลือแบ$งปKนข�อมูลและสร�างกลไกการทํางานร$วมกัน

ของภาคีเครือข$าย 
 อุปสรรค มีดังนี้ 
  1) สภาพแวดล�อมของชุมชน พ้ืนที่อยู$นอกเทศบาล การเข�าถึง

กลุ$มเป[าหมายมีความยากลําบาก 
  2) การทํางานเชิงพ้ืนที่มีความไม$พร�อมเพรียงกันของภาคี

เครือข$ายการทํางาน บางหน$วยงานติดประชุมชมบ�าง ติดกิจกรรมอ่ืน ๆ บ�าง 
  3) ขาดงบประมาณสนับสนุนต$อเนื่อง 
 2. โครงการวัฒนธรรมดนตรี ศิลปะโลOะโกOะฉ$า 
 ปKจจัยความสําเร็จ มีดังนี้ 
  1) หลักสูตรการฝ]กอบรมเพ่ือการฝ]กซ�อมดนตรีมีความต$อเนื่อง  
  2) การถ$ายทอดองคMความรู�ของผู�ฝ]กสอนมีความชํานาญ มีความ

เชี่ยวชาญทักษะการฝ]กฝนให�กับเด็กเยาวชนได�ดี 
  3) การให�ความร$วมมือของภาคีเครือข$าย อนุเคราะหMเอ้ือเฟQRอสิ่ง

สนับสนุนการฝ]กซ�อมตามความเหมาะสม 
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 อุปสรรค มีดังนี้ 
  1) ขาดงบประมาณสนับสนุนซ้ือเคร่ืองดนตรีให�เพียงพอต$อการ

ฝ]กซ�อมของเด็กเยาวชนที่เข�าร$วมฝ]กอบรม 
  2) มลพิษทางเสียงจากการฝ]กซ�อมทําให�บ�านเรือนที่อยู$รอบข�าง

ได�รับผลกระทบ 
  3) การแยกฝ]กซ�อมเม่ือตีรวมกันเป?นวงหรือทีมจะขาดความพร�อม

เพียง ตีจังหวะไม$เข�ากัน 
 3. โครงการสัมมาชพี ทอผ�า และทําหน�ากากผ�า 
 ปKจจัยความสําเร็จ มีดังนี้ 
  1) ได�รับการสนับสนุนช$วยเหลือร$วมมือกันของคนในชุมชน ผู�นํา

ชุมชน และคณะสงฆM 
  2) การต�องการต$อยอดพัฒนาอาชีพชุมชนของบรรพบุรุษ 
  3) การทํางานร$วมกันของภาคีเครือข$าย 
 อุปสรรค มีดังนี้ 
  1) ขาดความเชี่ยวชาญและองคMความรู�ด�านการตลาด 
  2) ต�นทุนการผลิตมากข้ึนทําให�ราคาสินค�าแพงข้ึน 
  3) การรวมกลุ$มไม$พร�อมเพรียงกันซ่ึงเกิดจากติดภาระหน�าที่ 
 4. โครงการสัมมาชีพ ผลิตภัณฑMข�าวสังขMหยด แกงไตปลาแห�ง ฯ 
 ปKจจัยความสําเร็จ มีดังนี้ 
  1) การสนับสนุนร$วมมือของชุมชน/ผู�นําชุมชน/วัด 
  2) ความพร�อมเพรียงและความสามัคคีของกลุ$มสตรีแม$บ�าน 
  3) การได�รับการช$วยเหลือสนับสนุนจากภาคีเครือข$าย 
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 อุปสรรค มีดังนี้ 
  1) ขาดความรู�ด�านการตลาด 
  2) ใช�เงินทุนสูงในการลงทุนวัตถุดิบและเคร่ืองมือทันสมัย 
  3) ต�นทุนบรรจุภัณฑMมีราคาสูงทําให�ผลิตภัณฑMราคาแพง 
(4) ข�อเสนอจากฐานรากสู4นโยบาย 
 1. โครงการธรรมะรักษาใจ เย่ียมคนไข� ให�กําลงัใจคนปNวย 
 1.1 ผลักดันโครงการสู$นโยบายของคณะสงฆMจังหวัดภูเก็ต โดย

กําหนดยุทธศาสตรMให�คณะสงฆMทุกตําบลในจังหวัดภูเก็ต 
 1.2 การจัดทําฐานข�อมูลการช$วยเหลือสังคมของหน$วยอบรมประชา 

ชนประจําตําบลประจําป; 
 1.3 จัดสรรงบประมาณช$วยเหลือจากรัฐและหน$วยงานอ่ืน ๆ ต$อเนื่อง 

เพ่ือให�การทํางานไม$สะดุด สามารถดําเนินการได�ราบร่ืน 
 2. โครงการวัฒนธรรมดนตรี ศิลปะโลOะโกOะฉ$า 
 1.1 สนับสนุนครูภูมิปKญญาศิลปะโลOะโกOะฉ$า เปaดพ้ืนที่สาธารณะให�

เด็กเยาวชนได�ทํากิจกรรมมากข้ึน 
 1.2 ผลักดันการสร�างแหล$งเรียนรู�และการจัดทําข�อมูล 
 1.3 สนับสนุนงบประมาณสําหรับฟQRนฟูและพัฒนาศิลปะท�องถ่ิน 
 3. โครงการสัมมาชพี ทอผ�า และทําหน�ากากผ�า 
 1.1 ผลักดันให�คณะสงฆMจังหวัดพัทลุงกําหนดยุทธศาสตรMและวาง

นโยบายการช$วยเหลือชุมชน 
 1.2 ควรมีการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมต$อเนื่อง 3-5 ป; เพ่ือ

ความต$อเนื่อง เกิดความม่ันคงและย่ังยืน 
 1.3 ควรมีผู�ปรึกษาด�านธุรกิจชุมชนและการบริหารการจัดการองคMกร 

คอยให�คําปรึกษาแนะนํา 



| 139 | 

 4. โครงการสัมมาชีพ ผลิตภัณฑMข�าวสังขMหยด แกงไตปลาแห�ง ฯ 
 1.1 รัฐควรสนับสนุนการมีที่ปรึกษาการตลาดให�กับกลุ$มเศรษฐกิจ

ชุมชนทุกอําเภอ 
 1.2 หน$วยงานของรัฐควรสนับสนุนงบประมาณให�กับชุมชนทุกป; 

เพ่ือพัฒนาต$อยอดผลิตภัณฑM 
 1.3 คณะสงฆMระดับอําเภอควรระดมทุนงบประมาณจากพระสังฆาธิ

การระดับเจ�าอาวาส เจ�าคณะตําบล และเจ�าคณะอําเภอ สร�างศูนยMการพัฒนา
ฝ;มืออาชีพระดับอําเภอให�กับกลุ$มสตรีแม$บ�าน และผู�สูงอายุ 

1.3 การสร�างเครือข4ายความร4วมมือและกลไกการทํางานร4วมกัน 
การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร�างสุขภาวะเชิงพุทธของหน$วยอบรม

ประชาชนประจําตําบลในภาคใต� ได�มีการร$วมมือทํางานร$วมกับหน$วยงานต$าง ๆ 
ทั้งหน$วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีการทํากิจกรรมร$วมกัน 
แบ$งปKนข�อมูลพ้ืนฐานที่จําเป?นให�กันและกัน ทําความร$วมมือเป?นภาคีเครือข$าย 
ส$งเสริมสุขภาวะทั้งทางกายและจิตใจ ฟQRนฟูศิลปวัฒนธรรม พัฒนาอาชีพ ต$อยอด
การทํามาหากินเพ่ือเลี้ยงชีพและครอบครัว สนับสนุนด�านศีลธรรมและวัฒนธรรม 
สาธารณสงเคราะหM และสัมมาชีพ โดยมีเครือข$ายความร$วมมือทํางานขับเคลื่อน
โครงการ ดังนี้ 

1. หน$วยอบรมประชาชนประจําตําบล 
2. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
3. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 
4. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
5. สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยM 
6. สํานักงานพัฒนาชุมชน 
7. สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยM 
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8. โรงพยาบาลส$งเสริมสุขภาพตําบล 
9. เทศบาล 
10. โรงเรียน 
11. กลุ$มสตรีแม$บ�าน 
12. ประชาชนในพ้ืนที่ 
กลไกการทํางานร$วมกันของเครือข$ายความร$วมมือทํางานร$วมกัน ได�มี

การประชุมปรึกษาหารือ ทําความเข�าใจร$วมกัน ออกแบบกิจกรรมร$วมกัน ซ่ึงพอ 
จะสรุปโดยร$วมของกลไกลการทํางานร$วมกัน ดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการประจําหน$วย อ.ป.ต. 
2. ประสานงานขอความร$วมมือ 
3. เสนอของบประมาณ 
4. รวบรวมสมาชิก และกลุ$มผู�ทีส่นใจร$วมทาํกิจกรรม 
5. ประชุมระดมความคิด ทาํความร$วมมือกับภาคีเครือข$ายการทาํงาน 
6. ดําเนนิการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงคMของโครงการ 
7. นําเสนอผลงานทีไ่ด�ดาํเนนิการเสร็จแล�ว 
8. ถอดบทเรียนเพ่ือหาแนวทางแก�ไขและพัฒนาต$อไป 
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2. อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเร่ือง “รูปแบบการเสริมสร�างสุขภาวะเชิงพุทธของหน$วย 

อบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) ในภาคใต�” โดยใช�รูปแบบการประเมิน
แบบซิปปcโมเดล การถอดบทเรียนแบบมีส$วนร$วม การสร�างเครือข$ายความ
ร$วมมือและกลไกการทํางานร$วมกัน พบว$า การประเมินความคิดเห็นของผู�มีส$วน
ร$วมต$อกิจกรรมของโครงการฯ โดยภาพรวมอยู$ในระดับมาก สอดคล�องกับผล
การศึกษาของ ยอดเย่ียม สอนเฉลิม (2552) ในการประเมินโครงการโรงเรียน
ส$งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห$งชาติ โรงเรียนบ�านปากหว�า 
ซ่ึงพบว$าครู นักเรียน และผู�ปกครอง มีความคิดเห็นต$อการดําเนินโครงการ
โรงเรียนส$งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ตามแนวสุขบัญญัติแห$งชาติ โรงเรียนบ�าน
ปากหว�า 4 ด�าน ได�แก$ ด�านสภาพแวดล�อม ด�านปKจจัยนําเข�า ด�านกระบวนการ 
และด�านผลผลิต โดยภาพรวมอยู$ในระดับมากที่สุด มีการพัฒนาองคMความรู�จาก
ภูมิปKญญาท�องถ่ินของภาคใต� ได�แก$ ผ�าทอแพรกหา แกงไตปลาแห�ง น้ําพริก  
5 รส สร�างอาชีพ สร�างรายได�จุลเจือครอบครัว สอดคล�องกับผลการศึกษาของ 
ธนิดา ผาติเสนะ และ ฐิติมา โพธ์ิชัย (2562: 51-52) ในการจัดการความรู�ปKญญา
ท�องถ่ินด�านอาหารสู$เศรษฐกิจสร�างสรรคM เพ่ือเสริมสร�างสุขภาวะชุมชน และ
คุณค$าผู�สูงอายุในสังคมสูงวัย ตําบลมะเกลือใหม$ อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา ซ่ึงพบว$า ชุมชนมีศักยภาพหลายด�าน มีภูมิปKญญาท�องถ่ินอาหาร
พ้ืนบ�าน เช$น หมํ่าหมู หมํ่าเนื้อ ไส�กรอก ผัดหม่ีโคราชก่ึงสําเร็จรูป ผักพ้ืนบ�าน
ปลอดสารพิษ โดยมีกระบวนการจัดการความรู�ปKญญาปKญญาท�องถ่ินด�านอาหาร
ในชุมชนสู$ตลาด มีการใช�ศิลปะและวัฒนธรรมทางดนตรีเพ่ือรักษาสุขภาพ เป?น
การบริหารร$างกายและการทําสมาธิ ใช�หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช$วย
เยียวยารักษาสภาพจิตใจ ทําให�สภาพจิตใจเข�มแข็งซ่ึงมีผลต$อสภาพร$างกายที่
แข็งแรงอีกด�วย สอดคล�องกับผลการศึกษาของ สมจันทรM ศรีปรัชยานนทM (2560: 
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85-88) ซ่ึงพบว$า การสร�างสุขภาวะตามวิถีพุทธเป?นการสร�างความสุขให�เกิดข้ึน
อย$างแท�จริงทั้งทางร$ายกาย จิตใจและปKญญา เพ่ือให�เกิดความสุขภาวะที่ย่ังยืน 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป?นการสร�างความสุขที่ตอบสนองความต�องการ
ของตนเอง ชุมชนและสังคม มีส$วนประกอบ 2 อย$าง คือ คุณค$า และความเชื่อ 
และสอดคล�องกับผลการศึกษาของ พระมหาสังเวช จนฺทโสภี (2556: 160-163) 
ศึกษาการจัดการเรียนรู�ด�านสุขภาวะของผู�สูงอายุตามแนวพุทธศาสนา ซ่ึงพบว$า 
สุขภาวะผู�สูงอายุ มี 3 ลักษณะ คือ 1) สุขภาวะเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด�านร$างกาย มีโรคประจําตัว เช$น โรคความดันโลหิต เป?นลม โรคเก่ียวกับ
กระดูก เป?นต�น 2) สุขภาวะเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด�านสังคม เช$น ขาด
การติดต$อ ขาดความมีสัมพันธMกับเพ่ือนฝูงและผู�คนรอบข�าง ไม$มีกิจกรรมทํา ทํา
ให�เกิดปKญหาทางร$างกายและจิตใจ 3) สุขภาวะเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
จิตใจ มีอาการข้ีน�อยใจ มีอาการซึมเศร�า และท�อแท� มีการเน�นการผลิตสินค�าที่
ส$งเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑMรักษาสุขภาพ นําหลักการเก่ียวกับสัมมาอาชีพ สา
ธารณสงเคราะหM ศีลธรรมและวัฒนธรรม ตามพันธกิจของหน$วยอบรมประชาชน
ประจําตําบลที่ควรทํา เพ่ือให�ประชาชนมีสุขภาพจิตใจแข็งแรง ทําให�ร$างกาย
แข็งแรง และจะทําให�มีอายุยืนไม$มีโรคภัยไข�เจ็บมาเบียดเบียนได�ง$าย มีภูมิคุ�มกัน 
สอดคล�องกับผลการศึกษาของ พระครูสิริรัตนานุวัตร และคณะ (2559: 135-
142) ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร�างสุขภาวะองคMรวมตามแนวพุทธ
จิตวิทยา ซ่ึงพบว$า ในคัมภีรMทางพระพุทธศาสนามีคําสําคัญว$า “ความไม$มีโรค
เป?นลาภอันประเสริฐ” และพระพุทธเจ�าได�ทรงบัญญัติพระวินัยเพ่ือสุขภาวะของ
พระภิกษุไว� 4 ประการ คือ การดูแลสุขภาวะทางกาย การดูแลสุขภาวะทางจิต 
การดูแลสุขภาวะทางปKญญา และการดูแลสุขภาวะทางสังคม 
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3. ข�อเสนอแนะ 
3.1 ข�อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1) หน$วยอบรมประชาชนประจําตําบลต�องการความร$วมมือและความ

ช$วยเหลือจากหน$วยงานอ่ืน ๆ ในการทํางานชุมชน เพ่ือเก็บข�อมูล รวบรวมสถิติ
และปKญหาของชุมชน 

 2) หน$วยอบรมประชาชนประจําตําบลต�องการงบประมาณสนับสนุน
การทํากิจกรรม เพ่ือพัฒนาชุมชนอย$างสมํ่าเสมอ สําหรับซ้ือเคร่ืองมือ วัสดุ
อุปกรณM และค$าใช�จ$ายต$าง ๆ ในการดําเนินงาน 

 3) ชุมชนต�องการผู�นําทางสังคมและจิตใจ พระสงฆMที่อยู$ภายใต�หน$วย
อบรมประชาชนประจําตําบลจะต�องทํางานร$วมกับชุมชน และแก�ไขปKญหาทั้ง
ทางสังคมและจิตใจควบคู$กัน 

3.2 ข�อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยคร้ังต4อไป 
 1) ควรศึกษาการติดตามผลการทํางานร$วมกันของภาคีเครือข$ายความ

ร$วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ มีความต$อเนื่องทํางานเชิงรุกและลงพ้ืนที่ชุมชน  
 2) ควรศึกษาความต$อเนื่องกิจกรรมของโครงการ ที่ได�เกิดการพัฒนา

และความย่ังยืนต$อชุมชน 
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“ธรรมะรักษาใจ กําลังใจที่พระสงฆMให�คืนกับชาวบ�าน” 
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ภาคผนวก 
 

รหัสแบบสอบถาม ���� 
 

แบบสอบถามโครงการเสริมสร�างสุขภาวะเชิงพุทธของหน�วยอบรม
ประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย 

คําช้ีแจง 
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึน โดยมีวัตถุประสงค#เพ่ือสอบถามความ

คิดเห็นของผู,ที่มีส-วนร-วมต-อกิจกรรมของโครงการเสริมสร,างสุขภาวะเชิงพุทธ
ของหน-วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย ซ่ึงคําถามใน
แบบสอบถามชุดนี้แบ-งออกเป9น 2 ส-วน โดยมีรายละเอียดดังต-อไปนี้ 

ส-วนที่ 1 ข,อมูลทั่วไปของผู,ตอบแบบสอบถาม 
ส-วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู,ที่มีส-วนร-วมในกิจกรรม เช-น สมาชิกใน

หมู-บ,านที่มาร-วมกิจกรรม ผู,ทํากิจกรรม หรือ ประชาชนทั่วไป ต-อกิจกรรมของ
โครงการเสริมสร,างสุขภาวะเชิงพุทธของหน-วยอบรมประชาชนประจําตําบล 
(อ.ป.ต.) ในสังคมไทย 

ข,อมูลของผู,ตอบแบบสอบถาม ไม-ว-าจะเป9นข,อมูลทั่วไปเก่ียวกับตัวท-าน 
และความคิดเห็นต-าง ๆ ทางโครงการฯ จะเก็บไว,เป9นความลับและใช,สําหรับ
การวิจัยเท-านั้น  

ขอขอบพระคุณที่ท-านให,ความกรุณาตอบแบบสอบถาม 
โครงการเสริมสร�างสุขภาวะเชิงพุทธ 

ของหน�วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย 
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ส�วนที่ 1 ข�อมูลทั่วไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง  โปรดกรอกรายละเอียดและทําเคร่ืองหมาย ���� ลงใน ����  
 ที่ตรงกับความเป1นจริงที่สดุ  
 

1. อายุ � 1) 10 – 20 ป@  � 2) 21 – 30 ป@ � 3) 31 – 40 ป@  
 � 4) 41 – 50  ป@  � 5) 51 – 60 ป@ � 6) 61 ป@ข้ึนไป 
  

2. สถานภาพ � 1) พระสงฆ# � 2) ฆราวาส � ชาย  � หญิง 
 

3. ระดับการศึกษาที่สําเร็จ 
 � 1) ตํ่ากว-าประถมศึกษา � 2) ประถมศึกษา 
 � 3) มัธยมศึกษา � 4) อาชีวศึกษา/อนปุริญญา 
 � 5) ปริญญาตรี � 6) ปริญญาโท 
 � 7) ปริญญาเอก � 8) อ่ืน ๆ โปรดระบุ …………… 
 

4. บทบาทหน�าที่ในกิจกรรมคร้ังน้ี 
 � 1) ผู,จัดกิจกรรม    � 2) ภาคีเครือข-าย    
 � 3) ผู,เข,าร-วม    � 4) อ่ืน ๆ โปรดระบุ .................. 
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ส�วนที่ 2  ความคิดเห็นของผู�ที่มีส�วนร�วมต�อกิจกรรมของโครงการเสริมสร�าง 
 สุขภาวะเชิงพุทธของหน�วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) 
 ในสังคมไทย 
คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ���� ลงใน ���� ที่ตรงกับความคิดเห็นของท�าน 
 มากที่สุด โดยแบ�งระดับความคิดเห็นออกเป1น 5 ระดับ ดังต�อไปน้ี 
 1 หมายถึง น,อยที่สุด 
 2  หมายถึง น,อย 
 3 หมายถึง ปานกลาง 
 4 หมายถึง มาก 
 5 หมายถึง มากที่สุด 

ข�อ รายการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

การประเมินด�านบริบทหรือสภาวะแวดล�อม 

A1 
คณะสงฆ#ในชุมชนมีบทบาทในการ
พัฒนาชุมชน 

     

A2 
คณะสงฆ#มีความพร,อมที่จะทํา
กิจกรรมการพัฒนาในชุมชน 

     

A3 
ชุมชนมีปMญหาทีต่,องการความร-วมมือ
ในรูปแบบของเครือข-ายในการแก,ไข
ปMญหา 

     

A4 
องค#ความรู,หรือหลักการ
พระพุทธศาสนามีความสาํคัญต-อการ
พัฒนาชุมชนในปMจจุบัน 
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ข�อ รายการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

A5 
ในสังคมปMจจุบัน การจะสร,าง
กิจกรรมการพัฒนาอย-างย่ังยืนควรมี
สถาบนัศาสนาร-วมมือด,วย 

     

การประเมินป:จจัยนําเข�า 

B1 

การทํากิจกรรมพัฒนาชุมชน 
พระสงฆ#ที่ทาํงานเป9นเครือข-าย
สามารถเข,าถึงสภาพปMญหาของ
ชุมชนได,ด ี

     

B2 

การมีงบประมาณสนับสนนุให,หน-วย
อบรมประชาชนประจําตําบล  
(อ.ป.ต.) หรือพระสงฆ#ทํากิจกรรม
การพัฒนา ช-วยสร,างการมีส-วนร-วม
ในเครือข-ายพัฒนาภายในชุมชน
ย่ิงข้ึน 

     

B3 
คณะสงฆ#ที่ทาํกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ชุมชนมีเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ#ใน
การทํางานเพียงพอ 

     

B4 
คณะสงฆ#ที่ทาํกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนช-วยส-งเสริมศรัทธาและแก,ไข
ปMญหาชุมชนให,ดีข้ึน 
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ข�อ รายการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

B5 
การดําเนินกิจกรรมอย-างต-อเนื่อง 
ช-วยส-งเสริมให,งานพัฒนาของคณะ
สงฆ#มีแนวโน,มที่ยัง่ยืนย่ิงข้ึน 

     

การประเมินกระบวนการ 

C1 
คณะทํางานมีการประชาสัมพันธ#
โครงการเพียงใด 

     

C2 

การมีส-วนร-วมของหน-วยราชการหรือ
ภาคประชาสังคม มีส-วนต-อการ
สนับสนนุกิจกรรมการพัฒนาของ
คณะสงฆ# 

     

C3 
พระสงฆ#รุ-นใหม-ช-วยให,การทํา
กิจกรรมการพัฒนาเข,าถึงประชาชน
เพียงใด 

     

C4 
พระสงฆ#ที่มีความเข,าใจองค#ความรู,
การพัฒนาช-วยให,เข,าใจกิจกรรม
พัฒนาชุมชนมากข้ึน 

     

C5 

การสนับสนนุจากเจ,าคณะปกครอง 
เป9นปMจจัยสําคัญที่ทําให,กิจกรรมการ
พัฒนาโดยพระสงฆ#ประสบ
ความสําเร็จ 
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ข�อ รายการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

C6 

การเปPดโอกาสให,ผู,นาํชุมชนเข,ามามี
ส-วนในการวางแผนกําหนดกิจกรรม
เป9นปMจจัยสําคัญที่ทําให,กิจกรรมการ
พัฒนาโดยพระสงฆ#ประสบ
ความสําเร็จ 

     

การประเมินผลผลิต 

D1 
การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาของ
พระสงฆ#มีส-วนต-อการแก,ไขปMญหา
ภายในชุมชน 

     

D2 

การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาของ
พระสงฆ#กระตุ,นการมีส-วนร-วมต-อ
การพัฒนาเครือข-ายการทํางาน
ภายในชุมชน 

     

D3 

หน-วยอบรมประชาชนประจําตําบล  
(อ.ป.ต.) สามารถเป9นศูนย#กลางประสาน
ความร-วมมือในการทํางานระหว-างคณะ
สงฆ#และเครือข-ายในชุมชน 

     

D4 

หน-วยอบรมประชาชนประจําตําบล 
(อ.ป.ต.) สามารถสร,างประยุกต#
หลักธรรมทางพุทธศาสนาสู-การ
ปฏิบัติเพ่ือประชาชนได, 
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ข,อเสนอแนะต-อการพัฒนาหน-วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) 
 ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. 
ท่ีปรึกษา 

โครงสร�างทีมงานวิจัย 

 

ดร.สุขอุษา นุ!นทอง 
นักวิจยั 

ดร.สุภาภรณ'  โสภา 
นักวิจยั 

ผศ.ดร.ไพรัตน' ฉิมหาด 
นักวิจยั 

รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 
ท่ีปรึกษา 

พระปลัดสุวัฒนวชิรคุณ 
ท่ีปรึกษา 

ดร.สุวัฒสัน รักขันโท 
นักวิจยั 

พระคมสัน เจริญวงค', ผศ. 
หัวหน6าโครงการวิจยั 
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ประวัติหัวหน�าโครงการวิจัย 
 

ช่ือ-นามสกุล พระคมสัน เจริญวงค', ผศ.  
การศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ. (เศรษฐศาสตร'),  
 ศ.ม. (เศรษฐศาสตร'ธุรกิจ) 
ตําแหน#ง อาจารย'ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร' คณะสงัคมศาสตร'  
 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผลงานวิจัย   

1. หลักพุทธธรรมในการส!งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู6สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร' (2557) 

2. กระบวนการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือความม่ันคงของ
ชุมชน, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร' (2559) 

3. การวิเคราะห'หลักพุทธธรรมที่ส!งเสริมหลักการแห!งเศรษฐศาสตร', 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร' (2560) 

4. การผสานกลไกทางพระพุทธศาสนาเพ่ือสร6างวัฒนธรรมการอยู!
ร!วมกันอย!างสันติสุขในประชาคมอาเซียน, สกว. (2560) 

5. การขับเคลื่อนโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย พระนักพัฒนางานสา
ธารณสงเคราะห', สสส. (2560) 

6. ดุลยภาพชุมชนสุขภาวะการพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิง
บูรณาการเพ่ือลดปIจจัยเสี่ยงของชุมชนด6วยหลักเบญจศีล, สสส. (2561) 
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ประวัตินักวิจัย 
 

ช่ือ-นามสกุล ผศ.ดร.ไพรัตน'  ฉิมหาด 
การศึกษา น.ธ.เอก, ปธ.3, พธ.บ. (สังคมศึกษา) 
 ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) 
 พธ.ด. (การพัฒนาสังคม) 
ตําแหน#ง อาจารย'ประจําสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร'  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ผลงานวิจัย   

1. โครงการขุดคลองเบี่ยงน้ําเพ่ือบรรเทาปIญหาน้ําท!วมตัวเมืองนคร 
ศรีธรรมราชกับการสร6างการมีส!วนร!วมเพ่ือหาทางออกร!วมกันของผู6มีส!วนได6
ส!วนเสีย, สกว. (2563) 

2. การศึกษาเส6นทางและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กับการส!งเสริม
การท!องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพระธาตุแดนใต6, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร' (2563) 

3. ปIจจัยที่มีอิทธิพลต!อพฤติกรรมการทํางานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เจ6าหน6าที่ในองค'กรปกครองส!วนท6องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช, สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร', (2559) 

4. ความพึงพอใจของนิสิตปKต!อประสิทธิภาพการสอน มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (2559) 

5. ความพึงพอใจของนิสิตปKต!อประสิทธิภาพการสอน มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (2560) 
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ประวัตินักวิจัย 
 

ช่ือ-นามสกุล ดร.สุวัฒสัน รักขันโท 
การศึกษา พธ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 
 ปว.ค. (หลักสูตรและการสอน) 
 ศศม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) 
 ศษ.ด. (ภาวะผู6นําและนวัตกรรมทางการศึกษา) 
ตําแหน#ง อาจารย'ประจําภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร'  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผลงานวิจัย   

 1. รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนแบบมีส!วนร!วม, กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย' (2557) 

 2. รูปแบบการบริหารจัดการวัดเพ่ือเปLนศูนย'กลางการเรียนรู6ของ
ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร' (2560) 

 3. การพัฒนารูปแบบและกระบวนการให6คําปรึกษาตามแนวพุทธ
จิตวิทยาเพ่ือลดปIจจัยเสี่ยงทางด6านสุขภาพ, วช. (2561)  

 4. ตัวชี้วัดสุจริตธรรมของการปฏิบัติงานที่ปลอดจากการทุจริตใน
องค'กรปกครองส!วนท6องถ่ิน : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลบ6านกลาง จังหวัด
ลําพูน, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร' (2561) 

 5. การพัฒนาการบริหารจัดการสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสน 
เทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร' (2562) 
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ประวัตินักวิจัย 
 

ช่ือ-นามสกุล ดร.สุภาภรณ' โสภา  
การศึกษา ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  
 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร')  

พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร') 
ตําแหน#ง อาจารย'ผู6รับผิดชอบหลักสตูรสาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร' 

วิทยาลัยสงฆ'สุราษฎร'ธานี 
ผลงานวิจัย   

1. ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู6สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัด
ภาคใต6. ภายใต6งานวิจัยชุด กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถ
ของผู6สูงอายุ โดยบูรณาการหลักพุทธธรรม, วช. (2560) 

2. การท!องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน จังหวัดสุราษฎร'ธานีเพ่ือการท!องเที่ยว
อย!างย่ังยืน, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร' (2561) 

3. การศึกษาวิถีชีวิตภูมิปIญญาและการเชื่อมโยงอารยธรรมศรีวิชัยของ
ลุ!มแม!น้ําตาปK จังหวัดสุราษฎร'ธานี, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร' (2561) 
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ประวัตินักวิจัย 
 

ช่ือ-นามสกุล ดร.สุขอุษา นุ!นทอง  
การศึกษา พธ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)  
 ศศ.ม. (ยุทธศาสตร'การพัฒนา)  

พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร') 
ตําแหน#ง อาจารย'ผู6รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร' 

วิทยาลัยสงฆ'สุราษฎร'ธานี 
ผลงานวิจัย   

1. ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู6สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัด
ภาคใต6. ภายใต6งานวิจัยชุด กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของ
ผู6สูงอายุ โดยบูรณาการหลักพุทธธรรม, วช. (2560) 

2. การบริหารจัดการทรัพย'สินของพระสังฆาธิการจังหวัดสุราษฎร'ธานี, 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร' (2560) 

3. พลวัตภาคประชาสังคมในการจัดการตนเองลุ!มแม!น้ําตาปK จังหวัดสุ
ราษฎร'ธานี, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร' (2561) 
 




