
                                           สรุปโครงการทีมภาคเหนือ 

ส าหรับโครงการพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบของพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ 63 ที่ได้รับการ

สนับสนุนจากโครงการฯ มีจ านวนทั้งสิ้น 12 โครงการ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ ทั่วภาคเหนือ โดยมี

รายละเอียดดังนี้  

1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในชุมชนบ้านบวกโป่ง  

ต้าบลน ้าช้า อ้าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

  โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร่ 

       สถานที่ : ชุมชนบ้านบวกโปุง ต าบลน้ าช า อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

ความส้าคัญ และกิจกรรม : ปัญหาการจัดการขยะในชุมชน เกิดจากการก าจัดขยะแบบผิดวิธีโดยไม่มีการคัด
แยกขยะ และประชาชนไม่ได้รับการปลูกฝังจิตส านึกในการน าขยะมาท าการรีไซเคิลและในชุมชนได้จัดท าโครงการ
น าร่องการจัดการขยะแล้วแต่ยังไม่ประสบผลส าเร็จ ท าให้เกิดปัญหาเรื่องไข้เลือดออกมีการระบาดและสถานที่ใน
การทิ้งขยะไม่เพียงพอจึงเกิดผลกระทบต่อชุมชนและวิถีชีวิตในพ้ืนที่จากการสืบหาข้อมูลของทีมพระนิสิตและ
เครือข่ายภาคี    พระนิสิตจึงมีความตั้งใจที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการข ยะในชุมชนให้เกิด
ประสิทธิภาพ เป็นแนวทางการส่งเสริมให้เกิดสังคมสุขภาวะขึ้น โดยการศึกษาบริบท ตลอดจนสถานการณ์ และ
ข้อมูลปัจจุบันของชุมชนมาประกอบเพ่ือให้ชุมชนได้เห็นสภาพปัญหาในปัจจุบัน และเกิดการตระหนักร่วม  จึง
จัดท าโครงการพัฒนาระบบจัดการขยะชุมชนบ้านบวกโปุง ต าบลน้ าช า อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  แบบมีส่วนร่วม
ขึ้น  
       ผลลัพธ์ : คณะท างานและภาคีเครือข่ายมีความรู้และมีทักษะที่ถูกต้องในการจัดการขยะในชุมชน  และเกิด
การพัฒนาระบบการจัดการขยะในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยด าเนินงานกับกลุ่มเปูาหมายคณะกรรมการวัด  
คณะกรรมการตลาดสด คณะกรรมการโรงเรียน รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะออกเป็น 4 
ประ เภท ได้ แก่  ขยะทั่ ว ไป  ขยะเปี ยก  ขยะรี ไซ เคิ ลและขยะ อันตราย  และอบรมการท าน้ าหมั ก
(EM:EffectiveMicronganisnis) กับกลุ่มคณะกรรมการในการมีส่วนร่วมการจัดการขยะในชุมชน โดยคณะท างาน



ได้วางจุดถังขยะแยกประเภท (4สี) ไว้ 3 จุดหลัก คือบริเวณวัด ตาด โรงเรียน และเกิดผลการด าเนินงานที่ดีในพ้ืนที่
ด าเนินงาน วัด ตลาด โรงเรียนเป็นหลัก   
                      ภาพประกอบ                                                      ภาพประกอบ  

 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านม่วงค้า จ.แพร่ 
  โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร่ 

       สถานที่ :  บ้านม่วงค า ต าบลสรอย อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 

ความส้าคัญ และกิจกรรม : ทีมพระนิสิตให้ความส าคญักับกลุ่มเปูาหมายที่เป็นกลุ่มเยาวชนที่ประสบปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆภายในชุมชน  จึงต้องการจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของปัญหา
สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนในชุมชน โดยการให้เยาวชนในชุมชนส ารวจปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองว่าใน
ชุมชนของตนเองประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านใดบ้าง เมื่อทราบปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนแล้ว ทาง
ผู้จัดท าโครงการและเยาวชนก็ร่วมกันท าโครงงานเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านนั้นๆ และร่วมมือกันหาแนว
ทางการแก้ปัญหาต่างๆโดยน าแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาร่วมแก้ปัญหา และใช้วิธีการถ่ายท าหนังสั้ นในการ
ถ่ายทอดปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีได้ส ารวจมา เพ่ือให้เยาวชนและประชากรในชุมชนตระหนักถึง
ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพเยาวชน   

       ผลลัพธ์ :  
 1) เกิดการพัฒนาทักษะในการสร้างสื่อการสอนให้กับพระนิสิตโดยที่พระนิสิตได้เทคนิคและวิธีการใน
การถ่ายท าหนังสั้นเบื้องต้นจากการอบรมและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการในการจัดท าสื่อการสอนให้กับ
นักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับการศึกษาในศตวรรษที่21  
 จากการที่ได้เรียนรู้การถ่ายท าหนังสั้นสามารถน าความรู้ ไปถ่ายทอดให้เ ยาวชนที่ร่วมโครงการ             
ได้เขียนโครงเรื่องและถ่ายท าหนังสั้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในฃุมฃนซึ่งได้หนังสั้นจ านวน4เรื่องได้แก ่
  1.เรื่องหอยหอยเป็นหนังสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้โดยเป็นการท าปุ๋ยหมัก
จากหอยที่เป็นศัตรูพืชมาใช้รดพืชผักและนาข้าวแทนกลายใช้ปุ๋ยเคมี 
  2.เรื่องขยะในมือเราเป็นหนังสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสะท้อนปัญหาในชุมชนซึ่งมีการน าขยะมาทิ้ง
ไม่ถูกท่ีและไม่มีการคัดแยกขยะในเนื้อเรื่องมีวิธีการคัดแยกขยะและการน ามารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ 
  3. เรื่องควันพิษเป็นหนังสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสะท้อนผลกระทบการเผาไร่นาในชุมชนต่อคนใน 
  4. เรื่องขุมทรัพย์บนดินเป็นหนังสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมให้คนในชุมชนน าแนวคิดทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือน 
 2) เกิดการมีส่วนร่วมพระนิสิตและเยาวชนในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมระหว่างพระนิสิตและเยาวชนในการส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นถึงประโยชน์ของการ



อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนโดยมีการร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนโดยมีการ
เปิดเวทีพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนตั้งแต่พระสงฆ์ผู้ใหญ่บ้านประชาชนและเยาวชน
จ านวน 80 รูป/คน 
 3) เกิดสร้างเครือข่ายคณะสงฆ์และกลุ่มเยาวชนของท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบวิถีพุทธ
โดยมีการสร้างเครือข่ายกับคณะสงฆ์บ้านปางงุ้น และเยาวชนคนต้นน้ า พระนิสิตได้ไปศึกษาดูงาน แนวคิดการ
ท างานร่วมกับชุมชน และการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน จากนั้นได้มีการน าแนวคิดมาปรับใช้กับกลุ่มเยาวชนโดย
การพาเยาวชนลงพ้ืนที่ส ารวจสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสอบถามปัญหาต่างๆจากคนในชุม และมีการน าหลักธรรมใน
ศาสนาพุทธ มาบูรณาการปรับใช้ในการเขียนเนื้อเรื่องหนังสั้น โดยการแสดงบทบาทการใช้ชีวิตโดยยึดหลักธรรม
ในทางพุทธศาสนา คือ อิทธิบาท โดยสื่อผ่านการแสดงหนังสั้น 
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3. โครงการวิถีพุทธอนุรักษ์ป่าต้นน ้าบ้านแม่ส้าน ชุมชนชาวเขาเผ่าปกากะยอ บ้านแม่ส้าน หมู่ 6 ต้าบลบ้าน
ดง อ้าเภอแม่เมาะ จังหวัดล้าปาง”  

  โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าปาง 

       สถานที่ :  บ้านแม่ส้าน หมู่ 6 ต้าบลบ้านดง อ้าเภอแม่เมาะ จังหวัดล้าปาง” 

ความส้าคัญ และกิจกรรม : การด าเนินงานของพระนิสิตทีมนี้เน้นที่การสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมศึกษาทบทวนสภาพบริบทสิ่งแวดล้อม    โดยมีเครื่องมือค าถามที่นิสิตต้องรู้และชวนชาวบ้านคิดและสร้างการ
เรียนรู้ร่วม  เช่น ปุามีก่ีไร่  /มีล าห้วยกี่ห้วย มีต้นไม้อะไร  สมุนไพรมีไหม อย่างไร    ความเชื่อเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมปกาเกอญอมีอะไร และเป็นอย่างไร  ตลอดจนหมู่บ้านแห่งนี้เคยมีหรือมีวิธีการอนุรักษ์ปุาในชุมชน
อย่างไร   โดยในเฟสแรกใช้เวลาประมาณ 2 เดือนในการด าเนินงานตามท าวัตถุประสงค์แรก    กระบวนการ
ท างานทีมพระนิสิต โดยชวนแกนชุมชนท ากิจกรรม หาค าตอบ ท าแผนที่ชุมชน  /แผนที่ปุา หรือให้เด็กๆกับคณะ
พระนิสิตท างานร่วมกันไปสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น  และเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดก็จัดเวทีชวน
ชาวบ้านคิดว่า อยากอนุรักษ์ปุาในชุมชนแบบไหนให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด  ร่วมเป็นเจ้าของ เกิน
ความตระหนักห่วงแหนถิ่นฐานบ้านเกิด เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นตัวต้นเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็น
กุศโลบายในการเสริมสร้างความดี  มุ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาการให้การศึกษาแก่ชุมชน 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาในท้องถิ่นในการอนุรักษ์ปุาไม้และทรัพยากรธรรมชาติ  ปลูกจิตส านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อมปุาไม้ให้กับเยาวชนและคนในชุมชน โดยน าหลักธรรมค าสอนมาเผยแผ่ในเรื่องความรู้บุญคุณ กตัญญู
กตเวที การเสียสละเพ่ือส่วนรวมมาเป็นหลักในการพัฒนาจิตใจให้เกิดความส านึกในความรักในธรรมชาติ และ
ศาสนาเป็นแนวทางที่จะใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ โดยการท าให้เยาวชน ชุมชน เห็นเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น รู้ถึง
ผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมของตนเอง และแสดงให้เห็นว่าตนเองสามารถท าสิ่งใหม่ที่ดีและถูกต้องได้ อีกทั้งยัง
เป็นการสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระสงฆ์กับชุมชนให้เกิดข้ึนด้วยด้วย  

 ผลลัพธ์ : พระนิสิตได้น าความรู้ที่ได้ศึกษามา น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมและน า
หลักธรรมไปเผยแพร่ ให้แก่เยาวชนนักเรียนและชาวชุมชนบ้านแม่ส้าน เพ่ือให้เกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติ
มากข้ึน 
 1) เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ คนในชุมชนความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์การจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าด้วยฝาย
ชะลอน้ าเรียนรู้การใช้ประโยชน์แบบพึ่งพิงปุาได้อย่างเกื้อกูล ชุมชนเกิดความรักสามัคคี มีความสุขใจ มีส่วนร่วมใน
การรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เกิดระบบการบริหารจัดการปุาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและ
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
     2) ฝายต้นน้ าล าธารช่วยชะลอการไหลของน้ าและสร้างความชุ่มชื้นให้เกิดขึ้น สภาพปุา ต้นไม้ พืชพรรณที่
มีอยู่ในบริเวณนั้นจะได้รับการฟื้นฟู คนในชุมชนมีน้ าไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้ง 
     3) ท าให้เกิดแหล่งอาหารตามธรรมชาติเพ่ือการเก็บหาบริโภคและพ่ึงพิงปุาได้ ท าให้ชุมชนมีแหล่งอาหาร



แหล่งเสริมสร้างอาชีพจากการอนุรักษ์ปุา เช่น การเก็บหาผลิตผลจากปุา เห็ด หน่อไม้ เป็นการเสริมสร้างอาชีพ 
เพ่ิมพูนรายได้ 
     4) สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศธรรมชาติได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ า ปลา 
กบ เป็นการเพ่ิมพูนความหลากหลาย ในระบบนิเวศ 
 5) ลดความรุนแรงในการไหลของน้ าซึ่งเป็นการปูองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากการพัดกระแทก
จากแรงน้ าหลาก เป็นการช่วยลดภาวะความรุนแรงจากอุทกภัย 
 6) เกิดการฟ้ืนฟูพัฒนาสภาพปุาต้นน้ า ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
 
 
 
 

 

 

 

                   ภาพประกอบ                                                        ภาพประกอบ 

 

 

 

 
 



4. โครงการการจัดการขยะอย่างย่ังยืนโดย ชุมชนบ้านเหล่าสะอาด   

  โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาลัยสงฆ์ล าปาง 

       สถานที่ :  บ้านเหล่า ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล้าปาง 

ความส้าคัญ และกิจกรรม :   
                   พระนิสิตสร้างกระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ของคณะสงฆ์ ประชาชนในชุมชน และเด็ก
นักเรียนในชุมชนบ้านเหล่า เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาทิ้งขยะมูลฝอยในระดับชุมชน และพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชน
ต้นแบบ ในการก าจัดขยะโดยวิธีธรรมชาติ และเป็นการสร้างความสามัคคีใกล้ชิดระหว่างศาสนา กับประชาชน ให้
เป็นไปโดยเกื้อกูล ช่วยเหลือตามหลักเมตตาธรรม  เพ่ือแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านเหล่า พร้อมจัดท าเป็น
ชุมชนตัวอย่างและเพ่ือสอดคล้องกับการพัฒนาสังคมในการปฏิบัติศาสนากิจ   โดยการศึกษาบริบท สภาพปัญหา/
ขยะในชุมชน เช่น มีขยะเท่าไหร่  1สัปดาห์บ้าน1หลงัมีขยะเท่าไหร่ เป็นขยะประเภทอะไร น ามาวิเคราะห์    
ประเภทขยะ  และศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน  การเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ การหาข้อมูล  รูปหลักฐานเชิงประจักษ์
เพ่ือให้ทุกคนเกิดความตระหนัก   พระต้องรู้จักขยะก่อนและจะได้มองเห็นภาพการจัดการขยะได้ เช่น ขยะอินทรีย์
จะจัดการอย่างไร  เพ่ือน าไปสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยชุมชนบ้านเหล่าสะอาด    

  
       ผลลัพธ์ : คนในชุมชนก็สามารถน าความรู้ที่ได้จากโครงการนี้น าไปประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องโดย
ให้คนในชุมชนได้ทราบถึงบริบทสภาพปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง โดยการจัดการเปิดเวทีสัมมนาศึกษาปัญหา
บริบทและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เช่น ขยะล้นถัง ถังขยะไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน และ
มีการเสนอแนวคิดในวงเสวนาและได้ทราบถึงว่าเคยมีการจัดการขยะตามนโยบายของเทศบาล ในการส่งเสริมให้
ประชาชนแยกขยะแต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องด้วยไม่มีการให้ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะจึงท าให้คนในชุมชน
สบสนในนโยบายของเทศบาลและท าให้คนในชุมชนไม่มีก าลังใจในการด าเนินกิจกรรม หลังจากการท าสัมมนาจึง
ท าให้คนในชุมชนทราบถึงบริบทและสภาพปัญหาของชุมชนท าให้คนในชุมชนพร้อมจะเข้ามามีส่วนร่วม และหา
แนวทางแก้ไขร่วมกันกับ คณะนิสิตจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นมา คือ ขยะแลกแต้ม เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับคนในชุมชน 
และได้มีการจัดตั้งกลุ่มสมาชิก แต่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุบางคนอยู่ไกลจากศูนย์กิจกรรมของโครงการ ท าให้
เกิดความล าบากในการเดินทางจึงเป็นอุปสรรคในการท ากิจกรรมขยะแลกแต้ม ทางโครงการจึงแก้ไขปัญหาโดย
เพ่ิมระยะเวลาในการรับแลกขยะ ท าให้สมาชิกน าขยะมาแลกอย่างสะดวกสบายตามอัธยาศัย และการท ากิจกรรม
ครั้งนี้ท าให้สมาชิกได้มีการขัดแยกขยะเพ่ือฝึกวินัยในการทิ้งขยะ และได้มีส่วนรวมในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
ในส่วนของอุปสรรคในการแลกขยะ คือ สมาชิกน าแต่ขยะประเภทรีไซเคิลมาแลก ส่วนขยะประเภทย่อยสลายได้ 
เช่น เศษอาหารหรือใบไม้ สมาชิกไม่ได้น ามาแลกจึงท าให้การส่งเสริมการท าปุ๋ยหมัก ไม่ได้ด าเนินกิจกรรม ทางพระ
นิสิตได้แก้ไขปัญหาโดยการมอบความรู้และแนะน าวิธีการท าปุ๋ยหมักแก่สมาชิก สุดท้ายคณะพระนิสิตได้จัด
กิจกรรม คือ เปิดเวทีสัมมนาคืนความรู้สู่ชุมชน เสวนาในหัวข้อโทษประโยชน์และวิธีการการจัดการขยะอย่างยั่งยืน



โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาและโทษของการทิ้งขยะไม่ถูกวิธีในแต่ละประเภท เช่น การทิ้งขยะอันตรายที่ไม่ถูกวิธีท าให้
ส่งผลกระทบต่อคนและสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ของการคัดแยกขยะ ว่ามีประโยชน์อย่าง ตัวอย่างเช่น เพ่ิม
รายได้แก่ครอบครัว ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาการใช้งบประมาณของเทศบาลและเป็นการช่วยชาติในระดับ
ชุมชน หัวข้อที่ส าคัญที่สุดในการสัมมนา คือ วิธีการการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยเน้นในหลักการก าจัดขยะจาก
แหล่งก าเนินต้นทาง ลดปริมาณขยะ แนะน ากลับมาใช้ใหม่ หรือท่ีเรียกว่าขยะรีไซเคิลและยกตัวอย่างวิธีการจัดการ
ขยะที่ประสบผลส าเร็จแล้วน ามาประยุกต์ใช้กับชุมชน และยังเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้คนในชุมชนรู้ถึงคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
 

 
 
 
                      ภาพประกอบ                                                        ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. โครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ–สามเณรในเขตพื นที่ต้าบลดงมหาวันอ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย       

 

  โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

       สถานที่ :  ต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

ความส้าคัญ และกิจกรรม :   
                คณะพระนิสิตได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและได้ร่วมกันจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุและ
สามเณรในเขตพ้ืนที่ต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายขึ้น ซึ่งมีจ านวน 8 วัดเป็นพ้ืนที่น าร่อง 
โดยเน้นการตรวจสุขภาพเชิงรุกโดยให้มีอาสาสมัครในวัดร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพของพระภิกษุสามเณร เพ่ือค้นหากลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มผู้ปุวย เพ่ือจะ
ได้ร่วมกันวางกลยุทธ์ในการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสามเณรในพ้ืนที่ต าบลดงมหาวัน ให้ได้รับทราบภาวะสุขภาพ
ของตัวเอง และเพ่ือปูองกันโรคต่างๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีสุขภาพแข็งแรงและเพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของพระภิกษุและสามเณร 
 

       ผลลัพธ์ :  

             1. ศึกษาบริบทและสถานการณ์สุขภาพพระภิกษุและสามเณรในเขตพื นที่ต้าบลดงมหาวัน อ้าเภอ
เวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย พบว่า  
                 1 .1พระภิกษุ –สามเณรในเขตพ้ืนที่ต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ประกอบด้วย  พระภิกษุ 42 รูป  สามเณร 16 รูป รวมจ านวน 58 รูป พระภิกษุเข้าร่วมตรวจสุขภาพ จ านวน 38 
รูป คิดเป็นร้อยละ 90.47 มีสามเณรเข้าร่วมการตรวจสุขภาพ  จ านวน 16 รูป  คิดเป็นร้อยละ 100  เปอร์เซนต์ 
                 1.2พระภิกษุ –สามเณรในเขตพ้ืนที่ต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่มี
ความดันโลหิตอยู่ในระดับปกติ มีจ านวน 28 รูป คิดเป็นร้อยละ 51.9 รองลงมาคืออยู่ในระดับกลุ่มเสี่ยงสูง มี
จ านวน 21 รูป คิดเป็นร้อยละ 38.9 และอยู่ในระดับกลุ่มสงสัย กลุ่มไม่มีภาวะแทรกซ้อนตามล าดับ 
                 1.3พระภิกษุ –สามเณรในเขตพ้ืนที่ต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่มี
น้ าตาลในเลือดอยู่ในระดับ ปกติ มีจ านวน 44 รูป คิดเป็นร้อยละ 81.5 รองลงมาคืออยู่ระดับความเสี่ยงสูง มี
จ านวน 8 รูป คิดเป็นร้อยละ 14.8 และอยู่ในระดับกลุ่มสงสัย กลุ่มไม่มีภาวะแทรกซ้อนตามล าดับ 
                 1.4พระภิกษุ –สามเณรในเขตพ้ืนที่ต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่มี
ดัชนี มวลกายสมส่วน มี จ านวน 26 รูป คิดเป็นร้อยละ 48.1 รองลงมามีภาวะโรคอ้วน จ านวน 13 รูป คิดเป็นร้อย
ละ 24.1 และอยู่ใน ภาวะผอม ภาวะน้ าหนักเกินตามล าดับ   
                 1.5พระภิกษุ –สามเณรในเขตพ้ืนที่ต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่มี
สารเคมีในเลือดอยู่ใน ระดับปกติ มีจ านวน 19 รูป คิดเป็นร้อยละ 35.2 รองลงมาอยู่ในระดับมีความเสี่ยงและไม่



ปลอดภัยเท่ากัน มีจ านวนระดับละ 15 รูป คิดเป็นระดับละ 27.8 และมีพระภิกษุ-สามเณรที่มีสารเคมีในเลือดอยู่
ในระดับปลอดภัย 5 รูป คิดเป็นร้อยละ 9.3   
 
          2. ศึกษาและหาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุและสามเณรในเขตพื นที่ต้าบลดง
มหาวัน อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายพบว่า 
                2.1  การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และติดตามผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดเม่ือเปิดโครงการแล้วและหลังด าเนินโครงการ เพราะการเสริมสร้างสุขภาพจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
                2.2 ถวายความรู้ให้พระภิกษุสามเณรและประชาชนเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
สุขภาพของตนเองยิ่งขึ้น  และหาแนวทางด าเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องโดยขยายพ้ืนที่กลุ่มเปูาหมายให้
ครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบการให้บริการ 
                2.3 การด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของพระภิกษุสามและเณรต้องมีหลายๆหน่วยงานช่วยกัน
ด าเนินการในการจัดโครงการ การประสานงานในหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพ่ือที่จะได้ดูแลพระสงฆ์สามเณรในด้าน
สุขภาพอย่างใกล้ชิด เพ่ือที่จะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป 
               2.4 รณรงค์ให้พระสงฆ์สามเณรและประชาชน ได้รับรู้ในแนวทางการปฏิบัติดูแลสุขภาพของตนเอง
เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาสุขภาพ เพราะสุขภาพเป็นเรื่องส าคัญ โดยการท าปูายรณรงค์ตักบาตอย่างไรให้ได้บุญ  
วิธีการออกก าลังกายของสมณสารูปที่ถูกต้องและรณรงค์เก่ียวกับการฉันภัตตาหาร เพราะภัตตาหารที่ฉันเข้าไปเป็น
ต้นตอท าให้พระภิกษุและสามเณรเป็นโรคต่างๆ ในขณะเดียวกันภัตตาหารที่ถวายพระภิกษุจ าเป็นต้องฉัน เพราะไม่
สามารถเลือกได ้
         การด าเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ – สามเณรในเขตพ้ืนที่ต าบลดงมหาวันอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
จังหวัดเชียงราย นับตั้งแต่เริ่มการด าเนินโครงการจนปิดโครงการ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานร่วมด าเนิน
โครงการเป็นอย่างดียิ่ง 
                   ภาพประกอบ                                                        ภาพประกอบ 



6. โครงการการเสริมสร้างสุขภาพทางกาย ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี 2  จังหวัดล้าพูน 
  โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  

       สถานที่ :  โรงเรียนสันป่าหน่อม อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน 

ความส้าคัญ และกิจกรรม :   
                 โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2การเป็นโครงการที่จัดท าโดยคณะ
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ 63 คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าพูนร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาด้าน
สุขภาพทางกายของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ได้ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดั้งกล่าวแล้วน า
ความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ไปสานต่อหรือใช้ในชีวิตประจ าวัน  

ผลลัพธ์ : ท าให้นักเรียนทราบถึงบริบทและสภาพปัญหาของโรงเรียนและการเหลือทานขนมใน
ชีวิตประจ าวัน พร้อมจะเข้ามามีส่วนร่วม และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับ คณะนิสิตจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นมา คือ 
การส่งเสริมสุขภาพทางกาย เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับเด็กนักเรียนโดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาและโทษของการบริโภคที่ไม่
ถูกวิธีในแต่ละประเภท เช่น การกินขนมในชีวิตประจ าวันที่ไม่ถูกวิธีท าให้ส่งผลกระทบต่อตนเอง ก่อให้เป็นโรคต่าง 
ๆ ตามมา และประโยชน์ของการการบริโภคที่ถูกวิธีและอาหารที่ควรบริโภคตามวัยของนักเรียน ว่ามีประโยชน์
อย่าง ท าให้ไม่มีผลกระต่อรางกายตนเอง และไม่มีโรคตามมาภายหลัง ผลส าเร็จแล้วน ามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
และตนเองในชีวิตประจ าวัน และยังเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้รู้ ถึงคุณค่าของการบริโภค และการออกก าลังกาย
เพ่ือให้มีประสิท ธิภาพยิ่งขึ้นไป   

 
                 
 
                        ภาพประกอบ                                                        ภาพประกอบ 
 



 
7. โครงการชุมชนสุขภาวะ-บ้านป่าแป๋-ต้าบลป่าพลู-อ้าเภอบ้านโฮ่ง-จังหวัดล้าพูน 
 

  โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 

       สถานที่ :  บ้านป่าแป๋-ต้าบลป่าพลู-อ้าเภอบ้านโฮ่ง-จังหวัดล้าพูน 

ความส้าคัญ และกิจกรรม :   
 

นิสิตคณะสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่ปฏิบัติศาสนกิจได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว โดยให้ความส าคัญ
ของชีวิตและสุขภาพ การดูแลสุขภาพองค์รวม ที่จะเกิดภาวะเสี่ยงและปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อชีวิตและสุขภาพ จึงได้
จัดโครงการชุมชนสุขภาวะในพ้ืนที่บ้านปุาแป๋ เพ่ือเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ รวมถึงจัดกิจกรรมนันทนาการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและ
จิตใจให้กับประชาชน  ณ พื้นที่บ้านปุาแป๋ ต าบลปุาพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
 

       ผลลัพธ์ :  

    1) เกิดกิจกรรรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะ
ทางสังคม สุขภาวะทางปัญญา แก่ประชาชนบ้านปุาแป๋ ต าบลปุาพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

    2) ประชาชนและนิสิตมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพท่ีถูกวิธี 
    3) ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะ

ทางปัญญา แก่ประชาชนบ้านปุาแป๋ ต าบลปุาพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
                     ภาพประกอบ                                                        ภาพประกอบ 

 



8. โครงการปลูกป่าด้วยต้นโพธิ์-และไมม้งคล 
 

  โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

       สถานที่ :  ปุาต้นน้ าแม่แปะ หมู่บ้านขุนแปะ ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ความส้าคัญ และกิจกรรม :   
นิสิตคณะพุทธศาสตร์ ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน จึงได้จัด

โครงการ “ปลูกปุาด้วยต้นโพธิ์” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนนิสิต คณะพุทธ
ศาสตร์ ปีที4่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูนพิจารณาเห็นว่าการฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่
ปุาไม้ตลอดจนการบ ารุงรักษาทรัพยากรปุาไม้ ให้ด ารงเพ่ือสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศได้อย่างยั่งยืนตลอดไป นิสิต คณะพุทธศาสตร์ ปีที่4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์ล าพูน จัดโครงการปลูกปุาด้วยต้นโพธิ์และไม้มงคล     ส านักวิชาการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  และนิสิต
คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่ปฏิบัติศาสนกิจได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว โดยให้ความส าคัญในการปลูกปุาด้วย
ต้นโพธิ์ จึงได้จัดโครงการปลูกปุาด้วยต้นโพธิ์ เพ่ือลดภาวะโลกร้อน เพ่ือประชาชนได้ตระหนักและให้ความส าคัญ
ของต้นโพธิ์ ที่มีความส าคัญทางพระพุทธศาสนารวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการปลูกปุา ดูแลอนุรักษ์ปุาต้นน้ า
และปุาไม้ให้แก่ประชาชน  ณ ปุาต้นน้ าแม่แปะ หมู่บ้านขุนแปะ ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
(สถานที่ต้นแบบ)  
       ผลลัพธ์ :  
                     เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ"บวร" บ้าน -วัด-และโรงเรียน ร่วมจัดกิจกรรมปลูกปุา ภายใต้การ
เปิดตัวของโครงการปลูกปุาด้วยต้นโพธิ์และไม้มงคล. โดยกลุ่มพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่63 มจร.ล าพูน. 
โครงการต้นแบบการปฏิบัติศาสนกิจ และได้เครือข่ายคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน รณรงค์สร้างส านึก ให้กับผู้ร่วม
กิจรรมและชุมชนในพื้นท่ี ให้ความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรปุา 
                     ภาพประกอบ                                                        ภาพประกอบ 

 



9. โครงการ-วัดสะอาดด้วยมือเรา 
  โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่ 

สถานที่ :  - วัดศรีโสดา (พระอารามหลวง )/โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จัดหวัด เชียงใหม ่       
               - วัดท่าข้าม  ต าบลแม่เหียะ  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   
               - วัดศรีลังกา ( ต้นโชค )  ต าบลหนองตอง จังหวัดเชียงใหม่  
               - วัดไชยสถาน ต าบลสบขา อ าเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่   
               - วัดปุาแลวหลวง อ าเภอสันติสุข จังหวัดวัดน่าน  

ความส้าคัญ และกิจกรรม :   
ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ส าคัญในปัจจุบัน คณะพระนิสิตผู้จัดท าโครงการได้ตระหนักถึงความส าคัญของ

ความสะอาดวัด จึงได้จัดโครงการ “วัดสะอาดด้วยมือเรา” เพ่ือเป็นการน าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามา
เสริมสร้างจิตส านึกให้แก่พระภิกษุสามเณร ศรัทธาสาธุชน ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไปให้มีความตระหนักถึง
จิตส านึกในการการดูแลรักษาความสะอาดของวัด อันจะเป็นผลให้เกิดการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายในวัด เพ่ือจัดการกับปัยหาขยะที่เกิดขึ้น 
       ผลลัพธ์ :  
               จากผลการสรุปของพระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่พระนิสิตได้น าเอาข้อมูลทั้งหมดมาท าการสังเคราะห์
วิเคราะห์เพ่ือให้ได้เป็นแนวคิดของสามเณร จากการที่ได้ลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลจากสาเหตุที่วัดไม่สะอาดนั้นมีความ
ต้องการที่จะพัฒนาระบบการจัดการขยะให้เป็นระบบของวัดและชุมชนและได้แสดงความคิดเห็นต่างๆไปในทิศ
ทางบวกจากแนวคิดท้ังหมดคณะท างานโครงการได้ถอดบทเรียนคือเยาวชนต้องการให้เกิดดารพัฒนาทางด้านของ
สุขภาพการพัฒนาทางด้านร่างการ ทางด้านความเป็นอยู่ ทางด้านจิตในทางด้านสังคม เพ่ือท าให้เกินการจัดการ
ขยะเป็นระบบที่ดีของวัดและชุมชนเป็นแบบอย่าง พระนิสิตน าเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมมาสรุปได้
เป็น 2 ข้อหลักๆ ดังนี้ 
 1.สามเณรหรือเยาวชนมีแนวคิดการมีส่วนร่วมกับวัดและชุมชนในการรักษาหรือช่วยกันและท ากิจกรรมท า
ความสะอาดหรือคัดแยกขยะ 
 2. สามเณรหรือเยาวชนมีแนวคิดที่อยากจะมีเวทีที่ได้ท ากิจกรรมอาสาช่วยเหลือ 
    2.1 ได้เสนอเรื่องของการเก็บขยะในชุวัดและชุมชนเพื่อให้วัดสะอาด สุขภาวะสุขสบาย   



                         ภาพประกอบ                                                        ภาพประกอบ 
10. โครงการรัฐศาสตร์อาสาพัฒนาโรงเรียน ด้วยค่ายสุขภาวะและค่ายคุณธรรมโรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่   
       110 สาขาแม่งาว จังหวัดล้าปาง 
 

  โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตพะเยา 

       สถานที่ :  โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาแม่งาว จังหวัดล้าปาง 
 

ความส้าคัญ และกิจกรรม :   
สภาพปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กบนพ้ืนที่สูงของโรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาแม่งาว จ.ล าปาง   

มีสภาพปัญหาที่แตกต่างจากโรงเรียนขนาดเล็กทั่วไป กล่าวคือ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร อยู่บนภูเขาที่สูง
ขัน  การคมนาคมไม่สะดวก  มีระบบไฟฟูาใช้แต่ยังไม่ทั่วถึง  จัดการศึกษาให้กับชาวเขา  ที่มีความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรม ประเพณี และการสื่อสาร สภาพทางเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือต่อการส่งเสริม    การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ในสภาพความแตกต่างกันในด้านวัฒนธรรมประเพณี มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย    ขาดความ
กระตือรือร้นในการท างาน  ในด้านการสื่อสารใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารท าให้เกิดอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการ
สอน  ซาวบ้านส่วนใหญ่ร้อยละ 80 สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวที่ยากจน จากสภาพปัญหาบริบท เนื่องจากเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กบนพ้ืนที่สูงที่มีความขาดแคลน  อีกท้ังสุขภาพจิตและสุขภาพทางกาย ตลอดถึงสุขภาวะต่างๆ ยัง
ต้องการคนภายนอกเข้าไปช่วยเหลือและดูแล เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญอย่างมาก ขาดผู้ที่เข้าไป
ดูแล และช่วยเหลือ 

             ด้วยเหตุนี้ นิสิตคณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตพะเยา จึงมีความสนใจลงพ้ืนที่ท ากิจกรรมด้วยการศึกษาสภาพชุมฃนและโรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 
110 สาขาแม่งาว จ.ล าปาง จัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ ค่ายคุณธรรมการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจที่ดีให้กับคุณครู 
และนักเรียน เพ่ือให้เกิดการพัฒนานักเรียน และโรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาแม่งาว จ.ล าปาง ให้ดีขึ้น
ต่อไป 

 
       ผลลัพธ์ :1) เกิดกิจกรรม และการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจที่ดี ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 
110 สาขาแม่งาว จ.ล าปาง     
                    2) เกิดการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจและให้ก าลังใจกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านข่อย
มิตรภาพที่ 110 สาขาแม่งาว จ.ล าปาง    



                    3) เกิดข้อตกลงของชุมชนในการดูแลเรื่องการศึกษาของโรงเรียนร่วมกัน  
                    4) เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียน ในการดูแลเรื่องการศึกษาของโรงเรียน
ร่วมกัน5) เกิดการพัฒนาศักยภาพพระนิสิตคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยาผ่านกิจกรรมการท าโครงการฯ 

      5) เกิดการพัฒนาศักยภาพพระนิสิตคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยาผ่านกิจกรรมการท าโครงการฯ 

 

 

 
                  ภาพประกอบ                                                        ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  โครงการการพัฒนารูปแบบการลดพุง ลดโรค ปรับสมดุลเพื่อสุขภาพพระสงฆ์และสามเณรวิทยาลัยสงฆ์
เชียงราย ต้าบลเวียง  อ้าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 

  โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

       สถานที่ :  ชุมชนดอยทอง ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

ความส้าคัญ และกิจกรรม :   
                ปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ และสามเณรในปัจจุบันเป็นเรื่องที่น่าสนใจ รวมทั้งพระนิสิตใน มจร. 
เชียงรายคณะท างานจึงสนใจท าโครงการการพัฒนารูปแบบการลดพุง ลดโรค ปรับสมดุลเพื่อสุขภาพพระสงฆ์
และสามเณรวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ต าบลเวียง  อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายขึ้น  เพ่ือส่งเสริมให้
สุขภาพทางกายของพระสงฆ์และสามเณรวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายมีสุขภาพที่แข็งแรง และเป็นแนวทางให้กับ
คณะสงฆ์ในการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ต่อไป 
 
 

       ผลลัพธ์ :  

               1. พระสงฆ์ สามเณร  มีสุขภาวะด้านร่างกาย และจิตใจดีขึ้น 
               2. พระสงฆ์ สามเณร  มีการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้นส่งผลให้มี
สุขภาพที่แข็งแรง 
                3. เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการส่งเสริมและปูองกันโรคโดยการออกก าลังกาย 
 

                           ภาพประกอบ                                                        ภาพประกอบ 
 

 



 
12.  โครงการ“ศีล ทาน ภาวนา เพื่อการพัฒนาจิตใจที่ยั่งยืนและเพิ่มพื นที่ปลอดอบายมุข” 
 

  โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่ 

 สถานที่ :  บ้านแอเอาะ  หมู่ที่ 1 ต าบลแจ่มหลวง  อ าเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ความส้าคัญ และกิจกรรม :   
            คณะพระนิสิตที่รับผิดชอบโครงการได้เห็นตรงกันและมีความตั้งใจที่จะจัดท าโครงการ “ ศีล ทาน 
ภาวนา เพ่ือการพัฒนาจิตใจที่ยั่งยืนและเพ่ิมพ้ืนที่ปลอดอบายมุข” ตามหลักการสงเคราะห์ธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา ด้วยในชุมชนมีประชากรบางกลุ่มมีปัญหาการดื่มกินเหล้า ซึ่งอยู่ในช่วงวัยเรียน และวัยท างาน 
กระผมเห็นว่าเป็นปัญหาต่อการศึกษา ครอบครัว เศรษฐกิจ ชุมชนและเป็นตัวอย่างที่ไม่พึงประสงค์ต่อเยาวชนรุ่น
น้อง ดังนั้นจึงมีความต้องการจัดท าโครงการ “ ศีล ทาน ภาวนา เพ่ือการพัฒนาจิตใจที่ยั่งยืนและเพ่ิมพ้ืนที่ปลอด
อบายมุข”ในช่วงเข้าพรรษา เพ่ือพัฒนาจิตใจให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจหลักศีลธรรมในการอยู่ร่วมกัน ให้มีจิตใจตั้ง
มั่นรักษาศีลเคร่งครัดในช่วงเข้าพรรษา ฟังธรรมรักษาศีลท าหน้าที่ความเป็นชาวพุทธ มาท าวัตรเย็น พักค้างคืนวัน
พระ ในช่วงพรรษางดใช้อบายมุขมีคุณธรรมเมื่อถึงกาลออกพรรษาพุทธศาสนิกชนได้มาอธิษฐานออกพรรษา รู้ซึ้ง
ถึงคุณค่าของการไม่ใช้อบายมุขและตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้อบายมุข ทั้งจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรและ
กิจกรรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบวิถีพุทธ และมีรางวัลเกียรติบัตรมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือยกย่อม
ถึงคุณงามความดีจากความตั้งใจมั่นในศีลพร้อมน าสวดมนต์ข้ามปีเพ่ือให้ระลึกถึงช่วงเวลาของชีวิตที่ผ่านมาอย่าง
ภาคภูมิใจและมองเห็นอนาคตอันสดใสอย่างมีความหวังจากการไม่ใช้อบายมุขและน าพุทธศาสนิกชนภาวนาในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา เทศนาธรรม น าอุบาสก อุบาสิกา เวียนเทียนในวันมาฆบูชา อาสาฬหบูชา วิสาขบูช า 
ถือการแต่งชุดประจ าชนเผ่าในการเข้าวัดท ากิจกรรม ฟังธรรม เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนมีความเข้าใจพุทธศาสนพิธี
และมีจริยธรรมเห็นคุณค่าอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายอันดีงามท่ีตกทอดจากบรรพบุรุษเป็นเวลามาช้านาน 

 
 ผลลัพธ์ : เกิดชุมชนต้นแบบในการจัดการแก้ปัญหาชุมชน ท าให้คนในชุมชน   มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
เข้าใจสภาพปัญหาที่ใกล้ตัว น าไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาที่ตรงต่อความต้องการของชุมชนและประเทศชาติ ซึ่ง
การด าเนินการภายใต้ระยะเวลาที่สั้นแต่ท าให้เราเห็นผลที่เกิดขึ้นกับการท างานทั้งผู้รับผิดชอบโครงการและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ คนในชุมชน เห็นพ้องและร่วมด้วยที่จะด าเนินการร่วมกันอย่างจริงจัง จากที่มีคนในชุมชนขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายสิบคน ตอนนี้ในชุมชนไม่มีการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หันมาท าสวนปลูกพ้ืน
เศรษฐกิจ เช่นมันฝรั่ง ข้าวโพด ถั่วแดง ถั่วด า ท าให้ปัญหาการดื่มกินแอลกอฮอล์คลี่ คลาย และส่งผลที่ดีต่อ
เยาวชนรุ่นใหม่ที่ก าลังเติบโตขึ้นมาได้เห็นตัวอย่างที่ดี น าไปสู่การเรียนรู้ของเด็กๆในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง 



ส่วนผู้จัดท าโครงการได้ท างานกันเป็นทีมทั้งสามารถดึงคนในชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่งที่ได้พัฒนาสังคมให้ห่างไกล
จากสิ่งเสพติดผลที่ได้รับคือ ชุมชนเข้มแข็ง คนในชุมชนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 
            ในการด าเนินโครงการทางผู้จัดท าได้น าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาสอนให้ผู้เข้าร่วมโครงการและคนในพ้ืนที่ได้เรียนรู้ เพ่ือน าไปปรับใช้ในการ 
ด าเนินชีวิต ให้สังคมปลอดภัยจากสิ่งเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจที่ดี คือไม่ใช้ชีวิตเกินฐานะ มีปุาไม้ และมี
หลักธรรมในการครองชีวิต  

 
 

 

 

 

 
                           ภาพประกอบ                                                        ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 


