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Abstract
A development of human mental potential
and wisdom has been recognized as a salient issue
for people of all ages. Young adults are considered
a high - risk group for health problem behaviors.
This paper presented empirical studies about youth
life assets. Intervention programs or activities
focused on the development of life assets and good
mental health through Buddhist-based wellness
enhancements for mental health personnel and
related profession are highlighted.

ด้วยการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ
ส� ำ หรั บ นั ก วิ ช าชี พ ทางด้ า นสุ ข ภาพจิ ต และ
นั ก วิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ น� ำ ไปใช้ ใ นการจั ด
โครงการหรือกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนพลังในตัว
เยาวชน ด้วยการเสริมสร้างสุขภาวะให้พวกเขา
เป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงต่อปัญหาสุขภาพจิต
และเป็นผู้ที่มีต้นทุนชีวิตสูงต่อไป  
ค�ำส�ำคัญ : ต้นทุนชีวติ สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ  
เยาวชนไทย

Keywords: Life assets, Buddhist holistic well- บทน�ำ
being, Thai youth
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมวั ฒ นธรรม
เศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี ยุ ค ใหม่ จ ากกระแส
บทคัดย่อ
โลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ท�ำให้เด็กและเยาวชนตก
การพัฒนาศักยภาพภายในมนุษย์ ทั้งด้าน อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทางสังคมทีเ่ ป็น “สังคมเสีย่ ง”
จิตใจและปัญญา ต้นทุนชีวติ นับเป็นประเด็นส�ำคัญ และการมีปัญหาความเสี่ยงด้านพฤติกรรมทาง
ในทุกกลุ่มอายุ ไม่ว่าเด็กหรือ ผู้ใหญ่ โดยเฉพาะใน สุขภาพและสุขภาพจิต อาทิเช่น การสูบบุหรี่ การ
เด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการมีปัญหา ดื่มเหล้าและใช้สารเสพติด การไม่รับประทานผัก
พฤติกรรมทางสุขภาพ  บทความวิชาการนีน้ ำ� เสนอ และผลไม้ การเล่นวีดิโอเกมหรือเกมคอมพิวเตอร์
การศึกษาเชิงประจักษ์เรื่องต้นทุนชีวิตในเยาวชน   หรือใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน
รวมทั้งการพัฒนาต้นทุนชีวิตอันเป็นคุณลักษณะ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ท�ำให้เกิดการ
ด้ า นบวกและการมี สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี ข องเยาวชน ตั้ ง ครรภ์ ไ ม่ พ ร้ อ มและการท� ำ แท้ ง พฤติ ก รรม
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ก้าวร้าว เกเร ทะเลาะวิวาท เป็นต้น นักวิจัยและ
นักวิชาชีพด้านการส่งเสริมสุขภาพในเด็กและ
เยาวชน ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ และมีการน�ำ
แนวคิด “ต้นทุนชีวติ เด็กและเยาวชนไทย” มาปรับ
ใช้การพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้พวกเขาเป็น
ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงต่อปัญหาความเสี่ยงด้าน
พฤติกรรมทางสุขภาพและสุขภาพจิต การศึกษา
วิจัยที่ผ่านมา ได้ระบุถึงตัวชี้วัดที่ส�ำคัญของการมี
ต้นทุนชีวิตที่ดีของเยาวชน ได้แก่ (1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (2) ความสัมพันธ์กับพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง (3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
งานอดิเรกต่าง ๆ (4) การบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่ชมุ ชน
ทีอ่ ยูอ่ าศัย (5) การเสริมพลังเยาวชนเป็นสิง่ ทีช่ มุ ชน
ให้คณ
ุ ค่าและความส�ำคัญ (6) การตัดสินใจบนการ
คิดใคร่ครวญล่วงหน้า (7) การสือ่ สารด้านบวกจาก
ครอบครัว เหล่านี้นับว่า เป็นตัวชี้วัดต้นทุนชีวิต
ถ้าเยาวชนมีต้นทุนชีวิตตามตัวชี้วัดนี้มาก ก็จะมี
พฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดี และมีพฤติกรรมเสี่ยง
ลดลง (Murphey,  Lamonda, Carney, & Duncan,
2004)
บทความนีผ้ เู้ ขียน ได้นำ� เสนอการศึกษาวิจยั
เชิ ง ประจั ก ษ์ ในเรื่ อ งต้ น ทุ น ชี วิ ต ของเด็ ก และ
เยาวชนไทย นอกจากนีจ้ ะได้นำ� เสนอ การเสริมสร้าง
สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ ในการพัฒนาต้นทุน
ชีวิต โดยเน้นที่การพัฒนาตนตามหลัก ภาวนา 4
และการเจริญเมตตาภาวนา เนือ่ งจากสังคมไทยเอง
นับว่ามีรากฐานขององค์ความรูใ้ นหลักธรรมทีเ่ ป็น
การเข้าถึง ความจริง ความดี และความงาม ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธนี้อยู่แล้ว  
การได้พัฒนาต้นทุนชีวิตด้วยการท�ำให้ศักยภาพ
ด้านต่าง ๆ ในตัวเยาวชนได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นองค์รวม จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและผู้ที่
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เกี่ยวข้องในการพัฒนาคนกลุ่มนี้ ต่อไป
ต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย
ต้นทุนชีวิต (life assets) ในที่นี้ หมายถึง
ต้นทุนขั้นพื้นฐานที่มีผลต่อการพัฒนาทางด้าน
จิตใจ สังคม สติปัญญาให้คน ๆ หนึ่งสามารถด�ำรง
ชีพอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็ง (สุริยเดว ทรีปาตี,
2555; ศิรริ ตั น์ ไชยชาญพันธ์ และศักดิภทั ร พวงคต,
2557) ต้นทุนชีวติ ประกอบไปด้วย 5 พลัง  กล่าวคือ
(1) พลังตัวตน เป็นการรวมพลังคุณค่าในตนเอง
พลังสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นในตนเอง และ
พลังการสร้างทักษะชีวิต (เช่น การอยู่ในสังคม
อย่างสันติสุข การช่วยเหลือผู้อื่น การมีจุดยืนที่
ชัดเจน รักความยุติธรรม ไม่แบ่งแยกชนชั้น ความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การมีวินัยในตนเอง
ที่จะไม่ข้อ งเกี่ ยวกั บพฤติกรรมเสี่ยง) (2) พลัง
ครอบครัว เป็นพลังความรัก ความเอาใจใส่ วินัย
และการมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง มีการติดตามและ
การสนับสนุนช่วยเหลือที่เหมาะสมในทางบวก
ตัวชี้วัดหลักของพลังครอบครัวคือ สัมพันธภาพ
ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว การมีความรักและ
ความอบอุ่นระหว่างคนในครอบครัว (3) พลัง
สร้างปัญญา เป็นพลังความมุ่งมั่นในการเพิ่ม
ปัญญาและการรู้คิด การได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ ทัง้ ในและนอก
ระบบการศึกษา รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น (4)
พลังเพื่อนและกิจกรรม เป็นพลังการท�ำกิจกรรม
ในกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน ที่มีประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชน ทัง้ ศิลปะ ดนตรี ศาสนา กิจกรรมออกก�ำลัง
กาย การเล่นกีฬา สันทนาการต่าง ๆ (4) พลังชุมชน
เป็นพลังของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความ
เอื้ออาทร มีความเข้าใจ เป็นมิตรไมตรี มีวินัยและ
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เป็นแบบอย่างที่ดี มีปิยวาจา มีจิตอาสา มีความ
อบอุน่ ความปลอดภัยภายในชุมชน และมีกจิ กรรม
(สุริยเดว ทรีปาตี, 2555)
ด้านการศึกษาวิจัย เรื่องต้นทุนชีวิต ให้ภาพ
ว่า ต้นทุนชีวติ ของเด็กและเยาวชนไทย มีหลายด้าน
ที่อ่อนแอ ตัวอย่างเช่น การส�ำรวจของ ส�ำนักคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศูนย์การเฝ้าระวัง
และเตือนภัยทางสังคม ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, 2555)
ได้ศึกษาข้อมูลต้นทุนชีวิตในเยาวชนอายุ 14-18 ปี
ที่ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาอยู ่ ใ นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาใน
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 12,200 คน ทั่วประเทศ พบว่า
ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยที่มีความอ่อนแอ
มากที่สุด 5 อันดับแรก (จากทั้งหมด 45 ข้อ) ได้แก่
- ฉันท�ำการบ้านหรือทบทวนบทเรี ย น
ทุกวัน (ร้อยละ 58.91)
- ฉันกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ฉันเชื่อ เช่น กล้า
เสนอความคิดเห็น แม้ว่าบางครั้งจะมีความเห็น
แตกต่างจากผู้อื่น (ร้อยละ 58.31)
- ฉันร่วมท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ใน
ชุมชนเป็นประจ�ำ (ร้อยละ56.74)
- ฉั น ได้ รั บ มอบหมายบทบาทหน้ า ที่ ที่
มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน (ร้อยละ
55.92)
- ฉั น สามารถพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
เรือ่ งราวเกีย่ วกับสือ่ เช่น วิทยุ ทีวี สือ่ ประเภทอืน่ ๆ
กับครูเป็นประจ�ำ (ร้อยละ 53.13)
ส�ำหรับผลการศึกษาต้นทุนชีวิตเด็กและ
เยาวชนที่มีความอ่อนแอมากที่สุดของแต่ละพลัง
ได้แก่
- พลังตัวตน ฉันกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ฉัน
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เชื่อ เช่นฉันกล้าเสนอความคิดเห็นแม้ว่าบางครั้ง
จะมีความเห็นแตกต่างจากผู้อื่น (ร้อยละ 58.31)  
- พลั ง ครอบครั ว ฉั น สามารถพู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสื่อ เช่น วิทยุ
โทรทั ศ น์ สื่ อ ประเภทอื่น ๆ ภายในครอบครั ว
เป็นประจ�ำ (ร้อยละ 64.57)  
- พลั ง สร้ า งปั ญ ญา ฉั น สามารถพู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสื่อ เช่น วิทยุ
โทรทัศน์ สื่อประเภทอื่น ๆ กับครูเป็นประจ�ำ 
(ร้อยละ 53.13)  
- พลังเพือ่ นและกิจกรรม ฉันร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา หรือประกอบพิธีกรรมเป็นประจ�ำ 
(ร้อยละ 62.76)  
- พลังชุมชน ฉันได้รบั มอบหมายบทบาท
หน้ า ที่ ที่ มี คุ ณ ค่ า และเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ชุ ม ชน
(ร้อยละ 55.92)
นอกจากนี้ ส ภาองค์ ก ารพั ฒ นาเด็ ก และ
เยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552) ได้ศึกษา
ต้นทุนชีวิตในเยาวชนด้อยโอกาส และระบุต้นทุน
ชีวิตที่อ่อนแอ รวมถึงเน้นกลุ่มพลังต้นทุนชีวิต
ด้านเยาวชนด้อยโอกาสในแต่ละกลุ่มควรได้รับ
การเสริมสร้าง การศึกษานี้เก็บรวบรวมข้อมูลใน
เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ทีม่ อี ายุระหว่าง 12 - 25 ปี
จ�ำนวน 7 กลุม่ คือ กลุม่ เยาวชนทีถ่ กู ปล่อยปละละเลย  
กลุ่มเยาวชนที่ถูกละเมิดสิทธิ กลุ่มเยาวชนที่มี
ปัญหาทางกฎหมาย กลุม่ เยาวชนพิการ กลุม่ เยาวชน
ยากจน กลุ่มเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
และกลุม่ เยาวชนในสถานการณ์วกิ ฤติ ผลการศึกษา
พบว่ า ต้ น ทุ น ชี วิ ต ที่ อ ่ อ นแอ 3 ล� ำ ดั บ แรก คื อ  
ล�ำดับที่ 1 ฉันได้ท�ำกิจกรรมของชุมชนเป็นประจ�ำ
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ทุกสัปดาห์ (ร้อยละ 38.2)  ล�ำดับที่ 2 ฉันร่วมท�ำ
กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนเป็นประจ�ำ
ทุกสัปดาห์ (ร้อยละ 43.2) และล�ำดับที่ 3 ฉันร่วม
กิจกรรมทางศาสนาเป็นประจ�ำทุกสัปดาห์ (ร้อยละ
42.4) การศึกษานี้ ยังน�ำเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับ
ต้นทุนชีวติ ข้อทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์ (น้อยกว่าร้อยละ 80)
จากจ�ำนวนต้นทุนชีวิตทั้งหมด 45 ข้อ ในเด็กและ
เยาวชนไทยด้อยโอกาส 7 กลุ่ม พร้อมกับเน้นพลัง
ด้านทีเ่ ยาวชนในแต่ละกลุม่ ควรได้รบั การเสริมสร้าง
ดังนี้ (1) กลุม่ เยาวชนทีถ่ กู ปล่อยปละละเลย ไม่ผา่ น
เกณฑ์ 13 ข้อ ควรเน้นพลังเพื่อนและกิจกรรม
มากทีส่ ดุ (2) กลุม่ เยาวชนทีถ่ กู ละเมิดสิทธิ ไม่ผา่ น
เกณฑ์ 25 ข้อ ควรเน้นพลังเพื่อนและกิจกรรม
มากที่สุด (3) กลุ่มเยาวชนในสถานการณ์วิกฤติ
ไม่ผา่ นเกณฑ์ 12 ข้อ ควรเน้นพลังเพือ่ นและกิจกรรม
มากที่สุด  (4) กลุ่มเยาวชนที่มีปัญหาทางกฎหมาย
ไม่ผ่านเกณฑ์ 24 ข้อ ควรเน้นพลังตัวตนมากที่สุด  
(5) กลุม่ เยาวชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเอดส์ ไม่ผา่ น
เกณฑ์ 15 ข้อ ควรเน้นพลังตัวตนมากทีส่ ดุ (6) กลุม่
เยาวชนพิการ ไม่ผ่านเกณฑ์ 21 ข้อ ควรเน้นพลัง
สร้างปัญญามากทีส่ ดุ และ (7) กลุม่ เยาวชนยากจน
ไม่ผ่านเกณฑ์ 18 ข้อ ควรเน้นพลังชุมชนมากที่สุด
จะเห็นว่า การศึกษาของสภาองค์การพัฒนา
เด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ภาพที่ตรง
กับการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการส�ำรวจของ
ส�ำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศูนย์
การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์, 2555) ทีว่ า่ ควรเน้นการเสริมสร้างพลัง
เพือ่ น พลังกิจกรรม พลังชุมชน ในกลุม่ เยาวชนทีม่ ี
ต้นทุนชีวิตน้อย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ด้อย
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โอกาส  
การศึกษาต่อมา โดย ศิริรัตน์ ไชยชาญพันธ์
และศั ก ดิ ภั ท ร พวงคต (2557) ที่ น� ำ เสนอ
ประสบการณ์ เ ยาวชนที่ เ ป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยม
ศึกษาตอนปลาย ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จ�ำนวน 28 คน (เป็นเพศชาย 10 คน เพศหญิง 18 คน
อายุระหว่าง 14-18 ปี) ที่มีระดับต้นทุนชีวิตต�่ำกว่า
ร้อยละ 60 และกลุ่มที่มีต้นทุนชีวิตสูง คือรวมทุก
พลังมีต้นทุนชีวิตร้อยละ 80 ขึ้นไป พบว่า ต้นทุน
ชีวติ เยาวชนดังกล่าว แบ่งออกเป็นกลุม่ ประสบการณ์
หลัก ๆ 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1: กิจกรรมชีวิตประจ�ำวันและการ
ใช้เวลาว่าง  เยาวชนผู้ให้ข้อมูล รายงานกิจวัตร
ประจ�ำวันที่ไม่แตกต่างกันมากนั่นคือ การเรียนใน
ชั้นเรียน อ่านหนังสือ ท�ำการบ้าน การเล่นกีฬากับ
เพื่อนที่โรงเรียน การเล่นอินเทอร์เน็ต สนทนา
ออนไลน์กบั เพือ่ น เล่นเกม ฟังเพลง ไปดูหนัง  ทงั้ นี้
จะพบว่าการใช้เวลาว่างของเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีต้นทุนชีวิตอ่อนแอ มักใช้เวลาว่างไปกับการ
เล่นอินเทอร์เน็ต (ฟังเพลง การพูดคุยกับเพื่อน
หากระทู้แปลก ๆ อ่าน เล่นเกม)  เล่นเกมออนไลน์
เดินห้างสรรพสินค้า รวมทั้งอยู่บ้านเฉย ๆ โดย
กิ จ กรรมที่ มักท� ำ ในการเล่ นอิ นเทอร์ เ น็ ต ส่ ว น
เยาวชนกลุ่มที่มีต้นทุนชีวิตเข้มแข็ง รายงานว่า
พวกเขาใช้เวลาว่างในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
โดยการเรียนพิเศษ จากนั้นอาจจะดูหนัง ฟังเพลง
ดู ซี รี ย ์ เ กาหลี มี บ างคนเท่ า นั้ น ที่ ช ่ ว ยงานบ้ า น
ออกก�ำลังกาย เล่นเกม ไปเที่ยว เป็นต้น
กลุ ่ ม ที่ 2: ความสั ม พั น ธ์ กั บ ครอบครั ว
เพื่อน และชุมชน เยาวชนผู้ให้ข้อมูล ระบุว่า การ
สือ่ สารการพูดคุยในครอบครัวระหว่างพ่อแม่และ
ลูกลดลงกว่าที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพ่อแม่
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เห็นว่าลูกโตแล้วจึงไว้ใจว่าสามารถวางแผนการ
เรียนและดูแลตนเองได้ บางครอบครัวไม่มีเวลา
ให้แก่กนั ทัง้ พ่อแม่ไม่มเี วลาให้ลกู หรือลูกไม่มเี วลา
ให้พ่อแม่ ข้อสังเกตประการหนึ่งคือ เยาวชนผู้ให้
ข้อมูลที่มีต้นทุนชีวิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรืออ่อนแอ
นั้น พ่อแม่มักไม่ค่อยมีความคาดหวังในตัวลูกนัก
และมีการสือ่ สารในครอบครัวน้อยจนถึงไม่คอ่ ยดี
รวมทั้งขาดการวางระเบียบกฎเกณฑ์หรือกติกา
ภายในบ้าน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนเยาวชน
ผู้ให้ข้อมูลรายงานว่า การได้พูดคุย หัวเราะเล่น
คลุกคลีอยูก่ บั เพือ่ น ท�ำให้พวกเขามีความสุข  อยาก
มาเรียน อยากท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน แม้ว่า
เพื่อนจะมีอิทธิพลกับเยาวชนผู้ให้ข้อมูลมากแต่
พบว่า ในกลุ่มเยาวชนผู้ให้ข้อมูล ที่มีต้นทุนชีวิต
เข้มแข็งจะกล้าที่จะปฏิเสธเพื่อนและยึดมั่นใน
สิ่งที่ถูกต้องดีงาม ด้านความสัมพันธ์ กับครูหรือ
โรงเรียน เยาวชนผู้ให้ข้อมูลรายงานว่าพวกเขามี
ความสุข มีความรู้สึกปลอดภัยที่จะอยู่ที่โรงเรียน  
เยาวชนผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางคน เป็นเพือ่ นและพูดคุยกับ
ครู อาจารย์ผา่ นทางสือ่ สังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุค๊
ทวิตเตอร์ ไลน์ อินสตาแกรมได้ อย่างไรก็ตาม
พวกเขารายงานว่า เมื่อเป็นเพื่อนกับอาจารย์แล้ว
ความเป็นส่วนตัวก็ลดน้อยลงไปด้วย เพราะหาก
ต้องการเขียนข้อความใดก็ต้องระมัดระวัง หรือ
บางคนก็เลือกจะเป็นเพื่อนทางสื่อออนไลน์กับ
อาจารย์บางคนเท่านั้น
กลุ่มที่ 3: การหล่อหลอมจากชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม เยาวชนผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ค่อย
ได้ ท� ำ กิ จ กรรมในชุ ม ชนเนื่ อ งจากไม่ มี เ วลาว่ า ง
การปฏิสัมพันธ์กันในชุมชนไม่ค่อยดีเท่าไรหรือ
ไม่รู้จักกันเลย บางชุมชนไม่มีการจัดกิจกรรมที่
ชัดเจน คนในชุมชนไม่ทราบว่ามีการจัดกิจกรรม
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ให้ ห รื อ ไม่ ส่ ว นชุ มชนที่ จั ด ให้ กลุ ่ มตั ว อย่ า งมี
ความเห็นว่า หัวข้อกิจกรรมไม่น่าสนใจ ลักษณะ
กิจกรรมที่จัดก็ไม่น่าสนใจและไม่มีประโยชน์ต่อ
คุณภาพชีวิตเท่าที่ควร มีบ้างที่เน้นในเรื่องการ
ออกก�ำลังกาย เช่น การเต้นแอโรบิก หรือกิจกรรม
เดินวิง่ บริเวณสวนสาธารณะเพือ่ สร้างเสริมสุขภาพ
ส่วนการหล่อหลอมจากชุมชนและสิ่งแวดล้อม  
ที่รวมการมีจิตส�ำนึกดีงาม และจิตอาสา เยาวชน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ระบุวา่ พวกเขามีความเชือ่ ค่านิยมหรือ
กระแสสังคม เกีย่ วกับการท�ำบุญ  ยงั มีสว่ นทีท่ ำ� ให้
เยาวชนผู้ให้ข้อมูล เข้าวัดท�ำบุญตามความเชื่อที่
ได้รับมาจากคนในครอบครัว สังคมและสื่อต่าง ๆ
มากกว่าการเข้าใจถึงหลักธรรมค�ำสัง่ สอนหรือการ
ปฏิบัติตามค�ำสอนอย่างแท้จริง  
กลุ่มที่ 4: ด้านการมีต้นแบบในชีวิต มีแรง
บันดาลใจและเป้าหมายในชีวติ เยาวชนผูใ้ ห้ขอ้ มูล
รายงานถึง การมีตน้ แบบและแรงบันดาลใจจากคน
ในครอบครัว ญาติพนี่ อ้ ง คนใกล้ชดิ สนิทหรือคนที่
ไปมาหาสู่กันและส่วนใหญ่ ต้นแบบของเยาวชน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล มักเป็นผูม้ ชี อื่ เสียง ผูท้ ำ� กิจกรรมหรือท�ำ
ในสิง่ ทีเ่ ขาชอบ สนใจ  อยูใ่ นขณะนัน้ ส่วนด้านการ
มีเป้าหมายในชีวติ นัน้ เยาวชนผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีม่ ตี น้ ทุน
ชีวิตเข้มแข็ง ส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายชีวิต มีความ
ฝันมีความพยายามหรือการกระท�ำทีส่ อดคล้องกับ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ในขณะที่เยาวชนผู้ให้ข้อมูลที่มี
ต้นทุนชีวติ อ่อนแอส่วนใหญ่ไม่มเี ป้าหมาย ไม่คอ่ ย
มีฝัน และไม่ได้วางแผนในอนาคตส�ำหรับตนเอง
ลักษณะใช้ชีวิตไปเรื่อย ๆ ไม่มีจุดมุ่งหมาย นึกถึง
ความสุขในปัจจุบนั มากกว่าวางแผนอนาคต คิดว่า
เรี ย นให้ จ บมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายแล้ ว ค่ อ ยหา
หนทาง เป็นต้น
การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ ในเรื่องต้นทุน

5/19/59 BE 9:45 AM

6

Vol.29 No.3 September - December 2015

ชีวิตของเด็กและเยาวชนในอ�ำเภอเมือง จังหวัด
ชลบุร  ี ได้ให้ภาพว่า  ตน้ ทุนชีวติ ด้านพลังครอบครัว  
เป็นพลังด้านที่เข้มแข็งที่สุด และพลังชุมชุนเป็น
พลั ง ด้ า นที่ อ ่ อ นแอที่ สุ ด โดยพลั ง ครอบครั ว ที่
เข้มแข็งสะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนช่วยเหลือ
ด้านการเรียนรู้ การที่ได้รับความรัก ความอบอุ่น
การเอาใจใส่ การดูแลความปลอดภัยจากครอบครัว
ในขณะเดียวกันต้นทุนชีวติ ด้านพลังชุมชนมีความ
อ่อนแออย่างมาก ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากสังคมปัจจุบนั
ผูค้ นมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึน้   ประกอบกับ
ลักษณะสังคมเป็นสังคมเมือง หรือกึ่งเมือง ท�ำให้
ผู้คนมีวิถีชีวิตรีบเร่ง แข่งขัน ต้องท�ำงานล่วงเวลา  
ท�ำให้ไม่มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านหรือ
คนในชุมชน การพึ่งพาอาศัยดูแลเอาใจใส่กันใน
ชุมชนลดลง รวมทั้งเด็กและเยาวชนปัจจุบันที่มี
จ� ำ นวนชั่ ว โมงการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ ค น หรื อ
เชือ่ มโยงตนเองเข้ากับสังคมเสมือนจริง เช่น สังคม
ออนไลน์ มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สิ่งนี้น่าจะ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ต้นทุนชีวิตของเด็กและ
เยาวชนไทยด้านนี้อ่อนแอลง
จากแนวคิดต้นทุนชีวิต และการศึกษาวิจัย
ในเรือ่ งต้นทุนชีวติ ของเด็กและเยาวชนไทยข้างต้น
จะเห็นได้ว่าเป้าหมายหลักของการพัฒนาให้เด็ก
และเยาวชนมีความมัน่ คงในการด�ำรงชีวติ มีความ
แข็งแรงทัง้ ร่างกายและจิตใจ มีภมู คิ มุ้ กันต่อปัญหา
ความเสี่ ย งด้ า นพฤติ ก รรมทางสุ ข ภาพและ
สุ ข ภาพจิ ต นั้ น ต้ อ งอาศั ย การปรั บ เปลี่ ย นพลั ง
ภายในตัวเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ที่สามารถคิด
ได้อย่างอิสระ มีการเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับโลก
รอบ ๆ ตัวด้วยการพิจารณาในการกระท�ำตามคุณค่า
ความหมาย และเป้าหมายของตน แทนการรับเอา
ความคิดเห็นของคนอื่นมาอย่างไม่ได้ไตร่ตรอง
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รวมทั้ ง เป็ น ผู ้ ที่ มี กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ว นรวมหรื อ
กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน กิจกรรมใน
ครอบครัว การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว  
การให้และได้รับความรักและความอบอุ่นจาก
ครอบครัว กิจกรรมทางศาสนาที่เป็นการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม น�ำมาสู่ต้นทุนชีวิตที่ดีและ
ลดพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะกิจกรรมในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม จิตส�ำนึกความเสียสละ และ
การปฏิบตั ธิ รรม ถือเป็นกลไกส�ำคัญในการผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาต้นทุนชีวิตได้ทุกด้าน
การพัฒนาต้นทุนชีวติ ด้วยการเสริมสร้างสุขภาวะ
องค์รวมแนวพุทธ
ส�ำหรับแนวทางในการพัฒนาต้นทุนชีวิต
ด้วยการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธให้
ความส�ำคัญแก่การพัฒนามนุษย์จากภายใน อันเป็น
หัวใจส�ำคัญของพุทธธรรมด้วยเช่นกัน ทั้งนี้การ
มีสุขภาวะ หรือมีสุขภาพดี เป็นการเชื่อมโยงกัน
อย่างสมดุลทัง้ ร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ  
โดยเน้น การมีสติที่ต่อเนื่อง ในการเปิดรับความ
คิดเห็นอื่น ๆ ด้วยใจที่เป็นกลาง มีการใคร่ครวญ
ประสบการณ์รอบตัวด้วยปัญญา และมีความพร้อม
ทางความคิ ด อารมณ์ พฤติ ก รรมที่ จ ะเท่ า ทั น
การเปลี่ ย นแปลงและใช้ ชี วิ ต ในประสบการณ์
แต่ละขณะอย่างกลมกลืน (พระพรหมคุณาภรณ์
[ป.อ.ปยุตฺโต], 2549; Fredrickson, Coffey, Pek,
Cohn, & Finkel, 2008)  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2549)
ได้ ก ล่ า วถึ ง การพั ฒ นาตนเองตามหลั ก ภาวนา
4 ด้าน ได้แก่ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา
และปั ญ ญาภาวนาที่ ช ่ ว ยเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะ
องค์รวมแนวพุทธ และส่งผลต่อการพัฒนาต้นทุน
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ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2558

ชีวิต 5 พลัง ได้แก่ พลังตัวตน พลังครอบครัว พลัง
สร้างปัญญา พลังเพื่อนและกิจกรรม และพลัง
ชุมชน ดังนี้
ด้านที่ 1 กายภาวนา เป็นการพัฒนากาย
ให้บุคคลรู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพทั้งหลายในทางเป็นคุณประโยชน์เกื้อกูล
ไม่เกิดโทษ รู้จักบริโภคปัจจัยสี่ให้มีคุณค่าสูงสุด
ไม่บริโภคตามค่านิยม ซึง่ อาจส่งผลเสียเกิดอันตราย
ต่อสุขภาพได้ การพัฒนาต้นทุนชีวิตเยาวชนด้วย
กายภาวนา ตัวอย่าง เช่น
- ด้านการเกือ้ กูลสิง่ แวดล้อม ด้วย การเห็น
คุณค่า ดูแลรักษา ซาบซึง้ มีความสุขในการได้อยูก่ บั
ธรรมชาติอย่างประสานสอดคล้องไม่เบียดเบียน
ธรรมชาติมีทัศนคติทีดีต่อธรรมชาติ
- ด้านการเสพ บริโภค และการใช้สอย
ปัจจัย 4 อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ควรใช้สิ่งต่าง ๆ
เหล่านีอ้ ย่างเป็นปัจจัยเพือ่ การพัฒนา และสร้างสรรค์
เสพบริโภคใช้สอยปัจจัยอย่างไม่ลุ่มหลงมัวเมา
ไม่เห็นคุณค่า ใช้ด้วยปัญญาและคุณค่าแท้ คือ ให้
เกิดความพอดี ใช้อย่างรู้คุณค่า
- ด้านการมีสติรู้ตัวในอินทรีย์ โดยมุ่งให้
ได้ ค วามรู ้ และสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ดี ง าม ไม่ เ ห็ น แก่
สนุกสนานบันเทิง ลุม่ หลงมัวเมา หรือเอาแต่ความ
เพลิดเพลิน  
- ด้านการดูแล เอาใจใส่สุขภาพร่างกาย
ในเรื่องความสะอาด มีทัศนคติต่อการมีสุขภาพ
ร่างกายทีแ่ ข็งแรงเพือ่ เป็นเครือ่ งเกือ้ หนุนชีวติ ทีด่ งี าม
และมีความสามารถในการท�ำงานที่เหมาะสม
ด้านที่ 2 ศีลภาวนา เป็นการพัฒนาด้าน
พฤติ ก รรม โดยการพั ฒ นากายและวาจาให้ มี
พฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม ไม่เบียดเบียน
หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่บคุ คลอืน่
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รวมถึงการมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีกับผู้อื่น
อย่างเหมาะสม มีความเกื้อกูลกันอย่างสร้างสรรค์
โดยใช้ ห ลั ก ธรรมในการส่ ง เสริ ม สั น ติ สุ ข คื อ
สังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วย ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา
และ สมานัตตตาประกอบอาชีพสุจริต ด�ำรงตน
อยูใ่ นระเบียบวินยั ของสังคม การพัฒนาต้นทุนชีวติ
เยาวชนด้วยศีลภาวนา ตัวอย่าง เช่น
- ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ อื่ น ด้ ว ยการ
ไม่เบียดเบียน ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อผู้อื่นรู้จัก
สงเคราะห์ เกื้อหนุน อย่างเอาใจใส่ท�ำให้เกิดไมตรี
และความสามัคคีรู้จักใช้สื่อสาร เพื่อชักจูง และ
ชักน�ำในการพัฒนาและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นไป
- ด้านการงานอาชีพ ด้วยการประกอบ
อาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ก่อความเสื่อมเสีย
แก่สังคมไม่ทุจริตผิดกฎหมาย มีความสุจริตใน
การประกอบสัมมาอาชีวะ สร้างสรรค์ ดีงาม เกือ้ กูล
แก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
มีทรัพย์สนิ เพือ่ ใช้ในการเลีย้ งตนและคนทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้มคี วามสุข รูจ้ กั สงเคราะห์ เผือ่ แผ่แบ่งปัน ท�ำสิง่
ที่ดีงาม เป็นบุญ
- ด้ า นการมี วิ นั ย มี ค วามเคารพ รั ก ษา
กฏเกณฑ์ กติกาสิกขาบท ระเบียบ จรรยาบรรณ
กฎหมาย รู้จักใช้วินัยในการด�ำรงชีวิต สามารถจัด
วัตถุสิ่งของ จัดแบ่งเวลา จัดสภาพแวดล้อม จัด
ระเบียบในการอยู่ร่วมกัน
ด้านที่ 3 จิตตภาวนา คือ การพัฒนาด้าน
จิตใจ เป็นการพัฒนาให้บคุ คลมีจติ ทีส่ มบูรณ์ มีชวี ติ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และมีสขุ ภาพจิตทีด่ ี คุณภาพจิตทีด่ ี คือ
มีจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม จิตที่มีเมตตา กรุณา
เอื้ออารีต่อสรรพสิ่งอย่างนอบน้อม มีมุทิตา ความ
เคารพ อ่อนน้อม กตัญญูกตเวที มีสมรรถภาพจิตทีด่ ี
มีจติ ใจเข้มแข็ง มัน่ คง มีความเพียรพยายาม อุตสาหะ
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วิริยะ มีความรับผิดชอบ มีสติและสมาธิ ส่วน
สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี ไ ด้ แ ก่ การมี จิ ต ใจร่ า เริ ง แจ่ ม ใส
เบิกบาน สดชืน่ อิม่ เอิบ ผ่องใส และมีจติ ใจทีส่ งบสุข
ต่อทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต การพัฒนา
ต้นทุนชีวิตเยาวชนด้วยจิตตภาวนา ตัวอย่าง เช่น
• ด้านการมีความศรัทธา มีความเชื่อที่
ประกอบด้วยปัญญา เชื่อมั่นในการท�ำความดี มี
พรหมวิหาร 4 ในการด�ำเนินชีวิต มีความเคารพ
อ่อนน้อม สุภาพ อ่อนโยน กตัญญูกตเวที มีจิตใจ
กว้างขวาง เสียสละ มีความโอบอ้อมอารีและมี
หิริโอตตัปปะ คือละอายต่อการท�ำบาปทั้งปวง
• ด้ านการมีพลังในการงาน ด้วยการมี
ฉั น ทะ เพี ย รพยายาม บากบั่ น อดทน มี ค วาม
รับผิดชอบ เข้มแข็ง มีก�ำลังใจ เด็ดเดี่ยว มีสติคุม
ไม่ให้เลื่อนลอย ไม่เถลไถล ควบคุมให้อยู่ในทาง
ไม่ถล�ำหันเหไปในทางเสื่อม ไม่ทิ้งโอกาสที่จะ
สร้างสรรค์ มีสมาธิสงบ ตัง้ มัน่ ไม่วอกแวกหวัน่ ไหว
ใสกระจ่าง ราบเรียบ มีพลัง นุ่มนวลควรแก่งาน
• ด้านสุขภาพจิต ร่าเริง เบิกบาน สดชื่น
แจ่มใส อิม่ ใจ ผ่อนคลาย ตัง้ มัน่ โปร่งโล่ง ไม่มภี าวะ
กดดัน บีบคั้น อีกทั้งมีระดับความสุขที่เหมาะสม
กล่ า วคื อ สุ ข จากการได้และ เสพวัตถุ สุข จาก
ธรรมชาติ สุขจากจิตใจเป็นบุญกุศล สุขจากจิต
ที่สงบเป็นสมาธิจนถึงระดับฌาน สุขจากการมี
ปัญญารู้เท่าทันตามเป็นจริง และมีจิตใจเป็นอิสระ
ไม่ลุ่มหลงในความสุข สามารถพัฒนาความสุขที่
ประณีต และสูงยิง่ ๆ ขึน้ ไป เป็นความสุขทีเ่ ป็นการ
หลุดพ้นและปล่อยวาง
ด้านที่ 4 ปัญญาภาวนาเป็นการพัฒนาด้าน
ปัญญา คือ การพัฒนาบุคคลให้รู้จักคิด พิจารณา
วินิจฉัย ไตร่ตรอง ใช้วิจารณญาณในการแก้ไข
ปัญหา และด�ำเนินการต่าง ๆ ด้วยปัญญา เข้าใจใน
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เหตุผล มองทุกสิ่งไปตามเหตุและปัจจัย ไม่มีอคติ
ปราศจากการครอบง�ำของกิเลส มีความเป็นอยูโ่ ดย
รู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิต เข้าถึงอิสรภาพ
ปลอดทุกข์ ปราศจากปัญหา  การพัฒนาต้นทุนชีวติ
เยาวชนด้วยปัญญาภาวนา ตัวอย่าง เช่น
• ด้านการปฏิบตั ติ อ่ ความรู้ คือ การเป็นผูร้ ู้
และทรงความรู้ เช่น รูว้ ชิ าชีพการงานทีเ่ ป็นหน้าที่
ของตน แสวงหาความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม มี แ ละน� ำ เอา
ความรู้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์
คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและสามารถดับทุกข์ได้
• ด้ า นการพั ฒ นาความรู ้ แ จ้ ง และหยั่ ง
เข้าถึงความจริง ความดี และความงาม ทัง้ นีค้ วามรู้
มี 3 ระดับ  กล่าวคือ (1) สุตะ คือ รู้ข้อมูลข่าวสาร รูอ้ าการปรากฏอย่างผิวเผินหรือรูว้ า่ รูอ้ ะไร มีความรู้
ที่เกี่ยวข้องต้องใช้ในการด�ำเนินชีวิตและกิจการ
งานทัง้ หลาย  (2) ทิฏฐิ การหยัง่ รู้ รูเ้ ข้าไปในความจริง
หรือรู้อย่างไร มีความรู้เข้าใจที่หยั่งลงไปในความ
เป็นจริงของสิง่ ทัง้ หลายด้วยท่าทีของการมองตาม
เหตุปจั จัย และ (3) ญาณทัสสนะ หมายถึง การรูแ้ จ้ง  
รูอ้ ย่างถึงความจริง คือ มีความรูเ้ ข้าใจความจริงของ
สิ่งทั้งหลายที่ส่งผลท�ำให้จิตใจ หลุดพ้นเป็นอิสระ
นอกจากนี้ในการพัฒนาต้นทุนชีวิต ยังมี
การเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ ด้วย
การเจริญเมตตาภาวนา หรือ Loving Kindness
Meditation ซึ่งเป็นการฝึกให้ความสนใจกับสิ่งใด
สิง่ หนึง่ ณ ปัจจุบนั ขณะ ด้วยสภาพจิตใจทีเ่ ปิดกว้าง
ไม่มีการตัดสิน จากนั้นจึงเพ่งความสนใจไปยัง
แก่ น กลางใจของตนเอง จนเกิ ด ความสุ ข สงบ
จากการเจริญสติเมื่อรักษาความสุขทางใจได้ ใจ
จึงจะเกิดความเมตตา มีความรัก ความสุข และ
ความฉ�ำ่ ชุม่ เย็นอยูใ่ นจิตใจ   การเจริญเมตตาภาวนา นี้
สามารถแผ่ออกมาสร้างอารมณ์บวก ต่าง ๆ การ
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เสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ ด้วยการ
เจริญเมตตาภาวนา จะก่อให้เกิดความรัก ความ
เมตตาต่อสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งมองเห็นความเชื่อมโยง
ของสรรพสิง่ ด้วยใจทีป่ ลอดโปร่ง เป็นภาวะทีส่ งบ  
ตัวอย่าง การเจริญเมตตาภาวนา (Fredrickson
et al., 2008) เช่น การได้นกึ ถึง ความรัก ความรูส้ กึ ดี ๆ
จากนั้นตั้งความปรารถนาดี 4 ประการ (ขอให้มี
ความสุข ขอให้มีสุขภาพดี ขอให้ประสบความ
ส�ำเร็จในชีวติ และขอให้คลาดแคล้วจากภัยอันตราย
ทั้งปวง) แล้วส่งความรู้สึกดังกล่าวไปยัง คนที่รัก  
คนทีช่ ่วยเหลือเกื้อกูลกัน และสุดท้าย ไปยังทุกคน
ที่อยู่รอบข้าง ทุกสิ่งมีชีวิต จากนั้นทบทวนในใจ
ซ�้ำ  ๆ 10-15 นาทีต่อวัน ผลการการเจริญเมตตา
ภาวนา แบบนี้ ท�ำให้ผู้ฝึกปฏิบัติรายงานตนว่า
พวกเขามีอารมณ์ทางบวกเพิ่มขึ้น (เช่น ความรัก
ความเพลิดเพลินใจ ความรู้สึกกตัญญูรู้คุณ ความ
พึงพอใจ ความหวัง) ในช่วงระยะเวลา 9 สัปดาห์
นับตัง้ แต่เริม่ ฝึก  นอกจากนีผ้ ลของการเจริญเมตตา
ภาวนา ดังกล่าวยังท�ำให้ผู้ฝึกปฏิบัติรู้สึกพึงพอใจ
ในชีวิต การยอมรับตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
และคุ ณ ลั ก ษณะนิ สั ย ทางบวกเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ด้ ว ย
(Fredrickson et al., 2008)
เนื่องจากต้นทุนชีวิต เป็นปัจจัยสร้าง หรือ
เป็นปัจจัยเชิงบวกทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ทีจ่ ะ
หล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนเจริญเติบโตและ
ด�ำรงชีพอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ เรียกได้ว่า
เป็น “สังคมเสีย่ ง”  อย่างทุกวันนีไ้ ด้  การพัฒนาเด็ก
และเยาวชนจึงจ�ำเป็นต้องมีการท�ำงานทีเ่ น้นปัจจัย
สร้างหรือคุณลักษณะทีด่ ขี องเด็กและเยาวชนอย่าง
รอบด้าน อันเป็นผลมาจากการได้รบั การเสริมสร้าง
ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากทั้งภายในตนเอง โดยเน้นการ

_16(001-010)1.indd 9

9

พั ฒนาต้ นทุ นชี วิ ต ด้ ว ยการเสริ มสร้ า งสุ ข ภาวะ
องค์รวมแนวพุทธ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตนตาม
หลักภาวนา 4 หรือ การเจริญเมตตาภาวนา ที่เป็น
การเพิ่มต้นทุนชีวิตเยาวชนในทุกด้านนี้ ไม่อาจ
สอนได้ด้วยการอ่านจากต�ำรา หรือการบอกเล่า
แต่เป็นการเสริมสร้างให้เกิดด้วยการส่งเสริมให้
เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติ และฝึกฝนด้วยตนเอง
จนเกิดมีความเข้าใจ แจ่มชัด มีความรู้จริงในตน   
ทีจ่ ะก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงศักยภาพจากภายใน
ของเขา นอกจากนีก้ ารพัฒนาปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อม
รอบข้างไม่วา่ จะเป็น ครอบครัว โรงเรียน เพือ่ น หรือ
ชุมชน  ทเ่ี น้นถึงการมีกจิ กรรมทีส่ ง่ เสริมการเข้าถึง
คุณธรรมจริยธรรม จิตส�ำนึกความเสียสละ คุณค่า
เชิงจริยธรรม เช่น ความดี ความจริง ความงาม
เหล่านี้ จะส่งผลให้กับเด็กและเยาวชนการพัฒนา
ต้นทุนชีวิตได้ทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม และเป็น
ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงต่อปัญหาความเสี่ยงด้าน
พฤติกรรมทางสุขภาพและสุขภาพจิตในที่สุด
อาจจะกล่าวได้ว่าการพัฒนาต้นทุนชีวิต
ในเยาวชนด้วยการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวม
แนวพุทธ ด้วยการพัฒนาตนตามหลักภาวนา 4
และการเจริ ญ เมตตาภาวนา เป็ น การพั ฒ นา
ศักยภาพของเยาวชนและลดพฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพ  ที่มรี ากเหง้ามาจากองค์ความรู้พุทธธรรม
ได้เน้นการเข้าถึงความจริง ความดี และความงาม  
ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความสุ ข แบบสงบสุ ข อั น เกิ ด จาก
ภาวะที่จิตใจมีความสงบ สบาย ปลอดโปร่ง หรือ
มีใจที่เป็นกุศล ปราศจากความโลภ โกรธ หลงผิด
ปราศจากความอยากได้อยากมี หรือยึดติดกับสิง่ ใด
เป็นความสมดุลทางจิตใจซึ่งมีรากฐานมาจากการ
ยอมรับและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามความ
เป็ น จริ ง อั น เป็ น การพั ฒ นามนุ ษ ย์ จ ากภายใน
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ที่แท้และยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อทั้งเยาวชน ส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม
ครอบครัวและสังคมโดยรวม
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