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บทคัดย่อ 
 

 งานบริการรับใช้สังคมเรื่อง จิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
๑. เพ่ือพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ  ๒. เพ่ือสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ ๓. วิเคราะห์ผลลัพธ์ของ
การด าเนินการจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ พระสงฆ์ในพ้ืนที่จังหวัด
ล าปาง นิสิตของวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง แพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล อาสาสมัคร
สาธารณสุข และผู้ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย  
 จากการศึกษา พบว่า กิจกรรมเยียวยาจิตใจผู้ป่วยด้วยธรรมะของกลุ่มพระอาสาคิลานธรรม
เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะของพระจิตอาสาให้มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนไปสู่คุณงามความดี 
ความงอกงามในจิตใจ อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องและเป็นการพัฒนาพฤติกรรมให้
เหมาะสมกับสังคม กระบวนการพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนว
วิถีพุทธนั้น สิ่งแรกต้องพัฒนาในเรื่องของการศึกษา/เรียนรู้ เกี่ยวกับการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติ 
การเข้าใจและการใช้ปัญญา สิ่งเหล่านี้ต้องเตรียมการส าหรับจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการ และต้อง
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยการอบรมเรื่อง หลักธรรมที่จะเตรียมพร้อมไปเยี่ยมผู้ป่วย 
อบรมเรื่อง มารยาทในการพบปะผู้ป่วยในระยะต่างๆ ฯลฯ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย 
แผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการตลอดจน การให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ดีที่สุดเพ่ือแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และฝึกฝนพระนิสิตให้
คุ้นเคยกับเทคโนโลยี/เทคนิค/วิทยาการสมัยใหม่ที่จะประยุกต์ใช้ให้เกิดความก้าวหน้าของโครงการ 
ปฏิบัติตนทั้งในงานและในสังคมส่วนรวมให้แก่พระนิสิต ซึ่งรวมถึงการมอบหมายงานพิเศษ          
การสอนงาน การให้ค าปรึกษา แนะน า การเป็นพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การงาน การจัด
ทัศนศึกษาดูงาน ตลอดจน ต้องมีส่วนร่วมการค้นหาปัญหาการวางแผน การน าโครงการไปฏิบัติ และ
การประเมินผล ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ของโครงการร่วมกับทางโรงพยาบาล และหน่วยงานอิสระ
หรือองค์กรการกุศล เพ่ือช่วยเหลือให้โครงการเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาจิตอาสาสามารถท าได้ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยเด็กที่เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ปลูกฟังให้
เกิดความเห็นอกเห็นใจ มีเมตตาคอยช่วยเหลือผู้อ่ืนมากกว่าตนเอง เป็นหัวใจส าคัญในการปลูกฝัง
คุณลักษณะจิตอาสาที่สามารถพัฒนาพร้อมกัน ส าหรับแนวทางการจัดการเรียนรู้จ าเป็นต้องน าองค์
ความรู้เชิงทฤษฎีมาปรับประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 
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Abstract 
 

Service for social service matters Volunteer Spirit in the Buddhist Way The following 
objectives are as follows: 1. To develop monks and personnel in the creation of a 
volunteer spirit in the Buddhist way The implementation of the volunteer spirit in 
the Buddhist way The main contributors are monks in Lampang province. Students of 
Lampang Buddhist College Doctors and hospital staff Public Health Volunteers And 
those with experience in patient care 
 The study, it was found that the activities to heal the mind of the patients 
with Dharma of the Volunteer Dharma group were to strengthen the characteristics 
of the volunteer spirit in relation to their development towards virtue. Growth in the 
mind And can also improve things that are defective and develop behavior to suit 
the society The process of developing monks and personnel to create a volunteer 
spirit in the Buddhist way The first thing must be developed in terms of education / 
learning. About cultivating values and attitudes Understanding and using intelligence 
These things must be prepared for the volunteer spirit that participated in the 
project. And requires constant and consistent training By training on Principles to be 
prepared, visiting patients, training on etiquette in meeting patients at various stages, 
etc. Enhancing knowledge and understanding of policies, plans, objectives, project 
goals as well as Providing information about the best practices to solve past 
operational defects. And train students to be familiar with modern technology / 
techniques / techniques that will apply to the progress of the project Practice both 
in work and in society as a whole for the students Which includes special 
assignments, teaching jobs, counseling, advice as mentors Switching job rotation 



 

Arranging field trips to see work as well as having to participate in searching for 
planning problems Implementation of the project And the upstream and 
downstream evaluation of the project together with the hospital And independent 
agencies or charities To help the project achieve sustainable development By 
learning to develop volunteer minds can be done at all ages. Especially the 
childhood that is the age of learning Grow to listen to sympathy Have compassion to 
help others more than themselves Is the key to cultivating the volunteer features 
that can be developed simultaneously For the learning management approach, it is 
necessary to apply the theoretical knowledge to be adapted to be suitable for the 
current conditions. 
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บทที่ ๑ 
 

บทน า 
 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ภาวการณ์เจ็บปุวยเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของประชากรที่ก าลังเข้าสู่ภาวะประชากรสูงวัย (Population ageing) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความ
เสื่อมของร่างกายที่เป็นไปตามอายุจะท าให้การเจ็บปุวยมีมากขึ้น ทั้งนี้พบว่าผู้สูงอายุไทยในสัดส่วนที่
สูงขึ้น มีการคาดการณ์ว่า พ.ศ. 2568 กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่พบในผู้สูงอายุ คือ โรคความ
ดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตวาย ข้อเข่าเสื่อม เป็นผู้พิการ โรคซึมเศร้า และผู้ปุวยติดเตียง ทั้งนี้ยังพบว่า
ผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรังที่มากขึ้นยังมีผู้ปุวยที่มีภาวะเจ็บปุวยเรื่อรังจากสาเหตุอ่ืนๆ อีก เช่น ความผิดปกติ
แต่ก าเนิด โรคติดต่อระบบต่างๆ อุบัติเหตุ ฯลฯ การเจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรังส่งผลกระทบต่อผู้ปุวยและ
ผู้ดูแลเป็นอย่างมากทั้งจากภาวะของโรคและความรุนแรงของการเก็บปุวย รวมทั้งการบ าบัดรักษาที่
ผู้ปุวยได้รับการ ตลอดจาอาจเกิดอาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ การที่ต้องให้การดูแล
ต่อเนื่องที่บ้านในกลุ่มผู้ปุวยเรื้อรัง ภาวะการเจ็บปุวยเรื้อรังอาจท าให้ผู้ปุวยมีข้อจ ากัดในการท ากิจกรรม
หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งผู้ปุวยเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มที่มีข้อจ ากัดในการดูแลสุขภาพที่มีการพ่ึงพาผู้ดูแลในระดับสูง จัดเป็นภาระงานที่หนัก และ
ซับซ้อนในการดูแลที่เป็นความรับผิดชอบของผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครับจากการที่ผู้ดูแลผู้ปุวยมี
ภาระที่ยาวนานในการดูแลต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงในบทบาทหน้าที่ตนเอง1 ในปัจจุบันจังหวัด
ล าปาง พ.ศ. 2559 พบผู้ปุวยที่ เป็นผู้ปุวยติดเตียง จ านวน 1,209 คน ผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ 3,304 คน และผู้ปุวยระยะสุดท้ายที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง จ านวน 740 
คน2  
 จากปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
จังหวัดล าปาง จึงออกพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม และตระหนักถึงความส าคัญของการน า
พระพุทธศาสนาเข้ามาปรับใช้ ผสมผสานไปพร้อมๆ กับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน โดย
จัดท าโครงการ “นิสิตจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ปุวยตามแนววิถีพุทธ”3 เพื่อด าเนินกิจกรรมส าหรับฟื้นฟู
สภาพจิตใจของผู้ปุวย ที่มีความทุกข์ทรมานด้านร่างกายและด้านจิตใจ จากความเจ็บปุวยของตนเอง
หรือบุคคลอันเป็นที่รัก 

                                                           
1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.์ สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560. สืบคน้

เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 จากเว็ปไซต์ http://www.m-society.go.th/ewt_new.php?nid=9597 
2 กลุ่มงาน/งานภายใน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง. ส านักงานสาธารณะสขุจังหวัดล าปางเสรมิ

ความเข้มแข็ง. สิบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560. จากเว็ปไซต์ 
http://www.lpho.go.th/letsgo/index.php/person/580-2015-08-07-06-48-26 

3 วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง, “สรุปโครงการนิสิตจิตอาสาน าธรรมะสูผู้่ป่วยตามแนววิถีพุทธ ประจ าปี
งบประมาณ 2559.”, วิทยาลัยสฆ์นครล าปาง, 2556 (อัดส าเนา), หน้า 92 
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 โครงการนิสิตจิตอาสาน าพาธรรมะสู่ผู้ปุวย เริ่มด าเนินงานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปุวยและญาติสามารถปฏิบัติศาสนกิจและพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อของแต่ละ
บุคคลได้ส าเร็จเหมือนอยู่ที่บ้าน โดยไม่ขัดต่อแผนการรักษาของแพทย์ มีความผาสุกด้านจิตวิญญาณ 
คลายความวิตกกังวล มีพลังและก าลังใจที่จะต่อสู้กับภาวะคุกคามของโรคต่อไป มีสัมพันธภาพที่ดีต่อ 
เพ่ือนผู้ปุวยด้วยกันและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเจ้าหน้าที่หอผู้ปุวยในและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแผนก
อ่ืนๆ มากขึ้น และมีความเป็นกันเองมากขึ้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่หอผู้ปุวยในมีความรู้สึกที่ดีต่ อการ
ปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง และให้
นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะได้บริการสังคม สามารถน านวลักษณ์ที่พึงประสงค์ไปปฏิบัติ
ได้จริง 

ลักษณะของกิจกรรมในโครงการเป็นการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ปุวยที่เข้ารับการรั กษาใน
โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง ให้มีสุขภาวะทางจิต มีก าลังใจที่จะต่อสู้กับโรคร้าย แม้บางโรคไม่สามารถรักษา
ให้หายขาดได้ ก็จะท าให้ผู้ปุวยมีความสุขใจในบุญกุศลหรือกิจกรรมที่ร่วมท ากับนิสิต เป็นการสะสม
เสบียงบุญไว้ใช้ในสัมปรายภพตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนา  เนื่องจากกิจกรรมที่นิสิตกับผู้ปุวยได้
ท าร่วมกันล้วนสอดคล้องกับคติความเชื่อและเป็นประเพณีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน เช่น  จัด
สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา จัดงานวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทยสาน
สัมพันธ์สายใยครอบครัวใส่ใจวิถีพุทธ และปฏิบัติศาสนกิจ/ปฏิบัติตามความเชื่อของผู้ปุวยและญาติ
ตามแนววิถีพุทธที่ไม่ขัดต่อแผนการรักษาของแพทย์ เช่น ท าบุญตักบาตรเช้าทุกวันศุกร์ ท าวัตรสวด
มนต์ ฝึกทักษะการคลายเครียด ผูกแขนให้พรในเทศกาลต่างๆ นิมนต์พระสวดมนต์ให้พรผู้ปุวยระยะ
สุดท้าย ให้ค าปรึกษาการบริหารกาย จิต สมาธิบ าบัด และติดตามเยี่ยมผู้ปุวยเรื้อรัง/ระยะสุดท้าย 
 จากผลการประเมินโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ 25604 พบว่า ผู้ปุวยและญาติของ
ผู้ปุวย ตลอดจนแพทย์ผู้ท าการรักษา มีความพึงพอใจการด าเนินงานของโครงการอยู่ในระดับมาก แต่
อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานท าให้ผลการด าเนินงานด้อยประสิทธิภาพลง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากตัวนิสิตที่เข้าร่วมโครงการขาดความรู้ความเข้าใจใน
กิจกรรมที่ท า ตลอดจนขาดความเข้าใจในองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ปุวยให้ถูกต้องตามหลักวิชา
ทางการแพทย ์
 จากข้อความข้างต้นคณะผู้จัดท าโครงการเพ่ือรับใช้สังคม มีความสนใจที่จะขยายเครือข่าย
ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนในเขตพ้ืนที่ เช่น โรงพยาบาล ชุมชนในเขตพ้ืนที่ 
เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้มีบุคลากรที่มีศักยภาพที่สามารถรับใช้สังคม และเป็นหน้าที่หลัก ที่หน่วยงานนั้น
ต้องด าเนินการ ประกอบกับวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง มีบุคลากรที่เป็นจิตอาสา มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในเรื่องของหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า ดังนั้น จิตอาสาถือว่าเป็นบุคลากรของสังคม 
การพัฒนาจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ปุวยจึงเป็นการช่วยให้เกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ท างานควบคู่กันไปโดยวิธีการให้ความรู้และหรือวิธีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะและ
ทัศนคติซึ่งจะช่วยให้จิตอาสามีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้นรวมทั้งการใช้วิธีการจูงใจและ

                                                           
4 อ้างแล้ว. “สรุปโครงการนิสิตจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธ ประจ าปีงบประมาณ 

2560.”, หน้า 92 
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เปิดโอกาสให้จิตอาสาได้น าความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์5 ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสมตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ส าเร็จประโยชน์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่าย 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑.๒.๑ เพ่ือพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ 
 ๑.๒.๒ เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ 
 ๑.๒.๓ วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการด าเนินการจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ 
 
๑.๓ ขอบเขตของโครงการ 
 ๑.๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  
  ผู้จัดท าโครงการจะด าเนินการสร้างสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกส าหรับการพัฒนาชุมชนและสังคม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่จิตอาสาเพ่ือรับใช้สังคม และ
สร้างฐานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นออกนโยบายสอดรับกับโครงการผลงานวิชาการรับใช้สังคมใน
เรื่อง “จิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ” 
 
 ๑.๓.๒ ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
   ๑) พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดล าปาง 
   ๒) นิสิตของวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง  
   ๓) แพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล  
   ๔) อาสาสมัครสาธารณสุข  
   ๕) ผู้ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ปุวย 
 
 ๑.๓.๓ ขอเขตในด้านพื้นที่ 

เขตพ้ืนที่ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

 ๑.๓.๔ ขอบเขตด้านเวลา 
 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2560 

 
๑.๔ นิยามศัพท์ที่ใช้ในโครงการ 
 คิลานธรรม หมายถึง เครือข่ายพระสงฆ์จิตอาสาที่ท างานด้านการเยียวยาความสูญเสีย 
และดูแลจิตใจผู้ปุวยและญาติทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน  

                                                           
5 ศุภชัย  ยาวะประภาษ, การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย, (กรุงเทพฯ :จุด

ทองจ ากัด. 2547). หน้า 175 
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การมีส่วนร่วม หมายถึง การผสมผสาน การมีส่วนในการท างานของทุกฝุาย รวมทั้งการ
ปฏิบัติ กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยชุมชน องค์กร ร่วมกันคิดตัดสินใจหาทางแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ   
 จิตอาสา หมายถึง จิตสาธารณะเป็นจิตใจที่พร้อมจะสละเวลา แรงกายและสติปัญญาเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับผู้อ่ืน เป็นจิต
ที่มีความสุขเมื่อได้ท าความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในการท างานเป็นการอุทิศเพ่ือส่วนรวม 
 อาสาสมัคร หมายถึง งานที่เกิดจากผู้ที่มีจิตอาสา กับสังคมส่วนรวม เป็นผู้ที่เอ้ือเฟ้ือ เสียสละ 
เวลา แรงกาย แรงใจ เพ่ือช่วยเหลือผู้อื่น หรือสังคมให้เกิดประโยชน์และความสุข 
 หลักธรรม หมายถึง หลักค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาที่พระนิสิตของวิทยาลัยสงฆ์นคร
ล าปางได้น ามาเป็นหลักในการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ปุวย ที่มีความทุกข์ทรมานด้านร่างกายและด้าน
จิตใจ จากความเจ็บปุวยของตนเองหรือบุคคลอันเป็นที่รัก 
 ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธ หมายถึง ผู้ปุวยที่ปฏิบัติกิจกรรมให้สอดคล้องกับความเชื่อ ความ
ศรัทธาของผู้ปุวย ตามแนวพระพุทธศาสนา ได้แก่ การกล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอๆ การยึด
มั่นในคุณพระรัตนตรัย การท าบุญตักบาตร การรักษาศีล การสวดมนต์และการฟังธรรม การภาวนา 
การท าบุญกุศลอื่นๆ เพ่ือบ าบัดความทุกข์ทรมานจากโรคทางกายและโรคทางใจ 
 
๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.๕.๑ ได้เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกส าหรับการพัฒนาชุมชนและสังคมที่มี
ศักยภาพและมีความเข้มแข็ง 
 ๑.๕.๒ สามารถผลิตทรัพยากรมนุษย์สู่จิตอาสาเพื่อรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๕.๓ ได้ฐานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นออกนโยบายสอดรับกับโครงการผลงานวิชาการ
รับใช้สังคม 
 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การรับใช้สังคมเรื่อง จิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพ่ือ
พัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ ๒. เพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมมือในการเสริมสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ ๓. วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และก าหนดกรอบแนวความคิด ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน 
๑.๑ ความหมายของชุมชน 
๑.๒ แนวคิดทางสังคมวิทยา 
๑.๓ แนวคิดทางมานุษยวิทยา 

๒. แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ี (Participatory Action Research) 
๓. แนวคิดเก่ียวกับจิตอาสาและอาสาสมัคร 

๓.๑ ความหมายของจิตอาสา 
๓.๒ ความส าคัญของจิตอาสา 
๓.๓ แนวทางในการพัฒนาศักยภาพจิตอาสา 
๓.๔ แนวคิดเก่ียวกับอาสาสมัคร 
๓.๕ ประเภทของอาสาสมัคร 
๓.๖ บทบาทของอาสาสมัคร 
๓.๗ เปูาหมายและทิศทางของงานอาสาสมัคร 
๓.๘ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 

๔. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๕. กรอบแนวความคิด 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน 

๑.๑ ความหมายของชุมชน 
ชุมชนเป็นค าที่มีการน าไปใช้อย่างกว้างขวางและใช้ในลักษณะแตกต่างกันออกไป ค าว่า 

ชุมชน ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า Community ซึ่งถ้าพิจารณาค าในภาษาอังกฤษ “Com” มี
ความหมาย = Together และจะเห็นว่ามีค าใกล้เคียงอีกหลายค า เช่น Communal = ชองชุมชนเพ่ือ
ชุมชน = Common = ร่วมเป็นสมาชิก และ Commune = ความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด 
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ชุมชน เป็นการรวมกันของบุคคลเพื่อประชกอบกิจกรรมในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้ชีวิต
และหมู่คณะที่ดีงาม เป็นชุมชนแห่งกัลยาณมิตร เพ่ือการจัดการและคุ้มครองชีวิตที่ดีร่วมกัน1 และ
มาร์ค2 ให้ความหมายของชุมชนว่า  คนจ านวนหนึ่งที่อาศัยอยู่ ในพ้ืนที่แห่งหนึ่ง มีความเชื่อ 
ผลประโยชน์ กิจกรรม และมีคุณสมบัติอื่นที่คล้ายคลึงกัน คุณลักษณะเหล่านี้มีลักษณะเด่นเพียงพอ ที่
จะท าให้สมาชิกนั้นตระหนักและเก้ือกูลกัน 

ชุมชน3 หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มี
ฐานะและอาชีพที่คล้ายคลึงกัน มีลักษณะของการใช้ชีวิตร่วมกัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตั้งแต่
ระดับครอบครัวไปสู่ระดับเครือญาติ จนถึงระดับหมู่บ้านและระดับเกินหมู่บ้านและผู้อ่ืนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน มีความรู้สึกว่าเป็นชุมชนเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการด ารงรักษาคุณค่าและมรกดทาง
วัฒนธรรมและศาสนา ถ่ายทอดไปยังลูกหลาน  

 
๑.๒ แนวคิดทางสังคมวิทยา 
 ชุมชน หมายถึง หน่วยทางสังคมและจากความหมายที่หลากหลาย สรุปลักษณะร่วม

ได้ว่า ชุมชนประกอบด้วย4  
1. อาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ 
2. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
3. มีความผูกพัน 
Poplin5 ได้กล่าวถึงชุมชนใน 3 สถานะ คือ  
1. ชุมชนในฐานะหน่วยทางภูมิศาสตร์ 
2. ชุมชนในฐานะหน่วยขององค์กรทางสังคม 
3. ชุมชนในฐานะจิตวิทยาวัฒนธรรม 
และนิยามลักษณะของชุมชนว่าต้องประกอบด้วย  
1. กลุ่มคนที่มาอยู่ร่วมกันในพ้ืนที่หรือบริเวณหนึ่ง 
2. สมาชิกท่ีมีการติดต่อระหว่างกันทางสังคม 
3. สมาชิกมีความสัมพันธ์ต่อกันทางสังคม 
4. มีความผูกพันทางจิตใจต่อระบบนิเวศ 
5. มีกิจกรรมร่วมกันเพ่ือใช้ประโยชน์ 

                                                           
1 ประเวศ  วะส,ี ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคน ศักยภาพแห่งความสร้างสรรค์ (พิมพ์ครั้งท่ี ๔). 

กรุงเทพมหานคร: หมอชาวบ้าน, ๒๕๔๐, หน้า ๓๓. 
2 Mark, S.H. Promoting community change. Book/Cole. Publishing Company. 1994, 

P.88 
3 กาญจนา  แก้วเทพ, การพัฒนานวดนวตกรรมชุมชน, กรุงเทพมหานคร: สภาคาธอลิกแห่งประเทศไทย

เพื่อการพัฒนา,๒๕๓๘, หน้า ๑๔. 
4 ปาริชาติ  วลัยเสถียร และคณะ, กระบวนการและเทคนิคของนักพัฒนา, กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๓, หน้า ๒๙-๓๐. 
5 Poplin, D. Communites: Asurvey of theories and method of research. New York: 

Macmillan. 1979. (Textbook), pp. 9-18. 
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สนธยา พลศรี6 ได้กล่าวถึงชุมชนในฐานะหน่วยทางสังคม โดยการแบ่งชุมชน
ออกเป็นลักษณะต่างๆ ได้แก่ 

1. การแบ่งตามจ านวนพลเมือง เช่น หมู่บ้าน เมือง นคร เป็นต้น 
2. การแบ่งตามพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ชุมชนอุตสาหกรรม ชุมชนการปกครอง 

เป็นต้น 
3. การบางตามความสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐ เช่น ศูนย์ผู้อพยพ เป็นต้น 
4. การแบ่งตามลักษณะพิเศษของประชาชน เช่น ไชน่าทาวน์ เป็นต้น 
5. การแบ่งตามลักษณะทางด้านนิเวศวิทยา เช่น ย่านการค้า เหมืองแร่ เป็นต้น 
6. การแบ่งตามลักษณะกิจกรรมทางสังคม เช่น ศูนย์การขนส่ง เป็นต้น 
7. การแบ่งตามหน่วยการปกครอง เช่น หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ เป็นต้น 
8. การแบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม เช่น ชุมชนชนบท ชุมชน

เมือง 
สมศักดิ์  ศรีสันติสุข7 กล่าวไว้ในสังคมวิทยา หลักการศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติงาน

ชุมชน ว่า สามารถแบ่งชุมชนออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ 
๑. ลักษณะของชุมชนแบ่งตามการบริหารการปกครอง ซึ่งแบ่งโดยการพิจารณาจาก

ลักษณะการปกครองของไทย ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้าน ชุมชนเจตสุขาภิบาล ชุมชนเขตเทศบาลต าบล 
เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

๒. ลักษณะของชุมชน แบ่งตามกิจกรรมทางสังคม ได้แก่ ชุมชนเก๋ตรกรรม ชุมชน
ศูนย์การค้า ศูนย์กลางขนส่ง เขตอุตสาหกรรม ชุมชนศูนย์กลางของการบริการ 

๓. ลักษณะของชุมชนแบ่งตามความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม เป็นการแบ่งชุมชน
ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ได้ทั้งแนวนอน และแนวตั้ง ในแนวนอนนั้นรวมถึงความสัมพันธ์
ระหว่างปัจเจกบุคคล หรือระหว่างกลุ่มในระดับท้องถิ่น ส่วนในแนวตั้งหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจเจกบุคคล กับกลุ่มผลประโยชน์ หรือระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ในระดับต่างๆ ที่สูงขึ้นไปจนถึง
องค์กรในระดับชาติ หรือระหว่างชาติ ประเทศ 

นอกจากนี้ ยังมีวิธีการอ่ืนอีกในการวิเคราะห์ถึงเครือข่ายปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 
ว่า ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มมีกระบวนการทางสังคมที่ประกอบด้วยความร่วมมือ การแข่งขัน
และความขัดแย้ง ซึ่งมิติการวิเคราะห์เหล่านี้ให้คุณค่าที่มีนัยส าคัญในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต
ของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง 

 
๑.๓ แนวคิดทางมานุษยวิทยา 
 แนวคิดของชุมชนในทางมานุษยวิทยา (humanistic perspective) นี้ บางคน 

เรียกว่า เป็นแนวคิดของกลุ่มUtopia นักสังคมนิยมวิทยาที่มีอิทธิพลส าคัญต่อแนวคิดนี้ 2 คน คือ โร
                                                           

6 สนธยา  พลศร,ี ทฤษฎีและหลักการชมุชน, กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร,์ ๒๕๓๓, หน้า 
19. 

7 สมศักดิ์  ศรสีันตสิุข, สังคมวิทยา: หลักการศึกษาวิเคราะห์และปฏบิัติงานชุมชน, (พิมพ์ครั้งท่ี ๒), 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๖, หน้า ๑๐-๑๓. 
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เบิร์ต และบราวเนลล์8 มีความคิดว่าชุมชนต้องก่อเกิดมิตรภาพความเอ้ืออาทร ความม่ันคงและความ
ผูกพัน 

 นิสเบ็ท เห็นว่าสังคมสมัยใหม่ท าให้เกิดการสูญเสียความรู้สึกผูกพันของชุมชน 
(sence of community) ให้ข้อเขียนของ นิสเบ็ท เรื่อง The Quest for community นั้นเกิดจาก
เงื่อนไขของสังคมมัยใหม่ ที่ไม่สามารถตอบสนองให้ปัจเจกบุคคลเกิดความมั่นคง เขาได้แสดง
ความเห็นว่าในลักษณะรัฐการเมืองสมัยใหม่ รัฐไม่สามารถสนองตอบต้องการทางด้านจิตใจของคนได้ 
เพราะโดยธรรมชาติแล้วองค์การเหล่านี้มีขนาดใหญ่ ซับซ้อน เป็นทางการเกินไป รัฐอาจจะก่อให้เกิด
ความเคลื่อนไหวในนามของรัฐ เช่น สงคราม แต่ในการตอบสนองอย่างปกติธรรมดาต่อความต้องการ
ของคนในเชิงการยอมรับมิตรภาพ ความั่นคง ความเป็นสมาชิก รัฐจะท าให้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ 

 ทางเลือกที่นักคิดในแนวนี้เสนอก็คือ การเรียกร้องให้ชุมชนมีขนาดเล็ก และมี
โครงสร้างที่แน่นเหนียว เพราะในชุมชนขนาดเล็กเท่านั้นจะช่วยฟ้ืนฟูสภาพความสัมพันธ์ทางสังคมให้
ดีขึ้นเพราะจะรับผิดชอบต่อหน่วยที่เล็กที่สุด และกล่าวถึงชุมชนขนาดเล็กที่เน้นการกระท าที่เต็มไป
ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นสังคมที่ตนรู้จักกันอย่างใกล้ชิดและสนิดสนม 

 แนวคิดทั้งสองคนนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนกร้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
สมัยใหม่ การขยายตัวของเมือง ประชาชน ฯลฯ ที่ก่อให้เกิดภาวะความแปลกแยก ความวิตกกังวล 
ความโดดเดี่ยว ไม่สนใจใยดีหรือรู้สึกรับปิดชอบต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบุคคลอ่ืนๆ ที่อยู่รอดรอบข้าง
ไม่รู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบของการตัดสินใจหรือรับผลประโยชน์นั้นๆ9 ส่วนอริยา  
เศวตามร์10 กล่าวถึงการสร้างชุมชน ว่าเป็นการแสดงออกถึงอ านาจและเป็นวาทกรรมของคนกลุ่ม
ต่างๆ ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ภายใต้เงื่อนไขทางสังคมและประวัติศาสต์ของท้องถิ่น 
ความหมายเกี่ยวกับชุมชนจึงมีทั้งความหมายที่หลากหลายและความหมายที่ชัดเจน มิได้เพียง
ความหมายเดียวหรือความหมายที่เป็นกลางและไม่ได้ยึดติดกับพ้ืนที่ นัยของการนิยามหมู่บ้านให้ติด
กับพ้ืนที่เกิดข้ึนจากการที่รัฐพยายามรวมศูนย์อ านาจด้วยการท าให้พ้ืนที่แตกออกเป็นหน่วยเล็กๆ เพ่ือ
ง่ายต่อการปกครอง สะท้อนให้เห็นกระบวนการที่หมู่บ้านถูกผนวกเข้าสู่ระบบทุนและตลาด 

โดยสรุป แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนทางมนุษยนิยมนี้มีลักษณะที่น่าสนใจ คือ  
๑. ไม่ได้ให้ความสนใจหรือความส าคัญกับอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ หรือพ้ืนที่ 
๒. เน้นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ 
๓. เป็นลักษณะความรู้สึกเชิงอัตวิสัยของความเป็นชุมชน หรือแบบแผนในอุดมคติ 

กล่าวคือ น าเสนอลักษณะชุมชนที่ควรจะเป็นชุมชน หรือชุมชนในอุดมคตินั่นเอง 

                                                           
8 Nisbet, R.A. The quest for community. New York: Oxford University Press, 1998, P. 

97. 
9 อ้างอิงแล้ว, กระบวนการและเทคนิคของนักพัฒนา, กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย, ๒๕๔๓, หน้า ๓๔. 
10 อริยา เศวตามร,์ นักพัฒนากับบทบาทในการสร้างความหมายใหม่ของชุมชน ใน ณรงค์ เพ็ชรประเสรฐิ 

(บรรณาธิการ), เศรษฐศาสตรก์ารเมือง เอ็นจีโอ ๒๐๐๐, กรุงเทพมหานคร: ศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมอืง คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒, หน้า ๑๙๑.  
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แม้ว่าจะมีทัศนะอันหลากหลายเกี่ยวกับชุมชน ก็ยังสามารถสรุปหาจุดร่วมได้ 2 ประการ 
คือ  

๑. เป็นการกล่าวถึงวิวัฒนาการของการสมาคมของมนุษย์ (Human association) 
๒. มีการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า การเปลี่ยนแปลงในลักษณะของความเกาะเกี่ยวใน

สังคมมนุษย์เกิดจากการเกิดจากเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี ลักษณะหนึ่งของการสมาคมของมนุษย์จะหายไป และจะมีลักษณะใหม่มาแทนที่ 

 
 ๒. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ (Participatory Action 
Research) 

ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, ส านักงานสภาสถาบัน
ราชภัฎ และทบวงมหาวิทยาลัยได้ระบุว่า การมีส่วนร่วม11 คือ การที่ประชาชนหรือชุมชนสามารถเข้า
ไปมีส่วนในการตัดสินใจ ในการก าหนด นโยบายพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จาก
บริการ รวมทั้งมีส่วนใน การควบคุมประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้ให้
ความหมายของ การมีส่วนร่วมว่ามี 2 ลักษณะ คือ1.การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของ
การพัฒนา โดยให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มด้นจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การ
ร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผน การดัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การ
บริหารจัดการ การคิดตามประเมินผล รวมทั้งรับผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิและพลัง
อ านาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชนพัฒนาขีดความสามรถของตนในการจัดการเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้เกิด
กระบวนการ และ โครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและ
ได้รับ ผลประโยชน์จากการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่
ประชาชน มีบทบาทหลักโดยการกระจายอ านาจในการวางแผน จากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิ ภาค 
เป็นการคืนอ านาจในการพัฒนาให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคต ของตนเอง 

กล่าวโดยสรุป การที่ฝุายหนึ่งฝุายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเข้า ร่วม การ
ตัดสินใจหรือเคยมาเข้าร่วมด้วยเล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไปอย่างมี อิสรภาพ เสมอภาค 
มิใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วยอย่างแท้จริงยิ่งขึ้นและ การเข้าร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นแรก
จนถึงขั้นสุดท้ายของโครงการที่สุดนั้น จักได้รับการตอบสนองและท าให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าสิ่ง
ที่ท าไปนั้นจะตรงกับความต้องการที่แท้จริงและมั่นใจมากขึ้นว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประโยชน์เสมอ
หน้ากัน 

๒.๑ ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชน ในการพัฒนา ควรจะมี 4 ขั้นตอน12 คือ 

                                                           
11 ส านักมาตรฐานการศึกษา, ส านักงานสภาสถาบันราชภฏั, กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักมาตรฐาน

อุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลยั. ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชาการวิจัยชุมชน. กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์ เอส. อาร.์ พริ้นติ้ง, 2545. 

12 โกวิทย์ พวงงาม. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน. ม.ป.ท., 2545. 
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๒.1.๑ การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น 
กล่าวคือ ถ้าหากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา ในท้องถิ่นของ
ตนเป็นอย่างดีแล้ว การด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อม ไร้ประโยชน์ เพราะชาว
ชนบทจะไม่เข้าใจและมองไม่เห็นถึงความส าคัญของการ ด าเนินงานเหล่านั้น 

๒.๑.๒ การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงาน 
เป็น ขั้นตอนที่จะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการ น าเอาปัจจัย
ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน 

๒.๑.๓ การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมี 
ฐานะยากจน แต่ก็มีแรงงานของตนที่สามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงาน จะท าให้ชาว
ชนบทสามารถคิดต้นทุนด าเนินงานได้ด้วยตนเอง ท าให้ได้เรียนรู้การด าเนิน กิจกรรมอย่างใกล้ชิด 

๒.๑.๔ การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและ 
ประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ท า ไปนั้นได้รับ
ผลดี ได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันใน โอกาสต่อไป จึงอาจจะ
ประสบความยากส าบากนอกจากนี้ส านักมาตรฐานการศึกษา , ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ , 
กระทรวง ศึกษาธิการ, ส านักมาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัยยังได้ กล่าวถึง การมีส่วน
ร่วมในข้ันตอนของการพัฒนา 5 ขั้น ดังนี้13 

1) ขั้นมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชนตลอดจน ก าหนด
ความต้องการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการ 

2) ขั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด 
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนด
ทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่ใช้ 

3) ขั้นมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ
สร้างประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วม บริหารงาน 
ประสานงานและด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

4) ขั้นการมีส่วนร่วมในการับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนาหรือยอมรับ ผลประโยชน์อัน เกิดจากการ
พัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ 

5) ขั้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นที่ประชาชนเข้าร่วม 
ประเมินว่าการพัฒนาที่ได้กระท าไปนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด 

 
๒.2 ระดับของการมีส่วนร่วม 

ระดับของการมีส่วนร่วมดาม หลักการทั่วไปว่าแบ่งเป็น 5 ระดับ14 คือ 
๒.2.1 การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล ของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน 

                                                           
13 อ้างอิงแล้ว. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน. ม.ป.ท., 2545, หน้า 116. 
14 นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณี ตัวอย่าง. 

กรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพฯ: 2546), หน้า 598 Print. 
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๒.2.2 การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร 
๒.2.3 การมีส่วนร่วมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีส่วนได้เสีย โดย แบ่งเป็น 

3 กรณีแล้วแต่กิจกรรมในตนอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปนี้ 
1) ตนมีน ้าหนักการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการ 
2) ตนมีน ้าหนักการตัดสินใจเท่ากบเจ้าของโครงการ 
3) ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของโครงการ 

๒.2.4 การส่วนร่วมท า คือร่วมในข้ันดอนการด าเนินงานทั้งหมด 
๒.2.5 การมีส่วนร่วมสนับสนุน คืออาจไม่มีโอกาสร่วมท า แต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือ ใน

ด้านอื่น ๆ 
 นอกจากนี้ยังได้มีการแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมเป็นระดับของการมีส่วนร่วม ตาม

แนวทางพัฒนาชุมชน เป็นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยได้ แบ่งไว้ดังนี้ 
1. ร่วมค้นหาปัญหาของตนให้เห็นว่าสิ่งใดที่เป็นปัญหารากเหง้าของปัญหา 
2. ร่วมค้นหาสิ่งที่จ าเป็นของตนในปัจจุบันคืออะไร 

2.1 ร่วมคิดช่วยตนเองในการจัดส าดับปัญหา เพ่ือจะแก้ไขสิ่งใดก่อนหลัง 
2.2 วางแผนแก้ไขปัญหาเป็นเรื่อง ๆ 
2.3 ร่วมระดมความคิด ถึงทางเลือกต่าง ๆ และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเพ่ือ แก้ไข

ปัญหาที่วางแผนนั้น 
2.4 ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ 
2.5 ร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหานั้น ๆ 
2.6 ร่วมติดตามการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงาน 
2.7 ร่วมรับผลประโยชน์/หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการด าเนินงาน 

 
๒.3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ส านักมาตรฐานการศึกษา, ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ, กระทรวงศึกษาธิการ, 
ส านักมาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัยได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไว้ 2 ประการ15 คือ 

๒.๓.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
1) จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บ้านเพ่ือท าความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกันใน

ประเด็นต่าง ๆ 
2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือจัดทัศนะศึกษาระหว่างกลุ่มองค์กร ต่าง 

ๆ ภายในชุมชนและระหว่างชุมชน 
3) แก่อบรมเพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะด้านต่างๆ  
4) ลงมือปฏิบัติจริง 

                                                           
15 อ้างอิงแล้ว, การมีส่วนร่วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและกรณี ตัวอย่าง. กรุงเทพมหานคร, 

(กรุงเทพมหานคร: 2546), หน้า 118 . 
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5)  ถ่ ายถอดประสบการณ์และสรุปบทเรียนที่ จะน า ไปสู่ การปรับปรุ ง 
กระบวนการท างานที่เหมาะสม 

๒.3.2 การพัฒนาผู้น าเครือข่าย เพ่ือให้ผู้น าเกิดความมั่นใจในความและ 
ความสามารถที่มี จะช่วยให้สามารถริเริ่มกิจกรรมการแก้ไขปัญหา หรือกิจกรรมการ พัฒนาได้ ซึ่ง
สามารถท าไค้หลายวิธี ดังนี้ 

1) แลกเปลี่ยน เรียนfระหว่างผู้น าทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
2) สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนเอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุน ข้อมูล

ข่าวสารที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 
3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และด าเนินงานร่วมกันของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจะท า ให้

เกิดกระบวนการจัดการและจัดองค์กรร่วมกัน 
แนวคิดและกระบวนการมีส่วนร่วมในที่ประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ณ องค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1975 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็น ค าที่ไม่อาจก าหนดนิยามความหมายเดียวที่ครอบคลุมได้เพราะความหมายของ
การมีส่วนร่วมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ หรือแม้แต่ในประเทศเดียวกันก็ตาม ดังนั้น การ
นิยามความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรมีลักษณะจ ากัดเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองหนึ่ง ๆ เท่านั้นอย่างไรก็ดี กลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้ขยายความการมีส่วนร่วม
ของประชาชนว่าครอบคลุมประเด็น ดังนี้16  

ประเด็นที่ 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมการสร้างโอกาสที่เอ้ือให้สมาชิก
ทุกคนของชุมชนและของสังคมได้ร่วมกิจกรรมซึ่งน าไปสู่ และมีอิทธิพลต่อกระบวนการ พัฒนา และ
เอ้ือให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน 

ประเด็นที่ 2 การมีส่วนร่วมสะท้อนการเข้าเกี่ยวข้องโดยสมัครใจ และเป็น
ประชาธิปไตยในกรณีดังนี้คือ การเอ้ือให้เกิดการพยายามพัฒนา การแบ่งสรรผลประโยชน์จากการ
พัฒนาโดยเท่าเทียมกัน และการตัดสินใจเพ่ือก าหนดเปูาหมาย นโยบายและการวางแผนด าเนินการ
โครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

ประเด็นที่ 3 การมีส่วนร่วมเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและทรัพยากรเพ่ือ
พัฒนากับประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนดังกล่าวกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตัดสินใจ ไม่ว่าระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติจะช่วยก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสิ่ง
ที่ประชาชนลงทุนลงแรงกับประโยชน์ที่ได้รับ 

ประเด็นที่ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแตกต่างกันไปตามสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ นโยบาย และโครงสร้างการบริหารรวมทั้งลักษณะเศรษฐกิจสังคมของ ประชากร การมีส่วน
ร่วมของประชาชนมิได้ เป็นเพียงเทคนิควิธีการ แต่ เป็นปัจจัยส าคัญในการประกันให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาที่มุ่งเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชน 

                                                           
16 กรมอนามัย. โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบการแบบมีสว่นร่วมของประชาชนในงาน

ภารกจิกรมอนามัย. กระทรวงสาธารณสุข.2550. สืบค้นเมื่อวัน 3สิงหาคม 2555, จาก
http://psdg.anamai.moph.go.th/news/cpadmin/km/files/chapter2.doc 

http://psdg.anamai.moph.go.th/news/cpadmin/km/files/chapter2.doc
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นอกจากนี้ ในกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดความต้องการของตัวเอง และการมีส่วนร่วม หมายถึง สิทธิของ
ประชาชนต่อการตัดสินใจนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดสรร (allocation) และการใช้ประโยชน์ 
(utilization) ของทรัพยากรเพ่ือการผลิตซึ่งเป็นความจ าเป็นที่ประชาชนต้องเข้าร่วมในการวางแผน 
เพ่ือการกินดีอยู่ดี และสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่เข้าถึงซึ่งการพัฒนาให้คนจนได้รับประโยชน์เพ่ือการ
ผลิต การบริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะด้วย และการมีส่วนร่วมคือการที่ประชาชนเข้า
ไปมีส่วนในการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ทางการจัดการบริการทางการเมืองเพ่ือก าหนดความต้องการ
ของชุมชนของตน การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่ประชาชน
สามารถที่จะแสดงออก ซึ่งความต้องการของตน การจัดล าดับความส าคัญ การเข้าร่วม ในการพัฒนา 
และได้รับประโยชน์จากการพัฒนานั้นโดยเน้นการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่ประชาชนในชนบท 
และเป็นกระบวนการกระท าที่ประชาชนมีความสมัครใจเข้ามามีส่วนในการก าหนดการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือประชาชนเอง โดยให้ประชาชนได้มีส่วนในการตัดสินใจเพื่อตนเอง ทั้งนี้ โดยมิใช่การก าหนดกรอบ
ความคิดจากบุคคลภายนอกตามนิยามข้างต้น จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในฐานะ
สมาชิกของสังคม ไม่ว่าจะในบริบทของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองหรือวัฒนธรรม ย่อมเป็น
สิ่งที่แสดงออกให้เห็นถึงพัฒนาการรับรู้ และภูมิปัญญาในการก าหนดชีวิตของตนอย่างเป็นตัวของ
ตนเองในการจัดการควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต
ทางเศรษฐกิจและสังคม ตามความจ าเป็นอย่างสมศักดิ์ศรี นอกจากนี้ การที่ประชาชนหรือชุมชน
พัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใช้ทรัพยากร ควบคุมการกระจายทรัพยากรที่
มีอยู่ เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิ
ปัญญา ซึ่งแสดงออกในรูปของการตัดสินใจในการก าหนดชีวิตของตน โดยภาครัฐจะต้องคืนอ านาจใน
การก าหนดการพัฒนาให้แก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้มีโอกาสใน
การแสดงความต้องการ แสวงหาทางเลือก หรือเสนอข้อเรียกร้องเพ่ือปกปูองผลประโยชน์ร่วมของ
กลุ่ม และเป็นผู้มีบทบาทหลักในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน คือเป็นผู้ก าหนดความจ าเป็น
พ้ืนฐานของชุมชนและเป็นผู้ระดมทรัพยากรต่าง ๆเพ่ือสนองตอบความจ าเป็นพ้ืนฐานและบรรลุ
วัตถุประสงค์บางประการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

ปาริชาติ วลัยเสถียร, พระมหาสุทิตย์ อบอุ่น, สหัทยา วิเศษ, จันทนา เบญจทรัพย์ 
และชลกาญจน์ ฮาซันนารี ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ17 

ลักษณะที่ 1 การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ เช่น การร่วมกันค้นหา
ปัญหา การวางแผนการตัดสินใจการระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การ
ติดตามประเมินผล รวมถึงการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยที่โครงการพัฒนาดังกล่ าว
จะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 

                                                           
17 ปาริชาติ วลัยเสถียร, พระมหาสุทิตย์ อบอุ่น, สหัทยา วิเศษ, จันทนา เบญจทรัพย์ และชลกาญจน์ 

ฮาซันนารี. (2543). กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา. กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย. 
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ลักษณะที่ 2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็นสองประเภทคือ 
การส่งเสริมสิทธิและพลังอ านาจของพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ โดยการ
ส่งเสริมสิทธิและพลังอ านาจของพลเมือง โดยประชาชนหรือชุมชน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะ
ก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตน 
และได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา และมีการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเป็นการพัฒนา
ที่ประชาชนมีบทบาทหลัก โดยการกระจายอ านาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาสู่ส่วนภูมิภาค
เพ่ือให้ภูมิภาคมีลักษณะเป็นเอกเทศ ให้มีอ านาจทางการเมือง การบริหารมีอ านาจต่อรองในการ
จัดการทรัพยากรโดยอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น
การคืนอ านาจในการพัฒนาให้แก่ประชาชน เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของตนเอง 

กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมของประชาชนในความหมายกว้างซึ่งมักจะคาบเกี่ยวกับ
การพัฒนานั้น ก็คือ การให้โอกาสประชาชนเป็นฝุายการตัดสินใจ ก าหนดปัญหาความต้องการของ
ตนเองอย่างแท้จริง เป็นการเสริมพลังอ านาจ ให้แก่ประชาชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชนให้สามารถระดมขีด
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ และควบคุมดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนมากกว่า
ที่จะเป็นฝุายตั้งรับ สามารถก าหนดการด ารงชีวิตได้ด้วยตนเองให้มีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามความ
จ าเป็นอย่างมีศักดิ์ศรีและสามารถพัฒนาศักยภาพของประชาชน/ชุมชนในด้านภูมิปัญญา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และการจัดการและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้และประชาชนจะต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างมีอิสระ การท างานต้องเน้นในรูปกลุ่มหรือองค์กรชุมชนที่มี
วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมอย่างชัดเจนเนื่องจากพลังกลุ่มจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้งานพัฒนาต่าง ๆ
บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายได้ทั้งนี้ การจะเกิดสภาพของการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
ความหมายที่กล่าวถึงข้างต้น จะต้องเกิดสภาพการณ์หรือเงื่อนไขส าคัญ คือ การมีความตระหนักและ
ความเห็นพ้องต้องกันของประชาชนที่มีจ านวนมากพอต่อการริเริ่มโครงการ/กิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใด 
ที่เป็นความต้องการของส่วนรวม โดยความร่วมมือของประชาชนไม่ว่าของบุคคลหรือกลุ่มคนที่เห็น
พ้องต้องกันและเข้ามารับผิดชอบเพ่ือการด าเนินการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ต้องการ
โดยมีลักษณะเป็นการกระท าผ่านกลุ่มหรือองค์กรเพ่ือให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ 

 
๓. แนวคิดเกี่ยวกับจิตอาสาและอาสาสมัคร 

๓.๑ ความหมายของจิตอาสา 
จิตอาสา หมายถึง จิตที่พร้อมจะสละเวลา แรงกายและสติปัญญา18 
จิตอาสา หมายถึง การสร้างจิตส านึกของมนุษย์ตามความรู้สึกที่มีอยู่จริงให้เป็นจิตของการให้

การเสียสละ ไม่หวังผลตอบแทน19 

                                                           

        18พระไพศาล  วิสาโล, เติมเต็มด้วยจิตอาสา, (กรุงเทพฯ: เครือข่ายพุทธิกา, 2550), หน้า 20 
        19ปิยะนารถ สรวิสูตร, “แรงจูงใจของผู้น าเยาวชนที่มีจิตอาสาในการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม กรณีศึกษา 
สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์, 
2552, หน้า 35. 
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จิตอาสา หมายถึง สิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เอาเข้ามาใส่ตัว ก็คือ การให้ เมื่อคนต่างๆ เริ่มรัก
และมีเมตตากับคนอ่ืนมากขึ้น เข้าใจผู้อ่ืนมากยิ่งขึ้น ว่าต้องการอะไร ก าลังอยู่ในสภาพใดสามารถให้
ความช่วยเหลืออะไรได้บ้าง มองเห็นความเป็นไปของสังคม เห็นแนวทางที่จะช่วยกันลดปัญหา จน
น ามาสู่การให้สละสิ่งที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น เวลา แรงงาน เงิน สิ่งของ20 

กล่าวโดยสรุป จิตอาสาจึง หมายถึง บุคคลที่มีจิตที่พร้อมจะให้หรือเสียสละ เวลา แรงกาย 
และสติปัญญา เพ่ือช่วยให้ผู้อ่ืนและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนการมีจิตอาสามีเหตุหลักมาจาก
ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้สึกสงสาร เนื่องจากพบเห็นผู้ที่มีความเดือดร้อนมากกว่าตนเอง และ อยากที่จะหา
ช่องทางช่วยเหลือผู้อ่ืนในรูปแบบต่างๆ เช่น เกิดความรู้สึกสงสารเมื่อเห็นเด็กขอทานจึงอยากบริจาค
เงิน หรือเม่ือรู้ข่าวว่าน้ าท่วมภาคอีสานจึงอยากบริจาคสิ่งของเพ่ือเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย
เดือดร้อน 

2. ประสบการณ์ที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยตนเอง และได้รับความสุขจึงอยากที่จะช่วยเหลือ
ผู้อื่นอีก 

3. ความรู้สึกต่อเนื่อง เมื่อบุคคลได้รับการช่วยเหลือและรู้สึกประทับใจจึงอยากท าสิ่งดีๆ เพ่ือ
ผู้อื่นบ้าง 

ความส าคัญและประโยชน์ของจิตอาสา คือ การที่บุคคลมีจิตอาสา รู้จักการให้ เราก็จะรับด้วย
ในเวลาเดียวกัน หนึ่งในสิ่งที่เราได้รับ คือ ความสุข ยิ่งการให้นั้นเต็มไปด้วยความปรารถนาดีความสุข
และความภูมิใจก็ยิ่งทับทวี รวมทั้งยังเป็นการท าให้ชีวิตมีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมอีก
ด้วย21 

กล่าวโดยสรุป จิตอาสา คือผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วย
ก าลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพ่ือเผื่อแผ่ให้กับส่วนรวม 
อีกท้ังยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัว เป็นตน ของตนเองลงได้บ้าง ส่วน “อาสาสมัคร” เป็นงาน
ที่เกิดจากผู้ที่มีจิตอาสา ซึ่งมีความหมายอย่างมมาก กับสังคมส่วนรวมเป็นผู้ที่เอ้ือเฟ้ือ เสียสละ เวลา 
แรงกาย แรงใจ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หรือ สังคมให้เกิดประโยชน์ในทางบวก ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราควรท า
ทั้งสิ้น คนที่จะเป็นอาสาสมัครได้นั้นไม่ได้จ ากัดวัย การศึกษา เทศ อาชีพ ฐานะ หรือ ข้อจ ากัดใดๆ 
ทั้งสิ้น หากแต่ต้องมีจิตใจ เป็น “จิตอาสา” ที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่น หรือสังคม เท่านั้น  

 
๓.๒ ความส าคัญของจิตอาสา 

                                                           
20อ้างแล้ว, “แรงจูงใจของผู้น าเยาวชนที่มีจิตอาสาในการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม กรณีศึกษา สภา

เยาวชนกรุงเทพมหานคร.”, หน้า 34. 
21อ้างแล้ว, “แรงจูงใจของผู้น าเยาวชนที่มีจิตอาสาในการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม กรณีศึกษา สภา

เยาวชนกรุงเทพมหานคร.”, หน้า 36. 
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ผู้ที่มีศรัทธาจะท างานเพ่ือสาธารณประโยชน์ โดยค านึงถึงเวลาว่าง ความสามารถและ
ความถนัดที่ตนเองมีอยู่ เปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของการท างานก็เพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่
องค์กร และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนโดยไม่มีค่าจ้างหรือค่าตอบแทน22 

การเป็นอาสาสมัครได้จะต้องมีจิตอาสา ซึ่งเป็นจิตใจที่พร้อมจะสละเวลาแรงกายและ
สติปัญญาเพ่ือสาธารณะประโยชน์ เป็นจิที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับ
ผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ท าความดี และเห็นน้ าตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญ คือ
ความสงบเย็นและพลังแห่งความดี23 

ดังนั้น การเป็นอาสาสมัครกับการเป็นผู้มีจิตอาสาจึงอยู่ในคนๆ เดียวกันที่มีคุณสมบัติ
ของการเป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้วามช่วยเหลือด้วยก าลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการ
เสียสละสิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพ่ือเผื่อแผ่ให้กับส่วนรวม อาจกล่าวได้ว่า การเป็นจิตอาสาของ
บุคคลใดก็ตามบุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีพ้ืนฐานจิตใจที่จะท าประโยชน์เพ่ือบุคคลอ่ืนเพ่ือสังคม โดยไม่
หวังผลตอบแทน 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดจิตอาสา 

 การมีจิตอาสา เป็นสิ่งที่เกิดตามวิถีการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล สภาพแวดล้อมต่างๆ 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม สรุปว่าจิตอาสา หรือจิตส านึกทางสังคม อยู่ภายใต้อิทธิพล
ของปัจจัยแวดล้ออมทั้งภายในและภายนอก ดังนี้24 

ปัจจัยภายใน ส านึกท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน หมายถึง การคิดวิเคราะห์ของแต่ละบุคคลในการ
พิจารณาตัดสินคุณค่าและความดีงาม ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะการ
ปฏิบัติทางจิตใจ เพื่อขัดเกลาตนเองให้เป็นไปทางใดทางหนึ่ง โดยเกิดจากการรับรู้จากการเรียนรู้ การ
มองเห็น การคิด แล้วน ามาพิจารณาเพ่ือตัดสินใจว่าต้องการสร้างส านึกแบบใดก็จะมีการฝึกฝนและ
สร้างสมส านึกเหล่านั้น 

ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับภาวะทางสัมพันธภาพของมนุษย์ ภาวะทางสังคมเป็น
ภาวะที่ลึกซึ่งที่มีผลต่อจิตส านึกด้านต่างๆ ของมนุษย์ เป็นภาวะที่ได้อบรมกล่อมเกลาและสะสมอยู่ใน
ส่วนของการรับรู้ทีละเล็กละน้อย ท าให้เกิดส านึกท่ีมีรูปแบบหลากหลายภาวะแวดล้อมทางสังคมนี้เริ่ม
ตั้งแต่พ่อแม่ พ่ีน้อง ญาติ เพ่ือน ครู สื่อมวลชน บุคคลทั่วไป ตลอดจน ระดับองค์กร วัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อ กฎหมาย ศาสนา รวมทั้งภาวะแวดล้อมด้านสื่อสารมวลชน และส่วนที่ก ากับ
ส านึกของบุคคล คือการได้สัมผัสจากการใช้ชีวิตที่มีพลังต่อการเกิดส านึก อาทิ การไปโรง เรียน ไป
ท างาน ดูละคร ฟังผู้คนสนทนากัน เป็นต้น 

ในการปลูกฝังการมีจิตอาสานั้น ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กเพราะเป็นช่วงเด็กมีความ
ไวต่อการปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรมวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กยังเป็น “ไม้อ่อน ที่ดัดง่าย” 
การปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกาย และโดยเฉพาะความเหมาะสมด้าน

                                                           
22ศศิพัฒน์  ยอดเพชน , อาสาสมัครกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ . (กรุงเทพฯ :

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, 2534). หน้า 6. 
23อ้างแล้ว, เติมเต็มด้วยจิตอาสา, หน้า 20. 
24ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร, ส านึกไทยท่ีพึงปรารถนา, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่ง

ประเทศไทย, 2543), หน้า 13. 
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พัฒนาทางจิตใจของเด็ก จะเป็นการปูองกันปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ได้มาก เพราะ
ในวัยเด็ก จะสามารถเห็นความแตกต่าง สามารถคิดเปรียบเทียบ คิดแยกแยะวัตถุออกเป็นหมวดหมู่
ขั้นตอน สู้สึกคิดโดยใช้การสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ เด็กจะเริ่มสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว แทน
การสนใจตนเอง25 ซึ่งถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังจิตอาสาให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม เมื่อ
เติบโตขึ้นจะท าให้สามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจและวัฒนธรรม อันจะ
ส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขกาย สบายใจ ตลอดจนเป็นบุคลากรที่ดี ที่
เหมาะสมของครอบครัว สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป 

สรุป การเกิดจิตอาสาไม่สามารถสรุปแยกแยะได้ว่าการเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอก
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะทุกสรรพสิ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน จิตส านึกที่มาจากภายนอกเป็น
การเข้ามาโดยธรรมชาติ กระทบต่อความรู้สึกของบุคคล แล้วหลายเป็นจิตส านึกโดยธรรมชาติ และมัก
ไม่รู้ตัว แต่จิตส านึกที่เกิดจากปัจจัยภายในเป็นความจงใจเลือกสรรบุคคล ระลึกรู้ตนเองเป็นอย่างดี 
เป็นส านึกที่สร้างขึ้นเอง ระหว่างปัจจัยภายใน และภายนอก เป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีความต่อเนื่องกัน 
ดังนั้น การพัฒนาจิตส านึกจึงต้องกระท าควบคู่กันไปทั้งปัจจัยภายในและภายนอก 

๓.๓ แนวทางในการพัฒนาศักยภาพจิตอาสา 
มีนักการศึกษาหลายๆ ท่านได้พยายามหาวิธีการที่หลากหลายเพ่ือใช้การพัฒนาจิตอาสา

ให้แก่เด็ก และเยาวชน โดยวิธีการหนึ่งที่ส าคัญ คือ การพัฒนาพฤติกรรม ซึ่งการพัฒนา พฤติกรรมนั้น 
สามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธี ตามความเชื่อพ้ืนฐานของแต่ละแนวคิดการน าหลักการแห่ง
พฤติกรรม (Behavior Principles) มาอธิบายพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
ได้26 หลักการแห่งพฤติกรรมไว้ว่า เป็นหลักการที่ครอบคลุมทั้งแนวคิดของทฤษฎี การเรียนรู้ การวาง
เงื่อนไข และแนวคิดทางจิตวิทยาต่างๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์เข้ามาประยุกต์ใช้ได้ใน
การน าแนวคิดของการใช้หลักการแห่งพฤติกรรม มาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น สามารถพิจาณาได้ 2 
กรณี คือ  

กรณีที่ 1 กรณีที่สามารถควบคุมภาพแวดล้อมได้ ผู้ท าหน้าที่พัฒนาสามารถพัฒนา
พฤติกรรมที่พฤติกรรมของบุคคลนั้นได้โดยตรงโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขจัดการกับ
พฤติกรรมโดยตรง ด้วยการคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้ได้ 

กรณีที่ 2 กรณีที่ไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้จึงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหรือ
พัฒนาที่พฤติกรรมโดยตรงได้ จึงต้องกระท าโดยการเปลี่ยนที่ความรู้สึก (Feeling) ซึ่งส่งผลท าให้
พฤติกรรมเปลี่ยนได้ หรือกระท าโดยการเปลี่ยนความรู้คิด (Cognitive) ซึ่งส่งผลท าให้พฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงเพราะตามหลักการแห่งพฤติกรรมเชื่อว่า การรู้คิด ความรู้สึก และพฤติกรรม จะมีผลซึ่ง
กันและกัน 

ดังนั้น การพัฒนาพฤติกรรม อาจกระท าได้ทั้งที่เป็นพฤติกรรมโดยตรง หรือที่ความรู้คิด 
ความรู้สึก เพ่ือให้พฤติกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ดังแสดงภาพที่ 2 
                                                           

       25ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม: การวิจัยพัฒนาบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2539), หน้า 77. 
        26ประทิป จินง่ี, “การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม”, เอกสารประกอบการสอน . 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์, 2540, (อัดส าเนา). หน้า 9 
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พฤติกรรม (B) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 2.๑: ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม (B) ความรู้สึก (F) และความรู้คิด (C) 
ที่มา: การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม27 

 
การพัฒนาพฤติกรรมมีแนวทางที่หลากหลาย แต่ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิต

อาสาให้แก่แด็กส่วนใหญ่นั้น มักเลือกใช้การพัฒนาที่กระบวนการทางปัญญาเพ่ือให้ส่งผลต่อ
พฤติกรรม การพัฒนาที่กระบวนการทางปัญญานั้น มีความเชื่อพ้ืนฐานที่ว่ากระบวนการปัญญามีผล
ต่อพฤติกรรม ปละการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถกระท าได้โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการทาง
ปัญญา28 หลักการพ้ืนฐานของแนวคิดการปรับปรุงพฤติกรรมทางปัญญาไว้ว่า เป็นกระบวนที่เปลี่ยน
ความคิด การตีความ การตั้งข้อสันนิษฐาน ให้ส่งผลไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก โดยนัก
ปรับพฤติกรรมทางปัญญามีความเชื่อ ดังนี้ 

 
1. กระบวนการทางปัญญานั้นมีผลต่อพฤติกรรม 
2. กระบวนการทางปัญญาสามารถจัดให้มีขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ 
3. พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป อาจจะเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา 
จุดมุ่งหมายของนักปรับพฤติกรรมทางปัญญามุ่งที่มารเปลี่ยนแปลงทางปัญญาเพ่ือส่งผลให้

พฤติกรรมภายนอกเปลี่ยนแปลง29 ทั้งนีเ้พราะ กระบวนการทางปัญญาและพฤติกรรมมีความสัมพันธ์
กับสิ่ งเร้ า กระบวนการทางปัญญา พฤติกรรมและผลกรรมมีลักษณะแบบ ปฏิสัมพันธ์กัน 
                                                           

27อ้างแล้ว “การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม”, หน้า 10. 
28สมโภชน์  เอื่ยมสุภาษิต, ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), หน้า 308. 
29อ้างแล้ว, ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม, หน้า 308. 

2. เปลี่ยนที่ความรู้สึกแล้วส่งผลไป
เปลี่ยนที่พฤติกรรมกรณีท่ีไม่สามารถ
ควบคุมสภาพแวดล้อมได้ 

1. เปลี่ยนที่พฤติกรรมโดยตรงได้โดยใช้
หลักการเรียนรู้วางเงื่อนไขกรณีท่ี
ควบคุมสภาพแวดล้อมได้ 

ความรู้สึก (F) ความรู้คิด (C) 
3. เปลี่ยนที่ความรู้คิด แล้วส่งผลไป
เปลี่ยนที่พฤติกรรมกรณีท่ีไม่สามารถ
ควบคุมสภาพแวดล้อมได้ 
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( Interaction)  กล่าวคือ บุคคลแสดงพฤติกรรมภายนอกด้วยการชี้แนะ ( Prompting)  จาก
กระบวนการทางปัญญา และในขณะเดียวกันพฤติกรรมภายนอกก็มีอิทธิพลต่อกระบวนการทาง
ปัญญา ดังแสดงให้เห็นถึงสภาพสรุปความสัมพันธ์ของสิ่งเร้ากระบวนการทางปัญญา พฤติกรรมและ
ผลกรรม ดังภาพที่ 3 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ ๒.๒: ความสัมพันธ์ในลักษณะปฏิสัมพันธ์ 
ที่มา: การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม30 

 
จากภาพจะเห็นได้ว่าตัวแปรภายในบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกการปรับ

พฤติกรรมดังกล่าว จึงเรียกได้ว่า การปรับพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive Behavior Modification 
หรือ CBM) ซึ่งแนวคิดนี้บูรณาการมาจากแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมปัญญานิยม และ
แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยมซึ่งมีความเชื่อว่า  พฤติกรรมภายนอกของบุคคลที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางปัญญาภายในโดยที่กระบวนการทางปัญญาเป็น
ตัวเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับพฤติกรรมภายนอกของบุคคลถ้าเราสามารถเปลี่ยนกระบวนการทาง
ปัญญาได้ พฤติกรรมภายนอกของบุคคลย่อมเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม จะพัฒนาไปมากน้อย
เพียงใดยังข้ึนกับผลกรรมที่บุคคลนั้นได้รับต่อการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ด้วย 

 
๓.๔ แนวคิดเกี่ยวกับอาสาสมัคร 

งานอาสาสมัครในประเทศไทยมีจุดเริ่มต้นโดยได้รับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนาที่ปลูกฝัง
ให้คนในสังคมมีพ้ืนฐานจิตใจที่มีความเมตตา กรุณา ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ที่ได้รับความตกทุกข์ได้ยาก 
ท าหน้าที่โดยความเสียสละ มุ่งมั่นตั้งใจ เพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยไม่หวังผลตอบแทนใน
รูปของเงินตรา ชื่อเสียงหรือเกียรติยศใดๆ ปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจงานด้าน
อาสาสมัคร เพราะเป็นสิ่งที่มุ่งให้เกิดสวัสดิภาพแก่ประชาชนเพื่อให้คนในสังคมกินดีอยู่ดี 

ประเทศไทยในช่วงสอง-สามศตวรรษที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่าง
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา จาก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท าให้เกิด
ปัญหาของสังคมตามมาอย่างมากมาย เช่นปัญหาเยาวชน ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด 

                                                           
30อ้างแล้ว “การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม”, หน้า 133. 

กระบวนการทาง
ปัญญาเช่น 

ความคิด ความรู ้

พฤติกรรมที่
แสดงออก 

สิ่งเร้าที่เข้ามา
กระทบ 

ผลกรรม 
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ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาโรคเอดส์ เป็นต้น จากปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาที่ทวี
ความรุนแรงมากข้ึนในปัจจุบัน31  

ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธและยึดหลักเรื่องของความเมตตา
ธรรม ซึ่งเป็นการปลูกฝังบทบาทและหลักส าคัญในการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีงามให้แก่จิตใจของคนไทย 
เป็นสิ่งที่สร้างความรู้สึกเมตตา สงสาร เห็นอกเห็นใจ หรือให้ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือ
เพ่ือนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก เช่น เหตุการณ์ภัยพิบัติ สึนามิ ที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
เป็นจ านวนมากแลจากเหตุการณ์ดังกล่าว มีผู้ที่เข้ามาท าหน้าที่บรรเทาทุกข์ให้ความช่วยเหลือ ให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย ปรากฏการณ์ให้ความ
ช่วยเหลือนี้เชื่อว่า มีอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาในสังคมไทย ทั้งนี้ประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ 
ทั่วโลก ต่างก็พยายามหาหนทางและวิธีการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคมหรือช่วยเหลือผู้ที่
ประสบปัญหาความเดือดร้อน เพื่อบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเหล่านั้น ให้
สามารถช่วยตนเองได้และมีคุณภาพที่ดีข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการประชาชนและสอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาล แต่การด าเนินงานของรัฐฝุายเดียวไม่สามารถปูองกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ได้ครอบคลุมทั้งหมด จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนหรือบุคคลในการให้ความร่วมมือ การ
ที่คนไทยได้รับการปลูกฝังให้มีพ้ืนฐานทางด้าน ความเมตตา ความเห็นใจ ความอยากช่วยเหลือ ท าให้
เกิดจิตส านึกร่วมกันกับความเดือดร้อนทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับเพื่อนมนุษย์เสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ยาก
ของคนในครอบครัวของตนเอง และมีความเชื่อว่าหากปล่อยให้ความเดือดร้อนของเพ่ือนมนุษย์เป็น
หน้าที่ของรัฐบาลหรือเป็นภาระของราชการนั้นไม่เพียงพอ จึงท าให้บุคคลหรือกลุ่มที่เรียกว่า 
“อาสาสมัคร” เข้ามาท าหน้าที่บรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อนแก่เพ่ือนมนุษย์ร่วมโลกโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนในรูปของเงินทอง ชื่อเสียง เกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น 

อาสาสมัครในประเทศไทยว่ามีมาตั้งแต่สมัย ดึกด าบรรพ์แล้ว เพราะเป็นวิถีชีวิตของคน
ไทย ประเทศมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ ที่มุ่งสอนให้คนในสังคมมีความสงบสุขมีจิตใจเมตตา
กรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนา ที่มุ่งสอนให้บุคคลจะมี
ชีวิตที่มีคุณค่า จะต้องท าประโยชน์เพื่อผู้อื่นเพ่ือสังคม ด้วยความเอื้ออาทรต่อกัน บนพ้ืนฐานของความ
สุจริต ไม่เห็นแก้ตัวไม่เอารัดเอาเปรียบ และท าประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติด้วยความ
เสียสละ32 

 
๓.๕ ประเภทของอาสาสมัคร 

อาสาสมัครสามารถจ าแนกประเภทของอาสาสมัครไว้ 3 ประเภท33 ได้แก่ 

                                                           
31ศศิพัฒน์  ยอดเพชร , อาสาสมัครกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ , (กรุงเทพมหานคร :

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, 2534), หน้า 1-3. 
32เกศสุดา  ศิระมานะกุล, การติดตามผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ประชาสงเคราะห์ศึกษาเฉพาะ

กรณีส านักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ 7 (ตลิ่งชัน), วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547, หน้า 17. 

33บุญเจือ  ถิ่นนคร, “บทบาทของอาสาสมัครในการสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย”, นิตยสารการ
ประชาสงเคราะห์, ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 23 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2521): หน้า 6. 
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1. อาสาสมัครฝุายบริการ ได้แก่ การที่ผู้สมัครอาสาสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริหาร กรรมาธิการพิจารณาเรื่องราวต่างๆ หรืออาจเป็นผู้น าในการเข้ารับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานใดๆ ก็ได้ ทั้งนี้โดยอาจได้รับการเลือกตั้ง 

2. อาสาสมัครให้บริการโดยตรง ได้แก่ การที่ผู้สมัครอาสาสมัครเข้าปฏิบัติงานภายใต้
โครงการต่างๆ หรืออาจเป็นเจ้าหน้าที่ฝุายประชาสัมพันธ์ เสมียนธุรการประจ าส านักงาน ครูผู้ฝึกสอน
วิชาการต่างๆ ล่ามภาษาต่างประเทศ พนักงานโทรศัพท์ เป็นต้น 

3. อาสาสมัครเข้าเป็นสมาชิก ได้แก่ การที่ผู้สมัครอาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์กร และออกเสียงแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโปรแกรมต่างๆ ซึ่ง
ผู้สมัครอาจได้รับการเลือกตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้แทน หรืออาจมีสิทธิในการที่จะออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ หรือการแต่งตั้งผู้แทนเพ่ือกิจกรรมใดด้วยก็ได้ 

การเป็นอาสาสมัครอาจจ าแนกระดับของงานอาสามสมัครออกเป็น 3 ระดับ คือ 
 1. ระดับกรรมการหรือผู้ก าหนดนโยบาย 
 2. ระดับผู้บริหาร 
 3. ระดับผู้ให้บริการ 

 ประเภทแรก คือ ระดับกรรมการมีฐานะเป็นทั้งผู้แนะน าวางแผนนโยบายขององค์กร 
อาสาสมัครประเภทนี้มีอยู่มากมายในสังคมไทย เพราะโครงสร้างขององค์การสังคมสงเคราะห์เอกชน
บังคับให้ต้องมีกรรมการ นอกจากจะเป็นอาสาสมัครในฐานะกรรมการขององค์การในการวางและ
ก าหนดนโยบายแล้ว อาสาสมัครดังกล่าวมีบทบาทส าคัญ เช่น เป็นกรรมการหาทุน และนิเทศงาน
อาสาสมัครระดับรองๆ ลงไป เป็นต้น 

 ประเภทที่ 2 อาสาสมัครซึ่งด าเนินการในฐานะนักบริหาร เช่น เลขาธิการของสภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นตัวอย่างของอาสาสมัครประเภทนี้ 

 ในประเทศไทย อาสาสมัคร 2 ประเภทแรกเป็นที่ยอมรับของนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ 
เนื่องด้วยความจ าเป็น อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งซึ่งกันและกันอาจมีบ้างแต่ก็ไม่รุนแรง 

 ประเภทที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง ประเทศเรานั้นอาสาสมัครประเภทนี้
ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในปรัชญาของงานสังคมสงเคราะห์ที่แท้จริง อาสาสมัครประเภทนี้มีอิทธิพลในการ
ควบคุมทรัพยากรบางอย่าง จริงอยู่การให้ “วัตถุ” เป็นส่วนหนึ่งของการบ าบัดความต้องการเฉพาะ
หน้าของระบบผู้รับบริการ แต่การ “ให้” บางครั้งจะเกิดโทษมากกว่าประโยชน์ ด้วยเหตุที่การให้หรือ
การสงเคราะห์เช่นนี้ อาจท าให้ผู้รับอ่อนแอ และไม่คิดที่จะช่วยตนเอง และท าให้เกิดความขัดแย้งกับ
ปรัชญาของการสังคมสงเคราะห์ 

 การแบ่งอาสาสมัครตามประเภทของงาน34 ได้ดังนี ้
 1. อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หมายถึง ผู้ที่ออกปฏิบัติงานกับหน่วยบรรเทา

ทุกข์หรือบรรเทาภัย ในขณะเกิดสาธารณภัย เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม พายุท าลาย เป็นต้น ไปแจกเสื้อผ้า 
อาหาร ยารักษาโรค ช่วยดูแลเด็กพลัดพ่อแม่ญาติพ่ีน้อง ปฐมพยาบาล จัดเลี้ยงอาหาร ผู้ช่วยผู้ต้องภัย
พิบัติเฉพาะรายตามความจ าเป็น หรือช่วยงานติดต่อธุรการ สื่อสาร รับส่งขณะฉุกเฉิน 
                                                           

34อ้างแล้ว, “แรงจูงใจของผู้น าเยาวชนที่มีจิตอาสาในการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม กรณีศึกษา สภา
เยาวชนกรุงเทพมหานคร.”, หน้า 58-61 
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 2. อาสาสมัครด้านยานพาหนะ หมายถึง ผู้ที่ยินดีจะให้ยืมยานพาหนะ เพ่ือการรับส่งในงาน
สังคมสงเคราะห์ เช่น รับส่งเด็ก คนพิการ ผู้ปุวยไข้ จะโดยการให้ยืมยานพาหนะหรือจะขับ
ยานพาหนะช่วยรับส่งด้วยตนเอง หรือนั่งก ากับไปกับยานพาหนะในงานบริการสังคมสงเคราะห์ 

 3. อาสาสมัครนาฏศิลป์ หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถสอน แนะน าหรือช่วยจัดบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลได้ฝึกหัดซ้อมหรือแสดงละคร ร้องร า ดนตรี และการเล่นเชิงศิลปะแขนงต่างๆ ซึ่งเหมาะที่จะ
เป็นเครื่องบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจแก่เด็กๆ หรือเยาวชนตามสโมสรเด็ก ศูนย์เยาวชน หรือสถานรับ
เลี้ยงเด็ก อันเป็นบริการสังคมสงเคราะห์ หรือองค์การสมาชิกที่ต้องการคมนาคมช่วยเหลือ 

 4. อาสาสมัครช่วยทางการช่างฝีมือ หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือการช่างด้านต่างๆ ที่ประสงค์จะสละ
เวลาและความรู้ความช านาญไปช่วยฝึกสอนแก่สตรี เด็ก ผู้เยาว์ คนพิการ ที่ก าลังได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ เพ่ือให้ประกอบอาชีพได้ ณ สถาบันที่ให้การสงเคราะห์ หรือช่วยประดิษฐ์สิ่งของเพ่ือส่งไป
ช่วยโรงพยาบาล โรงเรียน สถานเลี้ยงเด็ก หรืองานออกร้านการกุศล 

 5. ผู้น าเด็กในศูนย์เยาวชน หมายถึง ผู้ที่ไปช่วยงานศูนย์เยาวชน เช่น ช่วยจัดรายการบันเทิง 
งานศิลปะ การช่าง การเล่นกีฬา การแข่งขัน การน ากลุ่มให้บ าเพ็ญประโยชน์ การช่วยกลุ่มห้องสมุด
ส าหรับเด็กให้รู้จักการอ่านหนังสือ มีการเล่าเรื่องการแนะน าให้เข้าใจประโยชน์ของหนังสือ การ
แนะน าทางศีลธรรมจรรยา และการแนะแนวให้เข้าใจการอยู่ร่วมกันในหมู่ ดูแลความปลอดภัย 
นอกจากนี้อาจร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาหรือร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมอีกด้วย 

 6. อาสาสมัครต้อนรับชาวต่างประเทศ หมายถึง ผู้ต้องรู้จักและเอ้ือเฟ้ือแก่ชาวต่างประเทศ
ที่มาในธุรกิจไมตรีระหว่างองค์การหรือบริการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาสังคมสงเคราะห์ มี
การช่วยเหลือจัดรับรองให้ได้พบปะกับบุคคลที่เหมาะสม ช่วยให้ที่พักอาศัยหรือช่วยแนะน าให้ได้ที่พัก
อาศัย พาชมกิจกรรม สถานที่ ภูมิประเทศ บ้านเมือง ตามอัธยาศัย 

 7. อาสาสมัครท างานโรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์อ่ืนๆ ในปัจจุบันมีสถานสงเคราะห์
หลายประเภท ในโรงพยาบาล มีทั้งฝุายการทะเบียน ฝุายรับ-ส่ง ฝุายบ ารุงใจคนไข้ ฝุายดูแลเด็กที่ต้อง
ติดตามมารดามาตรวจโรค เด็กเล็กๆ ที่โรงพยาบาลรับเลี้ยงดูไว้ เพราะถูกทอดทิ้ง เป็นต้น จึงมีงานที่
อาสาสมัครจะช่วยได้หลายทาง นอกจากนั้นยังมีสถานสงเคราะห์ เช่น สถานพินิจของศาลเด็ก สถาน
เลี้ยงเด็กอ่อน กรมประชาสงเคราะห์ โรงพยาบาลเด็กปัญญาอ่อน ซึ่งอาสาสมัครเลือกรับท าสิ่งที่ตรง
กับอัธยาศัย และความสันทัดได้ 

 8. อาสาสมัครธุรกิจทั่วไป หมายถึง อาสาสมัครมาช่วยในการด าเนินงานของหน่วยงาน
บริการอาสาสมัครสมาคมสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีงานด้านติดต่อ โต้ตอบ ทะเบียน และการสัมภาษณ์
บุคคล การจัดตารางเวลาและจัดส่งอาสาสมัคร ช่วยบริการแก่สถาบันสงเคราะห์ต่างๆ หรือการจัด
อบรมอาสาสมัครด้วยกัน 

 
คุณสมบัติของอาสาสมัคร 
 คุณสมบัติที่ส าคัญของอาสาสมัครไว้ 2 ประการ35 คือ 
 1. ท างานด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยการถูกบังคับหรือเพราะเป็นหน้าที่ 

                                                           
35อ้างแล้ว, การติดตามผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ประชาสงเคราะห์ศึกษาเฉพาะกรณีส านักงาน

พัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ 7 (ตลิ่งชัน), หน้า 24 
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 2. เป็นงานเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน และสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 
 3. ท าโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน 
 คุณสมบัติของอาสาสมัครที่ดี36 ดังนี้ 

1. มีความรู้พอสมควร 3 ประการ คือ 
ความรู้ในวิชาการสังคมสงเคราะห์โดยทั่วไป รู้เทคนิคในการด าเนินงานตามหลักสังคม

สงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคในงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายหรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า การ
สงเคราะห์ ผู้เดือดร้อนเป็นรายๆ ไป ซึ่งมีขั้นตอนด าเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ สอบข้อเท็จจริง วินิจฉัย
ปัญหา พิจารณาวางแผนการหาทางปูองกันปัญหา และแก้ไขปัญหา ด าเนินการปูองกันแก้ไขหรือ
สงเคราะห์ตามแผน และติดตามการปูองกัน แก้ไขหรือสงเคราะห์ นอกนั้นก็ควรรู้เทคนิค หรือวิธี
ด าเนินงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน อีกนัยหนึ่ง คือ ค าเนินงานกับกลุ่มบุคคล เช่น งานในศูนย์เยาวชน 
งานในโรงเรียน ในสถานสงเคราะห์ หรือในโรงพยาบาล 

ความรู้ในหน้าที่ขององค์การที่ตนอาสาสมัครเข้าไปช่วย คือ รู้ว่าองค์การดังกล่าว มีหน้าที่
การท างานอย่างไรบ้าง มีบริการส าหรับประชาชนอย่างไรบ้าง มีระเบียบและข้อบังคับ รวมทั้ง
แผนงานอย่างไร 

ความรู้รอบตัว เช่น ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องของดินฟูาอากาศ อาชีพ ราคาสินค้าใน
ท้องตลาด การปฐมพยาบาล กฎหมายและข้อบังคับทั่วๆ ไปที่พลเมืองควรรู้ และความรู้เกี่ยวกับ
องค์การสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ที่อยู่รวมในสังคมนั้นๆ  
 2. มีการศรัทธาในการท างานอาสาสมัคร กล่าวคือ รักในงาน เชื่อมั่นในวิธีการท างานและ
ผลงาน มีความสนใจในการฝึกฝนปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมกับงาน 

 3. มีบุคลิกลักษณะเหมาะสม รู้จักวางตนดี เป็นที่รักใคร่ของผู้ร่วมงานเป็นที่นับถือของ
ผู้รับบริการ กระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้อื่น 

 4. มีความอดทนและตั้งใจจริง ต้องอดทนทั้งในการปฏิบัติงานและอดทนต่อระเบียบแบบ
แผนต่าง ๆ ประกอบกับต้องมีความตั้งใจในการท างานจริง ๆ  

 5. ต้องมีสุขภาพทั้งทางกายและสุขภาพจิตดีพอสมควร 
 6. ต้องรู้จักหลักมนุษย์สัมพันธ์ สามารถร่วมมือ ประสานงานกับบรรดาผู้ร่วมงานได้ดี 
 7. ต้องมีความเคารพและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 
 8. ต้องมีความเสียสละเพ่ืองานและประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ 

 
๓.๖ บทบาทของอาสาสมัคร 

บทบาทของอาสาสมัครได้แบ่งบทบาทของอาสาสมัครเป็น 4 ด้าน37 ดังนี้ 
        1. บทบาทของอาสาสมัครในการสังคมสงเคราะห์ 
          อาสาสมัครมีบทบาทที่ส าคัญในการสังคมสงเคราะห์ โดยการช่วยเหลือผู้ประสบ

ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนประเภทต่าง ๆ เช่น ทหาร ต ารวจ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ
                                                           

36อ้างแล้ว, อาสาสมัครกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์, หน้า 19-20. 
37 อ้างแล้ว, การติดตามผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ประชาสงเคราะห์ศึกษาเฉพาะกรณี

ส านักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ 7 (ตลิ่งชัน), หน้า 25-26 
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หน้าที่ และผู้เจ็บปุวยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ผู้ประสบสาธารณภัย คนพิการ เด็กเร่ร่อน คนไร้ที่
พ่ึง ผู้สูงอายุ ผู้ที่ประสบปัญหาชีวิตและปัญหาครอบครัว โดยช่วยให้ค าปรึกษา และก าลังใจช่วยให้มี
ความสุขและความสงบ 

         2. บทบาทของอาสาสมัครในการแก้ไขปัญหาสังคม 
           บทบาทของอาสาสมัครในการแก้ไขปัญหาสังคม เช่น ร่วมในการรณรงค์ และ

โครงการเกี่ยวกับการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ ฯลฯ 
         3. บทบาทของอาสาสมัครในการพัฒนาสังคมและองค์การ 
           การพัฒนาสังคมประกอบด้วย การพัฒนาคน การพัฒนาครอบครัว การพัฒนา

ชุมชนทั้งในเมืองและชนบท และการพัฒนาสังคม อาสาสมัครมีบทบาทในการพัฒนากลุ่มคนต่าง ๆ 
เช่น เด็ก เยาวชน สตรี รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส เช่น การพัฒนาคนพิการให้เป็นคนที่มีคุณภาพและ
คุณธรรม พัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่นมั่งคง พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนาสังคมให้
มีความสงบเรียบร้อย นอกจากนี้อาสาสมัครได้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาองค์การเอกชน (Non-
government Organization หรือ NGO) ได้ร่วมบริหารงานขององค์การเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิ 
ด้วยความรู้ความสามารถ และความเสียสละ ท าให้องค์การเอกชนมีบทบาทที่ส าคัญในการท า
ประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ 

         4. บทบาทของอาสาสมัครในการส่งเสริมความมั่นคงของชาติ 
             อาสาสมัครมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการที่จะรักษา และส่งเสริมความมั่นคงของ 

สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขดัง
จะเห็นได้จากลูกเสือชาวบ้าน อาสาสมัครรักษาดินแดน อาสาสมัครทหารพราน ไทยอาสาปูองกันชาติ 

 
๓.๗ เปูาหมายและทิศทางของงานอาสาสมัคร 

เปูาหมายและทิศทางของงานอาสาสมัคร เรื่อง “แนวคิดและทิศทางใหม่ของการสังคม
สงเคราะห”์ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ 38ดังนี้ 

1. ส่งเสริมงานอาสาสมัครในระดับชาติและขยายงานอาสาสมัครออกไปสู่ระดับหมู่บ้าน
และระดับชุมชนเพ่ือให้งานอาสาสมัครสามารถอ านวยประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ
ในการสังคมสงเคราะห์ผู้มีปัญหา แก้ไขปัญหาสังคม การพัฒนาสังคม การรักษาความมั่นคงของชาติ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครปะเภทต่าง ๆ ให้มีความรู้ความสามารถ มีอุดมคติและ
คุณธรรม ให้ขวัญก าลังใจแก่อาสาสมัคร เพ่ือให้อาสาสมัครสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และได้ประสิทธิผล 

 3. สร้างจิตส านึกของอาสาสมัครในจิตใจของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนเพ่ือให้ประชาชนมี
ความเอ้ืออาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 
 
 

                                                           
38 อ้างแล้ว, การติดตามผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ประชาสงเคราะห์ศึกษาเฉพาะกรณี

ส านักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ 7 (ตลิ่งชัน), หน้า 44 
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๓.๘ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 
ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ที่ส่งเสริม

สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการแก่ผู้ที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์และยังครอบคลุมถึงผู้ที่เป็นอาสาสมัคร 
เพ่ือพัฒนามาตรฐานงานด้านสวัสดิการสังคม งานอาสาสมัครเป็นงานที่มีบทบาทส าคัญอย่างหนึ่งที่
ช่วยให้คนในสังคมมีชีวิตที่ดีข้ึน เพ่ือให้สอดรับกับความจ าเป็นของงานอาสาสมัครจึงเกิดการผลักดันให้
เกิดพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ดังนี้ 

 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2550 

 ข้อก าหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550 

 ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้องค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัครมีความสามารถในการ
จัดบริการทางสังคมให้แก่ผู้รับบริการสวัสดิการสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการพัฒนา
มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสามารถช่วยเหลือ
ผู้รับบริการสวัสดิการสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสมและเป็นธรรม 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 
มีนาคม 2547 ที่ผ่านมา ได้ก าหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคม ตามมาตรา 5 ก าหนดสาขาที่จะ
ด าเนินการ ลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ในการจัดสวัสดิการสังคม เช่น การส่งเสริม การ
พัฒนา การสงเคราะห์ การคุ้มครอง การปูองกันและการบ าบัดฟ้ืนฟู เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และ
องค์กรอื่นได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดสวัสดิการสังคม ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
จัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติก าหนดส าหรับประโยชน์ประโยชน์ที่ได้รับจากพระราชบัญญัติฉบับนี้มีดังนี้ 

 1. มีกฎหมายหลักในการเสริมสร้างสนับสนุน หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรเอกชนและประชาชนในภาพรวม 

 2. เป็นการส่งเสริมบทบาทขององค์การเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและ
อาสาสมัครให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม 

 3. มีการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรที่ด าเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม 
นักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัคร 

 4. มีกองทุนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  
 5. มีองค์กรระดับชาติและระดับจังหวัดจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานรวมถึงการวาง

นโยบาย และยุทธศาสตร์การติดตามประเมินผล 
6. ท าให้กลุ่มเปูาหมายได้รับบริการสวัสดิการสังคมมากขึ้น 
7. ประชาชนได้รับการคุ้มครองมากขึ้น คือ ได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการสังคม ได้รับการ

บริการด้านสวัสดิการสังคมจากองค์กรสวัสดิการสังคมของรัฐ เอกชน นักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร 
ได้รับหลักประกันว่าจะได้รับบริการสวัสดิการสังคมที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ มีโอกาสเข้ามามีส่วน
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ร่วมในคณะกรรมการฯ (ในฐานะผู้แทนองค์กรผู้ทรงคุณวุฒิ) และมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมทางสังคมโดยการจัดตั้งองค์กรเอกชนที่เป็นสาธารณประโยชน์ 

หมวด 4 
มาตรฐานอาสาสมัคร 
 ข้อ 13 ให้อาสาสมัครบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมทั้งในด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบความ

ทุกข์ยากเดือดร้อน การปูองกัน แก้ไขปัญหา การพัฒนาสังคมและส่งเสริมความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 

 ข้อ 14 ให้อาสาสมัครปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจ เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และ
ประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเป็นผู้มีอุดมการณ์โดยถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ท างานด้วยความเสียสละ กระตือรือร้น เอ้ืออาทร บริสุทธิ์ใจ และมีศรัทธาที่จะ
ท างานอาสาสมัคร 

 ข้อ 15 ให้อาสาสมัครมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ อุดมการณ์และคุณธรรม เพ่ือจะได้
เป็นพลังส าคัญในการสงเคราะห์ ผู้มีปัญหา การปูองกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม พัฒนาองค์การ
และการส่งเสริมความม่ันคงของชาติภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนและดูแลโดยองค์การสวัสดิการสังคม 

  
หมวด 6  
 การพัฒนามาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม 
 ข้อ 16 ให้มีคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่

ก าหนดเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมตามข้อก าหนดนี้ในแต่ละเรื่ องให้เหมาะสมกับ
ระดับการพัฒนาขององค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์หรืออาสาสมัครและปรับปรุงเกณฑ์ชี้
วัดให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อไป 

 ข้อ 17 ให้ส านักงาน และหน่วยงานซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานซึ่งได้รับ
มอบหมายจากปลัดกระทรวงด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การสวัสดิการสังคมได้มีการพัฒนา
มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมทั้งในส่วนองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์หรือ
อาสาสมัครอยู่เสมอ 

 จากแนวคิดเรื่องอาสาสมัครและจิตอาสาและการพัฒนามาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ท าให้สังคมมีการสร้างค าศัพท์มารองรับ
แนวคิดหลายค าเช่น จิตอาสา จิตสาธารณะใช้กับอาสาสมัครและคนทั่วไป ซึ่งมีความหมายใกล้หรือ
เหมือนกัน 

 
๔. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พระอธิการไพศาล  กิตฺติภทฺโท39 (2545) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้พุทธปรัชญาในการ
บ ารุง รักษาจิตผู้ปุวย พบว่า การบ าบัดรักษาต้องด าเนินคู่กันไปทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การน า
                                                           

39 พระอธิการไพศาล กิตฺตภิทฺโท, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การประยุกต์ใช้พุทธปรัชญาในการ
บ ารุงรักษาจิตผู้ป่วย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑติวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2545, หน้า 89. 
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หลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ปุวยด้านจิตใจเป็นวิถีทางที่เหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับส่งผล
ให้โรคทางกายหายได้ไวหรือไม่ลุกลาม พุทธศาสนาใช้หลักธรรมสัจธรรม คือ การดูแลรักษาชีวิตตาม
ธรรมชาติ และหลักจริยธรรม คือ การกระท าที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อคนไข้อย่างแท้จริง 
 พระณัฐกิตติ  อนารโท40 (2551) ได้ศึกษาหลักมรณสติในพระไตรปิฎก ได้กล่าวไว้ว่า 
การช่วยแก้ปัญหาในเรื่องความทุกข์จากความตาย ในเบื้องต้นจะต้องท าความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยสติ
และปัญญาตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา จึงจะสามารถท าให้พ้นจากความทุกข์ได้และท า
ความเห็นให้ถูกต้องว่าความตายเป็นเรื่องของทุกชีวิตจะต้องพบและได้รับเหมือนกัน วิธีปฏิบัติให้ไม่
เป็นทุกข์กับเรื่องดังกล่าว โดยให้ยึดหลักปฏิบัติมรณสติ ด้วยสติและปัญญาอย่างถูกต้องคือการมีสติ
ระลึกถึงความตายอันจะต้องมีมาถึงตนเป็นธรรมดา อยู่ทุกลมหายใจเข้าออก และตระหนนักรู้ในหลัก
ความจริงของชีวิต ว่าทุก ๆ ชีวิตล้วนมีความตายเป็นที่สุดจะหนีจากความตายไปไม่ได้ 
 ประเทือง วงศ์แจ้ง41 (2541) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณะสุขใน
การส่งเสริมสุขภาพประชาชนเรื่องความดันโลหิตสูง : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอคลองหลวงจังหวัด
ปทุมธานี พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขท างานกับกลุ่มเปูาหมายมีเวลาไม่ตรงกัน นอกจากนี้
ประสบการณ์ในการเป็นอาสาสมัครน้อย จึงคิดว่าตนเองมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอ งานบางอย่าง
เป็นงานที่เกินความสามารถต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ จึงจะสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

๕. กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ ๒.๓: กรอบแนวความคิด 

                                                           
40 พระณัฐกิตติ  อนารโท, “ศึกษาหลักมรณสติในพระไตรปิฎก”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรบณัฑติ, 

บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551, หน้า 102. 
41 ประเทือง  วงษ์แจ้ง, “การมสี่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณะสขุในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน

เรื่องความดันโลหิตสูง: ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑติ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, 2541, หน้า 112. 

สร้างเครือข่ายความร่วมมมือในการเสริมสร้าง
จิตอาสาคลิานธรรมตามแนววิถีพุทธ 

สร้างจิตอาสาคิลานธรรมโดยมี
พระสงฆ์และบุคลากรทางการแพทย์ 

สร้างฐานข้อมูลเพ่ือให้หน่วยงานท้องถิ่นออก
นโยบายสอดรับกับโครงการผลงาน 

วิชาการรับใช้สังคม 



บทที่ ๓ 
 

วิธีด าเนินการโครงการ 
 

งานบริการรับใช้สังคมเรื่อง จิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
๑. เพ่ือพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ  ๒. เพ่ือสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ ๓. วิเคราะห์ผลลัพธ์ของ
การด าเนินการจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ ซึ่งมีวิธีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ รูปแบบของโครงการ 
๓.๒ พ้ืนที่ในการท าโครงการ 
๓.๓ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
๓.๔ เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๖ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๗ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๓.๑ รูปแบบของโครงการ 

งานบริการสังคมฉบับนี้ เป็นเชิงปฏิบัติการ ที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative method) และข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative method) ร่วมกันเพ่ือให้เกิดความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในบทนี้จะน าเสนอการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก การเลือกพ้ืนที่ ขั้นตอนการด าเนินการ
โครงการ เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
๓.๒ พื้นที่ในการท าโครงการ 

การเลือกพ้ืนที่ในการท าโครงการ ผู้จัท าเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
โดยเลือก ต าบล พิชัย อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง  

 
๓.๓ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

   ๑) พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดล าปาง จ านวน ๕ รูป 
   ๒) นิสิตของวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง จ านวน ๑๐ รูป 
   ๓) แพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล จ านวน ๕ คน 
   ๔) อาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน ๕ คน 
   ๕) ผู้ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย จ านวน ๕ คน 
 

๓.๔ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๑) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ 
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๓) กล้องบันทึกภาพ 
๔) เครื่องบันทึกเสียง 

 
๓.๕ การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ 
๑) ทบทวนแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 
๒) ร่างประเด็นการสัมภาษณ์ตามขอบเขตของเนื้อหา 
๓) น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความ

ถูกต้องของการใช้ส านวนภาษาและครอบคุลมเนื้อหาของงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน า 

๔) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วน าแบบสอบถาม
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านวัดผลประเมินผล พิจารณาหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับนิยามศัพท์เฉพาะว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่  
โดยพิจารณาค่าความสอดคล้องของค่า IOC ที่มีค่าตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และ
ด้านการวัดผลประเมินผล จ านวน 3 ท่าน   

๕) จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างฉบับจริงเพ่ือใช้กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ต่อไป 
  

๓.๖ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น ๒ ประเภท คือ ข้อมูลเชิงคุณภาพและ

ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยสามารถแยกประเภทการเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธี ดังนี้ 

  (๑) การเก็บข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ศึกษา ข้อมูลการเอกสาร
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

(๒) การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยใช้วิธีศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือท าให้
เกิดความเข้าใจในกิจกรรม ผู้วิจัยใช้วิธีการ สนทนากลุ่ม (Focus Group) และใช้การสังเกตการณ์ร่วม
ด้วย 
 

๓.๗ การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาซึ่งได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ แล้วน า

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยการวิเคราห์แบบอุปนัย (Analytic induction) คือ การตีความสร้าง
ข้อสรุปจากรูปธรรมหรือเหตุการณ์ที่มองเห็น เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ พฤติกรรมที่เกิดขึ้น สภาพทั่วไป
ของชุมชน 



บทที่ ๔ 
 

ผลการศึกษา 
 

จากการด าเนินงานบริการรับใช้สังคมเรื่อง จิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ เพ่ือให้ผู้ปุวย
และญาติสามารถปฏิบัติศาสนกิจและพิธีกรรมต่างๆ ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลได้ส าเร็จเหมือนอยู่
บ้าน โดยไม่ขัดต่อแผนการรักษาของแพทย์ มีความผาสุกด้านจิตวิญญาณ คลายความวิตกกังวล มีพลัง
และก าลังใจที่จะต่อสู้กับภาวะคุกคามของโรคต่อไป มีสัมพันธภาพที่ดีต่อ เพ่ือนผู้ปุวยด้วยกันและมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อเจ้าหน้าที่หอผู้ปุวยในและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแผนกอ่ืนๆ มากขึ้น และมีความ
เป็นกันเองมากขึ้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่หอผู้ปุวยในมีความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง และให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม 
มีจิตสาธารณะรับใช้สังคม รวมถึงมีความสนใจที่จะขยายเครือข่ายไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนชุมชนในเขตพ้ืนที่ จึงก่อให้เกิดแนวคิด การสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ คือ ๑. เพ่ือพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตาม
แนววิถีพุทธ ๒. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ 
๓. วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการด าเนินการจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ งานนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action research) ที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative method) และข้อมูล
เชิงปริมาณ (Quantitative method) ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลการ
ด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 
๔.๑ วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรม

ตามแนววิถีพุทธ 
จากสังคมไทยในอดีต พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตชาวพุทธอย่างเหนียวแน่น

ตั้งแต่เกิดจนตาย แม้ในปัจจุบันจะมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่ อง 
ศาสนาก็ไม่ได้ถูกกลืนให้หายไปตามยุคสมัย แต่กลับกลายสามารถอยู่ร่วมกับวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
กลมกลืน นอกจากนี้หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนายังได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ด้านการรักษาเยียวยาบาดแผลทางจิตใจแก่ผู้ที่ประสบปัญหาหรือผู้ปุวยทางจิตในสถานรักษาพยาบาล 
โดยการใช้ประโยชน์จากการเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของผู้ปุวย ด้วยหลักค าสอนการยอมรับและ      
การพิจารณาสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง การปรับเปลี่ยนทัศนคติ รวมถึงการสร้างก าลังใจและมุมมอง
เชิงบวกให้กับผู้ปุวย  จากการที่สังคมไทยมีผู้ปุวยเรื้อรังและระยะสุดท้ายมากขึ้น มาตรการรองรับ
คุณภาพชีวิตขณะเจ็บปุวยมีอยู่อย่างจ ากัด งานดูแลรักษาจึงมีลักษณะแบบประคับประคองซึ่งกันและ
กัน อีกทั้งภาระงานที่มากล้นของบุคลากรในโรงพยาบาลค่อนข้างมาก ท าให้การดูแลผู้ปุวยระยะ
สุดท้ายมีอยู่อย่างจ ากัด โดยเฉพาะการดูแลสภาพจิตใจที่ต้องอาศัยเวลาและกระบวนการท าความ
เข้าใจให้กับผู้ปุวยอย่างมาก การแก้ไขปัญหาดังกล่าวแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อพิจารณาต้นทุนที่
โรงพยาบาลมีอยู่กับภาระงาน จ านวนผู้ปุวยที่เพ่ิมมากข้ึน จึงเกิดแนวคิดที่ว่า เราควรสร้างจิตอาสาเข้า
มาร่วมงานดูแลผู้ปุวย ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นคร
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ล าปางก็ได้ตระหนักเห็นความส าคัญของการบริการรับใช้ทางสังคม ซึ่งเป็นนวลักษณ์ที่พึงประสงค์ที่
นิสิตควรจะมีในการช่วยเหลือสังคม ให้มีสุขภาวะทางจิต มีก าลังใจที่จะต่อสู้กับโรคร้าย แม้บางโรคไม่
สามารถรักษาให้หายขาดได้ ก็จะท าให้ผู้ปุวยมีความสุขใจในบุญกุศลหรือกิจกรรมที่ร่วมท ากับนิสิต 
เป็นการสะสมเสบียงบุญไว้ใช้ในสัมปรายภพตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนา  เนื่องจากกิจกรรมที่
นิสิตกับผู้ปุวยได้ท าร่วมกันล้วนสอดคล้องกับคติความเชื่อและเป็นประเพณีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน 
รวมถึงการสร้างจิตอาสาพระสงฆ์สู่ชุมชน เพราะจิตอาสามีความเข้าใจวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของ
ผู้ปุวยและเข้าไปดูแลได้ถึงในชุมชน ในขณะที่พระสงฆ์มีต้นทุนทางวัฒนธรรม ความเชื่อ การให้
ก าลังใจ การเทศน์ ให้เห็นความเป็นจริงของชีวิต รวมถึงการให้ก าลังใจ การให้ความช่วยเหลือทางด้าน
จิตใจต่อผู้ปุวยที่ก าลังประสบทุกข์ ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น 
โรงพยาบาล พระสงฆ์ และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวยให้ถูกต้องตามหลักวิชาทาง
การแพทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการกล่าวเบื้องต้น สะท้อนให้เห็นว่าพระสงฆ์และชุมชนมีความใกล้ชิดและพ่ึงพาอาศัยกัน

มาโดยตลอด โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ท าหน้าที่ไม่เฉพาะในการเผยแผ่หลักธรรมะเท่านั้น 
หากยังเป็นแหล่งศึกษาศิลปวิทยาการต่างๆ อีกด้วย แต่บทบาทดังกล่าวค่อยๆ ถูกดึงออกไปจากวัด
โดยสถาบันสมัยใหม่เมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา เช่น สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ฯลฯ มีส่วนท าให้
พระสงฆ์กับชุมชนเหินห่างกันออกไปจนส่วนใหญ่ วัดและพระสงฆ์มีบทบาทเพียงเป็นผู้ท าพิธีกรรม
เพียงเท่านั้น ท าให้เกิดแนวคิดการด าเนินโครงการ "จิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ" ซึ่งเป็นการ

ภาพประกอบที่ ๔.๑: หัวหน้าโครงการลงพ้ืนที่เบื้องต้นเพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการ 
ประชุมกลุ่มย่อย 
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น าพาพระสงฆ์ออกมานอกวัด ไปสัมผัสและท างานร่วมกับชุมชน น าศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ให้เป็ น
ประโยชน์แก่ชาวบ้านอย่างเหมาะสม สร้างความร่วมมือจากการท างานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล 
พระสงฆ์ และจิตอาสาอย่างมากมาย จากการที่สังคมไทยมีผู้ปุวยเรื้อรังและระยะสุดท้ายมากขึ้น และ
มาตรการรองรับคุณภาพชีวิตขณะเจ็บปุวยระยะสุดท้ายมีอยู่อย่างจ ากัด กล่าวคือ งานดูแลผู้ปุวยแบบ
ประคับประคองระยะสุดท้าย ยังเป็นที่รู้จักน้อยในวงการสาธารณสุข แม้ในโรงพยาบาลหลายแห่งจะมี
นโยบายให้การดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย แต่ก็ยังมีคนที่เข้าใจแนวคิดในวงแคบ อีกทั้งภาระงานที่มากล้น
ของบุคลากรโรงพยาบาลยังท าให้การดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายที่มีอยู่ท าได้อย่างจ ากัด  

การสร้างความร่วมมือให้ทั้งฝุายโรงพยาบาล พระสงฆ์ และจิตอาสา ได้ท างานดูแลจิตใจ
ผู้ปุวยร่วมกัน จึงเป็นโจทย์ส าคัญ ว่า ท าอย่างไรให้โรงพยาบาล พระสงฆ์ และชุมชน ซึ่งเป็นคนละ
หน่วยงาน ได้ร่วมมือกันเป็นชุมชนที่มีความพร้อมจะดูแลจิตใจผู้ปุวย กลายเป็น สังฆะแห่งการดูแล
ผู้ปุวย การเยียวยาจิตใจผู้ปุวยเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
เป็นส าคัญ เช่น ติดต่อให้ผู้ปุวยที่ต้องการพระสงฆ์ได้เจอพระที่มีทักษะการดูแลจิตใจ ประสานให้
พระสงฆ์ที่สนใจงานดูแลผู้ปุวยได้เข้าร่วมทีม ประสานให้จิตอาสาที่มีทักษะการนวดได้เจอผู้ปุวยที่
ต้องการการบีบนวด เป็นต้น พยาบาลมักอยู่ต าแหน่งที่เหมาะเจาะกับบทบาทดังกล่าว แต่จะต้องปรับ
บทบาทจากผู้ให้การรักษาเป็นผู้ประสานทีมงานให้เกิดการดูแล โดยผู้ที่ท าหน้าที่ประสานงานในทีม
ดูแล อาจเป็นพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่วิชาการ หรือธุรการก็ได้ แต่ควรมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบ
การดูแลจิตใจผู้ปุวยเรื้อรังและระยะสุดท้าย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบช่วยเหลือหรือบริการ หากผู้
ประสานงานของทีมดูแลผู้ปุวยอยู่ในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการประสานส่งต่อ ส่งกลับ หรืองานเยี่ยม
บ้าน ก็จะยิ่งเกิดผลดีในการประสานกับหน่วยงานภายนอก ท าให้การดูแลจิตใจผู้ปุวยได้กว้างขวาง
ครอบคลุมมากขึ้น  

ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสา เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ความเป็นผู้มีจิตอาสาหรือความเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ไม่ใช่ภาวะ
ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองแบบฉับพลันโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการในการเรียนรู้ การฝึกฝน การอบรม หรือ
การตระหนักอย่างลุ่มลึก แต่ความเป็นผู้มีจิตอาสาหรือความเป็นผู้มีจิตสาธารณะล้วนเป็นภาวะที่มีอยู่
ในตัวบุคคลที่อย่างน้อยต้องผ่านการเรียนรู้ การฝึกฝน(ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ) รวมถึงการตระหนักรู้
ด้วยตนเองอย่างลุ่มลึก เมื่อผ่านสถานการณ์อย่างใด อย่างหนึ่ง ที่ท าให้ผู้ประสบนั้นมีภาวะของความ
เป็นผู้มีความเห็นใจ อยากช่วยเหลือ อยากอนุเคราะห์โดยไม่หวังผลตอบแทนจากการกระท าของตน
นั้น ดังนั้นความเป็นผู้มีจิตอาสาหรือมีจิตสาธารณะจึงเป็นภาวะอย่างหนึ่งที่ต้องมีการพัฒนา การ
เรียนรู้ การฝึกฝนด้วยหลักการ กระบวนการ อย่างใดอย่างหนึ่ง จากแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนา
ตนเอง ให้ความส าคัญกับการที่บุคคลจะพัฒนาตนเองได้ จะต้องเป็นผู้มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงตัวเอง โดยมีความเชื่อหรือแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาตนที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ ช่วย
ส่งเสริมให้การพัฒนาตนเองประสบความส าเร็จ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวให้ความส าคัญกับมุมมองที่ว่า  

1) มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเอง ท าให้สามารถฝึกหัดและพัฒนาตนได้ใน
เกือบทุกเรื่อง  

2) ไม่มีบุคคลใดที่มีความสมบูรณ์พร้อมทุกด้าน จนไม่จ าเป็นต้องพัฒนาในเรื่องใดๆ อีก  
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3) แม้บุคคลจะเป็นผู้ที่รู้จักตนเองได้ดีที่สุด แต่ก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้ในบางเรื่อง 
ยังต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการพัฒนาตน การควบคุมความคิด ความรู้สึก และการกระท า 
ของตนเอง มีความส าคัญเท่ากับการควบคุมสิ่งแวดล้อมภายนอก  

4) อุปสรรคส าคัญของการปรับปรุงและพัฒนาตนเองคือการที่บุคคลไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
และการกระท า จึงไม่ยอมสร้างนิสัยใหม่ๆ หรือฝึกทักษะใหม่ๆ ที่จ าเป็นต่อตนเอง และที่ส าคัญบุคคล
ต่างๆ มักไม่ตระหนักว่าการปรับปรุงและพัฒนาตนเองสามารถด าเนินการได้ทุกเวลาและอย่างต่อเนื่อง 
มีความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้ทุกด้านไม่เว้นแต่การพัฒนาตนเองเพ่ือความเป็นผู้
มีจิตอาสา ในมุมมองของการพัฒนาตนเองดังกล่าวจะเห็นได้ว่า “ความเป็นผู้มีจิตอาสาสามารถสร้าง
ได้” หากเรามีหลักคิด และกระบวนการในการพัฒนาตนเองอย่างถูกต้อง 

จากการศึกษา พบว่า กระบวนการพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลาน
ธรรมตามแนววิถีพุทธนั้น สิ่งแรกต้องพัฒนาในเรื่องของการศึกษา/เรียนรู้ เกี่ยวกับการปลูกฝังค่านิยม
และทัศนคติ การเข้าใจและการใช้ปัญญา สิ่งเหล่านี้ต้องเตรียมการส าหรับจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการ 
และต้องฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยการอบรมเรื่อง หลักธรรมที่จะเตรียมพร้อมไปเยี่ยม
ผู้ปุวย อบรมเรื่อง มารยาทในการพบปะผู้ปุวยในระยะต่างๆ ฯลฯ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
นโยบาย แผนงาน วัตถุประสงค์ เปูาหมายของโครงการตลอดจน การให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ดีที่สุดเพ่ือแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และฝึกฝนพระนิสิตให้
คุ้นเคยกับเทคโนโลยี/เทคนิค/วิทยาการสมัยใหม่ที่จะประยุกต์ใช้ให้เกิดความก้าวหน้าของโครงการ 
ปฏิบัติตนทั้งในงานและในสังคมส่วนรวมให้แก่พระนิสิต ซึ่งรวมถึงการมอบหมายงานพิเศษ การสอน
งาน การให้ค าปรึกษา แนะน า การเป็นพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การงาน การจัดทัศน
ศึกษาดูงาน ตลอดจน ต้องมีส่วนร่วมการค้นหาปัญหาการวางแผน การน าโครงการไปฏิบัติ และการ
ประเมินผล ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ของโครงการร่วมกับทางโรงพยาบาล และหน่วยงานอิสระหรือ
องค์กรการกุศล เพ่ือช่วยเหลือให้โครงการเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  ตามรูปแบบการสร้างจิต
อาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธดังต่อไปนี้ 
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การให้การศึกษา/เรียนรู ้

(Education/Learning) 

การฝึกอบรม 
(Training) 

การพัฒนาบุคลากร 
(Employee Development) 

ปลูกฝั งคุณค่าและทัศนคติการเติม
ความรู้ การใช้วิจารณญาณ ความเข้าใจ
และปัญญา ให้แก่พระนิสิตในโครงการ
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้เรียนรู้ในเรื่อง
ของหลักธรรมในการพบปะผู้ปุวยในแต่
ละโรค 

 

1. จั ด กิ จ ก ร รม ขึ้ น เ พื่ อ เ พิ่ ม ผ ล กา ร
ปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น อบรมเรื่อง
หลักธรรมที่จะเตรียมพร้อมไปเยี่ยมผู้ปุวย 
อบรมเรื่องมารยาทในการพบปะผู้ปุวยใน
ระยะต่างๆ ฯลฯ 

2. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
นโยบาย แผนงาน วัตถุประสงค์ เปูาหมาย
ของโครงการตลอดจนการให้ข่าวสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด
เพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีผ่านมา 

3. การฝึกฝนบุคลากรให้คุ้ น เคยกับ
เทคโนโลยี/เทคนิค/วิทยาการสมัยใหม่ที่จะ
ประยุกต์ ใ ช้ให้ เกิดความก้าวหน้าของ
โครงการ 

ปฏิบัติตนทั้งในงานและในสังคมส่วนรวม
ให้แก่พระนิสิต ซึ่งรวมถึงการมอบหมาย
งานพิเศษ การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 

แนะน า การเป็นพี่เลี้ยงการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนหน้าที่การงาน การจัดทัศน
ศึกษาดูงาน 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ ๔.๒ : รูปแบบการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ 

  
 จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตอาสาสามารถท าได้ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัยเด็กท่ีเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ปลูกฟังให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ มีเมตตาคอยช่วยเหลือผู้อ่ืนมากกว่า
ตนเอง เป็นหัวใจส าคัญในการปลูกฝังคุณลักษณะจิตอาสาที่สามารถพัฒนาพร้อมกัน ส าหรับแนวทาง
การจัดการเรียนรู้จ าเป็นต้องนาองค์ความรู้เชิงทฤษฎีมาปรับประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน เริ่มจากตัวผู้สอนเองที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและค่อยๆ ขยายไปสู่การพัฒนา และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพัฒนาไปให้ถึงระบบคิดมากกว่าการให้ท ากิจกรรมโดยปราศจากความคิด 

การมสี่วนร่วม 
 
 
 
 

จิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ 

โครงการเป็น

ตวัเช่ือมระหว่าง

องคก์รต่างๆ  

ต้นน ้า 

 

กลางน ้า 

 

ปลายน ้า 

 

วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง โรงพยาบาลในจังหวัดล าปาง 

องค์กรการกุศล อาสาสมัครสาธารณสุข 
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อย่างไรก็ตามต้องถือเป็นหลักการว่า  การพัฒนาจิตอาสาสามารถสอดแทรกได้ในทุกกิจกรรม        
การเรียนรู้  เช่น การช่วยเหลือในการท างาน แบ่งปันสิ่งของแก่กัน หรือแม้แต่เป็นผู้ให้ บริจาคสิ่งของ 
เยี่ยมเยือนผู้ปุวยที่ยากไร้ ไม่มีญาติ เพ่ือสร้างก าลังใจให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
พัฒนา แต่การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องเชื่อมโยงเข้ากับวิถีชีวิตของแต่ละคนด้วย โดยแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตอาสาได้สรุปออกมา ดังนี้ 
 1. การเป็นตัวแบบที่ทางด้านจิตอาสา ผ่านการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาอย่างสม่ าเสมอ 
แม้ไม่ต้องบอกโดยวาจา แต่เป็นการแสดงออกให้เห็นเป็นรูปธรรม ท าให้เกิดแนวโน้มแสดงพฤติกรรม
นั้นตาม การพัฒนาลักษณะนี้ เป็นการให้เกิดการเรียนรู้โดยกระบวนการซึมซับ การสังเกต การ
เลียนแบบพฤติกรรม  
 2. การจัดการเรียนรู้ต้องผ่านกระบวนการการปฏิบัติ (action learning) โดยการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาตามความเหมาะสมด้วยตนเอง และสิ่งส าคัญจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการปฏิบัติ 
 3. การสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นการเรียนรู้จิตอาสา ท าให้เกิดความรู้สึกร่วม (Empathy) 
ความเห็นอกเห็นใจ เอาใจผู้อ่ืนมาใส่ใจตนเอง เพ่ือรับรู้ความรู้สึก และตอบสนองโดยการแสดง
พฤติกรรมจิตอาสาอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งภาษาพูดและภาษากาย 
 4. มุ่งเน้นการการเรียนรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนความคิดและมุมมอง (Transformation of 
learning) อย่างต่อเนื่อง ท าให้อาสาที่ได้รับการอบรมและบุคลากรแต่ละคนมีศักยภาพที่จะช่วยเหลือ
ผู้อื่นและสังคมส่วนรวมได้ เกิดการพัฒนาจิตอาสาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง 
 5. การจัดการเรียนรู้ต้องเปิดโอกาสให้อาสาสะท้อนตนเอง (self - reflection) มุ่งให้เห็น
ความคิดและความรู้สึกของตนเองเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน หรือท าประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งการ
ก าหนดแนวทางส าหรับพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีจิตอาสาต่อไป 
 6. สร้างความเข้าใจให้ชัดเจนว่าการมีจิตอาสานั้นจะต้องไม่เป็นการเบียดเบียนตนเองหรือ
บุคคลรอบข้าง มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา สิ่งใดท่ีเกินก าลังที่เราจะทาได้คนเดียวต้องรู้จักสร้าง
แนวร่วมหรือเครือข่ายมาช่วยให้ส าเร็จ 
 
 4.1.1  แนวทางการสร้างจิตอาสา 
 จากการศึกษา พบว่า แนวทางการสร้างจิตอาสา เป็นความรับผิดชอบในตนเอง แม้ว่าจะ
ได้รับการอบรมสั่งสอนถ้าใจตนเองไม่ยอมรับ จิตอาสาก็ไม่เกิด ฉะนั้นค าว่า "ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน" จึงมี
ความส าคัญส่วนหนึ่งในการสร้างจิตอาสา  ถ้าตนเองไม่เห็นความส าคัญแล้วคงไม่มีใครบังคับได้  
นอกจากใจของตนเองแล้ว แนวทางท่ีส าคัญในการจิตอาสายังมีอีกหลายประการ ถ้าปฏิบัติได้ก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ดังนี้ 
        1. สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของ
สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
        2. ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเอง คือ ส่วนหนึ่งของสังคมต้องมีความ
รับผิดชอบ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวม ทั้งต่อประเทศชาติและสังคม 
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        3. ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหาของตนเอง เช่นกัน
อย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องช่วยกันแก้ไข 
        4. ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับถือ สอน
ให้คนท า ความดีทั้งสิ้น ถ้าปฏิบัติได้จะท าให้ตนเองมีความสุข นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมด้วย ท าให้เราสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

การท างานจิตอาสานั้น ต้องตระหนักถึงความส าคัญของจิตอาสา จิตแห่งการให้ความดีงามทั้ง
ปวงแก่เพ่ือนมนุษย์ โดยเต็มใจ สมัครใจ อ่ิมใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข พร้อมจะเสียสละ เวลา แรงกาย 
สติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความเชื่อมั่น ในตนเอง 
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหา หรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คน 
เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย "บุญ" คือ ความสงบเย็น และพลังแห่งความดี ช่วยลด "อัตตา" หรือความเป็น
ตัวตนของตนเองพระจริยาวัตรของพระพุทธองค์ในการบ าเพ็ญประโยชน์คือ พระพุทธจริยา ๓  เป็น
การเน้นย้ าว่าทรงให้ความส าคัญแก่การท างานจิตอาสา มีดังนี้๕๕ 

(๑) โลกัตถจริยา หมายถึง การบ าเพ็ญประโยชน์แก่โลก ซึ่งประกอบด้วยพุทธกิจประจ าวัน ๕ 
ประการคือ ช่วงที่หนึ่งคือช่วงเช้าพระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตเพ่ือโปรดสัตว์โลก ช่วงที่สองคือเวลาเย็น
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่คนทั่วไป ช่วงที่สามคือเวลาค่ าทรงให้โอวาทแก่พระภิกษุ ช่วงที่สี่คือ
เวลาเที่ยงคืนทรงแสดงธรรมและตอบปัญหาแก่เทวดา และช่วงที่ห้าคือเวลาใกล้รุ่งทรงตรวจดูสัตว์โลก
และแสดงธรรมตามบารมีของบุคคลนั้น จะเห็นได้ว่าตลอดทั้งวัน พระพุทธเจ้าทรงท างานเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้อื่นอยู่ตลอด  

(๒) ญาตัตถจริยา หมายถึง การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ญาติ โดยการทรงแสดงธรรมโปรดบิดา 
มารดา ตลอดจนญาติให้ได้รับรสพระสัทธรรมของพระองค์ท่าน ก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใส และ
ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่ญาติพ่ีน้อง 

(๓) พุทธัตถจริยา หมายถึง การบ าเพ็ญประโยชน์โดยฐานเป็นพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรง
สนับสนุนให้ท าประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืนและเพ่ือส่วนรวม “ชนเหล่าใด ปลูกสวน ปลูกปุา สร้างสะพาน 
จัดบริการน้ าดื่ม และบึงบ่อสระน้ า ให้ที่พักอาศัย บุญของชนเหล่านั้น ย่อมเจริญงอกงาม ทั้งคืนทั้งวัน 
ตลอดทุกเวลา ชนเหล่านั้น ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นผู้เดินทางพระพุทธองค์ไม่สนับสนุน
ให้พุทธศาสนิกชนท าประโยชน์แก่ตนเองเพียงอย่างเดียว เพ่ือการบรรลุถึงนิพพาน แต่ทรงเน้นย้ าให้
ทุกคนท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เพราะการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เสมือนเป็นการสร้างความดี 
สร้างธรรมะแก่บุคคลนั้น ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญอย่างหนึ่ง  

จะเห็นได้ว่า การเป็นอาสาสมัคร เป็นการพาตนมาเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการพัฒนาตนควบคู่
ไปกับการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน การเป็นอาสาสมัครจึงไม่ควรจ ากัดอยู่ที่ช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต แต่
เป็นงานที่ทุกคนควรท าจนกว่าจะหมดลมหายใจ เนื้อแท้ของการเป็นอาสาสมัครนั้นอยู่ที่ จิตใจ คือมี 
“จิตอาสา” ที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน หรือนึกถึงส่วนรวม เราจาต้องตระหนักอยู่ เสมอว่า “อาสาสมัคร” 
นั้นไม่ใช่เป็นอาชีพ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า หลักของการเป็นจิตอาสา ปรากฏอยู่ในหลักธรรมที่เราสามารถ

                                           
๕๕ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร: 

ธนธัชการพิมพ,์ ๒๕๕๓), หน้า ๒๗๐ 
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ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง นั่นก็คือ การยึดหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการท า งานของจิตอาสา คือ 
พรหมวิหาร ๔ เป็นหลักประพฤติในการด าเนินชีวิต พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่าน
ผู้เป็นใหญ่ เป็นหลักธรรมประจ าใจที่จะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์๕๖ พรหม
วิหารจึงเป็นหลักธรรมส าหรับทุกคน ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานจิตอาสา และการ
พัฒนาจิตอาสาได้  ดั่งพระพุทธเจ้าและพระสาวก เป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตเพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน น าธรรมะมาพัฒนาจิตใจ ให้มีคุณธรรม สงบสุข แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดย
การบูรณาการ กับ แนวคิดจิตอาสาในบริบทของสังคมในปัจจุบัน ดังนี้ 

๑) เมตตา ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับสุข มีจิตอันแผ่ไม่ตรีและคิดท าประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์
ทั่วหน้า ให้ความรักและความปรารถนาดีต่อผู้ปุวยและญาติผู้ปุวย ในการสร้างก าลังใจ  โดยเป็นเรื่อง
ของจิตใจ ต้องการปราถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข 

๒) กรุณา ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ พระพุทธองค์ทรงสรุปไว้ว่าความทุกข์มี ๒ กลุ่ม
ดังนี้ 

๒.๑) ทุกข์โดยสภาวะ หรือเกิดจากเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกาย เช่น การ 
เกิด การเจ็บไข้ ความแก่และความตาย ซึ่งรวมเรียกว่า กายิกทุกข์ 

๒.๒) ทุกข์จรหรือทุกข์ทางใจ อันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากสาเหตุที่อยู่นอกตัวเรา เช่น 
เมื่อปรารถนาแล้วไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจาก
สิ่งอันเป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ รวมเรียกว่า เจตสิกทุกข์ 

กรุณาเป็นเรื่องทางกาย เพราะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือ มีทั้งทุกข์กาย ทุกข์ใจ ช่วยให้พ้น 
ทุกข์ทางใจ เห็นใครทุกข์ อย่านิ่งดูดาย ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพ่ือช่วยเหลือ เช่น การให้ธรรม เป็นทาน เป็น
การช่วยที่เหนือการช่วยทั้งปวง เป็นการช่วยให้พ้นทุกข์ทางใจ  

๓) มุทิตา ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ค าว่า "ดี" ในที่นี้ หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนมี 
ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เราต้องหมั่นฝึกหัดตนให้เป็นคนที่มีมุทิตา เพราะจะสร้างไมตรี
และผูกมิตรกับผู้อื่นได้ง่ายและลึกซึ้ง 

๔) อุเบกขา การรู้จักวางเฉย หมายถึง การวางใจเป็นกลาง เราควรมีความปรารถนาดีคือ
พยายามช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ในลักษณะที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

กล่าวโดยสรุป พรหมวิหาร ๔ ซึ่งเป็นหลักพุทธธรรมที่จิตอาสาพึงมีคือ การช่วยเหลือเพ่ือน
มนุษย์ในยามที่พวกเขาล าบากด้วยความเมตตาและกรุณา ยินดีเมื่อเขามีสุข ไม่ทุกข์ รวมถึงการรักษา
อุเบกขาเพ่ือความสุขของตนเองด้วย หลักพรหมวิหาร ๔ ช่วยให้การท างานร่วมกับผู้อ่ืนบรรลุผลส าเร็จ
ก่อให้เกิดอานิสงค์ ด้วยการพัฒนาตนอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งสอดคล้องกับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทรงกล่าวถึง พรหมวิหาร ๔ ว่า เป็นหลักธรรมส าหรับเป็นที่อยู่ของ
จิตใจแห่งพรหม เป็นธรรมที่เป็นที่อยู่แห่งความดีและความสุข ในการน าไปปฏิบัตินั้น ขั้นแรกให้ปฏิบัติ
ด้วยจิตคิดเกื้อกูลแผ่ไปในสัตว์และบุคคลทั้งหลายคือ “เมตตา” จากนั้นเมื่อทราบว่าเขามีความทุกข์
ความเดือดร้อนก็ช่วยบรรเทาทุกข์คือ “กรุณา” จากนั้นเมื่อเห็นว่าเขาไม่สุขไม่ทุกข์ก็ยินดีคือ “มุทิตา” 

                                           
๕๖ อ้างอิงแล้ว, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท,์ (กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ,์ ๒๕๕๓), 

หน้า ๑๒๔. 
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สุดท้ายเมื่อไม่มีกิจที่ควรท าก็วางเฉยคือ “อุเบกขา” ดังนั้น การมีจิตอาสาเป็นจิตที่พร้อมจะสละเวลา 
แรงกาย แรงใจ และสติปัญญา เพ่ือสาธารณประโยชน์ในการท ากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้อ่ืน มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน สร้างให้จิตเป็นจิตอาสานั้นต้องเตรียมความพร้อมทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ ความรู้ คุณธรรม และการติดต่อสื่อสาร การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และการเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ในการศึกษาหลักพุทธธรรม จึงเป็นสิ่งที่เกื้อกูลการท างานจิตอาสา ตลอดจนกระบวนการ
ท างานและบทบาทของจิตอาสา รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังจิตอาสา ที่เข้ามาบ่มเพาะ
ต้นกล้าคุณธรรมอันดีงามในจิตใจ ฝึกการเยียวยาและรับใช้สังคมอย่างแท้จริง ย่อมเกิดประโยชน์ต่อ
การเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองและสังคม กระตุ้นให้ผู้สนใจเข้ามาพัฒนากระบวนการท างานและบทบาท
จิตอาสา ที่เปิดโอกาสอย่างกว้างขวาง ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีงบประมาณ ส่งเสริม สร้างพลังที่เกื้อกูลต่อ
การท างานจิตอาสาอย่างแท้จริง ประกอบกับได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนตามศักยภาพของตนอย่างไร้ขีดจ ากัด  

จากการที่เราได้น าพระนิสิตลงพ้ืนที่เป็นจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ปุวย โดยการน าสิ่งของไปเยี่ยม
เยือนผู้ปุวย ไปให้พร ไปเทศน์ธรรมะให้ญาติผู้ปุวยฟัง พูดคุยกัน ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ให้ค าปรึกษา
การบริหารกาย จิต สมาธิบ าบัด ท าให้ผู้ปุวยและญาติลดอาการเครียดลงไปได้ ซึ่งแสดงออกด้วยการ
ยิ้ม หัวเราะ และต้องการให้พระนิสิตมาอีกเพ่ือเป็นก าลังใจแก่ผู้ปุวย ยกตัวอย่าง  

 

 
 
 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๓: หัวหน้าโครงการและนิสิต มจร. ล าปาง ลงพื้นที่เบื้องต้น 
เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการประชุมกลุ่มย่อย 
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จากการไปเยี่ยมผู้ปุวยพบว่า คณยายปั๋น๕๗ มีก าลังใจในการด ารงชีวิต ถึงแม้ทางสภาพ
ร่างกายจะมีความอ่อนแอ และคิดอยู่ตลอดเวลาว่าตนคงจะอยู่ได้อีกไม่นาน แต่ก็ดีใจที่ได้พูดคุยธรรมะ 
ฟังธรรมจากพระสงฆ์ ท าให้เกิดความปลื้มปิติ น้ าตาไหล การกระท าเพียงเล็กน้อยในการให้ก าลังใจ ไป
เยื่อมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ปุวยติดเตียง เพียงเท่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นก าลังใจอย่างดีให้แก่พวกเขาแล้ว เพราะ 
การเยียวยานั้นมุ่งหวังให้ก้าวพ้นจากความทุกข์ การฝึกให้ท าสมาธิภาวนา ก็จะพ้นทุกข์ อยู่อย่างมี
ความสุข จนกระทั่งลมหายใจสุดท้าย เห็นได้ว่า เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ความเมตตา อยากให้เขา
เป็นสุข กรุณา ลงมือช่วยอย่างจริงจัง แต่วางอุเบกขา เมื่อท ากิจเสร็จดีแล้ว หากเขาตาย หรือ กลับมา
ทุกข์ ก็ถือว่า เราได้กระท าช่วยให้ก าลังใจแก่เขาแล้ว 

 

 
 
 
 
 

 รวมถึงความรู้สึกของพระนิสิต ในการลงพ้ืนที่ไปเป็นอาสาแก่ผู้ปุวยภายใต้ “โครงการนิสิตจิต
อาสาน าพาธรรมะสู่ผู้ปุวย” ความรู้สึกที่ได้รับของพระนิสิต ที่ได้ท ากิจกรรมจิตอาสา เป็นการบอกเล่า
ถึงความรู้สึกที่ได้รับจากการท ากิจกรรมจิตอาสาที่ก่อให้เกิดเป็นความผูกพัน ประกอบด้วย ความรู้สึก
ที่ได้รับกลับจากการสร้างประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ล้วนแล้วเป็นการบอกเล่าถึงความรู้สึกที่ดีที่ได้รับกลับมา 
เห็นคุณค่าในตนเอง สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม จากการลงพ้ืนที่ท ากิจกรรมจิตอาสาน าพาธรรมะสู่
ผู้ปุวยและจากคนรอบข้างญาติ พ่ีน้อง ผู้ปุวยที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในฐานะของผู้รับในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งความรู้สึกนี้ส่งผลให้เกิดก าลังใจและท ากิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง และมิตรภาพที่

                                           
๕๗ สัมภาษณ์ ยายปั๋น (นามสมมุติ), อายุ 85 ปี 

ภาพประกอบที่ ๔.๔: หัวหน้าโครงการและนิสิต มจร. ล าปาง ลงพื้นที่เบื้องต้น 
เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการประชุมกลุ่มย่อย 
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เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมจิตอาสา เป็นการบอกเล่าถึงมิตรภาพระหว่าเพ่ือน คณาจารย์ ชาวบ้าน
ร่วมกันที่ผูกพันดั่งคนในครอบครัว แต่มีบางบ้านที่เราจะต้องเจรจาระหว่างเครือญาติที่บางท่าน อาจ
ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ท าอยู่๕๘ จะเห็นได้ว่า การที่เราเป็นจิตอาสา โดยมีความตั้งใจที่จะกระท าแต่ไม่สนใจ
สิ่งรอบข้าง ก็อาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี ดังนั้น การปฏิบัติตนในการเป็นจิตอาสาที่ดีควรที่จะยึด
หลัก ในการปฏิบัติตนในขณะที่ลงพ้ืนที่ คือ 
 1. การหลีกเลี่ยงการใช้หรือกระท าที่จะท าให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง สภาพจิตใจ หรือ
แม้กระท าต่อความรู้สึก  
 2. การเคารพสิทธิของผู้ปุวยและญาติของผู้ปุวย 
 เพราะ สิทธิ นั้นเป็นสิ่งส าคัญ รวมถึงสิทธิของผู้ปุวยและญาติผู้ปุวย ที่เป็นอ านาจและ
ความชอบธรรมตามธรรมชาติจากความต้องการของมนุษย์ และได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกันใน
การไม่ล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน ตลอดจนมีกฎหมายและรัฐบาลคุ้มครอง เช่น สิทธิการได้รับ
บริการทางการแพทย์ อันเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ให้ผู้ปุวยทราบ เช่น 
ชื่อโรค อาการของโรค วิธีการรักษา และผลที่เกิดขึ้นหลังรับการรักษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเลือกรับบริการจากสถานพยาบาลต่างๆ รวมถึงการได้รับสิทธิที่ประชาชนทุกคนจะได้รับ
บริการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกันเหมาะสมกับรูปแบบการบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ หรือแม้แต่
การได้สิทธิจะไม่ยอมรับการดูแลรักษา ซักถามประวัติส่วนตัว โดยที่สิทธิของผู้ปุวยนั้นควบคู่กับระบบ
ทางการแพทย์อย่างยาวนาน แต่ถึงอย่างไรทุกคนต้องเคารพการตัดสินใจของผู้ปุวยรวมถึงญาติผู้ปุวย
ด้วย ไม่ให้กระทบต่อสภาพจิตใจ และเสื่อมเสียชื่อเสียงตามมา  
 
การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
 การท ากิจกรรมจิตอาสา นอกจากเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การท างานแล้ว ยังท า
ให้สามารถสร้างความเข้าใจในความหมายของการอยู่ร่วมกันในสังคม พร้อมที่จะเปิดใจและเรียนรู้ด้วย
ใจที่เปิดกว้าง พร้อมยอมรับและเข้าใจผู้อ่ืน ช่วยให้ข้าใจชีวิต เข้าใจโลกและเกิดเป็นการเรียนรู้ที่จะ
ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ตามที่ พระณัฐพล๕๙กล่าวว่า ในสังคมปัจจุบันนั้น เงิน วัตถุ สิ่งของ และ
อ านาจ ท าให้คนลุ่มหลงมองเห็นแต่ตัวเอง เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ท าให้ขาดการช่วยเหลือเกื้อกูลขาดการ
ปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน การเริ่มต้นของการเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน หรือเห็นคุณค่าของผู้อ่ืน ถือว่าเป็นจุด
เริ่มของการมีจิตอาสาท าเพ่ือคนอ่ืน มองเห็นคุณค่าของกันและกัน มองเห็นคุณค่าจากสิ่งที่กระท า 
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งในลักษณะนี้ขึ้นกับจิตใต้ส านึกของแต่ละบุคคล เพราะ จิต เป็นตัวบง
การทุกอย่างให้เกิดการกระท าผ่านทางสมองการท ากรรมดี กรรมชั่ว ล้วนมาจาก กาย วาจา ใจ แต่ใจ
ส าคัญสุดด้วยจิตส านึกในการท าดี นั่นเอง การแบ่งรูปแบบของจิตอาสาหรือจิตส านึกสาธารณะจะ
แตกต่างกันไป ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบของจิตส านึกไว้ 
 1. จิตส านึกเกี่ยวกับตนเอง (Self-Consciousness) เป็นจิตส านึกเพ่ือพัฒนาตนเอง ท าให้
ตนเองเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จิตส านึกด้านนี้การศึกษาไทยมุ่งมั่นปลูกฝังมานาน เกิดบ้างไม่เกิด

                                           
๕๘ สัมภาษณ์พระปญัแก้ว อินทปญโญ, นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครล าปางทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
๕๙ สัมภาษณ์สามเณรไกรวิน ก๋องแก้ว, นิสิตวิทยาลยัสงฆ์นครล าปางที่เข้าร่วมโครงการ 
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บ้างไปตามสภาพการณ์ เป็นจิตส านึกแบบคลาสสิกที่ทุกสังคมพยายามเหมือนกันที่จะสร้างให้เกิดขึ้น
ให้ได้ เช่น ความขยัน ความรับผิดชอบ ความมานะอดทน เป็นต้น เป็นจิตส านึกที่ถูกปลูกฝังและมีมา
นานตามสภาพสังคมไทย 
 2. จิตส านึกเกี่ยวกับผู้อ่ืน (Others Oriented Consciousness) เป็นจิตส า นึกของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของคนในกลุ่มชนหนึ่ง สังคมหนึ่ง เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความสามัคคี เป็นต้น เป็นจิตส านึกที่คนไทยส่วนใหญ่ถูกหล่อหลอมมาจากพ้ืนฐาน
ดั้งเดิมของวัฒนธรรมไทยอยู่แล้ว ซึ่งสร้างกันได้ไม่ยากนัก 
 3. จิตส านึกเก่ียวกับสังคม หรือจิตส านึกสาธารณะ (Social or Public Consciousness)เป็น
จิตส านึกที่ตระหนักถึงความส าคัญในการอยู่ร่วมกัน หรือค านึงถึงผู้อ่ืนที่ร่วมความสัมพันธ์เป็นกลุ่ม
เดียวกัน เป็นจิตส านึกที่คนไทยยังไม่ค่อยมีและขาดกันอยู่มาก เพราะพ้ืนฐานความเป็นมาของ
สังคมไทยสมควรที่จะรีบพัฒนาขึ้นโดยเร็ว เช่น จิตส านึกด้านเศรษฐกิจ จิตส านึกด้านการเมือง
จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม จิตส านึกด้านสุขภาพ เป็นต้น 
 การมีจิตที่ต้องการให้ผู้อ่ืน ตั้งแต่การให้เงิน ให้สิ่งของ จนกระทั่งด้านแรงงานรวมถึงแรงสมอง 
ซึ่งเป็นจิตใจที่ยกระดับปัญญาภายในที่น าไปสู่การมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างสังคมที่เป็นธรรมและสันติ ซึ่ง
การให้หรือเสียสละนี้สามารถท าไปได้จนถึงการเสียสละความเป็นตัวตนหรืออัตตาของตนเอง 
 โดยผู้ที่มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมต้องเกิดจากการรับรู้ถึงคุณค่าในตัวเองและ
เล็งเห็นว่าตนเองสามารถท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านสังคม เช่น 
ผู้คน สัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ฯลฯ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่นิ่งดูดาย ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดเชิงบวก
หรือสร้างสรรค์ (Positive thinking) ยิ่งกว่านั้นต้องเกิดความรู้สึกที่อยากเข้าไปมีส่วนร่วม
(Participation) อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดียิ่งขึ้นด้วย หรืออีกนัย ผู้ที่มีลักษณะ
พฤติกรรมของจิตอาสา จิตสาธารณะจะมีพฤติกรรมช่วยเหลือผู้อ่ืน สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน มี
คุณธรรมน าความรู้ เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณธรรม 
เสถียรภาพ และเป็นธรรม จิตอาสาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในส่วนตัวของบุคคลที่จะท าให้มีจิต
สาธารณะ ทุกคนค านึงถึงสาธารณะซึ่งอยู่เหนือความเป็นส่วนตัว มากกว่าการคิดถึงความเป็นธุรกิจ 
การท าถูกท าชอบ ได้ชื่อว่าท าความดีเพราะ เห็นคุณค่าของความดีจิตอาสาท าให้ทุกคนในสังคม
สามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นสังคมที่มีการให้และแบ่งปันซึ่งกันและกัน ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง ซึ่งต้องขับเคลื่อนทั้งระบบคือ 

1. ช่วยยกระดับจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา เพราะจิตอาสามุ่งเน้นการให้มากกว่าการรับ ท า 
ให้ได้พบความสุขที่เกิดจากการให้ ซึ่งเป็นความสุขที่มีคุณค่ากว่าความสุขที่เกิดจากการได้รับ 

2. บุคคลที่มีจิตอาสาย่อมเป็นที่รักใคร่ของบุคคลรอบข้าง เพราะมองเห็นคุณค่าในความดี 
ที่มีอยู่ในบุคคลนั้น  

3. ท าให้สังคมมีการแบ่งปัน การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งของ 
สาธารณะเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันทางสังคม 

4. ท าให้สังคมน่าอยู่และเป็นสังคมคุณภาพที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ พ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน 
และกัน 
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 รวมถึงตามทัศนะความคิดของแม่ก าไร๖๐ก็เช่นเดียวกัน เกี่ยวกับการให้ความส าคัญกับ
ลักษณะของผู้มีจิตอาสานั้นคือ เป็นผู้ที่มีลักษณะทางจิตใจที่ประกอบด้วย การมีความเมตตา กรุณา 
สามารถด ารงตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีได้ โดยไม่ได้มุ่งผลประโยชน์อันใดของส่วนรวม มุ่งที่จะเป็นผู้
ที่ให้มากกว่า มีลักษณะเป็นจิตบริการ เพ่ือให้ชุมชนได้มีการพัฒนาขึ้น โดยไม่หวังผลตอบแทนใด 
 

  
 
 

 
 
ผลที่ได้รับจากการกระท า ตนในลักษณะของการมีจิตอาสา พ่ีพัชรี๖๑ กล่าวว่า การที่จะ

ช่วยเหลือผู้อ่ืนได้นั้น ต้องเริ่มมาจากการมีจิตใจที่ดี พร้อมจะเสียสละอยู่เสมอ และสิ่งที่ได้กลับมา คือ
ความภาคภูมิใจ และการได้รับความมีน้า ใจที่ดีจากคนรอบข้าง ได้การยอมรับ นับถือและมีสิ่งที่ดี เข้า
มาในชีวิต แต่ไม่ได้ตั้งเปูาหรือมุ่งหวังว่าจะได้สิ่งที่ตนท าไปและจะได้กลับมา โดยที่ไม่ได้มีการคาดหวัง
ผลตอบแทน 

 

                                           
๖๐ สัมภาษณ์นางสาวยุพา ฟูช่ืน, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต้นมื่น 
๖๑ สัมภาษณ์นางนิตยา วรรณโสภา, พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ภาพประกอบที่ ๔.๕: ทีมงานลงพื้นที่เบื้องต้นเพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการ
ประชุมกลุ่มย่อย 
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แต่ถึงอย่างไรนั้น พระเอกพล๖๒ เชื่อว่าหน้าที่การรักษาคนปุวยนั่นในอดีต เมื่อชาวบ้านล้ม

ปุวยก็มักมาหาพระสงฆ์หรือ หมอผี ที่จะช่วยรักษาอาการเจ็บปุวยได้ ด้วยการใช้สมุนไพร ใช้หลักการ
ในทางพระพุทธศาสนา โดยใช้สมาธิบ าบัด สวดมนต์ นั่งสมาธิ และเดินจงกรม ควบคู่กับการใช้ดนตรี
บ าบัด และธรรมชาติบ าบัด จนมาถึงปัจจุบัน ก็ยังมีความเชื่อในลักษณะนี้อยู่ โดยเฉพาะสังคมใน
ชนบท เช่น การเป็นไข้ หรือ การเป็นงูสวัด ทางการแพทย์เชื่อว่าเกิดจากไวรัส ร่างกายเราไม่แข็งแรง 
ก็ให้เกิดเป็นตุ้มขึ้นมา ใช้ยารักษาก็จะหาย แต่อีกกลุ่มหนึ่งกลับมองว่าการที่เราเป็นงูสวัดจะท าการ
รักษา ต้องให้กินน้ ามนต์ และเปุาแผล ความเชื่อที่แตกต่างกันก็น ามาสู่การรักษาหลากหลายรูปแบบ 
ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล  

 ดังนั้น บทบาทพระสงฆ์จึงมิได้จ ากัดอยู่เฉพาะในเรื่องการสั่งสอนธรรม และการปฏิบัติ
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านวัตถุและการแก้ปัญหาชีวิตอีกด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบัน พระสงฆ์เพ่ิมภาระหน้าที่เพิ่มอีกคือ 

1. ด้านพัฒนาศีลธรรม คือ การอบรมสั่งสอนประชาชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมให้พอใจในการ
ท าบุญสร้างกุศล และรู้จักปฏิบัติธรรมเพ่ือความพ้นทุกข์ ซึ่งถือว่าเป็นงานหลักที่ส าคัญของพระสงฆ์ 
และจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต พระสงฆ์เป็นผู้เผยแพร่พระพุทธศาสนาและเป็น
แบบอย่างของผู้ประพฤติดีประพฤติชอบพระสงฆ์จึงสามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ในพระพุทธศาสนา
แก่ประชาชนท าให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน าหลักธรรมมาเป็น

                                           
๖๒ สัมภาษณ์พระบญุชู ฐิตวิริโย, นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครล าปางที่เข้าร่วมโครงการ 

ภาพประกอบที่ ๔.๖: ผู้ร่วมโครงการลงพ้ืนที่ 
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แนวทางการด าเนินชีวิตให้ประสบความสุขความเจริญและเลือกประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน 

3. ด้านสังคมสงเคราะห์ ได้แก่การสงเคราะห์ด้านจิตใจ เช่น การแสดงพระธรรม 
เทศนาให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ของชีวิต และไม่เดือดร้อนใจมากนัก 
เมื่อเผชิญกับอุปสรรคของชีวิต นอกจากนี้พระสงฆ์อาจให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิตโดยใช้พุทธ
ธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติ 

 

 
 
 

 
    ดังนั้น การที่จะอุทิศตนเป็นอาสาสมัครอาจจะก่อก าเนิดมาจากค่านิยมบางประการที่มีอยู่

ภายในความรู้สึกนึกคิดของคนๆ นั้น เป็นค่านิยมที่ได้รับการพัฒนามาจากการหล่อหลอมของ
ครอบครัว จากสถาบันการศึกษา จากหลักธรรมค าสอนในศาสนา จากการเฝูาสังเกตและตั้งค าถามกับ
ความเป็นไปในสังคม หรือบุคคลที่เป็นแบบอย่าง คือ 

1. มีจิตใจเมตตาและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน เข้าช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกเท่าที่
ตนเองสามารถท าได้ ทั้งก าลังกาย ก าลังทรัพย์ ก าลังใจโดยไม่หวังผลตอบแทน หรือกระทั่งการให้
ความรู้ค าแนะน า  

2. มีจิตใจเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เสียสละเวลาเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

3. มีจิตใจมุ่งมั่นเพ่ือพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น มีพฤติกรรมที่ใฝุหาความรู้และเพียรพยายามที่จะ
แก้ไขปัญหาของส่วนรวม โดยไม่ขัดกับระเบียบวินัย กฎหมาย และศีลธรรมอันดีงาม 

ภาพประกอบที่ ๔.๗: ผู้ร่วมโครงการลงพ้ืนที่ 
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4. มีจิตสาธารณะ มีการประพฤติปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอ รวมถึงการ
เข้าร่วมหรือให้ความร่วมมือกับชุมชนหรือสังคม ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาสมบัติที่เป็นของส่วนรวม
เท่าท่ีตนท าได้ เคารพสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 

โดยลักษณะของกิจกรรมในโครงการเป็นการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และ
สาธารณสุข ได้ร่วมกันเพ่ือรักษาผู้ปุวย แต่บทบาทของพระสงฆ์และจิตอาสา คือ มุ่งเน้นให้ผู้ปุวยมีสุข
ภาวะทางจิต มีก าลังใจที่จะต่อสู้กับโรคร้าย แม้บางโรคไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ก็จะท าให้ผู้ปุวย
มีความสุขใจในบุญกุศลหรือกิจกรรมที่ร่วมท ากับนิสิต เป็นการสะสมเสบียงบุญไว้ใช้ในสัมปรายภพ
ตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนา  หลังจากนิมนต์พระอาสาเข้าไปให้ก าลังใจผ่านธรรมะข้างเตียงแก่
ผู้ปุวย ด้วยวิธีการสนทนาให้ก าลังใจเชิงลึกอิงหลักธรรมตามหลักการให้ค าปรึกษาเชิงพุทธ ผสมผสาน
กับหลักจิตวิทยาตะวันตก ท าให้ผู้ปุวยและญาติเข้าใจความจริงแห่งชีวิต และกล้าเผชิญกับความทุกข์ที่
ก าลังเกิดขึ้น คิลานธรรมค่อยๆ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ปุวยและบุคลากรทางการแพทย์ 

 

 
 
 
ดังนั้น การขับเคลื่อนงานจิตอาสาจึงจ าต้องด าเนินการในสองส่วน คือ การพัฒนาอาสาสมัคร 

และการพัฒนากลไกท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นขยายกลุ่มอาสาสมัครในวัยหนุ่มสาวให้มากขึ้น เนื่องจาก
กลุ่มคนเกษียณอายุมีข้อจ ากัดในการท างานบางด้าน สนับสนุนในด้านความรู้ ทักษะการท างานที่
จ าเป็นในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนามิติการเรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณ ซึ่งจะท าให้การ
ท างานจิตอาสามีความยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนากลไกการท างานในระบบจิตอาสา ไม่ว่าจะเป็นการ
สื่อสารระหว่างอาสาสมัครกันเอง และกับบุคลากรในระบบ ตลอดจนผู้บริหารของหน่วยงานที่เข้าไป
ท างาน ให้เกิดความเข้าใจกันและกัน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจิตอาสา เพ่ือให้ความต้องการ

ภาพประกอบที่ ๔.๘: ผู้ร่วมโครงการลงพ้ืนที่ 
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อาสาสมัครและเงื่อนไขของอาสาสมัครมีความสอดคล้องกัน รวมถึงการพัฒนาแผนงานและกองทุน
เพ่ือสนับสนุนการท างานจิตอาสาในระยะยาว  ซึ่งท้ายสุดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวมีพลังมาก
พอที่จะผลักดันให้เราก้าวสู่ความเป็นผู้มีจิตอาสา และความเป็นผู้มีจิตอาสาฝึกลึกในตัวเราอย่าง
แท้จริง 
 

๔.๒ วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างจิตอาสาคิลาน
ธรรมตามแนววิถีพุทธ 

เครือข่ายการท างานพัฒนา ถือเป็นความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างจิตอาสาคิ
ลานธรรมตามแนววิถีพุทธ ด้วยการสร้างเครือข่ายพระสงฆ์จิตอาสาที่ท างานด้านการเยียวยาความ
สูญเสีย และดูแลจิตใจผู้ปุวยและญาติทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ทางด้านจิตใจ สร้างก าลังใจในการใช้ชีวิต โดยการสร้างเครือข่าย ระหว่าง พระสงฆ์ นิสิต/นักศึกษา 
ล าปาง แพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล สาธารณสุข ล้วนแต่มีบทบาทเพ่ือขับเคลื่อนงานจิตอาสา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนามิติการเรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณ ซึ่งจะท าให้การท างานจิตอาสามีความ
ยั่งยืน เพราะช่วยท าให้เกิดแรงบันดาลใจที่มาจากภายในมากกว่าปัจจัยภายนอกต่างๆ 
   จิตอาสาคือ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งมีจิตสาธารณะเป็นจิตใจที่พร้อมจะ
สละเวลา แรงกายและสติปัญญาเพื่อสาธารณะประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหาหรือ
ความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับผู้อ่ืน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ท าความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในการ
ท างานเป็นการอุทิศเพ่ือส่วนรวม  จากหลากหลายสาขาอาชีพ ที่เสียสละ และมีความตั้งใจมาเป็นจิต
อาสา ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยและญาติให้สามารถเยียวยาผู้ปุวย ตลอดจนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับบุคคลากรจากสถาบันการศึกษา ระบบสาธารณสุข และบุคคลที่สนใจทั่วไป ในสภาวะ
สังคมที่เอารัดเอาเปรียบ น้อยคนนักจะมาสนใจคนรอบข้าง คนในเมือง บ้านติดกันยังไม่รู้จัก ต่างคน
ต่างอยู่ ไม่ผูกมิตรกัน ขณะที่ผู้ได้รับอุบัติเหตุหรือเคราะห์ร้ายมักเจอไทยมุงมากกว่าจะไปช่วยเหลือ
เยียวยาให้เขาผ่านพ้นภยันตราย แต่ถ้าหากเราพิจารณาหน่วยงานที่มีศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ปุวย
มากที่สุด นั่นก็คือ โรงพยาบาล โรงพยาบาลถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะรักษาผู้ปุวย เนื่องจาก 
ความรู้ ทักษะ อุปกรณ์ต่างๆ มีความพร้อมมากกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ แต่ในส่วนของการรักษาสภาพ
จิตใจ เยียวยาผู้ปุวย ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถน าพระสงฆ์ เข้ามาช่วยเหลือได้ แต่ต้องได้รับการ
ประสานงานจากหน่วยงานหลักนั่นเอง เช่น การติดต่อของผู้ปุวยที่ต้องการพระสงฆ์ได้ฟังธรรมะ เพ่ือ
ดูแลสภาพจิตใจ วินิจฉัยจากหมอ แล้วควรให้พระสงฆ์เข้ามาให้ก าลังใจ เห็นคุณค่าของการท างาน
เยียวยาจิตใจผู้ปุวย ท าให้รู้สึกอบอุ่น มีความกระตือรือร้น เกิดความผ่อนคลายในอาการเจ็บปุวย เป็น
ต้น 
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 ซึ่งสอดคล้องจากการลงพ้ืนที่พบว่า การเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ปุวยเป็นกิจกรรมที่ต้อง
อาศัยการประสานงานร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน
สถาบันการศึกษา และวัด เพ่ือประสานงานและสร้างจิตอาสาในการท างานเพ่ือช่วยเหลือสังคม สร้าง
เครือข่ายในการท างานร่วมกัน  หากมนุษย์มีมุ่งมั่นและมีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองแล้วย่อมมี
ความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้ทุกด้านไม่เว้นแต่การพัฒนาตนเองเพ่ือความเป็นผู้มี
จิตอาสา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ จึง
ประกอบด้วย 
   ๑) ขั้นตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย  
   ๒) ขั้นประสานหน่วยงาน/ องค์กรเครือข่าย 
   ๓) ขั้นสร้างพันธสัญญาร่วมกัน 
   ๔) ขั้นบริหารจัดการเครือข่าย 
   ๕) ขั้นพัฒนาความสัมพันธ์ 
   ๖) ขั้นรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
 
4.2.1  องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ 
ประกอบด้วย 
   ๑) ลักษณะหรือกิจกรรมส าคัญที่เสริมประสิทธิภาพการด าเนินภารกิจของเครือข่าย 
   ๒) ขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการของกลุ่มจิตอาสาคิลานธรรม 
   ๓) เทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย 

ภาพประกอบที่ ๔.๙: ผู้ร่วมโครงการลงพ้ืนที่ 
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   ๔) กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) ของเครือข่ายจิตอาสาคิ
ลานธรรม 
   ๕) คุณลักษณะที่ดีของเครือข่ายจิตอาสาคิลานธรรม 
   ๖) การปฏิบัติงานของเครือข่ายและการสะท้อนผล 
 

 
 
 

 
 โดยการสร้างเครือข่ายการท างานในรูปแบบของพหุภาคี ในลักษณะการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการจิตอาสา เป็นจิตใจที่พร้อมจะสละเวลา แรงกายและสติปัญญาเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับผู้อ่ืน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ท า
ความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในการท างานเป็นการอุทิศเพ่ือส่วนรวม ในแต่ละพ้ืนที่ของทุกภาคส่วน 
เริ่มตั้งแต่การระดมความคิดเห็นในการจัดการเพ่ือก าหนดเป็นแผนงาน และมาตรการในการส่งเสริม
สุขภาพ การจัดประเพณีในวันส าคัญทางพุทธศาสนา ตามความถนัดของแต่ละบุคคล เพ่ือให้มี
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทุกภาคส่วน ซึ่งจะท าให้คณะสงฆ์สามารถพัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพแก่ประชาชนเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก โดยการเยี่ยมเยือนชาวบ้าน พบปะ พูดคุย เทศนาธรรม 
รวมถึงการเยี่ยมผู้ปุวย ผู้สูงอายุ สร้างก าลังใจให้แก่พวกเขา การด าเนินงานของเครือข่ายจะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่มากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 1) ความเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งจิตใจและความสามัคคีของสมาชิกเครือข่าย 
 2) สมาชิกมีขวัญและก าลังใจและเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะปฏิบัติเพ่ือส่วนรวม 
 3) ความเสียสละของสมาชิก ทั้งแรงกาย สติปัญญาและทุนทรัพย์หรือทรัพยากร 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๐: ผู้ร่วมโครงการลงพื้นที่ 
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 4) มีระบบการจัดการและการวางแผนที่ดีเหมาะสมกับสถานการณ์สมาชิกรวมกลุ่มการอย่าง
เหนียวแน่นและมีการต่อยอด 
  5) มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายเป็นระยะๆ  
 6) สมาชิกเครือข่ายมีคุณภาพ ทุกคนมองเห็นประโยชน์ร่วมกัน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
 7) สมาชิกมีความจริงใจ จริงจัง มีความศรัทธาต่อกันและกันและต่อเครือข่ายด าเนินการด้าน
จิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 8) มีระเบียบกฎเกณฑ์ของเครือข่าย ร่วมกันเพื่อด าเนินไปทิศทางเดียวกัน 
         9) มีทรัพยากรเพียงพอต่อการด าเนินงานของเครือข่าย มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
 

 
 
 
 

  เช่นเดียวกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์๖๓ กล่าวว่า การมองถึง
ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งของชาติ ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาให้มีความก้าวหน้า
และมั่นคงได้ต่อเมื่อเริ่มที่เด็ก และเยาวชน ที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีศีลธรรม มีน้ าใจ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ได้มีความสนใจในเรื่อง การท าโครงการจิตอาสาให้บริการทั้งงานกายภาพอุปกรณ์ งาน
กายภาพบ าบัด งานกิจกรรมบ าบัดและคลินิกแก้ไขการพูด การสื่อสาร การท าขาเทียม หรืออุปกรณ์
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับร่างกาย โดยต้องอาศัยทักษะฝีมือและความเชี่ยวชาญช านาญเฉพาะบุคคลค่อนข้างสูง 
ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้บุคลากรเป็นจ านวนมาก ไม่รวมกับผู้ปุวยที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ จึงต้องการบุ
คลกรหรือทีมอาสาเข้ามาช่วยเหลืองานกายภาพบ าบัดร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ หรือแนวทาง

                                           
๖๓ สัมภาษณ์นางสาวจุฬารัตน์ ริยาพนัธุ,์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๑: ผู้ร่วมโครงการลงพื้นที่ 
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การประเมินรักษาภาวะระบบผิดปกติ หรือการบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยใช้เครื่องมือทาง
กายภาพบ าบัด เทคนิคในการรักษา การออกก าลังกาย ที่ผ่านมาโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพทีม น าหมอจากโรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งประกอบไปด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบ าบัด และนักกิจกรรมบ าบัด
ในการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ พิการ ติดบ้าน ติดเตียง เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้ไป
เผยแพร่หรือลงไปปฏิบัติในพ้ืนที่  
 การจัดโครงการสร้างจิตอาสา เพ่ือให้โครงการเกิดการพัฒนาขยายงาน ขยายเครือข่าย ให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมมากขึ้น เปลี่ยนแปลงสังคมให้รู้จักการให้การเสียสละ รู้จักการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ซึ่งยังประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อ่ืนสร้างสังคมไทยให้แข็งแรง โดยมุ่งให้
โรงพยาบาลจะเป็นศูนย์รวม เยาวชน นิสิต นักศึกษาและบุคลากรทุกอาชีพเข้าร่วมสมัคร ท าความดี มี
เมตตาธรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ให้กับผู้ปุวย ชุมชน สังคม ขยายเครือข่ายเป็นแบบอย่างที่ดี 
  

 
 
 

 
 โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ต่อการเสริมสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ จึง
ควรเป็นผู้ที่ท างานด้วยใจรัก เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ท าเพ่ือส่วนรวม ให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืน 
ตามที่ผู้ใหญ่บ้านบูญมี กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อยาก ถ้าทุกคนมีจิตสาธารณะ 
ร่วมมือร่วมใจกัน 3 ร่วม คือ 
 1. ร่วมกันตัดสินใจ การมีส่วนร่วมร่วมกันประชุม เพ่ือค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน หา
สาเหตุ และร่วมกันเสนอความคิดเห็น แนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน วางแผน ก าหนดความต้องการ 
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การจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินงานและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ไม่ว่า จะการเยียวยาความสูญเสีย และดูแลจิตใจผู้ปุวยและญาติท้ังในโรงพยาบาลและชุมชน 
 2. ร่วมกันส่งเสริมสุขลักษณะอานามัยแก่ชุมชน การเสียสละก าลังแรง ก าลังใจ รวมทุนทุน
ทรัพย์หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 3. ร่วมกันติดตาม การเยี่ยมผู้ปุวย หรือการให้ก าลังแก่ผู้สูงอายุ การเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้าน
ในชุมชน เพ่ือจะท าให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการ เพ่ือน ามาเสนอความความเห็นในที่ประชุม
เพ่ือปรับปรุงแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
 

 
 
 
 ส าหรับเครือข่ายระดับชุมชน เป็นการรวมกลุ่มกันของสมาชิกที่มีความเต็มใจมารวมกลุ่มและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรม โดยไม่มีการบังคบมาด้วยความสมัครใจ แต่อาจจะได้รับการเชิญ
ชวนจากเพ่ือนบ้านหรือสมาชิกด้วยกันเอง มาร่วมกันท ากิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ มีเปูาหมายในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา โดยด าเนินการตามหลักพระธรรมวินัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับสถานการณ์และ
พ้ืนที่ของสังคมหรือชุมชน มีแนวทางในการเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา โดยอาศัยพ้ืนที่เป็นหลัก คือ 
พ้ืนที่ของศูนย์การเรียนรู้คู่คุณธรรม ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมน าชีวิต เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งด้านความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้เกิดความรัก ความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน โดยอาศัยหลักความเป็น บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีวัดเป็นแกนกลางในการ
ด าเนินการเชื่อมโยงบุคคล กลุ่มบุคคลเข้าหากัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ให้สอดคล้องกับความเชื่อ 
ความศรัทธาของผู้ปุวย ตามแนวพระพุทธศาสนา ได้แก่ การกล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอๆ 
การยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัย การท าบุญตักบาตร การรักษาศีล การสวดมนต์และการฟังธรรม การ
ภาวนา การท าบุญกุศลอ่ืนๆ เพ่ือบ าบัดความทุกข์ทรมานจากโรคทางกายและโรคทางใจ ที่มีพระสงฆ์ 
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สามเณร เป็นแกนหลักในการบ าบัดความทุกข์ นอกเหนือจากหมอ และพยาบาล ในด้านสภาพจิตใจ 
รวมถึงโครงการอ่ืนๆ ที่มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอ่ืน ทั้งที่เป็นบุคคลและองค์การ เพ่ือพัฒนาบุคคล
และสังคมให้มีความสงบสุขบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยสอดแทรกหลักธรรม 
เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และการจัดการบนพ้ืนฐานของความเชื่อและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
 จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ พบว่า การจัดการเครือข่ายการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ ยังไม่มีโครงสร้างการ
ท างานที่ชัดเจน เป็นเพียงแค่การมารวมตัวเป็นกลุ่มท างาน แบ่งงานการท าตามความถนัดแต่ละสายชี
วิชาชี เช่น พระสงฆ์มุ่งเน้นในเรื่อง ของการให้ก าลังใจ เผยแผ่ธรรมะ เพ่ือเยียวยาความสูญเสีย และ
ดูแลจิตใจผู้ปุวยและญาติท้ังในโรงพยาบาลและชุมชน โดยไม่มีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงาน
เป็นเพียงสัญญาทางใจที่รับรู้ในการท างานร่วมกัน มีส านึกในความเป็นพวกพ้องเดียวกันเป็นคนใน
ชุมชนเดียวกัน สร้างแรงจูงใจในการท างานร่วมกันระหว่างการท างานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน ก่อนท างานหรือท ากิจกรรมร่วมกันต้องประชุมปรึกษาหารือก่อนทุกครั้งเพ่ือวาง
แผนการท างานร่วมกัน ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
 แต่ว่าก็ยังมหีน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและการจัดการเครือข่ายของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนต่อไป เช่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีพันธะ
สัญญาระหว่างกันและบรรจุโครงการสร้างศาสนทายาทหรือโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ไว้ใน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ถนน ไฟฟูา เป็นต้น โดยชาวบ้านและประชาชนทั่วไป เป็นกลุ่มที่ถือว่าเป็นก าลังหลักในการให้
การสนับสนุนการท างานมาตลอด โดยเฉพาะการให้การสนับสนุนในเรื่องของก าลังแรงงานจะอาศัย
ก าลังแรงงานของชาวบ้านเป็นหลักทุกครั้งที่มีกิจกรรมโครงการ ชาวบ้านที่มีส่วนร่วมทุกโครงการ ท า
ให้คนในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความสามัคคี รักใคร่ปรองดองกัน พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มี
จิตที่เป็นสาธารณะรู้จักค าว่า เสียสละ หรือ การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างคนในชุมชน เป็น
ชุมชนที่มีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ลดปัญหาสังคมต่างๆ ภายในชุมชน และเป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่สนใจเข้าวัด ฟังธรรม หรือแม้แต่การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนมากขึ้น ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงการมีจิตอาสาในการท าเพ่ือส่วนรวม ซึ่งเราสามารถน ามาเป็นอาสาน าพาธรรมะสู่
ผู้ปุวย เพื่อให้ผู้ปุวยและญาติสามารถปฏิบัติศาสนกิจและพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อของแต่ละบุคคล
ได้ส าเร็จเหมือนอยู่ที่บ้าน โดยไม่ขัดต่อแผนการรักษาของแพทย์ มีความผาสุกด้านจิตวิญญาณ คลาย
ความวิตกกังวล มีพลังและก าลังใจที่จะต่อสู้กับภาวะคุกคามของโรคต่อไป 
 
 รวมถึงเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุข๖๔ ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันสังคมไทยก าลังเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งส าคัญ คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนจ านวน
ประชากรในวัยท างานและวัยเด็กลดลง เนื่องจากอัตราเกิดและอัตราตายลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง
สามทศวรรษที่ผ่านมา ท าให้ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้น ผลส ารวจ มีผู้สูงอายุกว่า 

                                           
๖๔ สัมภาษณ์นางสาวฐติารีย์ วรัทไพบูลย,์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
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96,432 คนที่สุขภาพไม่ดี นอนติดเตียง ต้องพ่ึงคนอ่ืนดูแล คิดเป็นเกือบร้อยละ 25 โดยมีประมาณ 
24,000 คน ที่ช่วยเหลือตนเองได้บางส่วน ในกลุ่มผู้ปุวยติดเตียงหรือกลุ่มผู้ปุวยที่ขาดประสิทธิภาพ
ท าให้เกิด ความพิการจ ากัดความสามารถในการท ากิจกรรมของตนเอง หรือมีอุปกรณ์เครื่องมือทาง
การแพทย์เพ่ือช่วยในการด ารงชีวิต มีความจ าเป็นต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือการท ากิจวัตรประจ าวันให้ 
ส่งผลกระทบในระยะยาวต่อตัวผู้ปุวย ผู้ดูแล ครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ท าให้สูญเสีย
รายได้ และมีปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคมตามมา ส านักงานสาธารณสุขได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในเรื่อง
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาระบบบริการพยาบาลปฐมภูมิให้
มีคุณภาพ ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าถึงบริการ ได้อย่างเท่าเทียม และเกิดความพึงพอใจใน
คุณภาพบริการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปุวยติดเตียง ให้ได้รับบริการเยี่ยมบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของ
การพยาบาลในชุมชน ซึ่งการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลสุขภาพที่บ้าน โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบใน
การดูแลอย่างต่อเนื่อง เป็นการให้บริการแก่บุคคลที่เจ็บปุวยหรือพิการที่บ้าน สถานที่พักอาศัย ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาลและการบ าบัดต่างๆ เพ่ือให้ผู้ปุวยที่บ้านได้รับการดูแล
ที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ โดยปัจจัยในการสนับสนุนการจัดบริการ 
ประกอบด้วย 
 1. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และยานพาหนะ มีระบบสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ตามเกณฑ์
มาตรฐานหน่วยบริการ  
 2. ด้านบุคลากร ได้แก่ ญาติ และผู้ดูแล อสม. และจิตอาสาในชุมชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
 3. ก าหนดกระบวนการด าเนินงานบริการเยี่ยมผู้ปุวย ในการสร้างทีมงานการมีส่วนร่วม
ระหว่าง อสม. อปท. และบทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแผ่ธรรมะ เพ่ือให้ลดความทุกข์ 
 ซึ่งเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งบอกว่า การที่เราจะดูแลผู้ปุวยได้ดีนั้น เราควรที่จะต้องดูแลด้วยหัวใจ 
เป็นการปฏิบัติกับผู้ปุวยด้วยความรัก ความเมตตา ควบคู่ไปกับการรักษาพยาบาลด้วยความรู้ ความ
เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์และพยาบาล จึงจ าเป็นที่ต้องผสมผสานความเข้าใจความเป็นธรรมชาติ
ของมนุษย์เข้ากับการพยาบาลเพื่อให้เกิดการดูแลแบบองค์รวม ซึ่งพบว่าการ ดูแลด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ สามารถช่วยให้ผู้ปุวยมีอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และจะท าให้ผู้ปุวยเกิดความผาสุกทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นสิ่งที่พยาบาลวิชาชีพควรปฏิบัติ โดยยึดหลักธรรมค าสอน 
ตามพรหมวิหาร 4 เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ เพราะเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ปุวยมากที่สุด และดูแล
ผู้ปุวยตลอด 24 ชั่วโมง แต่ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดูแลผู้ปุวย
มากขึ้น ท าให้สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลและผู้ปุวยลดลง ท าให้การดูแลในเรื่องของจิตใจและจิต
วิญญาณลดลง ดังนั้นจึงควรมีการเสริมสร้างแนวคิดการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ให้กับ
พยาบาลวิชาชีพเพ่ิมขึ้น มุ่งพัฒนากระบวนการคิดเพ่ือให้เข้าใจชีวิตในสภาพความเป็นจริงของความดี 
ความงดงาม และความสมดุลของชีวิตมนุษย์ การท าหน้าที่แห่งความเป็นมนุษย์ ฝึกสัมผัสความรู้สึก 
ฝึกสติสมาธิ ภาวนา และการผ่อนคลายอันน าไปสู่การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง 
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 เช่นเดียวกับ คณะสงฆ์๖๕ ได้มีบทบาทในการช่วยเหลือ เสียสละเพ่ือสังคมผ่านหลักค าสอนใน
พระธรรมแก่ผู้ที่มีความรู้ พระธรรมวินัยเพ่ือรักษาตนเอง หรือรักษาการท าจิตให้สงบ การรู้เรา รู้เขา
เสียสละสังคม โดยเฉพาะการเยียวยาจิตใจผู้ปุวยและญาติ ในลักษณะของการเยียวยาใจด้วยธรรมะ 
ด้วยหวังให้ผู้ปุวยได้ผ่อนคลายจากความทุกข์และความเจ็บปวด ตามหลักวิชาการให้การปรึกษาแนว
พุทธ อันเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผู้ปุวยแบบองค์รวม ร่วมกับการรักษาทางการแพทย์ ซึ่งขณะนี้ก าลัง
เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ โดยเริ่มจากการเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจผู้ปุวยและญาติมิตรแบบข้างเตียง การ
จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้การปรึกษาสร้างขวัญก าลังใจ แนะน าการวางท่าทีต่อความเจ็บไข้และชีวิตอย่าง
ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม การเยียวยาผู้ปุวยที่ได้ผลนั้น ไม่อาจท าได้ในช่วงเวลาวิกฤตใกล้ตาย เพราะ
ช่วงเวลานั้นกระชั้นชิด ผู้ปุวยและครอบครัวอาจมีทุนไม่เพียงพอต่อการเผชิญความทุกข์ การเยียวยา
ผู้ปุวยจึงต้องเยียวยาครอบครัวและคนรอบนอกตั้งแต่ก่อนตาย ก่อนปุวยหนัก หรือแม้กระทั่งในช่วงที่
ยังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ "ถ้าเราต้องการสร้างสังคมให้คลายทุกข์ได้ ต้องช่วยกันตั้งแต่ก่อนหน้านั้น" 
คิลานธรรม จึงเป็นกลุ่มเครือข่ายพระสงฆ์จิตอาสาที่ท างานด้านการเยียวยาความสูญเสีย และดูแล
จิตใจผู้ปุวยและญาติท้ังในโรงพยาบาลและชุมชน โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสา คือ ศรัทธา เป็นปัจจัย
เริ่มต้นที่ส่งผลต่อพลังจิตอาสา ให้สามารถท างานเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน ศรัทธาเกื้อหนุนและน าไปสู่
ปัญญา โดยช่วยให้มีเปูาหมายและทิศทาง มุ่งหน้ากระท าเพ่ือประโยชน์สูงสุด ศรัทธานั้นช่วยให้ปัญญา
มีพลัง ช่วยให้การพัฒนาก้าวไปอย่างเข้มแข็ง คือเมื่อเกิดศรัทธา มั่นใจมีก าลังใจ จิตอาสาทุกคนก็
มุ่งม่ัน ทุ่มเทแรงกายและใจ นอกจากนั้นแล้วจิตอาสายังมีความรู้สึกมีความสุข  การศรัทธา โดยมีแนว

                                           
๖๕ สัมภาษณ์พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏภิาณเมธ,ี ผศ., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๔: ผู้ร่วมโครงการลงพื้นที่ 
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ค าสอนของพระพุทธองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ พบว่าผู้ที่ศรัทธาจะปรับตัว วางใจชีวิตได้ดีชีวิตมี
ความหมาย และมีความรู้สึกว่าความสุขในชีวิตเพ่ิมข้ึน 
 กุญแจส าคัญในการท างานของเครือข่ายคณะสงฆ์ในสังคมร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็นงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การพัฒนาเด็กและเยาวชน และการเยียวยาจิตใจผู้ปุวย คือ  “การฟัง” อย่างลึกซึ้ง 
พระและฆราวาสอาสาด้านการเยียวยาจิตใจผู้ปุวยและผู้สูญเสียก็สะท้อนข้อดีของการเยียวยาด้วยการ
ฟังเช่นกัน การฟังที่มีคุณภาพจะเปิดโอกาสให้ผู้ประสบความทุกข์ได้ระบาย บอกความรู้สึกและความ
ต้องการ ในเบื้องต้นผู้เล่าย่อมเกิดการทบทวนจัดระเบียบความคิดของตนเอง และความทุกข์ได้จาง
คลายจากการระบายความอัดอ้ันคับแค้นไประดับหนึ่ง ในขณะที่ผู้ท าหน้าที่เยียวยา จะเกิดความเข้าใจ
ผู้มีความทุกข์ได้อย่างชัดเจน น ามาสู่การแสวงหาความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและถูกจุด อย่างไร
ก็ตาม การฟังยังไม่ใช่สิ่งที่พระสงฆ์ในสังคมไทยมีทักษะมากนัก เพราะถูกวางบทบาทให้เป็นผู้พูดหรือ
แสดงธรรม แต่วงสนทนาเห็นตรงกันว่า การสนับสนุนให้พระสงฆ์มีทักษะการฟังมากขึ้นเป็นสิ่งจ าเป็น 
โดยทางคณะสงฆ์จะมุ่งเน้นในเรื่องการรักษาทางธรรม ทางจิตใจ เพราะ เรื่องของโรคและกายให้เป็น
เรื่องของยาและแพทย์เขาดูแล ด้วยวิธีการสนทนาให้ก าลังใจเชิงลึกอิงหลักธรรมตามหลักการให้
ค าปรึกษาเชิงพุทธ ผสมผสานกับหลักจิตวิทยาตะวันตก ท าให้ผู้ปุวยและญาติเข้าใจความจริงแห่งชีวิต 
และกล้าเผชิญกับความทุกข์ที่ก าลังเกิดขึ้น เกิดจากการผสานพิธีกรรมและการฝึกฝนตนทาง
พระพุทธศาสนา เช่น การรักษาศีล การสวดมนต์ การเจริญเมตตาภาวนา การสนทนาธรรม การ
กรวดน้ าอุทิศกุศลร่วมกับการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา  ดังนั้นการประสานงานร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานไม่เพียงแต่ช่วยให้งานดูแลจิตใจผู้ปุวยดีขึ้นเท่านั้น แต่ผู้ปุวยก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรง
ขึ้น เพราะมีสุขภาพจิตที่ดี ไม่ท้อแท้ต่อโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้น แต่ถ้าหากไม่มีการร่วมมือกันระหว่าง
โรงพยาบาล พระสงฆ์ ชุมชน และสถาบันการศึกษา ก็ยากที่จะดูแลผู้ปุวยในมิติทางจิตใจได้อย่าง
ครอบคลุม การร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จึงท าให้มิติทางจิตใจของผู้ปุวยได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ 
แบ่งปันทรัพยากร งบประมาณ อุปกรณ์ ความรู้ทักษะ หรือแม้กระทั่งก าลังใจจากกันและกันนั่นเอง  
 
  ๔.๓ วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการด าเนินการจิตอาสาคิลานธรรมตาม
แนววิถีพุทธ  

 จากการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ปุวยตามแนววิถี
พุทธโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโครงการฯ และสามารถวิเคราะห์ผล ได้ดังนี้ 1. เชื่อมโยงสายใย ๒. ร้อยใจร่วมกัน ๓. ผูกพัน
ต้องใจ 
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๑. เชื่อมโยงสายใย ในส่วนนี้ ประชาชนในพื้นท่ีต้องปฎิบัติโดยการถ่ายทอดเจตคติ ความรู้สึก 
ความคิดต่อผู้ปุวยในชุมชน โดยมีกิจกรรม คือ กิจกรรมเพ่ือนพบเพ่ือน เป็นการสร้างสัมพันธภาพ เริ่ม
ด้วยการทักทาย ชี้แจงวัตถุประสงค์ของจัดกิจกรรมครั้งนี้ การสร้างสัมพันธภาพเป็นไปอย่างราบรื่น
เนื่องจากประชาชนในชุมชนคุ้นเคยและมีความสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และประชาชนในชุมชนก็เคย
ท างานร่วมกันมาก่อน ตลอดจนมีจิตอาสาในการพัฒนาศักยภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จนท า
ให้ผู้ปุวยในชุมชนเกิดการไว้วางใจต่อจิตอาสา 

๒. ร้อยใจร่วมกัน หลังจากได้ท าความรู้จักสัมพันธภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
กับผู้ปุวย แต่ละกลุ่ม ต้องปฎิบัติการโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการดูแล
ผู้ปุวยในชุมชน เช่น ท ากิจกรรมด้วยรักและผูกพัน เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้ส ารวจปัญหา และ
ตระหนักถึงศักยภาพความมีคุณค่าของตนเองและผู้ปุวย พร้อมทั้งเกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งความ
ภาคภูมิใจเป็นความรู้สึกท่ีแต่ละบุคคลมีต่อตนเอง เป็นการรับรู้ภาพรวมเกี่ยวกับคุณค่าของตนเองหรือ
การีภาพพจน์ของตนเองว่าเป็นคนที่มีคุณค่า การรับรู้จะน ามาซึ่งความรู้สึกมั่นคงและเป็นสุขใจ ทุกคน
ล้วนแต่มีสิ่งที่ดีอยู่ในตัวไม่มากก็น้อย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจต่อตัวเอง คนที่รู้สึกภูมิใจในตนเองจะ
เป็นคนที่สามารถให้ความรักเอ้ืออาทรกับบุคคลอ่ืนได้ คนที่ไม่มีความภาคภูมิใจในตนเอง อาจจะมี
ปัญหาการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ยาก คนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองจะเป็นคนที่แข็งแรงมีความ
มั่นใจในตนเอง เป็นที่พ่ึงให้ผู้อ่ืนได้และกล้าที่จะของความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนเช่นกัน โดยการเสริม
กิจกรรมเพ่ือสร้างความเห็นใจและซาบซึ้งต่อผู้ปุวย เช่น ให้ผู้ดูแลผู้ปุวยที่เป็นญาติ ได้พูดระบาย
ความรู้สึกต่อผู้ปุวยให้เป็นไปอย่างเอ้ืออาทร และประชาชนในชุมชนที่เป็นจิตอาสาต้องศึกษาทราบ
ข้อมูลโรคเบื้องต้น และวิธีการรักษา ตอบปัญหาข้อข้องใจในสิ่งที่ช่วยให้ผู้ปุวยมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น  

ภาพประกอบที่ ๔.๑๕: ผู้ร่วมโครงการสนทนากลุ่มหลังจากลงพื้นที่ท าโครงการ 
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๓. ผูกพันต้องใจ เป็นกิจกรรมที่ต้องร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน และผลักดันที่จะร่วมกัน
เป็นเจ้าของ เพื่อแสดงพฤติกรรมการท างานให้บรรลุเปูาหมายร่วมกัน ได้ข้อสรุป คือ กิจกรรมร่วมคิด
ร่วมท า เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้การคิดหาวิธีการต่างๆ อย่างมีเหตุผลและรูปธรรมที่จะท า
ให้เกิดความมุ่งหวังนั้นส าเร็จร่วมกัน ที่เกิดจากการร่วมคิดร่วมท าและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลุ่มคนในชุมชน ผลดีที่เกิดจากการร่วมคิดร่วมท า ของประชาชนใน
ชุมชน พอสรุปได้ดังนี้ ผลทางจิตใจ คือ ท าให้เกิดความสุขหรือสุขภาพดี เพราะความรู้สึกอบอุ่นมั่นคง 
ความรู้สึกปลอดภัย ผลทางวัตถุ คือ กลุ่มหน่วยงานหรือชุมชนที่มีกิจกรรมร่วมกัน ย่อมมีความเอ้ือเฟ้ือ
ต่อกัน แบ่งปันทางวัตถุ เช่น สิ่งของอุปโภค บริโภค ท าให้เกิดความภาคภูมิใจและความมั่นคงในชีวิต 
 

 

 
 

 
 
รวมถึง ภายใต้การด าเนินกิจกรรมอาสาความส านึกของบุคคลที่มีต่อสังคม ส่วนรวมโดยการ

เอาใจใส่และการช่วยเหลือ ผู้ที่มีจิตอาสาจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมจิตอาสาท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 
เช่น การเสียสละเงิน สิ่งของ เวลา ร่างกาย และสติปัญญา เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม โดยไม่หวัง
ผลตอบแทนดังนี้ 

1. ความสมัครใจ เป็นการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืนและเป็น
การอาสาสมัครที่จะกระท าสิ่งนั้น เช่น ความสมัครใจพร้อมที่จะช่วยเหลือ การกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วย
ความสมัครใจ ความสมัครใจในการกระท ากิจกรรม 
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2. ความเต็มใจ เป็นความรู้สึกของนักศึกษาพยาบาลที่ยินดีให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนเช่น สิ่ง
ที่เราสมัครท าด้วยความเต็มใจ การให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจมาจากความรู้สึกที่แท้จริง 
ความรู้สึกท่ีอยากท าด้วยความเต็มใจ 

3. การเสียสละ เป็นการกระท าที่ช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนด้วยความรู้สึกที่กระท าด้วยความมุ่งมั่น
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เช่น การมีใจรักอยากช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การท าประโยชน์
ต่าง ๆ แก่ส่วนรวมไม่หวังผลประโยชน์ ความรู้สึกมุ่งมั่นตั้งใจช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ สังคมท่ีเดือดร้อน 

จิตอาสา จึงเป็นการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การเสียสละเวลาสิ่งของ เงินทอง แรงกาย สติปัญญา เพ่ือ
สาธารณประโยชน์ เป็นจิตใจที่มีความสุขเมื่อได้ท าความดีการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคมเพ่ือให้ผู้อ่ืนมี
ความสุขด้วยความสมัครใจและไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ ส านึก
ของบุคคลที่มีต่อส่วนรวม เอาใจใส่ ปูองกันแก้ไขปัญหาสังคม ผ่านพฤติกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1. การช่วยเหลือ การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เมื่อพบสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้สึกต้องการช่วยเหลือและท าประโยชน์ให้ผู้อ่ืนได้รับความสุข พฤติกรรมที่แสดงออกได้แก่ การ
อ านวยความสะดวก การแบ่งปันสิ่งของ และการให้ค าแนะน าสิ่งที่ถูกที่ควรแก่ผู้อ่ืน ร่วมมือกับผู้อ่ืนใน
การพัฒนาสังคม 

2. การเสียสละต่อสังคม พฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม การ
เสียสละเวลา ก าลังกาย ก าลังทรัพย์ เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม รวมทั้งการเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และรู้จักการเป็นผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับ พฤติกรรมที่แสดงออก 
ได้แก่ สละก าลังกาย ก าลังทรัพย์ และเวลาช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม สละประโยชน์ที่ตนพึงได้รับ เพ่ือ
แลกกับประโยชน์ของคนหมู่ใหญ่หรือคนที่อ่อนแอกว่า 

3. ความมุ่งมั่นพัฒนา ความรู้สึกต้องการพัฒนาสังคมและพฤติกรรมที่แสดงถึงความมุ่งมั่น
และมีความคิดริเริ่ม มาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือพัฒนาตนเอง พฤติกรรมที่แสดงออกได้แก่ สนใจ
ในปัญหาและการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเสนอความคิดที่จะพัฒนาสังคม 
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ดังนั้น จิตอาสาเป็นคุณธรรมของพลเมืองที่จะส่งเสริมให้สังคมมีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากการมีพลเมืองตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม มีความ
ปรารถนาที่จะช่วยเหลือสังคม เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและการรวมกลุ่มปฏิบัติ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้จะท าให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ รับรู้สิทธิควบคู่ไปกับ
หน้าที่ของพลเมืองซึ่งสามารถอธิบายโดยใช้ทฤษฎีประชาสังคมประกอบกับแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม
ของบุคคลเชิงจิตวิทยาพัฒนาการและแนวทางของพระพุทธศาสนา  ด้วยหลัก พรหมวิหาร4 คือ 
ธรรมประจ า ใจของผู้ประเสริฐหรือผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่กว้างขวาง ได้แก่ เมตตาคือ ความปรารถนาดี มี
ไมตรี ต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบประโยชน์และความสุข กรุณา คือ อยากช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้น
จากความทุกข์ ใฝุ ใจที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ยากของคนและสัตว์ทั้งปวง มุทิตา คือ ความเบิกบาน
ยินดี เมื่อเห็นผู้ อ่ืนอยู่ดีมีสุข ก็มีจิตใจแช่มชื่น เบิกบาน เมื่อเห็นเขาท า ดีงามประสบความส าเร็จ
ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจด้วย พร้อมที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุน อุเบกขา คือ ความมีใจ
เป็นกลาง เสมือนเป็นการมองเห็นตามที่เป็นจริง โดยวางจิตเรียบสม่ าเสมอ มั่นคงเที่ยงตรงดุจตาชั่ง 
มองเห็นในสิ่งที่ถูกที่ควรที่บุคคลนั้นๆ จะได้รับผลดี หรือผลไม่ดีก็ย่อมสมควรแก่เหตุที่ตนกระทา
ประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัย วางตนและปฏิบัติไปตามหลักการเห็นผลและความเที่ยงธรรมในค าสอน
ของพุทธศาสนาเองก็มีค าสอนที่น่าสนใจเกี่ยวกับการให้ที่ถูกต้อง เป็นการให้อย่างมีธรรมะ ดังนี้ 

1. การให้ต้องไม่หวังผลตอบแทน ผู้ให้ต้องให้อิสระแก่ผู้รับ การให้โดยคาดหวังว่าจะมีอะไร
ตอบแทน จะไม่เรียกว่าการให้เนื่องจากไม่บริสุทธิหรือท าให้การให้เป็นการแลกเปลี่ยน ดังที่คน
โดยทั่วไปมักจะใช้การให้เป็นเครื่องมือไปบังคับจิตใจคนอ่ืน 
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2. สิ่งที่ให้ต้องเหมาะสม เป็นการให้แล้วที่ก่อให้ประโยชน์อย่างแท้จริงกับผู้รับ ไม่ใช่ให้แล้วท า 
ให้ผู้รับเป็นอันตราย เสียนิสัย หรือน าสิ่งที่ได้รับไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ 

3. การให้กับผู้ที่สมควรได้รับนั่นคือ ผู้รับเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับสิ่งนั้นจริงๆ รับไป
แล้วก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การให้ด้วยอาการที่เหมาะสมถูกต้อง เป็นการให้ด้วยความเคารพในความเป็นมนุษย์ของ
เขา ไม่ใช่ให้แบบผู้เหนือกว่า 

ดังนั้น การเป็นจิตอาสา จึงเป็นกระบวนการของการฝึก “การให”้ ที่ดีเพ่ือขัดเกลาตัวตน และ
บ่มเพราะความรัก ความเมตตาผู้อ่ืน โดยไม่มีเงือนไขทั้งนี้ กระบวนการของกิจกรรมเป็นการยอมสละ
ตนเพ่ือรับใช้และช่วยเหลือผู้อ่ืนที่ประสบกับความทุกข์ยากล าบาก หรือช่วยเหลือแก้ไขวิกฤตปัญหา
ของสังคม อาสาสมัครจะได้เรียนรู้ละเอียดอ่อนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวมากขึ้น มีการเชื่อมโยงเห็นเหตุ
และปัจจัยของความสุขและความทุก เจริญสติในการปฏิบัติงาน เป็นการฝึกปฏิบัติในวิถีแห่งพรหรม
วิหาร 4 คือ เมตตากรุณา มุทิตา และอุเบกขา เพ่ือให้เกิด “การให้” ที่ดี กิจกรรมอาสาสมัครจึงเป็น
กระบวนการที่ช่วยให้บุคคลได้ขัดเกลาตนเอง เรียนรู้ภายในตนเอง และเกิดปัญญา 

ซึ่งแนวทางในการสอนให้มนุษย์เป็นคนดีของพระพุทธศาสนาทรงได้สอนให้มนุษย์เป็นผู้
เสียสละ มีศรัทธาต่อการด ารงชีวิตให้อยู่ในศีลธรรม ซึ่งด้วยมีลักษณะใกล้เคียงกับการมีลักษณะจิต
อาสาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ในลักษณะ การมีจิตที่ต้องการช่วยเหลือผู้อ่ืน นึกถึงส่วนรวมอยู่เสมอ โดยไม่
หวังสิ่งตอบแทน อยากเห็นความสุขและความส าเร็จของผู้อ่ืน และปรารถนาที่จะเห็นส่วนรวมมี
ความสุขในการกระทา ของที่แสดงถึงการมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคง ค านึงว่ากิจกรรมส่วนที่ตนท า แล้วจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อ่ืน ประกอบกับในปัจจุบันการคิดค้นวิจัยและองค์ความรู้ด้านการแพทย์มี
ความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แนวทางการรักษาแบบผสมผสานเริ่มเข้ามามีบทบาทในงาน
ด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพจิตมากขึ้น รวมถึงการประยุกต์เอาหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาช่วยในการ
บ าบัดรักษาผู้ที่มีบาดแผลทางใจจากการสูญเสียอวัยวะในร่างกาย ความสามารถ ทรัพย์สินหรือบุคคล
อันเป็นที่รักไป ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง จังหวัดล าปาง จึง ได้
มุ่งเน้นพันธกิจในด้านบริการวิชาการแก่สังคม และตระหนักถึงความส าคัญของการน าพระพุทธศาสนา
เข้ามาปรับใช้ ผสมผสานไปพร้อมๆ กับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ผ่านการจัดท าโครงการ 
“นิสิตจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ปุวยตามแนววิถีพุทธ”เพ่ือด าเนินกิจกรรมส าหรับฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของ
ผู้ปุวย ที่มีความทุกข์ทรมานด้านร่างกายและด้านจิตใจ จากความเจ็บปุวยของตนเองหรือบุคคลอัน
เป็นที่รัก โดยพ่ึงพระพุทธศาสนาในการดูแลสภาพจิตใจต่อผู้ประสบความทุกข์ให้เข้าใจ เข้าถึง และ
สามารถด ารงชีวิตต่อไปได้ การท างานอาสา จึงเป็นแนวทางปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธเจ้าซึ่ง
กระตุ้นให้บุคคลตระหนักถึงความส าคัญของการช่วยเหลือผู้อ่ืนและส่วนรวมได้ โดยเฉพาะพระนิสิต 
เป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีนวลักษณ์ทั้ง 9 ประการอย่างแท้จริง คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส เป็นผู้น าด้าน
จิตใจ มีศรัทธาอุทิศตน รู้เท่าทันสังคม พัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ ช่วยเหลือผู้ปุวย ให้ผ่อนคลายจาก
อาการเจ็บปุวย เศร้า ม่นหมองในชีวิต ให้กลับมาเป็นปกติ หรือเป็นคนปุวยที่มีความสุข ใฝุรู้ใฝุคิด ใน
การปฏิบัติ รักษาผู้ปุวย อาการของผู้ปุวยเบื้องต้น และรู้จักเสียสละ เพ่ือส่วนรวม เ พ่ือให้จิตอาสาฝึก
การลดตัวตนได้ฝึกฝนการพัฒนาจิตใจของตนเองและพร้อมให้บริการแก่ผู้ปุวยและญาติ  มีทักษะใน
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การให้บริการแก่ผู้ปุวยและญาติ และเพ่ือให้จิตอาสาได้น าความรู้และการพัฒนาตนเองไปขยายผลสู่
ประชาชนในชุมชนของตนเองและชุมชนใกล้เคียง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน า
กระบวนการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ปุวยตามแนววิถีพุทธ  

ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและจิตอาสาในการดูแลผู้ปุวย 
เป็นการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการน าเอาปัจจัยและแหล่งประโยชน์ที่เป็นบุคคล 
ชุมชนมีอยู่ มามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวย เนื่องจากการดูแลผู้ปุวยเป็นการดูแลที่ซับซ้อน เป็นการใช้
แหล่งประโยชน์ในชุมชน โดยการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันเกิดจากการสร้างคนในชุมชนของ
ตนเอง ให้มีความรู้ เกิดความตระหนัก มีทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และเป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือจัดระบบการดูแลผู้ปุวย อีกทั้งยังสร้างเครือข่าย เกิดการประสานงาน ส่งต่อข้อมูล
กับเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง 
 



บทที่ 5  
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
  

งานบริการรับใช้สังคมเรื่อง จิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
คือ ๑. เพ่ือพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ ๒. เพ่ือสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ ๓. วิเคราะห์ผลลัพธ์ของ
การด าเนินการจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ ทั้งนี้สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังต่อไปนี้ 

 
5.1 สรุปผล 

 จากการศึกษา จิตอาสา หรือจิตสาธารณะ(public consciousness หรือ Public mind) 
เป็นจิตส านึกปฏิบัติเพ่ือส่วนรวม เพราะค าว่า“สาธารณะ”คือ สิ่งที่มิได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง จิต
สาธารณะเป็นลักษณะของความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ที่จะ
ดูแลและบ ารุงรักษาร่วมกัน จิตอาสาหรือ จิตสาธารณะ” ยังหมายรวมถึง จิตของคนที่รู้จักความ
เสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมเพ่ือช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 
ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยกันแก้ไขปัญหาและช่วยกัน
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมโดยให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าตลอดจนช่วยกันดูแลรักษา ให้
ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่ จะท าได้ ตลอดจนร่วมมือกัน
กระท าการเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหา แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและรักษาประโยชน์ส่วนรวม โดยมี
ลักษณะของจิตใจที่มีเมตตาและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน เข้าช่วยเหลือหรือ านวยความสะดวกเท่าที่
ตนเองสามารถท าได้ทั้งก าลังกาย ก าลังทรัพย์ ก าลังใจโดยไม่หวังผลตอบแทน หรือ กระทั่งการให้
ความรู้และค าแนะน า ล้วนแล้วแต่เป็นการช่วยเหลืออย่างจิตอาสาทั้งสิ้น การมีจิตใจมุ่งมั่นเพ่ือพัฒนา
สังคมให้ดีขึ้น มีพฤติกรรมที่ใฝุหาความรู้และเพียรพยายามที่จะแก้ไขปัญหาของส่วนรวมโดยไม่ขัดกับ
ระเบียบวินัย กฎหมาย และ ศีลธรรมอันดีงาม และมีจิตสาธารณะ มีการประพฤติปฏิบัติที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอ รวมถึงการเข้าร่วมหรือให้ความร่วมมือกับชุมชนหรือสังคม  

ดังนั้น การด าเนินการโครงการจิตอาสาน าพาธรรมะสู่ผู้ปุวยนั้น จึงเป็นโครงการที่มุ่งเน้น
เพ่ือให้ผู้ปุวยและญาติสามารถปฏิบัติศาสนกิจและพิธีกรรมต่างๆ ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลได้
ส าเร็จเหมือนอยู่บ้าน โดยไม่ขัดต่อแผนการรักษาของแพทย์ มีความผาสุกด้านจิตวิญญาณ คลายความ
วิตกกังวล มีพลังและก าลังใจที่จะต่อสู้กับภาวะคุกคามของโรคต่อไป มีสัมพันธภาพที่ดีต่อ เพ่ือนผู้ปุวย
ด้วยกันและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเจ้าหน้าที่หอผู้ปุวยในและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแผนกอ่ืนๆ มากขึ้น 
และมีความเป็นกันเองมากขึ้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่หอผู้ปุวยในมีความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติศาสนกิจ
ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง และให้นิสิตมีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะรับใช้สังคม รวมถึงมีความสนใจที่จะขยายเครือข่ายไปยังหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนชุมชนในเขตพ้ืนที่ จึงก่อให้เกิดแนวคิด การสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถี
พุทธ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นิสิตกับผู้ปุวยได้ท าร่วมกันล้วนสอดคล้องกับคติความเชื่อและเป็นประเพณี
ปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน ให้ค าปรึกษาการบริหารกาย จิต สมาธิบ าบัด และติดตามเยี่ยมผู้ปุวย
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เรื้อรัง/ระยะสุดท้าย ตามท่ี ศศิพัฒน์  ยอดเพชน (2534)๖๑ มองว่า “อาสาสมัคร” เป็นงานที่เกิดจาก
ผู้ที่มีจิตอาสา เป็นผู้ที่เอ้ือเฟ้ือ เสียสละ เวลา แรงกาย แรงใจ เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน หรือ สังคมให้เกิด
ประโยชน์ในทางบวก ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราควรท าทั้งสิ้น คนที่จะเป็นอาสาสมัครได้นั้นไม่ได้จ ากัดวัย 
การศึกษา เทศ อาชีพ ฐานะ หรือ ข้อจ ากัดใดๆ ทั้งสิ้น  ดังนั้น การที่เราจะพัฒนาพระสงฆ์และ
บุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ ในการศึกษามีขั้นตอนดังนี้ 

 
๑. เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ  
การจะพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ จะต้องมี

การด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนว
วิถีพุทธ  

1. ต้องพัฒนาในเรื่องของการศึกษา/เรียนรู้ เกี่ยวกับการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติ การ
เข้าใจและการใช้ปัญญา สิ่งเหล่านี้ต้องเตรียมการส าหรับจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการ  

2. ต้องฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยการอบรมเรื่อง หลักธรรมที่จะเตรียมพร้อม
ไปเยี่ยมผู้ปุวย อบรมเรื่องมารยาทในการพบปะผู้ปุวยในระยะต่างๆ ฯลฯ  

3. การพัฒนาบุคลากร โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย แผนงาน วัตถุประสงค์ 
เปูาหมายของโครงการตลอดจน การให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดเพ่ือแก้ไข
ปัญหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และฝึกฝนพระนิสิตให้คุ้นเคยกับเทคโนโลยี/
เทคนิค/วิทยาการสมัยใหม่ที่จะประยุกต์ใช้ให้เกิดความก้าวหน้าของโครงการ ปฏิบัติตนทั้งในงานและ
ในสังคมส่วนรวมให้แก่พระนิสิต ซึ่งรวมถึงการมอบหมายงานพิเศษ การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
แนะน า การเป็นพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การงาน การจัดทัศนศึกษาดูงาน ตลอดจน 
ต้องมีส่วนร่วมการค้นหาปัญหาการวางแผน การน าโครงการไปปฏิบัติ และการประเมินผล ต้นน้ า 
กลางน้ า ปลายน้ า ของโครงการร่วมกับทางโรงพยาบาล และหน่วยงานอิสระหรือองค์กรการกุศล เพ่ือ
ช่วยเหลือให้โครงการเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 
 จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตอาสาสามารถท าได้ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัยเด็กท่ีเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ปลูกฟังให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ มีเมตตาคอยช่วยเหลือผู้อ่ืนมากกว่า
ตนเอง เป็นหัวใจส าคัญในการปลูกฝังคุณลักษณะจิตอาสาที่สามารถพัฒนาพร้อมกัน ส าหรับแนวทาง
การจัดการเรียนรู้จ าเป็นต้องนาองค์ความรู้เชิงทฤษฎีมาปรับประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน เริ่มจากตัวผู้สอนเองที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและค่อยๆ ขยายไปสู่การพัฒนา และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพัฒนาไปให้ถึงระบบคิดมากกว่าการให้ท ากิจกรรมโดยปราศจากความคิด 
อย่างไรก็ตามต้องถือเป็นหลักการว่า การพัฒนาจิตอาสาสามารถสอดแทรกได้ในทุกกิจกรรม        
การเรียนรู้  เช่น การช่วยเหลือในการท างาน แบ่งปันสิ่งของแก่กัน หรือแม้แต่เป็นผู้ให้ บริจาคสิ่งของ 
เยี่ยมเยือนผู้ปุวยที่ยากไร้ ไม่มีญาติ เพ่ือสร้างก าลังใจให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
พัฒนา แต่การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องเชื่อมโยงเข้ากับวิถีชีวิตของแต่ละคนด้วย โดยยึดหลักพุทธธรรมที่

                                           
๖๑ ศศิพัฒน์  ยอดเพชน, อาสาสมัครกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์. (กรุงเทพมหานคร:

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร,์ 2534). หน้า 6. 
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เกี่ยวข้องกับการท างานของจิตอาสา คือ พรหมวิหาร ๔ เป็นหลักประพฤติในการด าเนินชีวิต พรหม
วิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ เป็นหลักธรรมประจ าใจที่จะช่วยให้ เรา
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ เป็นหลักธรรมพื้นฐานของการสร้างจิตอาสา พรหมวิหาร ๔ 
เป็นหลักพุทธธรรมที่จิตอาสาพึงมีคือ การช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ในยามที่พวกเขาล าบากด้วยความ
เมตตาและกรุณา ยินดีเมื่อเขามีสุข ไม่ทุกข์ รวมถึงการรักษาอุเบกขาเพ่ือความสุขของตนเองด้วย หลัก
พรหมวิหาร ๔ ช่วยให้การท างานร่วมกับผู้อ่ืนบรรลุได้รวมทั้งได้อานิสงค์คือ การพัฒนาตนอีกทางหนึ่ง
ด้วย  พรหมวิหาร ๔ ว่า เป็นหลักธรรมส าหรับเป็นที่อยู่ของจิตใจแห่งพรหม เป็นธรรมที่เป็นที่อยู่แห่ง
ความดีและความสุข ในการน าไปปฏิบัตินั้น ขั้นแรกให้ปฏิบัติด้วยจิตคิดเกื้อกูลแผ่ไปในสัตว์และบุคคล
ทั้งหลายคือเมตตา จากนั้นเมื่อทราบว่าเขามีความทุกข์ความเดือดร้อนก็ช่วยบรรเทาทุกข์คือกรุณา 
จากนั้นเมื่อเห็นว่าเขาไม่สุขไม่ทุกข์ก็ยินดีคือมุทิตา สุดท้ายเมื่อไม่มีกิจที่ควรท าก็วางเฉยคือ อุเบกขา  

ดังนั้น การมีจิตอาสาเป็นจิตที่พร้อมจะสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญา เพ่ือ
สาธารณประโยชน์ในการท ากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน 
สร้างให้จิตเป็นจิตอาสานั้นต้องเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ คุณธรรม และการ
ติดต่อสื่อสาร การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

๒. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ  
 อย่างไรแล้วหัวใจส าคัญของการเสริมสร้างจิตอาสา คือ การสร้างเครือข่ายการท างาน ถือเป็น
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ ด้วยการสร้างเครือข่าย
พระสงฆ์จิตอาสาที่ท างานด้านการเยียวยาความสูญเสีย และดูแลจิตใจผู้ปุวยและญาติทั้งใน
โรงพยาบาลและชุมชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทางด้านจิตใจ สร้างก าลังใจในการใช้ชีวิต โดย
การสร้างเครือข่าย ระหว่าง พระสงฆ์ นิสิต/นักศึกษา ล าปาง แพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 
สาธารณสุข ล้วนแต่มีบทบาทเพ่ือขับเคลื่อนงานจิตอาสาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนามิติการเรียนรู้
ทางด้านจิตวิญญาณ ซึ่งจะท าให้การท างานจิตอาสามีความยั่งยืน เพราะช่วยท าให้เกิดแรงบันดาลใจ
ที่มาจากภายในมากกว่าปัจจัยภายนอกต่างๆ  

แต่ถึงอย่างไรการเป็นจิตสาธารณะหรือจิตอาสา จึงเป็นจิตใจที่พร้อมจะสละเวลา แรงกาย
และสติปัญญาเพ่ือสาธารณะประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากเกิด
ขึ้นกับผู้อ่ืน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ท าความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในการท างานเป็นการอุทิศเพ่ือ
ส่วนรวม  จากหลากหลายสาขาอาชีพ ที่เสียสละ และมีความตั้งใจมาเป็นจิตอาสา ทุ่มเทแรงกาย 
แรงใจ เพ่ือช่วยเหลือผู้ปุวยและญาติให้สามารถเยียวยาผู้ปุวย ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
บุคคลากรจากสถาบันการศึกษา ระบบสาธารณสุข และบุคคลที่สนใจทั่วไป หากทุกคนมีความมุ่งมั่น
และมีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองแล้วย่อมมีความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้ทุก
ด้านไม่เว้นแต่การพัฒนาตนเองเพ่ือความเป็นผู้มีจิตอาสา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
เสริมสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ จึงประกอบด้วย 
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 ภาพปะกอบท่ี 5.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตาม
แนววิถีพุทธ 
 

โดยการสร้างเครือข่ายการท างานแบบพหุภาคี ในลักษณะการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การสร้างจิตอาสา เป็นจิตใจที่พร้อมจะสละเวลา แรงกายและสติปัญญาเพ่ือสาธารณะประโยชน์ เป็น

๑) ขั้นตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย 

๒) ขั้นประสานหน่วยงาน/ องค์กรเครือข่าย 

๓) ขั้นสร้างพันธสัญญาร่วมกัน 

๔) ขั้นบริหารจัดการเครือข่าย 

๕) ขั้นพัฒนาความสัมพันธ์ 

๖) ขั้นรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 



๖๖ 
 

จิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับผู้อ่ืน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ท า
ความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในการท างานเป็นการอุทิศเพ่ือส่วนรวม ในแต่ละพ้ืนที่ของทุกภาคส่วน 
เริ่มตั้งแต่การระดมความคิดเห็นในการจัดการเพ่ือก าหนดเป็นแผนงาน และมาตรการในการส่งเสริม
สุขภาพ การจัดประเพณีในวันส าคัญทางพุทธศาสนา ตามความถนัดของแต่ละบุคคล เพ่ือให้มี
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทุกภาคส่วน ซึ่งจะท าให้คณะสงฆ์สามารถพัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพแก่ประชาชนเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก โดยการเยี่ยมเยือนชาวบ้าน พบปะ พูดคุย เทศนาธรรม 
รวมถึงการเยี่ยมผู้ปุวย ผู้สูงอายุ สร้างก าลังใจให้แก่พวกเขา การด าเนินงานของเครือข่ายจะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 1) ความเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งจิตใจและความสามัคคีของสมาชิกเครือข่าย 
 2) สมาชิกมีขวัญและก าลังใจและเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะปฏิบัติเพ่ือส่วนรวม 
 3) ความเสียสละของสมาชิก ทั้งแรงกาย สติปัญญาและทุนทรัพย์หรือทรัพยากร 
 4) มีระบบการจัดการและการวางแผนที่ดีเหมาะสมกับสถานการณ์สมาชิกรวมกลุ่มการอย่าง
เหนียวแน่นและมีการต่อยอด 
  5) มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายเป็นระยะๆ  
 6) สมาชิกเครือข่ายมีคุณภาพ ทุกคนมองเห็นประโยชน์ร่วมกัน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
 7) สมาชิกมีความจริงใจ จริงจัง มีความศรัทธาต่อกันและกันและต่อเครือข่ายด าเนินการด้าน
จิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

8) มีระเบียบกฎเกณฑ์ของเครือข่าย ร่วมกันเพื่อด าเนินไปทิศทางเดียวกัน 
         9) มีทรัพยากรเพียงพอต่อการด าเนินงานของเครือข่าย มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 จะเห็นได้ว่า กุญแจส าคัญในการท างานของเครือข่ายคณะสงฆ์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นงาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนา การพัฒนาเด็กและเยาวชน และการเยียวยาจิตใจผู้ปุวย คือ “การฟัง” อย่าง
ลึกซึ้ง พระและฆราวาสอาสาด้านการเยียวยาจิตใจผู้ปุวยและผู้สูญเสียก็สะท้อนข้อดีของการเยียวยา
ด้วยการฟังเช่นกัน การฟังที่มีคุณภาพจะเปิดโอกาสให้ผู้ประสบความทุกข์ได้ระบาย บอกความรู้สึก
และความต้องการ ในเบื้องต้นผู้เล่าย่อมเกิดการทบทวนจัดระเบียบความคิดของตนเอง และความ
ทุกข์ได้จางคลายจากการระบายความอัดอ้ันคับแค้นไประดับหนึ่ง ในขณะที่ผู้ท าหน้าที่เยียวยา จะเกิด
ความเข้าใจผู้มีความทุกข์ได้อย่างชัดเจน น ามาสู่การแสวงหาความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและถูก
จุด อย่างไรก็ตาม การฟังยังไม่ใช่สิ่งที่พระสงฆ์ในสังคมไทยมีทักษะมากนัก เพราะถูกวางบทบาทให้
เป็นผู้พูดหรือแสดงธรรม ดังนั้น การสนับสนุนให้พระสงฆ์มีทักษะการฟังมากขึ้นเป็นสิ่งจ าเป็น โดยทาง
คณะสงฆ์จะมุ่งเน้นในเรื่องการรักษาทางธรรม ทางจิตใจ เพราะ เรื่องของโรคและกายให้เป็นเรื่องของ
โรงพยาบาล ที่มุ่งเน้นในเรื่องการรักษาทางกายด้วยยาและแพทย์เขาดูแล ส่วนคณะสงฆ์มุ่งเน้นด้วย
วิธีการสนทนาให้ก าลังใจเชิงลึกด้วยหลักธรรมตามหลักการให้ค าปรึกษาเชิงพุทธ ผสมผสานกับหลัก
จิตวิทยา ท าให้ผู้ปุวยและญาติเข้าใจความจริงแห่งชีวิต และกล้าเผชิญกับความทุกข์ที่ก าลังเกิดขึ้น 
เกิดจากการผสานพิธีกรรมและการฝึกฝนตนทางพระพุทธศาสนา เช่น การรักษาศีล การสวดมนต์ 
การเจริญเมตตาภาวนา การสนทนาธรรม การกรวดน้ าอุทิศกุศลร่วมกับการให้การปรึกษาเชิงพุทธ
จิตวิทยา  ดังนั้นการประสานงานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานไม่เพียงแต่ช่วยให้งานดูแลจิตใจผู้ปุวยดี
ขึ้นเท่านั้น แต่ผู้ปุวยก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น เพราะมีสุขภาพจิตที่ดี ไม่ท้อแท้ต่อโรคภัยไข้เจ็บที่



๖๗ 
 

เกิดขึ้น แต่ถ้าหากไม่มีการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาล พระสงฆ์ ชุมชน และสถาบันการศึกษา ก็
ยากที่จะดูแลผู้ปุวยในมิติทางจิตใจได้อย่างครอบคลุม การร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จึงท าให้มิติทาง
จิตใจของผู้ปุวยได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ แบ่งปันทรัพยากร งบประมาณ อุปกรณ์ ความรู้ทักษะ หรือ
แม้กระท่ังก าลังใจจากกันและกันนั่นเอง  
 

๓. วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการด าเนินการจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ 
 จากการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ปุวยตามแนววิถีพุทธโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
โครงการฯ และสามารถวิเคราะห์ผล ได้ดังนี้ 1. เชื่อมโยงสายใย ๒. ร้อยใจร่วมกัน ๓. ผูกพันต้องใจ 

โดยการด าเนินกิจกรรมอาสาความส านึกของบุคคลที่มีต่อสังคมส่วนรวมโดยการเอาใจใส่และ
การช่วยเหลือ ผู้ที่มีจิตอาสาจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมจิตอาสาท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เช่น การ
เสียสละเงิน สิ่งของ เวลา ร่างกาย และสติปัญญา เพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสังคม โดยไม่หวัง
ผลตอบแทนดังนี้ 

1. ความสมัครใจ เป็นการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืนและเป็น
การอาสาสมัครที่จะกระท าสิ่งนั้น เช่น ความสมัครใจพร้อมที่จะช่วยเหลือ การกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วย
ความสมัครใจ ความสมัครใจในการกระท ากิจกรรม 

2. ความเต็มใจ เป็นความรู้สึกของนักศึกษาพยาบาลที่ยินดีให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนเช่น สิ่ง
ที่เราสมัครท าด้วยความเต็มใจ การให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจมาจากความรู้สึกที่แท้จริง 
ความรู้สึกท่ีอยากท าด้วยความเต็มใจ 

3. การเสียสละ เป็นการกระท าที่ช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนด้วยความรู้สึกที่กระท าด้วยความมุ่ งมั่น
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เช่น การมีใจรักอยากช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การท าประโยชน์
ต่าง ๆ แก่ส่วนรวมไม่หวังผลประโยชน์ ความรู้สึกมุ่งมั่นตั้งใจช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ สังคมท่ีเดือดร้อน 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า  จิตอาสาเป็นคุณธรรมของพลเมืองที่จะส่งเสริมให้สังคมมีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากการมีพลเมืองตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม มีความ
ปรารถนาที่จะช่วยเหลือสังคม เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและการรวมกลุ่มปฏิบัติ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้จะท าให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ รับรู้สิทธิควบคู่ไปกับ
หน้าที่ของพลเมืองประกอบกับแนวคิดแนวทางของพระพุทธศาสนา โดยมีพรหมวิหาร 4 เป็นธรรม
ประจ า ใจของผู้ที่มีจิตใจยิ่งใหญ่กว้างขวาง ด้วยกระบวนการของการฝึก “การให้” ที่ดีเพ่ือขัดเกลา
ตัวตน และบ่มเพราะความรัก ความเมตตาผู้อ่ืน โดยไม่มีเงือนไข ทั้งนี้กระบวนการของกิจกรรมเป็น
การยอมสละตนเพ่ือรับใช้และช่วยเหลือผู้อ่ืนที่ประสบกับความทุกข์ยากล าบาก หรือช่วยเหลือแก้ไข
วิกฤตปัญหาของสังคม อาสาสมัครจะได้เรียนรู้ละเอียดอ่อนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวมากขึ้น มีการ
เชื่อมโยงเห็นเหตุและปัจจัยของความสุขและความทุกข์ เจริญสติในการปฏิบัติงาน เป็นการฝึกปฏิบัติ
ในวิถีแห่งพรหรมวิหาร 4 คือ เมตตากรุณา มุทิตา และอุเบกขา เพ่ือให้เกิด “การให้” ที่ดี กิจกรรม
อาสาสมัครจึงเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลได้ขัดเกลาตนเอง เรียนรู้ภายในตนเอง และเกิดปัญญา  
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ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและจิตอาสาในการดูแลผู้ปุวย เป็นการด าเนิน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการน าเอาปัจจัยและแหล่งประโยชน์ที่เป็นบุคคล ชุมชนมีอยู่ มา
มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวย เนื่องจากการดูแลผู้ปุวยเป็นการดูแลที่ซับซ้อน เป็นการใช้แหล่งประโยชน์
ในชุมชน โดยการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันเกิดจากการสร้างคนในชุมชนของตนเอง ให้มีความรู้ 
เกิดความตระหนัก มีทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
จัดระบบการดูแลผู้ปุวย อีกทั้งยังสร้างเครือข่าย เกิดการประสานงาน ส่งต่อข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ได้
อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง  รวมถึง การผสมผสานระหว่างหลักธรรม ค าสอนของพระพุทธศาสนากับ
การรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ผ่านการจัดท าโครงการ “นิสิตจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ปุวยตาม
แนววิถีพุทธ” ซึ่งมุ่งเน้นการด าเนินกิจกรรมส าหรับฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ปุวย ที่มีความทุกข์ทรมาน
ด้านร่างกายและด้านจิตใจ จากความเจ็บปุวยของตนเองหรือบุคคลอันเป็นที่ รัก โดยพ่ึง
พระพุทธศาสนาในการดูแลสภาพจิตใจต่อผู้ประสบความทุกข์ให้เข้าใจ เข้าถึง และสามารถด ารงชีวิต
ต่อไปได้ ซึ่งกระตุ้นให้บุคคลตระหนักถึงความส าคัญของการช่วยเหลือผู้อ่ืนและส่วนรวมได้ โดยเฉพาะ
พระนิสิต เป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีนวลักษณ์ท้ัง 9 ประการอย่างแท้จริง คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส เป็น
ผู้น าด้านจิตใจ มีศรัทธาอุทิศตน รู้เท่าทันสังคม พัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ ช่วยเหลือผู้ปุวย ให้ผ่อน
คลายจากอาการเจ็บปุวย เศร้า ม่นหมองในชีวิต ให้กลับมาเป็นปกติ หรือเป็นคนปุวยที่มีความสุข ใฝุรู้
ใฝุคิด ในการปฏิบัติ รักษาผู้ปุวย อาการของผู้ปุวยเบื้องต้น และรู้จักเสียสละ เพ่ือส่วนรวม เพ่ือให้จิต
อาสาฝึกการลดตัวตนได้ฝึกฝนการพัฒนาจิตใจของตนเองและพร้อมให้บริการแก่ผู้ปุวยและญาติ  มี
ทักษะในการให้บริการแก่ผู้ปุวยและญาติ และเพ่ือให้จิตอาสาได้น าความรู้และการพัฒนาตนเองไป
ขยายผลสู่ประชาชนในชุมชนของตนเองและชุมชนใกล้เคียง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
น ากระบวนการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ปุวยตามแนววิถีพุทธ 
 

5.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษา พบว่า กิจกรรมเยียวยาจิตใจผู้ปุวยด้วยธรรมะของกลุ่มพระอาสาคิลานธรรม
เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะของพระจิตอาสาให้มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนไปสู่คุณงามความดี 
ความงอกงามในจิตใจ อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องและเป็นการพัฒนาพฤติกรรมให้
เหมาะสมกับสังคม กระบวนการพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนว
วิถีพุทธนั้น สิ่งแรกต้องพัฒนาในเรื่องของการศึกษา/เรียนรู้ เกี่ยวกับการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติ 
การเข้าใจและการใช้ปัญญา สิ่งเหล่านี้ต้องเตรียมการส าหรับจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการ และต้อง
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยการอบรมเรื่อง หลักธรรมที่จะเตรียมพร้อมไปเยี่ยมผู้ปุวย 
อบรมเรื่อง มารยาทในการพบปะผู้ปุวยในระยะต่างๆ ฯลฯ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย 
แผนงาน วัตถุประสงค์ เปูาหมายของโครงการตลอดจน การให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ดีที่สุดเพ่ือแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และฝึกฝนพระนิสิตให้
คุ้นเคยกับเทคโนโลยี/เทคนิค/วิทยาการสมัยใหม่ที่จะประยุกต์ใช้ให้เกิดความก้าวหน้าของโครงการ 
ปฏิบัติตนทั้งในงานและในสังคมส่วนรวมให้แก่พระนิสิ ต ซึ่งรวมถึงการมอบหมายงานพิเศษ          
การสอนงาน การให้ค าปรึกษา แนะน า การเป็นพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การงาน การจัด
ทัศนศึกษาดูงาน ตลอดจน ต้องมีส่วนร่วมการค้นหาปัญหาการวางแผน การน าโครงการไปฏิบัติ และ
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การประเมินผล ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ของโครงการร่วมกับทางโรงพยาบาล และหน่วยงานอิสระ
หรือองค์กรการกุศล เพ่ือช่วยเหลือให้โครงการเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาจิตอาสาสามารถท าได้ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยเด็กที่เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ปลูกฟังให้
เกิดความเห็นอกเห็นใจ มีเมตตาคอยช่วยเหลือผู้อ่ืนมากกว่าตนเอง เป็นหัวใจส าคัญในการปลูกฝัง
คุณลักษณะจิตอาสาที่สามารถพัฒนาพร้อมกัน ส าหรับแนวทางการจัดการเรียนรู้จ าเป็นต้องน าองค์
ความรู้เชิงทฤษฎีมาปรับประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 

1. การให้ต้องไม่หวังผลตอบแทน ผู้ให้ต้องให้อิสระแก่ผู้รับ การให้โดยคาดหวังว่าจะมีอะไร
ตอบแทน จะไม่เรียกว่าการให้เนื่องจากไม่บริสุทธิหรือท าให้การให้เป็นการแลกเปลี่ยน ดังที่คน
โดยทั่วไปมักจะใช้การให้เป็นเครื่องมือไปบังคับจิตใจคนอ่ืน 

2. สิ่งที่ให้ต้องเหมาะสม เป็นการให้แล้วที่ก่อให้ประโยชน์อย่างแท้จริงกับผู้รับ ไม่ใช่ให้แล้วท า 
ให้ผู้รับเป็นอันตราย เสียนิสัย หรือน าสิ่งที่ได้รับไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ 

3. การให้กับผู้ที่สมควรได้รับนั่นคือ ผู้รับเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับสิ่งนั้นจริงๆ รับไป
แล้วก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การให้ด้วยอาการที่เหมาะสมถูกต้อง เป็นการให้ด้วยความเคารพในความเป็นมนุษย์ของ
เขา ไม่ใช่ให้แบบผู้เหนือกว่า 

ซึ่งสอดคล้องกับ ศศิพัฒน์  ยอดเพชร (2534)๖๒ ที่มองว่า พฤติกรรมการเป็นจิตอาสานั้น 
เป็นพฤติกรรมทีม่ีแนวทางที่หลากหลาย การเป็นผู้ที่มีจิตอาสาจึงมีคุณสมบัติของการเป็นผู้ให้ เช่น ให้
สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยก าลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละสิ่งที่ตนเองมี 
แม้กระทั่งเวลา เพ่ือเผื่อแผ่ให้กับส่วนรวม อาจกล่าวได้ว่า การเป็นจิตอาสาของบุคคลใดก็ตามบุคคล
นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีพ้ืนฐานจิตใจที่จะท าประโยชน์เพื่อบุคคลอื่นเพ่ือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน 

การมีจิตอาสา เป็นสิ่งที่เกิดตามวิถีการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล สภาพแวดล้อมต่างๆ 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาทรงได้สอนให้มนุษย์เป็นผู้
เสียสละ มีศรัทธาต่อการด ารงชีวิตให้อยู่ในศีลธรรม สอดคล้องกับ พระอธิการไพศาล กิตฺติภทฺโท 
(2545)๖๓ มองว่า การบ าบัดรักษาต้องด าเนินคู่กันไปทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยการน าหลักธรรม
มาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ปุวยด้านจิตใจเป็นวิถีทางที่เหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับส่งผลให้โรคทาง
กายหายได้ไวหรือไม่ลุกลาม พุทธศาสนาใช้หลักธรรมสัจธรรม คือ การดูแลรักษาชีวิตตามธรรมชาติ 
และหลักจริยธรรม คือ การกระท าที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อคนไข้อย่างแท้จริง  

โดยการเป็นอาสาสมัคร เป็นการเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการพัฒนา เนื้อแท้ของการเป็น
อาสาสมัครนั้นอยู่ที่ จิตใจ คือมี “จิตอาสา” ที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน หรือนึกถึงส่วนรวม เราจ าต้อง
ตระหนักอยู่ เสมอว่า “อาสาสมัคร” นั้นไม่ใช่เป็นอาชีพ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า หลักของการเป็นจิตอาสา 
ปรากฏอยู่ในหลักธรรมที่เราสามารถปฏิบัติได้อย่างแท้จริง นั่นก็คือ การยึดหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้อง

                                           
๖๒ ศศิพัฒน์  ยอดเพชร, อาสาสมัครกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์, (กรุงเทพมหานคร:

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร,์ 2534), หน้า 1-3. 
๖๓ พระอธิการไพศาล กิตฺตภิทฺโท, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การประยุกต์ใช้พุทธปรัชญาในการ

บ ารุงรักษาจิตผู้ป่วย”, บัณฑติวิทยาลัย: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545, หน้า 89. 
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กับการท างานของจิตอาสา คือ พรหมวิหาร ๔ เป็นหลักประพฤติในการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นหลักธรรม
ประจ าใจที่จะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ พรหมวิหาร4 จึงเป็นหลักธรรม
ส าหรับทุกคน ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานจิตอาสา และการพัฒนาจิตอาสาได้กับ 
แนวคิดจิตอาสาในบริบทของสังคมในปัจจุบัน ที่มองว่า หลักพุทธธรรม จึงเป็นสิ่งที่เกื้อกูลการท างาน
จิตอาสา ตลอดจนกระบวนการท างานและบทบาทของจิตอาสา รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พลังจิตอาสา ที่เข้ามาบ่มเพาะต้นกล้าคุณธรรมอันดีงามในจิตใจ ฝึกการเยียวยาและรับใช้สังคมอย่าง
แท้จริง ย่อมเกิดประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองและสังคม กระตุ้นให้ผู้สนใจเข้ามาพัฒนา
กระบวนการท างานและบทบาทจิตอาสา ที่เปิดโอกาสอย่างกว้างขวาง ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีงบประมาณ 
ส่งเสริม สร้างพลังที่เกื้อกูลต่อการท างานจิตอาสาอย่างแท้จริง ประกอบกับได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนตาม
ศักยภาพของตนอย่างไร้ขีดจ ากัด 

ด้วยความร่วมมือเครือข่ายการท างานในรูปแบบของพหุภาค ีปาริชาติ วลัยเสถียร (2543)๖๔ 
ซึ่งมองว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่ประชาชนสามารถที่จะ
แสดงออก ซึ่งความต้องการของตน การจัดล าดับความส าคัญ การเข้าร่วมในการพัฒนา และได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนานั้นโดยเน้นการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่ประชาชนในชนบท และเป็น
กระบวนการกระท าที่ประชาชนมีความสมัครใจเข้ามามีส่วนในการก าหนดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
ประชาชนเอง โดยให้ประชาชนได้มีส่วนในการตัดสินใจเพ่ือตนเอง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ เช่น การร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผนการ
ตัดสินใจการระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล รวมถึง
การรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยที่โครงการพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 

 เนื่องจาก การสร้างเครือข่ายการท างานในรูปแบบของพหุภาคี ในลักษณะการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจิตอาสา เป็นจิตใจที่พร้อมจะสละเวลา แรงกายและสติปัญญาเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับผู้อ่ืน เป็นจิต
ที่มีความสุขเมื่อได้ท าความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในการท างานเป็นการอุทิศเพ่ือส่วนรวม ในแต่ละ
พ้ืนที่ของทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่การระดมความคิดเห็นในการจัดการเพ่ือก าหนดเป็นแผนงาน และ
มาตรการในการส่งเสริมสุขภาพ การจัดประเพณีในวันส าคัญทางพุทธศาสนา ตามความถนัดของแต่
ละบุคคล เพ่ือให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทุกภาคส่วน ซึ่งจะท าให้คณะสงฆ์สามารถ
พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก โดยการเยี่ยมเยือนชาวบ้าน พบปะ 
พูดคุย เทศนาธรรม รวมถึงการเยี่ยมผู้ปุวย ผู้สูงอายุ สร้างก าลังใจให้แก่พวกเขาเพ่ือจัดระบบการดูแล
ผู้ปุวย อีกทั้งยังสร้างเครือข่าย ให้เกิดการประสานงาน ส่งต่อข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพและ
ต่อเนื่อง โดยเป็นการรวมกลุ่มกันของสมาชิกที่มีความเต็มใจมารวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุก
กิจกรรม โดยไม่มีการบังคบมาด้วยความสมัครใจ แต่อาจจะได้รับการเชิญชวนจากเพ่ือนบ้านหรือ

                                           
๖๔ ปาริชาติ วลัยเสถียร, พระมหาสทุิตย์ อบอุ่น, สหัทยา วิเศษ, จันทนา เบญจทรัพย์ และชลกาญจน์ 

ฮาซันนาร.ี กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย.2543. 
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สมาชิกด้วยกันเอง มาร่วมกันท ากิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ มีเปูาหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
โดยด าเนินการตามหลักพระธรรมวินัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับสถานการณ์และพ้ืนที่ของสังคมหรือ
ชุมชน มีแนวทางในการเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา โดยอาศัยพ้ืนที่เป็นหลัก คือ พ้ืนที่ของศูนย์การ
เรียนรู้คู่คุณธรรม ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมน าชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้าน
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้เกิดความรัก ความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
โดยอาศัยหลักความเป็น บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีวัดเป็นแกนกลางในการด าเนินการเชื่อมโยง
บุคคล กลุ่มบุคคลเข้าหากัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือบ าบัดความทุกข์ทรมานจากโรคทางกายและโรค
ทางใจ ที่มีพระสงฆ์ สามเณร เป็นแกนหลักในการบ าบัดความทุกข์ นอกเหนือจากหมอ และพยาบาล 
ในด้านสภาพจิตใจ รวมถึงโครงการอ่ืนๆ ที่มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอ่ืน ทั้งที่เป็นบุคคลและองค์การ 
เพ่ือพัฒนาบุคคลและสังคมให้มีความสงบสุขบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดย
สอดแทรกหลักธรรม เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และการจัดการบนพ้ืนฐานของความ
เชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

สะท้อนให้เห็นว่าพระสงฆ์และชุมชนมีความใกล้ชิดและพ่ึงพาอาศัยกันมาโดยตลอด โดยมีวัด
เป็นศูนย์กลางของชุมชน ท าหน้าที่ไม่เฉพาะในการเผยแผ่หลักธรรมะเท่านั้น หากยังเป็นแหล่งศึกษา
ศิลปวิทยาการต่างๆ อีกด้วย แต่บทบาทดังกล่าวค่อยๆ ถูกดึงออกไปจากวัดโดยสถาบันสมัยใหม่เมื่อ
ร้อยกว่าปีที่ผ่านมา เช่น สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ฯลฯ มีส่วนท าให้พระสงฆ์กับชุมชนเหินห่าง
กันออกไปจนส่วนใหญ่ วัดและพระสงฆ์มีบทบาทเพียงเป็นผู้ท าพิธีกรรมเพียงเท่านั้น ท าให้เกิดแนวคิด
การด าเนินโครงการ "จิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ "  ซึ่งเป็นการน าพาพระสงฆ์ออกมานอกวัด 
ไปสัมผัสและท างานร่วมกับชุมชน น าศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านอย่างเหมาะสม 
สร้างความร่วมมือจากการท างานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล พระสงฆ์ และจิตอาสาอย่างมากมาย 
จากการที่สังคมไทยมีผู้ปุวยเรื้อรังและระยะสุดท้ายมากขึ้น และมาตรการรองรับคุณภาพชี วิตขณะ
เจ็บปุวยระยะสุดท้ายมีอยู่อย่างจ ากัด กล่าวคือ งานดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองระยะสุดท้าย ยัง
เป็นที่รู้จักน้อยในวงการสาธารณสุข แม้ในโรงพยาบาลหลายแห่งจะมีนโยบายให้การดูแลผู้ปุวยระยะ
สุดท้าย แต่ก็ยังมีคนที่เข้าใจแนวคิดในวงแคบ อีกทั้งภาระงานที่มากล้นของบุคลากรโรงพยาบาลยังท า
ให้การดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายที่มีอยู่ท าได้อย่างจ ากัด  

การสร้างความร่วมมือให้ทั้งฝุายโรงพยาบาล พระสงฆ์ และจิตอาสา ได้ท างานดูแลจิตใจ
ผู้ปุวยร่วมกัน จึงเป็นโจทย์ส าคัญ ว่า ท าอย่างไรให้โรงพยาบาล พระสงฆ์ และชุมชน ซึ่งเป็นคนละ
หน่วยงาน ได้ร่วมมือกันเป็นชุมชนที่มีความพร้อมจะดูแลจิตใจผู้ปุวย กลายเป็น สังฆะแห่งการดูแล
ผู้ปุวย การเยียวยาจิตใจผู้ปุวยเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
เป็นส าคัญ เช่น ติดต่อให้ผู้ปุวยที่ต้องการพระสงฆ์ได้เจอพระที่มีทักษะการดูแลจิตใจ ประสานให้
พระสงฆ์ที่สนใจงานดูแลผู้ปุวยได้เข้าร่วมทีม ประสานให้จิตอาสาที่มีทักษะการนวดได้เจอผู้ปุวยที่
ต้องการการบีบนวด เป็นต้น พยาบาลมักอยู่ต าแหน่งที่เหมาะเจาะกับบทบาทดังกล่าว แต่จะต้องปรับ
บทบาทจากผู้ให้การรักษาเป็นผู้ประสานทีมงานให้เกิดการดูแล โดยผู้ที่ท าหน้าที่ประสานงานในทีม
ดูแล อาจเป็นพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่วิชาการ หรือธุรการก็ได้ แต่ควรมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบ
การดูแลจิตใจผู้ปุวยเรื้อรังและระยะสุดท้าย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบช่วยเหลือหรือบริการ หากผู้
ประสานงานของทีมดูแลผู้ปุวยอยู่ในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการประสานส่งต่อ ส่งกลับ หรืองานเยี่ยม
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บ้าน ก็จะยิ่งเกิดผลดีในการประสานกับหน่วยงานภายนอก ท าให้การดูแลจิตใจผู้ปุวยได้กว้างขวาง
ครอบคลุมมากขึ้น  

ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสา เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ความเป็นผู้มีจิตอาสาหรือความเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ไม่ใช่ภาวะ
ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองแบบฉับพลันโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการในการเรียนรู้ การฝึกฝน การอบรม หรือ
การตระหนักอย่างลุ่มลึก แต่ความเป็นผู้มีจิตอาสาหรือความเป็นผู้มีจิตสาธารณะล้วนเป็นภาวะที่มีอยู่
ในตัวบุคคลที่อย่างน้อยต้องผ่านการเรียนรู้ การฝึกฝน(ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ) รวมถึงการตระหนักรู้
ด้วยตนเองอย่างลุ่มลึก เมื่อผ่านสถานการณ์อย่างใด อย่างหนึ่ง ที่ท าให้ผู้ประสบนั้นมีภาวะของความ
เป็นผู้มีความเห็นใจ อยากช่วยเหลือ อยากอนุเคราะห์โดยไม่หวังผลตอบแทนจากการกระท าของตน
นั้น ดังนั้นความเป็นผู้มีจิตอาสาหรือมีจิตสาธารณะจึงเป็นภาวะอย่างหนึ่งที่ต้องมีการพัฒนา การ
เรียนรู้ การฝึกฝนด้วยหลักการ กระบวนการ อย่างใดอย่างหนึ่ง จากแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนา
ตนเอง ให้ความส าคัญกับการที่บุคคลจะพัฒนาตนเองได้ จะต้องเป็นผู้มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงตัวเอง โดยมีความเชื่อหรือแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาตนที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วย
ส่งเสริมให้การพัฒนาตนเองประสบความส าเร็จ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวให้ความส าคัญกับมุมมองที่ว่า  

1) มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเอง ท าให้สามารถฝึกหัดและพัฒนาตนได้ใน
เกือบทุกเรื่อง  

2) ไม่มีบุคคลใดที่มีความสมบูรณ์พร้อมทุกด้าน จนไม่จ าเป็นต้องพัฒนาในเรื่องใดๆ อีก  
3) แม้บุคคลจะเป็นผู้ที่รู้จักตนเองได้ดีที่สุด แต่ก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้ในบางเรื่อง 

ยังต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการพัฒนาตน การควบคุมความคิด ความรู้สึก และการกระท า 
ของตนเอง มีความส าคัญเท่ากับการควบคุมสิ่งแวดล้อมภายนอก  

4) อุปสรรคส าคัญของการปรับปรุงและพัฒนาตนเองคือการที่บุคคลไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
และการกระท า จึงไม่ยอมสร้างนิสัยใหม่ๆ หรือฝึกทักษะใหม่ๆ ที่จ าเป็นต่อตนเอง และที่ส าคัญบุคคล
ต่างๆ มักไม่ตระหนักว่าการปรับปรุงและพัฒนาตนเองสามารถด าเนินการได้ทุกเวลาและอย่างต่อเนื่อง 
มีความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้ทุกด้านไม่เว้นแต่การพัฒนาตนเองเพ่ือความเป็นผู้
มีจิตอาสา ในมุมมองของการพัฒนาตนเองดังกล่าวจะเห็นได้ว่า “ความเป็นผู้มีจิตอาสาสามารถสร้าง
ได้” หากเรามีหลักคิด และกระบวนการในการพัฒนาตนเองอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามที่ สมโภชน์  
เอ่ืยมสุภาษิต (2549)๖๕ มองว่า การพัฒนาพฤติกรรมมีแนวทางที่หลากหลาย ใช้การพัฒนาที่
กระบวนการทางปัญญาเพ่ือให้ส่งผลต่อพฤติกรรม การพัฒนาที่กระบวนการทางปัญญานั้น มีความ
เชื่อพ้ืนฐานที่ว่ากระบวนการปัญญามีผลต่อพฤติกรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถกระท าได้
โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปัญญาที่เปลี่ยนความคิด การตีความ การตั้งข้อสันนิษฐาน ให้
ส่งผลไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก 

 
 

                                           
๖๕ สมโภชน์  เอื่ยมสุภาษิต, ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), หน้า 308. 



๗๓ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
  ๑) ควรมีโครงการจัดอบรมจิตอาสาก่อนเข้าร่วมเป็นจิตอาสา เพ่ือปรับฐานความคิด 
และรู้จักข้ันตอนแนวทางการรักษาเบื้องต้น จากผู้เชี่ยวชาญ 
  ๒) ควรขยายเครือข่ายจิตอาสา ไปสู่ชุมชน 
  3) ควรสร้างรูปแบบกระบวนการเป็นจิตอาสาอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ
อย่างชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้เพ่ือรับใช้สังคม 
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บทคัดย่อ 
 งานบริการรับใช้สังคมเรื่อง จิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
๑. เพ่ือพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ  ๒. เพ่ือสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ ๓. วิเคราะห์ผลลัพธ์ของ
การด าเนินการจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ พระสงฆ์ในพ้ืนที่จังหวัด
ล าปาง นิสิตของวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง แพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล อาสาสมัคร
สาธารณสุข และผู้ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ปุวย  
 จากการศึกษา พบว่า กิจกรรมเยียวยาจิตใจผู้ปุวยด้วยธรรมะของกลุ่มพระอาสาคิลานธรรม
เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะของพระจิตอาสาให้มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนไปสู่คุณงามความดี 
ความงอกงามในจิตใจ อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องและเป็นการพัฒนาพฤติกรรมให้
เหมาะสมกับสังคม กระบวนการพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนว
วิถีพุทธนั้น สิ่งแรกต้องพัฒนาในเรื่องของการศึกษา/เรียนรู้ เกี่ยวกับการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติ 
การเข้าใจและการใช้ปัญญา สิ่งเหล่านี้ต้องเตรียมการส าหรับจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการ และต้อง
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยการอบรมเรื่อง หลักธรรมที่จะเตรียมพร้อมไปเยี่ยมผู้ปุวย 
อบรมเรื่อง มารยาทในการพบปะผู้ปุวยในระยะต่างๆ ฯลฯ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย 
แผนงาน วัตถุประสงค์ เปูาหมายของโครงการตลอดจน การให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ดีที่สุดเพ่ือแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และฝึกฝนพระนิสิตให้
คุ้นเคยกับเทคโนโลยี/เทคนิค/วิทยาการสมัยใหม่ที่จะประยุกต์ใช้ให้เกิดความก้าวหน้าของโครงการ 
ปฏิบัติตนทั้งในงานและในสังคมส่วนรวมให้แก่พระนิสิต ซึ่งรวมถึงการมอบหมายงานพิเศษ          
การสอนงาน การให้ค าปรึกษา แนะน า การเป็นพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การงาน การจัด
ทัศนศึกษาดูงาน ตลอดจน ต้องมีส่วนร่วมการค้นหาปัญหาการวางแผน การน าโครงการไปฏิบัติ  และ
การประเมินผล ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ของโครงการร่วมกับทางโรงพยาบาล และหน่วยงานอิสระ
หรือองค์กรการกุศล เพ่ือช่วยเหลือให้โครงการเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาจิตอาสาสามารถท าได้ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยเด็กที่เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ปลูกฟังให้
เกิดความเห็นอกเห็นใจ มีเมตตาคอยช่วยเหลือผู้อ่ืนมากกว่าตนเอง เป็นหัวใจส าคัญในการปลูกฝัง

                                                           
 อาจารยส์าขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
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คุณลักษณะจิตอาสาที่สามารถพัฒนาพร้อมกัน ส าหรับแนวทางการจัดการเรียนรู้จ าเป็นต้องน าองค์
ความรู้เชิงทฤษฎีมาปรับประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 
 
ค าส าคัญ: จิตอาสา, แนววิถีพุทธ 
  
Abstract 
 Service for social service matters Volunteer Spirit in the Buddhist Way The 
following objectives are as follows: 1. To develop monks and personnel in the 
creation of a volunteer spirit in the Buddhist way The implementation of the 
volunteer spirit in the Buddhist way The main contributors are monks in Lampang 
province. Students of Lampang Buddhist College Doctors and hospital staff Public 
Health Volunteers And those with experience in patient care 
 The study, it was found that the activities to heal the mind of the patients 
with Dharma of the Volunteer Dharma group were to strengthen the characteristics of 
the volunteer spirit in relation to their development towards virtue. Growth in the 
mind And can also improve things that are defective and develop behavior to suit 
the society The process of developing monks and personnel to create a volunteer 
spirit in the Buddhist way The first thing must be developed in terms of education / 
learning. About cultivating values and attitudes Understanding and using intelligence 
These things must be prepared for the volunteer spirit that participated in the 
project. And requires constant and consistent training By training on Principles to be 
prepared, visiting patients, training on etiquette in meeting patients at various stages, 
etc. Enhancing knowledge and understanding of policies, plans, objectives, project 
goals as well as Providing information about the best practices to solve past 
operational defects. And train students to be familiar with modern technology / 
techniques / techniques that will apply to the progress of the project Practice both 
in work and in society as a whole for the students Which includes special 
assignments, teaching jobs, counseling, advice as mentors Switching job rotation 
Arranging field trips to see work as well as having to participate in searching for 
planning problems Implementation of the project And the upstream and 
downstream evaluation of the project together with the hospital And independent 
agencies or charities To help the project achieve sustainable development By 
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learning to develop volunteer minds can be done at all ages. Especially the 
childhood that is the age of learning Grow to listen to sympathy Have compassion to 
help others more than themselves Is the key to cultivating the volunteer features 
that can be developed simultaneously For the learning management approach, it is 
necessary to apply the theoretical knowledge to be adapted to be suitable for the 
current conditions. 
 
Keywords: The Volunteer, Buddhist way 
 
บทน า 
 ภาวการณ์เจ็บปุวยเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของประชากรที่ก าลังเข้าสู่ภาวะประชากรสูงวัย (Population ageing) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความ
เสื่อมของร่างกายที่เป็นไปตามอายุจะท าให้การเจ็บปุวยมีมากขึ้น ทั้งนี้พบว่าผู้สูงอายุไทยในสัดส่วนที่
สูงขึ้น มีการคาดการณ์ว่า พ.ศ. 2568 กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่พบในผู้สูงอายุ คือ โรคความ
ดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตวาย ข้อเข่าเสื่อม เป็นผู้พิการ โรคซึมเศร้า และผู้ปุวยติดเตียง ทั้งนี้ยังพบว่า
ผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรังที่มากขึ้นยังมีผู้ปุวยที่มีภาวะเจ็บปุวยเรื่อรังจากสาเหตุอ่ืนๆ อีก เช่น ความผิดปกติ
แต่ก าเนิด โรคติดต่อระบบต่างๆ อุบัติเหตุ ฯลฯ การเจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรังส่งผลกระทบต่อผู้ปุวยและ
ผู้ดูแลเป็นอย่างมากทั้งจากภาวะของโรคและความรุนแรงของการเก็บปุวย รวมทั้งการบ าบัดรักษาที่
ผู้ปุวยได้รับการ ตลอดจาอาจเกิดอาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ การที่ต้องให้การดูแล
ต่อเนื่องที่บ้านในกลุ่มผู้ปุวยเรื้อรัง ภาวะการเจ็บปุวยเรื้อรังอาจท าให้ผู้ปุวยมีข้อจ ากัดในการท ากิจกรรม
หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งผู้ปุวยเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มที่มีข้อจ ากัดในการดูแลสุขภาพที่มีการพ่ึงพาผู้ดูแลในระดับสูง จัดเป็นภาระงานที่หนัก และ
ซับซ้อนในการดูแลที่เป็นความรับผิดชอบของผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครับจากการที่ผู้ดูแลผู้ปุวยมี
ภาระที่ยาวนานในการดูแลต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงในบทบาทหน้าที่ตนเอง1 ในปัจจุบันจังหวัด
ล าปาง พ.ศ. 2559 พบผู้ปุวยที่ เป็นผู้ปุวยติดเตียง จ านวน 1,209 คน ผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ 3,304 คน และผู้ปุวยระยะสุดท้ายที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง จ านวน 740 
คน2  
 จากปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
จังหวัดล าปาง จึงออกพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม และตระหนักถึงความส าคัญของการน า
พระพุทธศาสนาเข้ามาปรับใช้ ผสมผสานไปพร้อมๆ กับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน โดย
                                                           

1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.์ สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560. สืบคน้
เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 จากเว็ปไซต์ http://www.m-society.go.th/ewt_new.php?nid=9597 

2 กลุ่มงาน/งานภายใน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง. ส านักงานสาธารณะสขุจังหวัดล าปางเสรมิ
ความเข้มแข็ง. สิบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560. จากเว็ปไซต์ 
http://www.lpho.go.th/letsgo/index.php/person/580-2015-08-07-06-48-26 
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จัดท าโครงการ “นิสิตจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ปุวยตามแนววิถีพุทธ”3 เพื่อด าเนินกิจกรรมส าหรับฟื้นฟู
สภาพจิตใจของผู้ปุวย ที่มีความทุกข์ทรมานด้านร่างกายและด้านจิตใจ จากความเจ็บปุวยของตนเอง
หรือบุคคลอันเป็นที่รัก 
 โครงการนิสิตจิตอาสาน าพาธรรมะสู่ผู้ปุวย เริ่มด าเนินงานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปุวยและญาติสามารถปฏิบัติศาสนกิจและพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อของแต่ละ
บุคคลได้ส าเร็จเหมือนอยู่ที่บ้าน โดยไม่ขัดต่อแผนการรักษาของแพทย์ มีความผาสุกด้านจิตวิญญาณ 
คลายความวิตกกังวล มีพลังและก าลังใจที่จะต่อสู้กับภาวะคุกคามของโรคต่อไป มีสัมพันธภาพที่ดีต่อ 
เพ่ือนผู้ปุวยด้วยกันและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเจ้าหน้าที่หอผู้ปุวยในและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแผนก
อ่ืนๆ มากขึ้น และมีความเป็นกันเองมากขึ้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่หอผู้ปุวยในมีความรู้สึกที่ดีต่อการ
ปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง และให้
นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะได้บริการสังคม สามารถน านวลักษณ์ที่พึงประสงค์ไปปฏิบัติ
ได้จริง 

ลักษณะของกิจกรรมในโครงการเป็นการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ ปุวยที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง ให้มีสุขภาวะทางจิต มีก าลังใจที่จะต่อสู้กับโรคร้าย แม้บางโรคไม่สามารถรักษา
ให้หายขาดได้ ก็จะท าให้ผู้ปุวยมีความสุขใจในบุญกุศลหรือกิจกรรมที่ร่วมท ากับนิสิต เป็นการสะสม
เสบียงบุญไว้ใช้ในสัมปรายภพตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนา  เนื่องจากกิจกรรมที่นิสิตกับผู้ปุวยได้
ท าร่วมกันล้วนสอดคล้องกับคติความเชื่อและเป็นประเพณีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน เช่น  จัด
สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา จัดงานวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทยสาน
สัมพันธ์สายใยครอบครัวใส่ใจวิถีพุทธ และปฏิบัติศาสนกิจ/ปฏิบัติตามความเชื่อของผู้ปุวยและญาติ
ตามแนววิถีพุทธที่ไม่ขัดต่อแผนการรักษาของแพทย์ เช่น ท าบุญตักบาตรเช้าทุกวันศุกร์ ท าวัตรสวด
มนต์ ฝึกทักษะการคลายเครียด ผูกแขนให้พรในเทศกาลต่างๆ นิมนต์พระสวดมนต์ให้พรผู้ปุวยระยะ
สุดท้าย ให้ค าปรึกษาการบริหารกาย จิต สมาธิบ าบัด และติดตามเยี่ยมผู้ปุวยเรื้อรัง/ระยะสุดท้าย 
 จากผลการประเมินโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ 25604 พบว่า ผู้ปุวยและญาติของ
ผู้ปุวย ตลอดจนแพทย์ผู้ท าการรักษา มีความพึงพอใจการด าเนินงานของโครงการอยู่ในระดับมาก แต่
อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานท าให้ผลการด าเนินงานด้อยประสิทธิภาพลง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากตัวนิสิตที่เข้าร่วมโครงการขาดความรู้ความเข้าใจใน
กิจกรรมที่ท า ตลอดจนขาดความเข้าใจในองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ปุวยให้ถูกต้องตามหลักวิชา
ทางการแพทย ์
 จากข้อความข้างต้นคณะผู้จัดท าโครงการเพ่ือรับใช้สังคม มีความสนใจที่จะขยายเครือข่าย
ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนในเขตพ้ืนที่ เช่น โรงพยาบาล ชุมชนในเขตพ้ืนที่ 
เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้มีบุคลากรที่มีศักยภาพที่สามารถรับใช้สังคม และเป็นหน้าที่หลัก ที่หน่วยงานนั้น
ต้องด าเนินการ ประกอบกับวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง มีบุคลากรที่เป็นจิตอาสา มีความรู้ความ
                                                           

3 วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง, “สรุปโครงการนิสิตจิตอาสาน าธรรมะสูผู้่ป่วยตามแนววิถีพุทธ ประจ าปี
งบประมาณ 2559.”, วิทยาลัยสฆ์นครล าปาง, 2556 (อัดส าเนา), หน้า 92 

4 อ้างแล้ว. “สรุปโครงการนิสิตจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธ ประจ าปีงบประมาณ 
2560.”, หน้า 92 



๘๒ 

เชี่ยวชาญในเรื่องของหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า ดังนั้น จิตอาสาถือว่าเป็นบุคลากรของสังคม 
การพัฒนาจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ปุวยจึงเป็นการช่วยให้เกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ท างานควบคู่กันไปโดยวิธีการให้ความรู้และหรือวิธีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะและ
ทัศนคติซึ่งจะช่วยให้จิตอาสามีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้นรวมทั้งการใช้วิธีการจูงใจและ
เปิดโอกาสให้จิตอาสาได้น าความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์5 ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสมตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ส าเร็จประโยชน์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่าย 
  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ 
 ๒. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ 
 ๓. วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการด าเนินการจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ 
 
วิธีด าเนินการโครงการ 

1. รูปแบบของโครงการ 
งานบริการสังคมฉบับนี้ เป็นเชิ งปฏิบัติการ ที่ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพ 

(Qualitative method) และข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative method) ร่วมกันเพ่ือให้เกิดความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในบทนี้จะน าเสนอการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก การเลือกพ้ืนที่ ขั้นตอนการด าเนินการ
โครงการ เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  

 
2. พื้นที่ในการท าโครงการ 

การเลือกพ้ืนที่ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือก 
ต าบล พิชัย อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 

 
3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

   ๑) พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดล าปาง จ านวน ๕ รูป 
   ๒) นิสิตของวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง จ านวน ๑๐ รูป 
   ๓) แพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล จ านวน ๕ คน 
   ๔) อาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน ๕ คน 
   ๕) ผู้ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ปุวย จ านวน ๕ คน 

 
๔. เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๑) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ 
                                                           

5 ศุภชัย  ยาวะประภาษ, การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย, (กรุงเทพฯ :จุด
ทองจ ากัด. 2547). หน้า 175 



๘๓ 

๓) กล้องบันทึกภาพ 
๔) เครื่องบันทึกเสียง 

 
๕. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาซึ่งได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ แล้วน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ โดยการวิเคราห์แบบอุปนัย (Analytic induction) คือ การตีความสร้างข้อสรุปจากรูปธรรม
หรือเหตุการณ์ท่ีมองเห็น เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ พฤติกรรมที่เกิดข้ึน สภาพทั่วไปของชุมชน 
 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษา จิตอาสา หรือจิตสาธารณะ(public consciousness หรือ Public mind) 
เป็นจิตส านึกปฏิบัติเพ่ือส่วนรวม เพราะค าว่า“สาธารณะ”คือ สิ่งที่มิได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง จิต
สาธารณะเป็นลักษณะของความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ที่จะ
ดูแลและบ ารุงรักษาร่วมกัน จิตอาสาหรือ จิตสาธารณะ” ยังหมายรวมถึง จิตของคนที่รู้จักความ
เสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมเพ่ือช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 
ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยกันแก้ไขปัญหาและช่วยกัน
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมโดยให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าตลอดจนช่วยกันดูแลรักษา ให้
ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่ จะท าได้ ตลอดจนร่วมมือกัน
กระท าการเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหา แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและรักษาประโยชน์ส่วนรวม โดยมี
ลักษณะของจิตใจที่มีเมตตาและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน เข้าช่วยเหลือหรือ านวยความสะดวกเท่าที่
ตนเองสามารถท าได้ทั้งก าลังกาย ก าลังทรัพย์ ก าลังใจโดยไม่หวังผลตอบแทน หรือ กระทั่งการให้
ความรู้และค าแนะน า ล้วนแล้วแต่เป็นการช่วยเหลืออย่างจิตอาสาทั้งสิ้น การมีจิตใจมุ่งมั่นเพ่ือพัฒนา
สังคมให้ดีขึ้น มีพฤติกรรมที่ใฝุหาความรู้และเพียรพยายามที่จะแก้ไขปัญหาของส่วนรวมโดยไม่ขัดกับ
ระเบียบวินัย กฎหมาย และ ศีลธรรมอันดีงาม และมีจิตสาธารณะ มีการประพฤติปฏิบัติที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอ รวมถึงการเข้าร่วมหรือให้ความร่วมมือกับชุมชนหรือสังคม  

ดังนั้น การด าเนินการโครงการจิตอาสาน าพาธรรมะสู่ผู้ปุวยนั้น จึงเป็นโครงการที่มุ่งเน้น
เพ่ือให้ผู้ปุวยและญาติสามารถปฏิบัติศาสนกิจและพิธีกรรมต่างๆ ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลได้
ส าเร็จเหมือนอยู่บ้าน โดยไม่ขัดต่อแผนการรักษาของแพทย์ มีความผาสุกด้านจิตวิญญาณ คลายความ
วิตกกังวล มีพลังและก าลังใจที่จะต่อสู้กับภาวะคุกคามของโรคต่อไป มีสัมพันธภาพที่ดีต่อ เพ่ือนผู้ปุวย
ด้วยกันและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเจ้าหน้าที่หอผู้ปุวยในและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแผนกอ่ืนๆ มากขึ้น 
และมีความเป็นกันเองมากขึ้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่หอผู้ปุวยในมีความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติศาสนกิจ
ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง และให้นิสิตมีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะรับใช้สังคม รวมถึงมีความสนใจที่จะขยายเครือข่ายไปยังหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนชุมชนในเขตพ้ืนที่ จึงก่อให้เกิดแนวคิด การสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถี
พุทธ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นิสิตกับผู้ปุวยได้ท าร่วมกันล้วนสอดคล้องกับคติความเชื่อและเป็นประเพณี
ปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน ให้ค าปรึกษาการบริหารกาย จิต สมาธิบ าบัด และติดตามเยี่ยมผู้ปุวย



๘๔ 

เรื้อรัง/ระยะสุดท้าย ตามท่ี ศศิพัฒน์  ยอดเพชน (2534)6 มองว่า “อาสาสมัคร” เป็นงานที่เกิดจากผู้
ที่มีจิตอาสา เป็นผู้ที่เอ้ือเฟ้ือ เสียสละ เวลา แรงกาย แรงใจ เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน หรือ สังคมให้เกิด
ประโยชน์ในทางบวก ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราควรท าทั้งสิ้น คนที่จะเป็นอาสาสมัครได้นั้นไม่ได้จ ากัดวัย 
การศึกษา เทศ อาชีพ ฐานะ หรือ ข้อจ ากัดใดๆ ทั้งสิ้น   ดังนั้น การที่เราจะพัฒนาพระสงฆ์และ
บุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ ในการศึกษามีขั้นตอนดังนี้ 

 
๑. เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ  
การจะพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ จะต้องมี

การด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนว
วิถีพุทธ  

1. ต้องพัฒนาในเรื่องของการศึกษา/เรียนรู้ เกี่ยวกับการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติ การ
เข้าใจและการใช้ปัญญา สิ่งเหล่านี้ต้องเตรียมการส าหรับจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการ  

2. ต้องฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยการอบรมเรื่อง หลักธรรมที่จะเตรียมพร้อม
ไปเยี่ยมผู้ปุวย อบรมเรื่องมารยาทในการพบปะผู้ปุวยในระยะต่างๆ ฯลฯ  

3. การพัฒนาบุคลากร โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย แผนงาน วัตถุประสงค์ 
เปูาหมายของโครงการตลอดจน การให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดเพ่ือแก้ไข
ปัญหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และฝึกฝนพระนิสิตให้คุ้นเคยกับเทคโนโลยี/
เทคนิค/วิทยาการสมัยใหม่ท่ีจะประยุกต์ใช้ให้เกิดความก้าวหน้าของโครงการ ปฏิบัติตนทั้งในงานและ
ในสังคมส่วนรวมให้แก่พระนิสิต ซึ่งรวมถึงการมอบหมายงานพิเศษ การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
แนะน า การเป็นพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การงาน การจัดทัศนศึกษาดูงาน ตลอดจน 
ต้องมีส่วนร่วมการค้นหาปัญหาการวางแผน การน าโครงการไปปฏิบัติ และการประเมินผล ต้นน้ า 
กลางน้ า ปลายน้ า ของโครงการร่วมกับทางโรงพยาบาล และหน่วยงานอิสระหรือองค์กรการกุศล เพ่ือ
ช่วยเหลือให้โครงการเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 
 จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตอาสาสามารถท าได้ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัยเด็กท่ีเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ปลูกฟังให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ มีเมตตาคอยช่วยเหลือผู้อ่ืนมากกว่า
ตนเอง เป็นหัวใจส าคัญในการปลูกฝังคุณลักษณะจิตอาสาที่สามารถพัฒนาพร้อมกัน ส าหรับแนวทาง
การจัดการเรียนรู้จ าเป็นต้องนาองค์ความรู้เชิงทฤษฎีมาปรับประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน เริ่มจากตัวผู้สอนเองที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและค่อยๆ ขยายไปสู่การพัฒนา และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพัฒนาไปให้ถึงระบบคิดมากกว่าการให้ท ากิจกรรมโดยปราศจากความคิด 
อย่างไรก็ตามต้องถือเป็นหลักการว่า  การพัฒนาจิตอาสาสามารถสอดแทรกได้ในทุกกิจกรรม        
การเรียนรู้  เช่น การช่วยเหลือในการท างาน แบ่งปันสิ่งของแก่กัน หรือแม้แต่เป็นผู้ให้ บริจาคสิ่งของ 
เยี่ยมเยือนผู้ปุวยที่ยากไร้ ไม่มีญาติ เพ่ือสร้างก าลังใจให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
พัฒนา แต่การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องเชื่อมโยงเข้ากับวิถีชีวิตของแต่ละคนด้วย โดยยึดหลักพุทธธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการท างานของจิตอาสา คือ พรหมวิหาร ๔ เป็นหลักประพฤติในการด าเนินชีวิต พรหม
                                                           

6 ศศิพัฒน์  ยอดเพชน, อาสาสมัครกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์. (กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร,์ 2534). หน้า 6. 



๘๕ 

วิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ เป็นหลักธรรมประจ าใจที่จะช่วยให้เรา
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ เป็นหลักธรรมพื้นฐานของการสร้างจิตอาสา พรหมวิหาร ๔ 
เป็นหลักพุทธธรรมที่จิตอาสาพึงมีคือ การช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ในยามที่พวกเขาล าบากด้วยความ
เมตตาและกรุณา ยินดีเมื่อเขามีสุข ไม่ทุกข์ รวมถึงการรักษาอุเบกขาเพ่ือความสุขของตนเองด้วย หลัก
พรหมวิหาร ๔ ช่วยให้การท างานร่วมกับผู้อ่ืนบรรลุได้รวมทั้งได้อานิสงค์คือ การพัฒนาตนอีกทางหนึ่ง
ด้วย  พรหมวิหาร ๔ ว่า เป็นหลักธรรมส าหรับเป็นที่อยู่ของจิตใจแห่งพรหม เป็นธรรมที่เป็นที่อยู่แห่ง
ความดีและความสุข ในการน าไปปฏิบัตินั้น ขั้นแรกให้ปฏิบัติด้วยจิตคิดเกื้อกูลแผ่ไปในสัตว์และบุคคล
ทั้งหลายคือเมตตา จากนั้นเมื่อทราบว่าเขามีความทุกข์ความเดือดร้อนก็ช่วยบรรเทาทุกข์คือกรุณา 
จากนั้นเมื่อเห็นว่าเขาไม่สุขไม่ทุกข์ก็ยินดีคือมุทิตา สุดท้ายเมื่อไม่มีกิจที่ควรท าก็วางเฉยคือ อุเบกขา  

ดังนั้น การมีจิตอาสาเป็นจิตที่พร้อมจะสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญา เพ่ือ
สาธารณประโยชน์ในการท ากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน 
สร้างให้จิตเป็นจิตอาสานั้นต้องเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ คุณธรรม และการ
ติดต่อสื่อสาร การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

๒. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ  
 อย่างไรแล้วหัวใจส าคัญของการเสริมสร้างจิตอาสา คือ การสร้างเครือข่ายการท างาน ถือเป็น
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ ด้วยการสร้างเครือข่าย
พระสงฆ์จิตอาสาที่ท างานด้านการเยียวยาความสูญเสีย และดูแลจิตใจผู้ปุวยและญาติทั้งใน
โรงพยาบาลและชุมชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทางด้านจิตใจ สร้างก าลังใจในการใช้ชีวิต โดย
การสร้างเครือข่าย ระหว่าง พระสงฆ์ นิสิต/นักศึกษา ล าปาง แพทย์และเจ้าหน้ าที่ของโรงพยาบาล 
สาธารณสุข ล้วนแต่มีบทบาทเพ่ือขับเคลื่อนงานจิตอาสาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนามิติการเรียนรู้
ทางด้านจิตวิญญาณ ซึ่งจะท าให้การท างานจิตอาสามีความยั่งยืน เพราะช่วยท าให้เกิดแรงบันดาลใจ
ที่มาจากภายในมากกว่าปัจจัยภายนอกต่างๆ  

แต่ถึงอย่างไรการเป็นจิตสาธารณะหรือจิตอาสา จึงเป็นจิตใจที่พร้อมจะสละเวลา แรงกาย
และสติปัญญาเพ่ือสาธารณะประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากเกิด
ขึ้นกับผู้อ่ืน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ท าความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในการท างานเป็นการอุทิศเพ่ือ
ส่วนรวม  จากหลากหลายสาขาอาชีพ ที่เสียสละ และมีความตั้งใจมาเป็นจิตอาสา ทุ่มเทแรงกาย 
แรงใจ เพ่ือช่วยเหลือผู้ปุวยและญาติให้สามารถเยียวยาผู้ปุวย ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
บุคคลากรจากสถาบันการศึกษา ระบบสาธารณสุข และบุคคลที่สนใจทั่วไป หากทุกคนมีความมุ่งมั่น
และมีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองแล้วย่อมมีความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้ทุก
ด้านไม่เว้นแต่การพัฒนาตนเองเพ่ือความเป็นผู้มีจิตอาสา  

โดยการสร้างเครือข่ายการท างานแบบพหุภาคี ในลักษณะการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การสร้างจิตอาสา เป็นจิตใจที่พร้อมจะสละเวลา แรงกายและสติปัญญาเพ่ือสาธารณะประโยชน์ เป็น
จิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับผู้อ่ืน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ท า
ความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในการท างานเป็นการอุทิศเพ่ือส่วนรวม ในแต่ละพ้ืนที่ของทุกภาคส่วน 
เริ่มตั้งแต่การระดมความคิดเห็นในการจัดการเพ่ือก าหนดเป็นแผนงาน และมาตรการในการส่งเสริม



๘๖ 

สุขภาพ การจัดประเพณีในวันส าคัญทางพุทธศาสนา ตามความถนัดของแต่ละบุคคล เพ่ือให้มี
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทุกภาคส่วน ซึ่งจะท าให้คณะสงฆ์สามารถพัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพแก่ประชาชนเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก โดยการเยี่ยมเยือนชาวบ้าน พบปะ พูดคุย เทศนาธรรม 
รวมถึงการเยี่ยมผู้ปุวย ผู้สูงอายุ สร้างก าลังใจให้แก่พวกเขา การด าเนินงานของเครือข่ายจะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 1) ความเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งจิตใจและความสามัคคีของสมาชิกเครือข่าย 
 2) สมาชิกมีขวัญและก าลังใจและเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะปฏิบัติเพ่ือส่วนรวม 
 3) ความเสียสละของสมาชิก ทั้งแรงกาย สติปัญญาและทุนทรัพย์หรือทรัพยากร 
 4) มีระบบการจัดการและการวางแผนที่ดีเหมาะสมกับสถานการณ์สมาชิกรวมกลุ่มการอย่าง
เหนียวแน่นและมีการต่อยอด 
  5) มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายเป็นระยะๆ  
 6) สมาชิกเครือข่ายมีคุณภาพ ทุกคนมองเห็นประโยชน์ร่วมกัน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
 7) สมาชิกมีความจริงใจ จริงจัง มีความศรัทธาต่อกันและกันและต่อเครือข่ายด าเนินการด้าน
จิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

8) มีระเบียบกฎเกณฑ์ของเครือข่าย ร่วมกันเพื่อด าเนินไปทิศทางเดียวกัน 
         9) มีทรัพยากรเพียงพอต่อการด าเนินงานของเครือข่าย มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 จะเห็นได้ว่า กุญแจส าคัญในการท างานของเครือข่ายคณะสงฆ์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นงาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนา การพัฒนาเด็กและเยาวชน และการเยียวยาจิตใจผู้ปุวย คือ “การฟัง” อย่าง
ลึกซึ้ง พระและฆราวาสอาสาด้านการเยียวยาจิตใจผู้ปุวยและผู้สูญเสียก็สะท้อนข้อดีของการเยียวยา
ด้วยการฟังเช่นกัน การฟังที่มีคุณภาพจะเปิดโอกาสให้ผู้ประสบความทุกข์ได้ระบาย บอกความรู้สึก
และความต้องการ ในเบื้องต้นผู้เล่าย่อมเกิดการทบทวนจัดระเบียบความคิดของตนเอง และความ
ทุกข์ได้จางคลายจากการระบายความอัดอ้ันคับแค้นไประดับหนึ่ง ในขณะที่ผู้ท าหน้าที่เยียวยา จะเกิด
ความเข้าใจผู้มีความทุกข์ได้อย่างชัดเจน น ามาสู่การแสวงหาความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและถูก
จุด อย่างไรก็ตาม การฟังยังไม่ใช่สิ่งที่พระสงฆ์ในสังคมไทยมีทักษะมากนัก เพราะถูกวางบทบาทให้
เป็นผู้พูดหรือแสดงธรรม ดังนั้น การสนับสนุนให้พระสงฆ์มีทักษะการฟังมากขึ้นเป็นสิ่งจ าเป็น โดยทาง
คณะสงฆ์จะมุ่งเน้นในเรื่องการรักษาทางธรรม ทางจิตใจ เพราะ เรื่องของโรคและกายให้เป็นเรื่องของ
โรงพยาบาล ที่มุ่งเน้นในเรื่องการรักษาทางกายด้วยยาและแพทย์เขาดูแล ส่วนคณะสงฆ์มุ่งเน้นด้วย
วิธีการสนทนาให้ก าลังใจเชิงลึกด้วยหลักธรรมตามหลักการให้ค าปรึกษาเชิงพุทธ ผสมผสานกับหลัก
จิตวิทยา ท าให้ผู้ปุวยและญาติเข้าใจความจริงแห่งชีวิต และกล้าเผชิญกับความทุกข์ที่ก าลังเกิดขึ้น 
เกิดจากการผสานพิธีกรรมและการฝึกฝนตนทางพระพุทธศาสนา เช่น การรักษาศีล การสวดมนต์ 
การเจริญเมตตาภาวนา การสนทนาธรรม การกรวดน้ าอุทิศกุศลร่วมกับการให้การปรึกษาเชิงพุทธ
จิตวิทยา  ดังนั้นการประสานงานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานไม่เพียงแต่ช่วยให้งานดูแลจิตใจผู้ปุวยดี
ขึ้นเท่านั้น แต่ผู้ปุวยก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น เพราะมีสุขภาพจิตที่ดี ไม่ท้อแท้ต่อโรคภัยไข้เจ็บที่
เกิดขึ้น แต่ถ้าหากไม่มีการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาล พระสงฆ์ ชุมชน และสถาบันการศึกษา ก็
ยากที่จะดูแลผู้ปุวยในมิติทางจิตใจได้อย่างครอบคลุม การร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จึงท าให้มิติทาง



๘๗ 

จิตใจของผู้ปุวยได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ แบ่งปันทรัพยากร งบประมาณ อุปกรณ์ ความรู้ทักษะ หรือ
แม้กระท่ังก าลังใจจากกันและกันนั่นเอง  
 

๓. วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการด าเนินการจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ 
 จากการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ปุวยตามแนววิถีพุทธโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
โครงการฯ และสามารถวิเคราะห์ผล ได้ดังนี้ 1. เชื่อมโยงสายใย ๒. ร้อยใจร่วมกัน ๓. ผูกพันต้องใจ 

โดยการด าเนินกิจกรรมอาสาความส านึกของบุคคลที่มีต่อสังคมส่วนรวมโดยการเอาใจใส่และ
การช่วยเหลือ ผู้ที่มีจิตอาสาจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมจิตอาสาท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เช่น การ
เสียสละเงิน สิ่งของ เวลา ร่างกาย และสติปัญญา เพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสังคม โดยไม่หวัง
ผลตอบแทนดังนี้ 

1. ความสมัครใจ เป็นการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืนและเป็น
การอาสาสมัครที่จะกระท าสิ่งนั้น เช่น ความสมัครใจพร้อมที่จะช่วยเหลือ การกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วย
ความสมัครใจ ความสมัครใจในการกระท ากิจกรรม 

2. ความเต็มใจ เป็นความรู้สึกของนักศึกษาพยาบาลที่ยินดีให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนเช่น สิ่ง
ที่เราสมัครท าด้วยความเต็มใจ การให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจมาจากความรู้สึกที่แท้จริง 
ความรู้สึกท่ีอยากท าด้วยความเต็มใจ 

3. การเสียสละ เป็นการกระท าที่ช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนด้วยความรู้สึกที่กระท าด้วยความมุ่ งมั่น
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เช่น การมีใจรักอยากช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การท าประโยชน์
ต่าง ๆ แก่ส่วนรวมไม่หวังผลประโยชน์ ความรู้สึกมุ่งมั่นตั้งใจช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ สังคมท่ีเดือดร้อน 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า  จิตอาสาเป็นคุณธรรมของพลเมืองที่จะส่งเสริมให้สังคมมีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากการมีพลเมืองตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม มีความ
ปรารถนาที่จะช่วยเหลือสังคม เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและการรวมกลุ่มปฏิบัติ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้จะท าให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ รับรู้สิทธิควบคู่ไปกับ
หน้าที่ของพลเมืองประกอบกับแนวคิดแนวทางของพระพุทธศาสนา โดยมีพรหมวิหาร 4 เป็นธรรม
ประจ า ใจของผู้ที่มีจิตใจยิ่งใหญ่กว้างขวาง ด้วยกระบวนการของการฝึก “การให้” ที่ดีเพ่ือขัดเกลา
ตัวตน และบ่มเพราะความรัก ความเมตตาผู้อ่ืน โดยไม่มีเงือนไข ทั้งนี้กระบวนการของกิจกรรมเป็น
การยอมสละตนเพ่ือรับใช้และช่วยเหลือผู้อ่ืนที่ประสบกับความทุกข์ยากล าบาก หรือช่วยเหลือแก้ไข
วิกฤตปัญหาของสังคม อาสาสมัครจะได้เรียนรู้ละเอียดอ่อนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวมากขึ้น มีการ
เชื่อมโยงเห็นเหตุและปัจจัยของความสุขและความทุกข์ เจริญสติในการปฏิบัติงาน เป็นการฝึกปฏิบัติ
ในวิถีแห่งพรหรมวิหาร 4 คือ เมตตากรุณา มุทิตา และอุเบกขา เพ่ือให้เกิด “การให้” ที่ดี กิจกรรม
อาสาสมัครจึงเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลได้ขัดเกลาตนเอง เรียนรู้ภายในตนเอง และเกิดปัญญา  
 

ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและจิตอาสาในการดูแลผู้ปุวย เป็นการด าเนิน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการน าเอาปัจจัยและแหล่งประโยชน์ที่เป็นบุคคล ชุมชนมีอยู่ มา
มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวย เนื่องจากการดูแลผู้ปุวยเป็นการดูแลที่ซับซ้อน เป็นการใช้แหล่งประโยชน์



๘๘ 

ในชุมชน โดยการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันเกิดจากการสร้างคนในชุมชนของตนเอง ให้มีความรู้ 
เกิดความตระหนัก มีทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
จัดระบบการดูแลผู้ปุวย อีกทั้งยังสร้างเครือข่าย เกิดการประสานงาน ส่งต่อข้อมูลกับ เจ้าหน้าที่ได้
อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง  รวมถึง การผสมผสานระหว่างหลักธรรม ค าสอนของพระพุทธศาสนากับ
การรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ผ่านการจัดท าโครงการ “นิสิตจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ปุวยตาม
แนววิถีพุทธ” ซึ่งมุ่งเน้นการด าเนินกิจกรรมส าหรับฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ปุวย ที่มีความทุกข์ทรมาน
ด้านร่างกายและด้านจิตใจ จากความเจ็บปุวยของตนเองหรือบุคคลอันเป็นที่ รัก โดยพ่ึง
พระพุทธศาสนาในการดูแลสภาพจิตใจต่อผู้ประสบความทุกข์ให้เข้าใจ เข้าถึง และสามารถด ารงชีวิต
ต่อไปได้ ซึ่งกระตุ้นให้บุคคลตระหนักถึงความส าคัญของการช่วยเหลือผู้อ่ืนและส่วนรวมได้ โดยเฉพาะ
พระนิสิต เป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีนวลักษณ์ท้ัง 9 ประการอย่างแท้จริง คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส เป็น
ผู้น าด้านจิตใจ มีศรัทธาอุทิศตน รู้เท่าทันสังคม พัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ ช่วยเหลือผู้ปุวย ให้ผ่อน
คลายจากอาการเจ็บปุวย เศร้า ม่นหมองในชีวิต ให้กลับมาเป็นปกติ หรือเป็นคนปุวยที่มีความสุข ใฝุรู้
ใฝุคิด ในการปฏิบัติ รักษาผู้ปุวย อาการของผู้ปุวยเบื้องต้น และรู้จักเสียสละ เพ่ือส่วนรวม เพ่ือให้จิต
อาสาฝึกการลดตัวตนได้ฝึกฝนการพัฒนาจิตใจของตนเองและพร้อมให้บริการแก่ผู้ปุวยและญาติ  มี
ทักษะในการให้บริการแก่ผู้ปุวยและญาติ และเพ่ือให้จิตอาสาได้น าความรู้และการพัฒนาตนเองไป
ขยายผลสู่ประชาชนในชุมชนของตนเองและชุมชนใกล้เคียง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
น ากระบวนการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ปุวยตามแนววิถีพุทธ 
   
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษา พบว่า กิจกรรมเยียวยาจิตใจผู้ปุวยด้วยธรรมะของกลุ่มพระอาสาคิลานธรรม
เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะของพระจิตอาสาให้มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนไปสู่คุณงามความดี 
ความงอกงามในจิตใจ อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องและเป็นการพัฒนาพฤติกรรมให้
เหมาะสมกับสังคม กระบวนการพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนว
วิถีพุทธนั้น สิ่งแรกต้องพัฒนาในเรื่องของการศึกษา/เรียนรู้ เกี่ยวกับการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติ 
การเข้าใจและการใช้ปัญญา สิ่งเหล่านี้ต้องเตรียมการส าหรับจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการ และต้อง
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยการอบรมเรื่อง หลักธรรมที่จะเตรียมพร้อมไปเยี่ยมผู้ปุวย 
อบรมเรื่อง มารยาทในการพบปะผู้ปุวยในระยะต่างๆ ฯลฯ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย 
แผนงาน วัตถุประสงค์ เปูาหมายของโครงการตลอดจน การให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ดีที่สุดเพ่ือแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และฝึกฝนพระนิสิตให้
คุ้นเคยกับเทคโนโลยี/เทคนิค/วิทยาการสมัยใหม่ที่จะประยุกต์ใช้ให้เกิดความก้าวหน้าของโครงการ 
ปฏิบัติตนทั้งในงานและในสังคมส่วนรวมให้แก่พระนิสิต ซึ่งรวมถึงการมอบหมายงานพิเศษ          
การสอนงาน การให้ค าปรึกษา แนะน า การเป็นพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การงาน การจัด
ทัศนศึกษาดูงาน ตลอดจน ต้องมีส่วนร่วมการค้นหาปัญหาการวางแผน การน าโครงการไปฏิบัติ และ
การประเมินผล ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ของโครงการร่วมกับทางโรงพยาบาล และหน่วยงานอิสระ
หรือองค์กรการกุศล เพ่ือช่วยเหลือให้โครงการเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาจิตอาสาสามารถท าได้ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยเด็กที่เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ปลูกฟังให้



๘๙ 

เกิดความเห็นอกเห็นใจ มีเมตตาคอยช่วยเหลือผู้อ่ืนมากกว่าตนเอง เป็นหัวใจส าคัญในการปลูกฝัง
คุณลักษณะจิตอาสาที่สามารถพัฒนาพร้อมกัน ส าหรับแนวทางการจัดการเรียนรู้จ าเป็นต้องน าองค์
ความรู้เชิงทฤษฎีมาปรับประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 

1. การให้ต้องไม่หวังผลตอบแทน ผู้ให้ต้องให้อิสระแก่ผู้รับ การให้โดยคาดหวังว่าจะมีอะไร
ตอบแทน จะไม่เรียกว่าการให้เนื่องจากไม่บริสุทธิหรือท าให้การให้เป็นการแลกเปลี่ยน ดังที่คน
โดยทั่วไปมักจะใช้การให้เป็นเครื่องมือไปบังคับจิตใจคนอ่ืน 

2. สิ่งที่ให้ต้องเหมาะสม เป็นการให้แล้วที่ก่อให้ประโยชน์อย่างแท้จริงกับผู้รับ ไม่ใช่ให้แล้วท า 
ให้ผู้รับเป็นอันตราย เสียนิสัย หรือน าสิ่งที่ได้รับไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ 

3. การให้กับผู้ที่สมควรได้รับนั่นคือ ผู้รับเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับสิ่งนั้นจริงๆ รับไป
แล้วก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การให้ด้วยอาการที่เหมาะสมถูกต้อง เป็นการให้ด้วยความเคารพในความเป็นมนุษย์ของ
เขา ไม่ใช่ให้แบบผู้เหนือกว่า 

ซึ่งสอดคล้องกับ ศศิพัฒน์  ยอดเพชร (2534)7 ที่มองว่า พฤติกรรมการเป็นจิตอาสานั้น 
เป็นพฤติกรรมทีม่ีแนวทางที่หลากหลาย การเป็นผู้ที่มีจิตอาสาจึงมีคุณสมบัติของการเป็นผู้ให้ เช่น ให้
สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยก าลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละสิ่งที่ตนเองมี 
แม้กระทั่งเวลา เพ่ือเผื่อแผ่ให้กับส่วนรวม อาจกล่าวได้ว่า การเป็นจิตอาสาของบุคคลใดก็ตามบุคคล
นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีพ้ืนฐานจิตใจที่จะท าประโยชน์เพื่อบุคคลอื่นเพ่ือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน 

การมีจิตอาสา เป็นสิ่งที่เกิดตามวิถีการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล สภาพแวดล้อมต่างๆ 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาทรงได้สอนให้มนุษย์เป็นผู้
เสียสละ มีศรัทธาต่อการด ารงชีวิตให้อยู่ในศีลธรรม สอดคล้องกับ พระอธิการไพศาล กิตฺติภทฺโท 
(2545)8 มองว่า การบ าบัดรักษาต้องด าเนินคู่กันไปทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยการน าหลักธรรม
มาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ปุวยด้านจิตใจเป็นวิถีทางที่เหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับส่งผลให้โรคทาง
กายหายได้ไวหรือไม่ลุกลาม พุทธศาสนาใช้หลักธรรมสัจธรรม คือ การดูแลรักษาชีวิตตามธรรมชาติ 
และหลักจริยธรรม คือ การกระท าที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อคนไข้อย่างแท้จริง  

โดยการเป็นอาสาสมัคร เป็นการเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการพัฒนา เนื้อแท้ของการเป็น
อาสาสมัครนั้นอยู่ที่ จิตใจ คือมี “จิตอาสา” ที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน หรือนึกถึงส่วนรวม เราจ าต้อง
ตระหนักอยู่ เสมอว่า “อาสาสมัคร” นั้นไม่ใช่เป็นอาชีพ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า หลักของการเป็นจิตอาสา 
ปรากฏอยู่ในหลักธรรมที่เราสามารถปฏิบัติได้อย่างแท้จริง นั่นก็คือ การยึดหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการท างานของจิตอาสา คือ พรหมวิหาร ๔ เป็นหลักประพฤติในการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นหลักธรรม
ประจ าใจที่จะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์  พรหมวิหาร4 จึงเป็นหลักธรรม
ส าหรับทุกคน ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานจิตอาสา และการพัฒนาจิตอาสาได้กับ 
แนวคิดจิตอาสาในบริบทของสังคมในปัจจุบัน ที่มองว่า หลักพุทธธรรม จึงเป็นสิ่งที่เกื้อกูลการท างาน
                                                           

7 ศศิพัฒน์  ยอดเพชร, อาสาสมัครกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์, (กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร,์ 2534), หน้า 1-3. 

8 พระอธิการไพศาล กิตฺตภิทฺโท, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การประยุกต์ใช้พุทธปรัชญาในการ
บ ารุงรักษาจิตผู้ป่วย”, บัณฑติวิทยาลัย: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545, หน้า 89. 



๙๐ 

จิตอาสา ตลอดจนกระบวนการท างานและบทบาทของจิตอาสา รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พลังจิตอาสา ที่เข้ามาบ่มเพาะต้นกล้าคุณธรรมอันดีงามในจิตใจ ฝึกการเยียวยาและรับใช้สังคมอย่าง
แท้จริง ย่อมเกิดประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองและสังคม กระตุ้นให้ผู้สนใจเข้ามาพัฒนา
กระบวนการท างานและบทบาทจิตอาสา ที่เปิดโอกาสอย่างกว้างขวาง ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีงบประมาณ 
ส่งเสริม สร้างพลังที่เกื้อกูลต่อการท างานจิตอาสาอย่างแท้จริง ประกอบกับได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนตาม
ศักยภาพของตนอย่างไร้ขีดจ ากัด 

ด้วยความร่วมมือเครือข่ายการท างานในรูปแบบของพหุภาคี ปาริชาติ วลัยเสถียร (2543)9 
ซึ่งมองว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่ประชาชนสามารถที่จะ
แสดงออก ซึ่งความต้องการของตน การจัดล าดับความส าคัญ การเข้าร่วมในการพัฒนา และได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนานั้นโดยเน้นการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่ประชาชนในชนบท และเป็ น
กระบวนการกระท าที่ประชาชนมีความสมัครใจเข้ามามีส่วนในการก าหนดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
ประชาชนเอง โดยให้ประชาชนได้มีส่วนในการตัดสินใจเพ่ือตนเอง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ เช่น การร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผนการ
ตัดสินใจการระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล รวมถึง
การรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยที่โครงการพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 

 เนื่องจาก การสร้างเครือข่ายการท างานในรูปแบบของพหุภาคี ในลักษณะการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจิตอาสา เป็นจิตใจที่พร้อมจะสละเวลา แรงกายและสติปัญญาเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับผู้อ่ืน เป็นจิต
ที่มีความสุขเมื่อได้ท าความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในการท างานเป็นการอุทิศเพ่ือส่วนรวม ในแต่ละ
พ้ืนที่ของทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่การระดมความคิดเห็นในการจัดการเพ่ือก าหนดเป็นแผนงาน และ
มาตรการในการส่งเสริมสุขภาพ การจัดประเพณีในวันส าคัญทางพุทธศาสนา ตามความถนัดของแต่
ละบุคคล เพ่ือให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทุกภาคส่วน ซึ่งจะท าให้คณะสงฆ์สามารถ
พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก โดยการเยี่ยมเยือนชาวบ้าน พบปะ 
พูดคุย เทศนาธรรม รวมถึงการเยี่ยมผู้ปุวย ผู้สูงอายุ สร้างก าลังใจให้แก่พวกเขาเพ่ือจัดระบบการดูแล
ผู้ปุวย อีกทั้งยังสร้างเครือข่าย ให้เกิดการประสานงาน ส่งต่อข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพและ
ต่อเนื่อง โดยเป็นการรวมกลุ่มกันของสมาชิกที่มีความเต็มใจมารวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุก
กิจกรรม โดยไม่มีการบังคบมาด้วยความสมัครใจ แต่อาจจะได้รับการเชิญชวนจากเพ่ือนบ้านหรือ
สมาชิกด้วยกันเอง มาร่วมกันท ากิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ มีเปูาหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
โดยด าเนินการตามหลักพระธรรมวินัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับสถานการณ์และพ้ืนที่ของสังคมหรือ
ชุมชน มีแนวทางในการเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา โดยอาศัยพ้ืนที่เป็นหลัก คือ พ้ืนที่ของศูนย์การ
เรียนรู้คู่คุณธรรม ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมน าชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้าน
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้เกิดความรัก ความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกั นและกัน 
                                                           

9 ปาริชาติ วลัยเสถียร, พระมหาสทุิตย์ อบอุ่น, สหัทยา วิเศษ, จันทนา เบญจทรัพย์ และชลกาญจน์ ฮาซัน
นารี. กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
2543. 



๙๑ 

โดยอาศัยหลักความเป็น บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีวัดเป็นแกนกลางในการด าเนินการเชื่อมโยง
บุคคล กลุ่มบุคคลเข้าหากัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือบ าบัดความทุกข์ทรมานจากโรคทางกายและโรค
ทางใจ ที่มีพระสงฆ์ สามเณร เป็นแกนหลักในการบ าบัดความทุกข์ นอกเหนือจากหมอ และพยาบาล 
ในด้านสภาพจิตใจ รวมถึงโครงการอ่ืนๆ ที่มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอ่ืน ทั้งที่เป็นบุคคลและองค์การ 
เพ่ือพัฒนาบุคคลและสังคมให้มีความสงบสุขบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดย
สอดแทรกหลักธรรม เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และการจัดการบนพ้ืนฐานของความ
เชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

สะท้อนให้เห็นว่าพระสงฆ์และชุมชนมีความใกล้ชิดและพ่ึงพาอาศัยกันมาโดยตลอด โดยมีวัด
เป็นศูนย์กลางของชุมชน ท าหน้าที่ไม่เฉพาะในการเผยแผ่หลักธรรมะเท่านั้น หากยังเป็นแหล่งศึกษา
ศิลปวิทยาการต่างๆ อีกด้วย แต่บทบาทดังกล่าวค่อยๆ ถูกดึงออกไปจากวัดโดยสถาบันสมัยใหม่เมื่อ
ร้อยกว่าปีที่ผ่านมา เช่น สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ฯลฯ มีส่วนท าให้พระสงฆ์กับชุมชนเหินห่าง
กันออกไปจนส่วนใหญ่ วัดและพระสงฆ์มีบทบาทเพียงเป็นผู้ท าพิธีกรรมเพียงเท่านั้น ท าให้เกิดแนวคิด
การด าเนินโครงการ "จิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ "  ซึ่งเป็นการน าพาพระสงฆ์ออกมานอกวัด 
ไปสัมผัสและท างานร่วมกับชุมชน น าศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านอย่างเหมาะสม 
สร้างความร่วมมือจากการท างานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล พระสงฆ์ และจิตอาสาอย่างมากมาย 
จากการที่สังคมไทยมีผู้ปุวยเรื้อรังและระยะสุดท้ายมากขึ้น และมาตรการรองรับคุณภาพชีวิตขณะ
เจ็บปุวยระยะสุดท้ายมีอยู่อย่างจ ากัด กล่าวคือ งานดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองระยะสุดท้าย ยัง
เป็นที่รู้จักน้อยในวงการสาธารณสุข แม้ในโรงพยาบาลหลายแห่งจะมีนโยบายให้การดูแลผู้ปุวยระยะ
สุดท้าย แต่ก็ยังมีคนที่เข้าใจแนวคิดในวงแคบ อีกทั้งภาระงานที่มากล้นของบุคลากรโรงพยาบาลยังท า
ให้การดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายที่มีอยู่ท าได้อย่างจ ากัด  

การสร้างความร่วมมือให้ทั้งฝุายโรงพยาบาล พระสงฆ์ และจิตอาสา ได้ท างานดูแลจิตใจ
ผู้ปุวยร่วมกัน จึงเป็นโจทย์ส าคัญ ว่า ท าอย่างไรให้โรงพยาบาล พระสงฆ์ และชุมชน ซึ่งเป็นคนละ
หน่วยงาน ได้ร่วมมือกันเป็นชุมชนที่มีความพร้อมจะดูแลจิตใจผู้ปุวย กลายเป็น สังฆะแห่งการดูแล
ผู้ปุวย การเยียวยาจิตใจผู้ปุวยเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
เป็นส าคัญ เช่น ติดต่อให้ผู้ปุวยที่ต้องการพระสงฆ์ได้เจอพระที่มีทักษะการดูแลจิตใจ ประสานให้
พระสงฆ์ที่สนใจงานดูแลผู้ปุวยได้เข้าร่วมทีม ประสานให้จิตอาสาที่มีทักษะการนวดได้เจอผู้ปุวยที่
ต้องการการบีบนวด เป็นต้น พยาบาลมักอยู่ต าแหน่งที่เหมาะเจาะกับบทบาทดังกล่าว แต่จะต้องปรับ
บทบาทจากผู้ให้การรักษาเป็นผู้ประสานทีมงานให้เกิดการดูแล โดยผู้ที่ท าหน้าที่ประสานงานในทีม
ดูแล อาจเป็นพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่วิชาการ หรือธุรการก็ได้ แต่ควรมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบ
การดูแลจิตใจผู้ปุวยเรื้อรังและระยะสุดท้าย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบช่วยเหลือหรือบริการ หากผู้
ประสานงานของทีมดูแลผู้ปุวยอยู่ในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการประสานส่งต่อ ส่งกลับ หรืองานเยี่ยม
บ้าน ก็จะยิ่งเกิดผลดีในการประสานกับหน่วยงานภายนอก ท าให้การดูแลจิตใจผู้ปุวยได้กว้างขวาง
ครอบคลุมมากขึ้น  

ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสา เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ความเป็นผู้มีจิตอาสาหรือความเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ไม่ใช่ภาวะ
ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองแบบฉับพลันโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการในการเรียนรู้ การฝึกฝน การอบรม หรือ
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การตระหนักอย่างลุ่มลึก แต่ความเป็นผู้มีจิตอาสาหรือความเป็นผู้มีจิตสาธารณะล้วนเป็นภาวะที่มีอยู่
ในตัวบุคคลที่อย่างน้อยต้องผ่านการเรียนรู้ การฝึกฝน(ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ) รวมถึงการตระหนักรู้
ด้วยตนเองอย่างลุ่มลึก เมื่อผ่านสถานการณ์อย่างใด อย่างหนึ่ง ที่ท าให้ผู้ประสบนั้นมีภาวะของความ
เป็นผู้มีความเห็นใจ อยากช่วยเหลือ อยากอนุเคราะห์โดยไม่หวังผลตอบแทนจากการกระท าของตน
นั้น ดังนั้นความเป็นผู้มีจิตอาสาหรือมีจิตสาธารณะจึงเป็นภาวะอย่างหนึ่งที่ต้องมีการพัฒนา การ
เรียนรู้ การฝึกฝนด้วยหลักการ กระบวนการ อย่างใดอย่างหนึ่ง จากแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนา
ตนเอง ให้ความส าคัญกับการที่บุคคลจะพัฒนาตนเองได้ จะต้องเป็นผู้มุ่งมั่นที่ จะเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงตัวเอง โดยมีความเชื่อหรือแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาตนที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วย
ส่งเสริมให้การพัฒนาตนเองประสบความส าเร็จ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวให้ความส าคัญกับมุมมองที่ว่า  

1) มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเอง ท าให้สามารถฝึกหัดและพัฒนาตนได้ใน
เกือบทุกเรื่อง  

2) ไม่มีบุคคลใดที่มีความสมบูรณ์พร้อมทุกด้าน จนไม่จ าเป็นต้องพัฒนาในเรื่องใดๆ อีก  
3) แม้บุคคลจะเป็นผู้ที่รู้จักตนเองได้ดีที่สุด แต่ก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้ในบางเรื่อง 

ยังต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการพัฒนาตน การควบคุมความคิด ความรู้สึก และการกระท า 
ของตนเอง มีความส าคัญเท่ากับการควบคุมสิ่งแวดล้อมภายนอก  

4) อุปสรรคส าคัญของการปรับปรุงและพัฒนาตนเองคือการที่บุคคลไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
และการกระท า จึงไม่ยอมสร้างนิสัยใหม่ๆ หรือฝึกทักษะใหม่ๆ ที่จ าเป็นต่อตนเอง และที่ส าคัญบุคคล
ต่างๆ มักไม่ตระหนักว่าการปรับปรุงและพัฒนาตนเองสามารถด าเนินการได้ทุกเวลาและอย่างต่อเนื่อง 
มีความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้ทุกด้านไม่เว้นแต่การพัฒนาตนเองเพ่ือความเป็นผู้
มีจิตอาสา ในมุมมองของการพัฒนาตนเองดังกล่าวจะเห็นได้ว่า “ความเป็นผู้มีจิตอาสาสามารถสร้าง
ได้” หากเรามีหลักคิด และกระบวนการในการพัฒนาตนเองอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามที่ สมโภชน์  
เอ่ืยมสุภาษิต (2549)10 มองว่า การพัฒนาพฤติกรรมมีแนวทางที่หลากหลาย ใช้การพัฒนาที่
กระบวนการทางปัญญาเพ่ือให้ส่งผลต่อพฤติกรรม การพัฒนาที่กระบวนการทางปัญญานั้น มีความ
เชื่อพ้ืนฐานที่ว่ากระบวนการปัญญามีผลต่อพฤติกรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถกระท าได้
โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปัญญาที่เปลี่ยนความคิด การตีความ การตั้งข้อสันนิษฐาน ให้
ส่งผลไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก 
ข้อเสนอแนะ 

๑) ควรมีโครงการจัดอบรมจิตอาสาก่อนเข้าร่วมเป็นจิตอาสา เพ่ือปรับฐานความคิด และรู้จัก
ขั้นตอนแนวทางการรักษาเบื้องต้น จากผู้เชี่ยวชาญ 
 ๒) ควรขยายเครือข่ายจิตอาสา ไปสู่ชุมชน 
 3) ควรสร้างรูปแบบกระบวนการเป็นจิตอาสาอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธอย่างชัดเจน
และสามารถน าไปปฏิบัติไดเ้พ่ือรับใช้สังคม 
  
เอกสารอ้างอิง 
                                                           

10 สมโภชน์  เอื่ยมสุภาษิต, ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), หน้า 308. 
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากการท าบริการรับใช้สังคมไปใช้ประโยชน์ 
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๑. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
- สามารถน ากระบวนการศึกษา เรื่อง จิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ ไปประยุกต์ใน

การเรียนการสอนในรายวิชา เช่น พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ และวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
- สามารถน าผลการศึกษาไปสะท้อนข้อมูลให้กับคนในชุมชน และโรงพยาบาล โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล เกี่ยวกับการจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ ตลอดจนน าหลักธรรมที่ท าให้
คนป่วยมีก าลังใจในการดูแลรักษาตัวสร้างเป็นองค์ความรู้และน าไปปฏิบัติกับผู้ป่วยในชุมชนและใน
โรงพยาบาล 

- สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ไปปรับประยุกต์ใช้ในการวาง
แผนการด าเนินงานต่อไปได้ เพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วยต่อไปได ้
 
๒. กิจกรรมด้านวิชาการ 
 - มีการพัฒนาทักษะในการบริการรับใช้สังคมให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง เพื่อการเรียนรู้จิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถี
พุทธและวิธีการลงพ้ืนที่ในชุมชนเพื่อให้ข้อมูลที่แท้จริง 

- มีการศึกษาร่วมกับคนในชุมชน ผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์
การศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กจิกรรมที่วางแผนไว้ 

และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์กิจกรรมท่ีวางแผนไว้ 
และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 

 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

๑. พัฒนาพระสงฆ์
และบุคลากรใน
การสร้างจิตอาสาคิ
ลานธรรมตามแนว
วิถีพุทธ 

ได้เครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกส าหรับการ
พัฒนาชุมชนและสังคมที่มี
ศักยภาพและมีความเข้มแข็ง 

ข้อที่ ๑ ท าให้สามารถน าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางและกรอบ
ของการด าเนินโครงการได้ 

๒. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือใน
การเสริมสร้างจิต
อาสาคิลานธรรม
ตามแนววิถีพุทธ 

สามารถผลิตทรัพยากรมนุษย์สู่จิต
อาสาเพื่อรับใช้สังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้อที่ ๒ ไดก้ลุ่มเป้าหมาย และองค์
ความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาคิ
ลานธรรมตามแนววิถีพุทธ 

๓. วิเคราะห์
ผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการจิต
อาสาคิลานธรรม
ตามแนววิถีพุทธ 

ได้ฐานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงาน
ท้องถิ่นออกนโยบายสอดรับกับ
โครงการผลงานวิชาการรับใช้
สังคม 

ข้อที่ ๓ ได้ฐานข้อมูลเพื่อให้
หน่วยงานท้องถิ่นออก
นโยบายสอดรับกับ
โครงการผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคม 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ส ารวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ 
 

คู่มือปฏบิัติแก่ผู้ป่วย 
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คู่มือปฏิบัติแก่ผู้ป่วย 
 

ผู้ป่วยติดเตียง 

 
 
ผู้ปุวยติดเตียง คือ ผู้ปุวยที่มีสุขภาพร่างกายอยู่ในภาวะเสื่อมโทรมจนต้องนอนอยู่บนเตียง

อย่างเดียวตลอดเวลา ซึ่งก็อาจจะพอขยับตัวได้บ้าง แต่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้โดยอาจมี
สาเหตุมากมายที่ท าให้ผู้ปุวยต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาหรือเป็นผู้ปุวยนอนติดเตียง ไม่ว่าจะเป็น
ความเจ็บปุวยจากการเป็นโรค ประสบอุบัติเหตุ การผ่าตัดใหญ่ โดยผู้ปุวยที่มีอาการนอนติดเตียง
อาจจะมีทั้งผู้ปุวยที่ยังรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ได้ ส าหรับผู้ปุวยที่มีอาการนอนติดเตียงที่ต้องมาดูแล
กันเองที่บ้าน ผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลปุวยจึงมีความส าคัญที่จะต้องคอยเอาใจใส่ดูแลผู้ปุวย เนื่องจากผู้ปุวย
ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ การดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้กับผู้ปุวยนอนติดเตียงจึงมีวิธีที่ผู้ดูแล
ควรรู้ เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ปุวยให้ได้ฟ้ืนฟูตัวเองพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น และยังเป็นการช่วย
ปูองกันผู้ปุวยจากการโรคแทรกซ้อนตามมาอีกด้วย ซึ่งผู้ดูแลพึงเอาใจใส่ผู้ปุวยในเรื่องต่อไปนี้ 
 
1. การนอน 

ผู้ปุวยนอนติดเตียงจะไม่สามารถพลิกตัวเองได้ และหากต้องนอนอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานๆ 
ก็อาจท าให้เกิดแผลกดทับ ซึ่งในระยะแรกอาจจะท าให้ลอกแค่ผิว แต่พอนานวันเข้าก็อาจลอกจนถึง
ชั้นกล้ามเนื้อหรืออาจถึงชั้นกระดูกเลยทีเดียว และหากร่างกายปราศจากผิวปกคลุมแล้ว โอกาสที่จะ
ติดเชื้อก็เป็นไปได้ง่ายขึ้นควรช่วยให้ผู้ปุวยได้พลิกตัวทุกๆ 2 ชั่วโมง ให้นอนหงายบ้าง ตะแคงซ้าย 
ตะแคงขวาบ้าง หรืออาจจะให้นอนคว่ าบ้างก็ได้แต่ควรต้องระวังพอสมควร และนอกจากนี้ก็อาจมีการ
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ซื้อเตียงนอนเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้ปุวยนอนติดเตียงมาใช้โดยเฉพาะก็ได้ ซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ปุวยนอนหลับ
ได้อย่างสบายขึ้นและปูองกันการเกิดแผลกดทับได้อีกด้วย 
 
2. การรับประทาน 

หากให้ผู้ปุวยนอนติดเตียงนอนกิน อาจจะท าให้ผู้ปุวยเกิดการส าลักได้ และที่แย่ก็คืออาจท า
ให้มีเศษอาหารหลุดเข้าไปในหลอดลมจนส่งผลให้ปอดเกิดการอักเสบติดเชื้อ ซึ่งถ้าหากเป็นเศษอาหาร
ชิ้นใหญ่อาจท าให้ไปอุดหลอดลมจนกระทั่งขาดอากาศหายใจได้เลยทีเดียวเพ่ือปูองกันไม่ให้ผู้ปุวยเกิด
การส าลักจึงไม่ควรให้ผู้ปุวยทานอย่างเด็ดขาด ก่อนที่จะให้ผู้ปุวยได้ทานอาหารจึงควรจับผู้ปุวยให้นั่ง
ตัวตรง โดยพยายามให้ผู้ปุวยนั่งตัวตรงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ หลังจากกินอาหารเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ควรให้ผู้ปุวยได้นั่งอยู่ในท่าเดิมเพ่ือให้อาหารได้ย่อยก่อนสัก 1 - 2 ชั่วโมงแล้วจึงค่อยให้นอนลง 

 
การขับถ่าย 
การใส่สายสวนปัสสาวะเข้าไปภายในร่างกายของผู้ปุวยนั้น อาจท าให้ผู้ปุวยมีโอกาสเสี่ยงที่จะ

ติดเชื้อได้ง่าย ผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลจึงควรที่จะเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะให้ผู้ปุวยเป็นประจ าทุก 2  – 4 
สัปดาห์ และหากพบว่าปัสสาวะของผู้ปุวยมีสีขุ่นข้น หรือผู้ปุวยปัสสาวะไม่ออก ควรรีบพาผู้ปุวยไปยัง
โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยทันทีเพ่ือเปลี่ยนสายสวน ไม่ควรปล่อยไว้นานๆ โดยชะล่าใจเด็ดขาด 

 
การใส่แพมเพิร์ส 
หากผู้ดูแลปล่อยให้ผู้ปุวยที่ใส่แพมเพิร์สนอนจมกองอุจจาระปัสสาวะ ก็จะท าให้ผู้ปุวยได้รับ

เชื้อต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายได้ เพราะฉะนั้นผู้ดูแลจึงควรที่หมั่นเปลี่ยนแพมเพิร์สให้ผู้ปุวยทุก 2 ชั่วโมง ซึ่ง
หากเป็นผู้ปุวยที่ไม่สามารถจะบอกได้ว่าตนเองมีการขับถ่าย ผู้ดูแลก็ควรที่จะเอาใจใส่เป็นพิเศษ ด้วย
การคอยตรวจเช็คและเปลี่ยนแพมเพิร์สให้กับผู้ปุวยอยู่เสมอนั่นเอง 

วิธีต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วเป็นวิธีเบื้องต้นในการดูแลผู้ปุวยติดเตียงในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งจะมี
รายละเอียดในการดูแลที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของความเจ็บปุวย แต่อย่างไรก็ตาม ความใส่
ใจและเข้าใจผู้ปุวยก็คือสิ่งส าคัญที่ผู้ดูแลต้องค านึงถึงอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าการดูแลผู้ปุวยติดเตียงจะเป็น
ภาระหน้าที่ที่ค่อนข้างหนักซึ่งผู้ดูแลอาจจะรู้สึกเหนื่อยและเครียดก็ตาม แต่หากไม่คิดว่าเป็นหน้าที่
อย่างหนึ่งแต่ท าด้วยหัวใจแล้ว เชื่อว่าผู้ปุวยก็จะให้ความร่วมมือด้วยและท าให้เรารู้สึกเหนื่อยน้อยลงได้ 
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ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวช สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย โรคนี้มักมาจากมรสุมชีวิต
และการสูญเสีย มีอาการคล้ายที่เห็นใกล้เคียงกับอาการเศร้าหรือเสียใจทั่วไปแต่ผลกระทบนั้นรุนแรง
และเกิดขึ้นยาวนานกว่ามาก ซึ่งทั้งตัวผู้ปุวยเองหรือคนรอบข้างอาจไม่ทันสังเกตเห็นด้วยซ้ า ปัญหาคือ
คนส่วนใหญ่ที่ปุวยเป็นซึมเศร้ามักจะไม่รู้ตัวว่าก าลังปุวยเป็นซึมเศร้า หรืออาจรู้ตัวอีกทีตอนที่อาการ
ของโรคเข้าสู่ขั้นรุนแรงจนเกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันไปแล้ว ท าให้โรคนี้กลายเป็นอีกหนึ่ง
โรคร้ายที่พรากชีวิตของใครหลายต่อหลายคนไปอย่างคาดไม่ถึงผู้ปุวยโรคซึมเศร้านั้นไม่ได้ ถูกจัด
ประเภทว่าเป็นคนบ้าหรือคนไม่ดีแต่อย่างใด หากแต่เป็นผู้ปุวยที่มีอาการปุวยทางอารมณ์ที่ควรได้รับ
การรักษา เพราะหากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษาในเร็ววันอาจส่งผลเสียถึงชีวิตได้ โดยอาจจะมี
พฤติกรรมท าร้ายตัวเองหรือคิดสั้นฆ่าตัวตาย ดังนั้น การท าความเข้าใจถึงสา เหตุของการเกิดโรค 
อาการ และวิธีรักษา จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความใส่ใจตระหนักรู้ เพ่ือช่วยเหลือตัวคุณเองและคน
รอบข้างที่ปุวยเป็นโรคนี้โรคซึมเศร้าส่งผลให้ผู้ปุวยมีอาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และความคิด 
โดยอาการเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างมาก เช่น รับประทานอาหารได้
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น้อยลง เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ สิ้นหวัง หดหู่ รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขกับชีวิต วิตกกังวล
ตลอดเวลา และที่ส าคัญคือผู้ปุวยจะไม่สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่ต้องเผชิญได้ดีพอ 
 
อาการของโรคซึมเศร้า 

หากคุณเป็นกังวลว่าตัวเองหรือคนรอบข้างก าลังเผชิญหน้ากับโรคซึมเศร้าอยู่ เบื้องต้นคุณ
สามารถสังเกตได้จากอาการเศร้า เสียใจ และท้อแท้จนไม่อยากท าอะไร บางครั้งก็เป็นไปอย่างไม่
ทราบสาเหตุ หรือถึงแม้มีเรื่องน่ายินดี แต่ก็กลับไม่รู้สึกมีความสุขเลย นอกจากนี้ ผู้ที่เข้าข่ายเป็นโรค
ซึมเศร้ามักแสดงอาการต่อไปนี้ออกมาพร้อมๆ กันภายในระยะเวลา 2 อาทิตย์ รู้สึกสิ้นหวัง ว่างเปล่า 
ไม่รู้ว่าจะท าอะไรต่อไปหรือท าไปเพ่ืออะไรรู้สึกเครียด หงุดหงิดง่าย กระสับกระส่าย หรือกระวน
กระวายใจอยู่บ่อยๆรู้สึกสิ้นหวัง ไม่มีค่า หรือรู้สึกผิดหมดความสนใจในกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่เคย
ชื่นชอบ เช่น รู้สึกเบื่อหน่ายอาหารโปรดหรือการร่วมเพศน้ าหนักลดลงหรือเพ่ิมขึ้นเร็วมาก 
เนื่องมาจากนิสัยการกินที่เปลี่ยนไปนอนไม่หลับติดต่อเป็นเวลานาน หรือนอนนานผิดปกติอ่อนเพลีย 
มีอาการปวดศีรษะหรือปวดเมื่อยตามตัวที่ไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการย่ อย
อาหารไม่มีสมาธิ ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ท าได้เลย บางครั้งก็แสดงอาการหลงๆ ลืมๆ และใช้
เวลานานในการตัดสินใจเรื่องต่างๆคิด พูด และท างานช้าลงรู้สึกอยากฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย 
หรือท าร้ายตัวเองอาการเหล่านี้ หากปล่อยไว้นานจะท าให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรัง ซึ่ งมีอาการ
รุนแรงกว่านี้มาก ทางที่ดีจึงควรปรึกษาแพทย์ทันทีเพ่ือรับการบ าบัดทางร่างกายและจิตใจอย่าง
ถูกต้อง ก่อนที่จะสายเกินไปและก่อให้เกิดความสูญเสียขึ้น 

 
ปฏิบัติและอยู่อย่างไรกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

เพ่ือนและครอบครัวมีความส าคัญมากต่อผู้ปุวยโรคซึมเศร้า กล่าวได้ว่า เป็นผู้สานสายใยแห่ง
ชีวิต ของผู้ปุวย และสามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ปุวยได้  ค าแนะน านี้จะเป็นแนวทางในการดูแล
ผู้ปุวยโรคซึมเศร้าที่คุณรัก ให้หายทุเลาจากโรคซึมเศร้าได้ มี 6 ค าแนะน าดังนี้ 
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1. พูดคุยและฟังผู้ป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สิ่งส าคัญคือการพูดและการฟังผู้ปุวย ถามว่าเขารู้สึกอย่างไรแต่ไม่ต้อง รบเร้าหากผู้ปุวยไม่

ต้องการที่จะพูด  ให้การพูดคุยเป็นเรื่องง่ายและแสดงให้เห็นชัดว่าคุณช่วยเขาและเขาไว้วางใจได้  
ถามว่าต้องท าอย่างไรจึงจะช่วยเขาได้มากที่สุดเวลาที่ผู้ปุวยรู้สึกซึมเศร้า ฟังอย่ างตั้งใจว่าเขาบอก
อย่างไร บอกผู้ปุวยว่าคุณอยู่ตรงนี้ ข้างๆเขารอฟังเขาเสมอหากต้องการจะพูดคุย ที่ส าคัญ ผู้ปุวย
ซึมเศร้ามีแนวโน้มที่จะรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองต่ า น้อยใจง่าย จงให้ความส าคัญกับค าพูดที่อาจท าให้
กระทบกระเทือนจิตใจผู้ปุวย จนรู้สึกว่าไม่มีใครรัก ใครต้องการ และรู้สึกด้อยค่าตัวเองลงเรื่อยๆ 
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2. ท าความเข้าใจกับซึมเศร้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีความจ าเป็นที่ผู้ดูแลต้องเข้าใจอาการ และคอร์สการรักษาของผู้ปุวย ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจ
ผู้ปุวยที่คุณรักว่าเขารู้สึกอย่างไร ควรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่มีมากมายจากหนังสือ คู่มือ
หรือทางออนไลน์หรือถามจากทีมผู้รักษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

3. ช่วยสนับสนุนให้ก าลังใจการรักษาผู้ป่วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการช่วยผู้ปุวยโรคซึมเศร้าได้รับการรักษาตามแผนการรักษา ใน
ระยะแรกคุณอาจต้องเอายาให้ผู้ปุวยกิน หรือช่วยเตือนการกินยาให้ผู้ปุวย พาไปพบกับแพทย์ 
พยาบาลผู้รักษาตามนัด และปฏิบัติตามค าแนะน า หากผู้ปุวยอาการยังไม่ดีขึ้น อาจต้องแสวงหา
ทางเลือกหลายทางทีช่วยสนับสนุนให้ผู้ปุวยดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

4. ตระหนักถึงสัญญาณเตือนในการฆ่าตัวตาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีความส าคัญมากที่จะรู้ว่าผู้ปุวยมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายหรือไม่ เพราะมีหลาย
ครอบครัวที่ต้องสูญเสียผู้ปุวยไปจากการไม่ได้ประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของผู้ปุวย จงให้
ความส าคัญกับทุกสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าผู้ปุวยจะฆ่าตัวตาย ผู้ปุวยอาจไม่บอกโดยตรง แต่อาจมี
พฤติกรรมที่อาจต้องสังเกต เช่น บ่นว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ คิดอยากนอนหลับไปโดยไม่ตื่น พูดว่าโลกนี้
ไม่น่าอยู่ เขียนจดหมาย มอบสิ่งของให้คนอ่ืน หรือบางคนอาจบอกมาโดยตรง ว่าอยากตาย อยากฆ่า
ตัวตาย ท าร้ายตัวเอง อย่าคิดว่าผู้ปุวยท าเพ่ือเรียกร้องความสนใจ หรือไม่กล้าท าจริง ควรใส่ใจและให้
ความส าคัญในการติดตามเฝูาระวัง และปูองกันการฆ่าตัวตาย เก็บสิ่งที่ผู้ปุวยอาจใช้เป็นอุปกรณ์ใน
การฆ่าตัวตาย เช่น มีดในครัว น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า เชือก ติดตามหากผู้ปุวยเดินทางไปในที่
มีตึกสูงที่อาจกระโดดลงมา และหากผู้ปุวยมีพฤติกรรมท าร้ายตนเอง หรือบอกชัดเจนว่าจะฆ่าตัวตาย 
ควรรีบพามาพบแพทย์และทีมการรักษาเพ่ือให้การช่วยเหลือ อาจต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล เพ่ือ
เฝูาระวังการฆ่าตัวตายต่อไป 
 



๑๐๘ 

5. ช่วยเหลือในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่อยครั้งที่ผู้ปุวยซึมเศร้ามีปัญหาความยุ่งยากในการท ากิจวัตรประจ าวัน โดยเฉพาะเมื่อมี
อาการรุนแรง ผู้ปุวยซึมเศร้าจะไม่อยากท าอะไร ไม่มีแรงจูงใจ ที่จะท าสิ่งใดในชีวิต บางคนอาจนอนอยู่
ทั้งวัน ไม่อยากลุก จนคนในครอบครัวเข้าใจว่าผู้ปุวยขี้เกียจ ไม่อยากท าอะไร จนเผลอ ต าหนิ ซึ่งน ามา
ซึ่งความขัดแย้งและท าให้ผู้ปุวยรู้สึกด้อยค่าลงไปอีก ในช่วงนี้เป็นช่วงส าคัญมากที่คุณต้องเข้าใจว่า
พฤติกรรมดังกล่าว เป็นอาการของคนเป็นโรคซึมเศร้า และคุณต้องช่วยผู้ปุวยในการจัดการกับตัวเอง
ตามกิจวัตรประจ าวันที่ผู้ปุวยควรท าตามล าดับในแต่ละวัน คุณอาจต้องกระตุ้นให้ผู้ปุวยอาบน้ า 
รับประทานอาหาร หรือออกไปนอกบ้านเพ่ือสูดอากาศบริสุทธิ์ อาจต้องช่วยไปด้วย เวลาผู้ปุวยไปซื้อ
ของที่ร้านค้า ท าความสะอาดห้องนอน บ้าน หรือการช าระบิลต่างๆ 
 
 
 
 



๑๐๙ 

6. ช่วยเหลือในการท ากิจกรรมท่ีเป็นปกติของผู้ป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พยายามกระตุ้นคนที่คุณรักให้ด ารงกิจกรรมที่เขาท า เป็นปกติก่อนที่เขาปุวยเป็นโรคซึมเศร้า 

เช่น เคยไปท างานที่ก่อให้เกิดรายได้ เคยไปเล่นกีฬา เคยไปออกก าลังกาย เคยไปกินข้าวนอกบ้าน ดู
หนัง ทุกวันหยุด ช่วยเขาท ากิจกรรมที่เคยท าให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องงาน ที่ญาติต้องช่วยให้
ผู้ปุวยกลับมาท างานหรือท ากิจกรรมเดิมที่เคยท าได้มากที่สุด แต่อย่าพยายามคะยั้นคะยอให้ท า หาก
ผู้ปุวยยังไม่พร้อม แต่จงพยายามช่วยเขาในการด ารงชีวิต 

 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

หลักธรรมบ าบัด 
ส าหรับ "ธรรมะบ าบัด" ในพระพุทธศาสนา นั้นมีหลักอยู่ 3 ประการคือ ท าความดี ละความ

ชั่ว ท าจิตใจให้ปลอดโปร่งและสงบ 
หลักธรรมทั้ง 3 ประการเป็นวิธีคิดง่ายๆ ที่เป็นเหตุเป็นผลกันเมื่อเราท าความดีคุณค่าในตัว

เราก็สูงขึ้น เราจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจ ความยอมรับนับถือในตัวเองก็จะเพ่ิมมากขึ้น การละความชั่ว
จะท าให้คนอ่ืนรักและนับถือเรามากขึ้นด้วย คนที่มีคุณค่าในตัวเองนับถือตัวเองจะเป็นคนที่มี
สุขภาพจิตดี เมื่อเรารักตัวเองเป็นแล้วก็ต้องรู้จักรักคนอ่ืนด้วยซึ่งหลักธรรมในทุกๆ ศาสนาสามารถ
น ามาใช้ในการปูองกันปัญหาสุขภาพจิตได้โดยเฉพาะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ถ้าเราได้ฝึก
ปฏิบัติธรรมให้รู้จักปล่อยวาง จะช่วยท าให้จิตใจดีขึ้นเราก็จะพ้นจากความทุกข์มีความสุขมากข้ึน 

ถ้าเป็นศาสนาคริสต์ธรรมะบ าบัดก็จะเป็นเรื่องของการไถ่บาป การให้อภัย หรือแม้แต่ศาสนา
อิสลามเมื่อเราเกิดความทุกข์ทางใจหรือเกิดความยุ่งยากใน ชีวิต ธรรมะบ าบัดก็จะเป็นในเรื่องความ
เชื่อในพระเจ้า ซึ่งมีความเชื่อว่าจะต้องก้าวผ่านด่านทดสอบให้ได้ ความเชื่อและความศรัทธาตามหลัก
ศาสนาทุกๆ ศาสนา สามารถใช้เป็นหลักคิดให้เราเชื่อและน าไปปฏิบัติตาม ซึ่งก็จะช่ว ยให้สามารถ
ปูองกันปัญหาสุขภาพจิตได้ 

ส าหรับการน าหลักศาสนามาประยุกต์ใช้กับปัญหาสุขภาพจิตนั้นสามารถท าได้ 2 ทาง ทาง
แรกน ามาเป็นแนวทางฝึกคิดฝึกปฏิบัติเพ่ือที่จะไม่ให้เรายึดติด เช่น อาการซึมเศร้า ที่เกิดจากเรา
สูญเสียอะไรบางอย่างในชีวิตแสดงว่าเรายึดติดถ้าเราฝึกคิดอย่าง เป็นระบบมีเหตุผลเราก็จะสามารถ
ปล่อยวางและเป็นสุขข้ึนได้ แต่ถ้าเราทุกข์ใจมากๆ ทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือการไปพบทีม
สุขภาพจิต จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาจะช่วยเป็นกระจกสะท้อนปัญหาให้เราได้ 

ธรรมะบ าบัดยังสามารถใช้ได้ดีกับผู้ปุวยโรคเรื้อรัง เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต เบาหวาน มะเร็ง 
หรือแม้กระทั่งเอดส์ เนื่องจากผู้ปุวยจะมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับปัญหาของการเจ็บปุวยของตัวเองอยู่
แล้ว กรณีเช่นนี้ ธรรมะบ าบัดจะช่วยให้ผู้ปุวยได้เรียนรู้ความจริงของชีวิต เรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์
จากการเจ็บปุวยได้อย่างมีความสุข เรียนรู้ที่จะท าสมาธิหรือสติบ าบัด ผู้ปุวยโรคทางกายต้องท าให้ใจ
ไม่ปุวยไปตามกาย เมื่อมีจิตใจที่เข้มแข็งร่างกายก็จะไม่ทรุด 

 

อย่าปล่อยให้กายปุวยไปพร้อมๆ กบัใจปุวย 
ลองบ าบัดดว้ย “ธรรมะ” หลักใจใกล้ตัวทีใ่ครๆ ก็ท าได้ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ร่วมโครงการลงพื้นที่ 

หัวหน้าโครงการลงพ้ืนที่เบื้องต้นเพื่อน าข้อมูลมาประกอบการประชุมกลุ่มย่อย 
 



๑๑๓ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หัวหน้าโครงการและนิสิต มจร. ล าปาง ลงพื้นที่เบื้องต้นเพื่อน าข้อมูลมา
ประกอบการประชุมกลุ่มย่อย 
 

หัวหน้าโครงการและนิสิต มจร. ล าปาง ลงพื้นที่เบื้องต้นเพื่อน าข้อมูลมา
ประกอบการประชุมกลุ่มย่อย 
 



๑๑๔ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หัวหน้าโครงการและนิสิต มจร. ล าปาง ลงพื้นที่เบื้องต้นเพื่อน าข้อมูลมา
ประกอบการประชุมกลุ่มย่อย 
 

ผู้ร่วมโครงการลงพื้นที่ 



๑๑๕ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้ร่วมโครงการลงพื้นที่ 

ผู้ร่วมโครงการลงพื้นที่ 



๑๑๖ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้ร่วมโครงการลงพื้นที่ 

ผู้ร่วมโครงการลงพื้นที่ 



๑๑๗

 

 

ผู้ร่วมโครงการสนทนากลุ่มหลังจากลงพ้ืนที่ท าโครงการ 

ผู้ร่วมโครงการสนทนากลุ่มหลังจากลงพ้ืนที่ท าโครงการ 



๑๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ร่วมโครงการสนทนากลุ่มหลังจากลงพ้ืนที่ท าโครงการ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ประวัติผู้ท าวิจัย 
 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  พระมหาภาณุวัฒน์  แสนค า 
 (ภาษาอังกฤษ)  Phramaha Phanuwat Seankum 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง  
 
หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ต.เกาะคา  
 อ.เกาะคา จ.ล าปาง 52130 
 โทรศัพท์ที่ท างาน 054-219-287 
 มือถือ 081-8844-710: e-mail : mcu_lp@yahoo.co.th 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2538 นักธรรมชั้นเอก จากส านักเรียนวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร    
อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2542 เปรียญธรรม ๕ประโยคจากส านักเรียนวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2542 มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาทานวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 
ต าบลศรีภูมิอ าเมืองจังหวัดเชียงใหม่  

พ.ศ. 2547 ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาปรัชญา (เกียรตินิยมอันดับ ๑)  
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช  วิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่   

พ.ศ. 2549 ปริญญาโท  M.A. คณะภาษาศาสตร์ (Linguistics) 
  จากมหาวิทยาลัยนาคปูร์ รัฐมหารัชตะประเทศอินเดีย    
 
ประวัติการท างาน          

พ.ศ. 2551  ต าแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าห้องเรียนวัดบุญวาทย์วิหาร วิทยาเขต แพร่ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. 2553   ต าแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

พ.ศ. 2557  ต าแหน่ง รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

พ.ศ. 2558  ต าแหน่ง  รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
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พ.ศ. 25๖๐  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

 
 
ผลงานวิชาการ 
งานวิจัย 

- พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นผู้ร่วมวิจัย เรื่อง “แนวทางการท างานของเครือข่ายสถาบันการศึกษาใน
จังหวัดล าปางเพ่ือสร้างการเรียนรู้และเสริมศักยภาพชุมชนพ้ืนที่ต าบลนิคมพัฒนา  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดล าปาง”  ได้รับงบประมาณส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)  ฝ่ายวิจัย
ท้องถิ่น  

- พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นผู้ร่วมวิจัย เรื่อง “การสร้างเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ห้องเรียนวัดบุญวาทย์วิหาร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔” ได้รับ
งบประมาณ ห้องเรียนวัดบุญวาทย์วิหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ร่วมวิจัย เรื่อง โครงการวิจัยกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนผ่านการช าระต านานมูลศาสนาฉบับวัดบ้านเอ้ือม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ห้องเรียนวัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดล าปาง” ได้รับงบประมาณ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.) ฝ่ายวิจัยท้องถิ่น 

- พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นผู้ร่วมวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบน าเสนอการเรียนออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง” ได้รับงบประมาณ 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์จังหวัดล าปาง”  ได้รับงบประมาณสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

- พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนิสิตจิตอาสาน าธรรมะสู่
ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธ”  ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการนิสิตจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ป่วย
ตามแนววิถีพุทธ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นผู้ร่วมวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นคร
ล าปาง” ได้รับงบประมาณ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

- พ.ศ. ๒๕๕๙ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการน าธรรมะสู่
ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธ ได้รับทุนจาก วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

- พ.ศ. ๒๕๖๐ พฤติกรรมจิตสาธารณะ เด็กไทยยุค Generation Z: การสร้างจิตสาธารณะ
ตามแนวพระพุทธศาสนา ได้รับทุนวิจัยจาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช .) 
(ก าลังด าเนินการ) 

 



122 
 

บทความวิชาการ 
- กระบวนการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธของพระนิสิต

วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๔ ฉบับพิเศษ 
ประจ าเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘ 

- การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้
แบบทูน่า ประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิตอล 25-26 ธันวาคม 2558 

- การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการน าธรรมะสู่ผู้ป่วยตาม
แนววิถีพุทธ วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ปีที่ 6 ฉบับที่ ๑ (มกราคม 2560 – 
มิถุนายน 2560) 

- คนดีที่มีความกตัญญูบนพ้ืนฐานพระพุทธศาสนา วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปี
ที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) ประจ าเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560 

 
 



 
 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
 

สัญญาเลขที่ MCU RS 610761342 
ชื่อโครงการ จิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ 
หัวหน้าโครงการ พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 622 ต าบลศาลา อ าเภอ
เกาะคา จังหวัดล าปาง โทรศัพท์/โทรสาร 0-5421-9287 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
ภาวการณ์เจ็บปุวยเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ประชากรที่ก าลังเข้าสู่ภาวะประชากรสูงวัย (Population ageing) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสื่อมของ
ร่างกายที่เป็นไปตามอายุจะท าให้การเจ็บปุวยมีมากข้ึน ทั้งนี้พบว่าผู้สูงอายุไทยในสัดส่วนที่สูงขึ้น มีการ
คาดการณ์ว่า พ.ศ. 2568 กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่พบในผู้สูงอายุ คือ โรคความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน ไตวาย ข้อเข่าเสื่อม เป็นผู้พิการ โรคซึมเศร้า และผู้ปุวยติดเตียง ทั้งนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุมีโรค
เรื้อรังที่มากขึ้นยังมีผู้ปุวยที่มีภาวะเจ็บปุวยเรื่อรังจากสาเหตุอ่ืนๆ อีก เช่น ความผิดปกติแต่ก าเนิด 
โรคติดต่อระบบต่างๆ อุบัติเหตุ ฯลฯ การเจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรังส่งผลกระทบต่อผู้ปุวยและผู้ดูแลเป็น
อย่างมากทั้งจากภาวะของโรคและความรุนแรงของการเก็บปุวย รวมทั้งการบ าบัดรักษาที่ผู้ปุวยได้รับ
การ ตลอดจาอาจเกิดอาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ การที่ต้องให้การดูแลต่อเนื่องที่บ้านใน
กลุ่มผู้ปุวยเรื้อรัง ภาวะการเจ็บปุวยเรื้อรังอาจท าให้ผู้ปุวยมีข้อจ ากัดในการท ากิจกรรมหรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งผู้ปุวยเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มี
ข้อจ ากัดในการดูแลสุขภาพท่ีมีการพ่ึงพาผู้ดูแลในระดับสูง จัดเป็นภาระงานที่หนัก และซับซ้อนในการ
ดูแลที่เป็นความรับผิดชอบของผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครับจากการที่ผู้ดูแลผู้ปุวยมีภาระที่ยาวนาน
ในการดูแลต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงในบทบาทหน้าที่ตนเอง1 ในปัจจุบันจังหวัดล าปาง พ.ศ. 
2559 พบผู้ปุวยที่ เป็นผู้ปุวยติดเตียง จ านวน 1,209 คน ผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
3,304 คน และผู้ปุวยระยะสุดท้ายที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง จ านวน 740 คน2  
 จากปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
จังหวัดล าปาง จึงออกพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม และตระหนักถึงความส าคัญของการน า
พระพุทธศาสนาเข้ามาปรับใช้ ผสมผสานไปพร้อมๆ กับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน โดย
จัดท าโครงการ “นิสิตจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ปุวยตามแนววิถีพุทธ”3 เพื่อด าเนินกิจกรรมส าหรับฟื้นฟู
สภาพจิตใจของผู้ปุวย ที่มีความทุกข์ทรมานด้านร่างกายและด้านจิตใจ จากความเจ็บปุวยของตนเอง

                                                           
1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.์ สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560. สืบคน้

เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 จากเว็ปไซต์ http://www.m-society.go.th/ewt_new.php?nid=9597 
2 กลุ่มงาน/งานภายใน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง. ส านักงานสาธารณะสขุจังหวัดล าปางเสรมิ

ความเข้มแข็ง. สิบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560. จากเว็ปไซต์ 
http://www.lpho.go.th/letsgo/index.php/person/580-2015-08-07-06-48-26 

3 วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง, “สรุปโครงการนิสิตจิตอาสาน าธรรมะสูผู้่ป่วยตามแนววิถีพุทธ ประจ าปี
งบประมาณ 2559.”, วิทยาลัยสฆ์นครล าปาง, 2556 (อัดส าเนา), หน้า 92 
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หรือบุคคลอันเป็นที่รัก 
 โครงการนิสิตจิตอาสาน าพาธรรมะสู่ผู้ปุวย เริ่มด าเนินงานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปุวยและญาติสามารถปฏิบัติศาสนกิจและพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อของแต่ละ
บุคคลได้ส าเร็จเหมือนอยู่ที่บ้าน โดยไม่ขัดต่อแผนการรักษาของแพทย์ มีความผาสุกด้านจิตวิญญาณ 
คลายความวิตกกังวล มีพลังและก าลังใจที่จะต่อสู้กับภาวะคุกคามของโรคต่อไป มีสัมพันธภาพที่ดีต่อ 
เพ่ือนผู้ปุวยด้วยกันและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเจ้าหน้าที่หอผู้ปุวยในและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแผนก
อ่ืนๆ มากขึ้น และมีความเป็นกันเองมากขึ้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่หอผู้ปุวยในมีความรู้สึกที่ดีต่อการ
ปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง และให้
นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะได้บริการสังคม สามารถน านวลักษณ์ที่พึงประสงค์ไปปฏิบัติ
ได้จริง 

ลักษณะของกิจกรรมในโครงการเป็นการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง ให้มีสุขภาวะทางจิต มีก าลังใจที่จะต่อสู้กับโรคร้าย แม้บางโรคไม่สามารถรักษา
ให้หายขาดได้ ก็จะท าให้ผู้ปุวยมีความสุขใจในบุญกุศลหรือกิจกรรมที่ร่วมท ากับนิสิต เป็นการสะสม
เสบียงบุญไว้ใช้ในสัมปรายภพตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนา  เนื่องจากกิจกรรมที่นิสิตกับผู้ปุวยได้
ท าร่วมกันล้วนสอดคล้องกับคติความเชื่อและเป็นประเพณีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน เช่น  จัด
สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา จัดงานวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทยสาน
สัมพันธ์สายใยครอบครัวใส่ใจวิถีพุทธ และปฏิบัติศาสนกิจ/ปฏิบัติตามความเชื่อของผู้ปุวยและญาติ
ตามแนววิถีพุทธที่ไม่ขัดต่อแผนการรักษาของแพทย์ เช่น ท าบุญตักบาตรเช้าทุกวันศุกร์ ท าวัตรสวด
มนต์ ฝึกทักษะการคลายเครียด ผูกแขนให้พรในเทศกาลต่างๆ นิมนต์พระสวดมนต์ให้พรผู้ปุวยระยะ
สุดท้าย ให้ค าปรึกษาการบริหารกาย จิต สมาธิบ าบัด และติดตามเยี่ยมผู้ปุวยเรื้อรัง/ระยะสุดท้าย 
 จากผลการประเมินโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ 25604 พบว่า ผู้ปุวยและญาติของ
ผู้ปุวย ตลอดจนแพทย์ผู้ท าการรักษา มีความพึงพอใจการด าเนินงานของโครงการอยู่ในระดับมาก แต่
อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานท าให้ผลการด าเนินงานด้อยประสิทธิภาพลง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากตัวนิสิตที่เข้าร่วมโครงการขาดความรู้ความเข้าใจใน
กิจกรรมที่ท า ตลอดจนขาดความเข้าใจในองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ปุวยให้ถูกต้องตามหลักวิช า
ทางการแพทย ์
 จากข้อความข้างต้นคณะผู้จัดท าโครงการเพ่ือรับใช้สังคม มีความสนใจที่จะขยายเครือข่าย
ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนในเขตพ้ืนที่ เช่น โรงพยาบาล ชุมชนในเขตพ้ืนที่ 
เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้มีบุคลากรที่มีศักยภาพที่สามารถรับใช้สังคม และเป็นหน้าที่หลัก ที่หน่วยงานนั้น
ต้องด าเนินการ ประกอบกับวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง มีบุคลากรที่เป็นจิตอาสา มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในเรื่องของหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า ดังนั้น จิตอาสาถือว่าเป็นบุคลากรของสังคม 
การพัฒนาจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ปุวยจึงเป็นการช่วยให้เกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ท างานควบคู่กันไปโดยวิธีการให้ความรู้และหรือวิธีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะและ
ทัศนคติซึ่งจะช่วยให้จิตอาสามีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้นรวมทั้งการใช้วิธีการจูงใจและ
                                                           

4 อ้างแล้ว. “สรุปโครงการนิสิตจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธ ประจ าปีงบประมาณ 
2560.”, หน้า 92 



๑๒๖ 
 

เปิดโอกาสให้จิตอาสาได้น าความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์5 ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสมตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ส าเร็จประโยชน์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่าย 
วัตถุประสงค์โครงการ 
         ๑. เพ่ือพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ 
 ๒. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ 
 ๓. วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการด าเนินการจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษา จิตอาสา หรือจิตสาธารณะ(public consciousness หรือ Public mind) 
เป็นจิตส านึกปฏิบัติเพ่ือส่วนรวม เพราะค าว่า“สาธารณะ”คือ สิ่งที่มิได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง จิต
สาธารณะเป็นลักษณะของความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ที่จะ
ดูแลและบ ารุงรักษาร่วมกัน จิตอาสาหรือ จิตสาธารณะ” ยังหมายรวมถึง จิตของคนที่รู้จักความ
เสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมเพ่ือช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 
ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยกันแก้ไขปัญหาและช่วยกัน
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมโดยให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าตลอดจนช่วยกันดูแลรักษา ให้
ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่ จะท าได้ ตลอดจนร่วมมือกัน
กระท าการเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหา แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและรักษาประโยชน์ส่วนรวม โดยมี
ลักษณะของจิตใจที่มีเมตตาและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน เข้าช่วยเหลือหรือ านวยความสะดวกเท่าที่
ตนเองสามารถท าได้ทั้งก าลังกาย ก าลังทรัพย์ ก าลังใจโดยไม่หวังผลตอบแทน หรือ กระทั่งการให้
ความรู้และค าแนะน า ล้วนแล้วแต่เป็นการช่วยเหลืออย่างจิตอาสาทั้งสิ้น การมีจิตใจมุ่งมั่นเพ่ือพัฒนา
สังคมให้ดีขึ้น มีพฤติกรรมที่ใฝุหาความรู้และเพียรพยายามที่จะแก้ไขปัญหาของส่วนรวมโดยไม่ขัดกับ
ระเบียบวินัย กฎหมาย และ ศีลธรรมอันดีงาม และมีจิตสาธารณะ มีการประพฤติปฏิบัติที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอ รวมถึงการเข้าร่วมหรือให้ความร่วมมือกับชุมชนหรือสังคม  

ดังนั้น การด าเนินการโครงการจิตอาสาน าพาธรรมะสู่ผู้ปุวยนั้น จึงเป็นโครงการที่มุ่งเน้น
เพ่ือให้ผู้ปุวยและญาติสามารถปฏิบัติศาสนกิจและพิธีกรรมต่างๆ ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลได้
ส าเร็จเหมือนอยู่บ้าน โดยไม่ขัดต่อแผนการรักษาของแพทย์ มีความผาสุกด้านจิตวิญญาณ คลายความ
วิตกกังวล มีพลังและก าลังใจที่จะต่อสู้กับภาวะคุกคามของโรคต่อไป มีสัมพันธภาพที่ดีต่อ เพ่ือนผู้ปุวย
ด้วยกันและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเจ้าหน้าที่หอผู้ปุวยในและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแผนกอ่ืนๆ มากขึ้น 
และมีความเป็นกันเองมากขึ้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่หอผู้ปุวยในมีความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติศาสนกิจ
ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง และให้นิสิตมีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะรับใช้สังคม รวมถึงมีความสนใจที่จะขยายเครือข่ายไปยังหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนชุมชนในเขตพ้ืนที่ จึงก่อให้เกิดแนวคิด การสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถี
พุทธ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นิสิตกับผู้ปุวยได้ท าร่วมกันล้วนสอดคล้องกับคติความเชื่อและเป็นประเพณี
                                                           

5 ศุภชัย  ยาวะประภาษ, การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย, (กรุงเทพฯ :จุด
ทองจ ากัด. 2547). หน้า 175 



๑๒๗ 
 

ปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน ให้ค าปรึกษาการบริหารกาย จิต สมาธิบ าบัด และติดตามเยี่ยมผู้ปุวย
เรื้อรัง/ระยะสุดท้าย ตามท่ี ศศิพัฒน์  ยอดเพชน (2534)6 มองว่า “อาสาสมัคร” เป็นงานที่เกิดจากผู้
ที่มีจิตอาสา เป็นผู้ที่เอ้ือเฟ้ือ เสียสละ เวลา แรงกาย แรงใจ เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน หรือ สังคมให้เกิด
ประโยชน์ในทางบวก ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราควรท าทั้งสิ้น คนที่จะเป็นอาสาสมัครได้นั้นไม่ได้จ ากัดวัย 
การศึกษา เทศ อาชีพ ฐานะ หรือ ข้อจ ากัดใดๆ ทั้งสิ้น   ดังนั้น การที่เราจะพัฒนาพระสงฆ์และ
บุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ ในการศึกษามีขั้นตอนดังนี้ 

 
๑. เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ  
การจะพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ จะต้องมี

การด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรในการสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนว
วิถีพุทธ  

1. ต้องพัฒนาในเรื่องของการศึกษา/เรียนรู้ เกี่ยวกับการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติ การ
เข้าใจและการใช้ปัญญา สิ่งเหล่านี้ต้องเตรียมการส าหรับจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการ  

2. ต้องฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยการอบรมเรื่อง หลักธรรมที่จะเตรียมพร้อม
ไปเยี่ยมผู้ปุวย อบรมเรื่องมารยาทในการพบปะผู้ปุวยในระยะต่างๆ ฯลฯ  

3. การพัฒนาบุคลากร โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย แผนงาน วัตถุประสงค์ 
เปูาหมายของโครงการตลอดจน การให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดเพ่ือแก้ไข
ปัญหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และฝึกฝนพระนิสิตให้คุ้นเคยกับเทคโนโลยี/
เทคนิค/วิทยาการสมัยใหม่ท่ีจะประยุกต์ใช้ให้เกิดความก้าวหน้าของโครงการ ปฏิบัติตนทั้งในงานและ
ในสังคมส่วนรวมให้แก่พระนิสิต ซึ่งรวมถึงการมอบหมายงานพิเศษ การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
แนะน า การเป็นพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การงาน การจัดทัศนศึกษาดูงาน ตลอดจน 
ต้องมีส่วนร่วมการค้นหาปัญหาการวางแผน การน าโครงการไปปฏิบัติ และการประเมินผล ต้นน้ า 
กลางน้ า ปลายน้ า ของโครงการร่วมกับทางโรงพยาบาล และหน่วยงานอิสระหรือองค์กรการกุศล เพ่ือ
ช่วยเหลือให้โครงการเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 
 จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตอาสาสามารถท าได้ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัยเด็กท่ีเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ปลูกฟังให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ มีเมตตาคอยช่วยเหลือผู้อ่ืนมากกว่า
ตนเอง เป็นหัวใจส าคัญในการปลูกฝังคุณลักษณะจิตอาสาที่สามารถพัฒนาพร้อมกัน ส าหรับแนวทาง
การจัดการเรียนรู้จ าเป็นต้องนาองค์ความรู้เชิงทฤษฎีมาปรับประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน เริ่มจากตัวผู้สอนเองที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและค่อยๆ ขยายไปสู่การพัฒนา และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพัฒนาไปให้ถึงระบบคิดมากกว่าการให้ท ากิจกรรมโดยปราศจากความคิด 
อย่างไรก็ตามต้องถือเป็นหลักการว่า  การพัฒนาจิตอาสาสามารถสอดแทรกได้ในทุกกิจกรรม        
การเรียนรู้  เช่น การช่วยเหลือในการท างาน แบ่งปันสิ่งของแก่กัน หรือแม้แต่เป็นผู้ให้ บริจาคสิ่งของ 
เยี่ยมเยือนผู้ปุวยที่ยากไร้ ไม่มีญาติ เพ่ือสร้างก าลังใจให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
พัฒนา แต่การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องเชื่อมโยงเข้ากับวิถีชีวิตของแต่ละคนด้วย โดยยึดหลักพุทธธรรมที่
                                                           

6 ศศิพัฒน ์ ยอดเพชน, อาสาสมัครกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์. (กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร,์ 2534). หน้า 6. 



๑๒๘ 
 

เกี่ยวข้องกับการท างานของจิตอาสา คือ พรหมวิหาร ๔ เป็นหลักประพฤติในการด าเนินชีวิต พรหม
วิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ เป็นหลักธรรมประจ าใจที่จะช่วยให้เรา
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ เป็นหลักธรรมพื้นฐานของการสร้างจิตอาสา พรหมวิหาร ๔ 
เป็นหลักพุทธธรรมที่จิตอาสาพึงมีคือ การช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ในยามที่พวกเขาล าบากด้วยความ
เมตตาและกรุณา ยินดีเมื่อเขามีสุข ไม่ทุกข์ รวมถึงการรักษาอุเบกขาเพ่ือความสุขของตนเองด้วย หลัก
พรหมวิหาร ๔ ช่วยให้การท างานร่วมกับผู้อ่ืนบรรลุได้รวมทั้งได้อานิสงค์คือ การพัฒนาตนอีกทางหนึ่ง
ด้วย  พรหมวิหาร ๔ ว่า เป็นหลักธรรมส าหรับเป็นที่อยู่ของจิตใจแห่งพรหม เป็นธรรมที่เป็นที่อยู่แห่ง
ความดีและความสุข ในการน าไปปฏิบัตินั้น ขั้นแรกให้ปฏิบัติด้วยจิตคิดเกื้อกูลแผ่ไปในสัตว์และบุคคล
ทั้งหลายคือเมตตา จากนั้นเมื่อทราบว่าเขามีความทุกข์ความเดือดร้อนก็ช่วยบรรเทาทุกข์คือกรุณา 
จากนั้นเมื่อเห็นว่าเขาไม่สุขไม่ทุกข์ก็ยินดีคือมุทิตา สุดท้ายเมื่อไม่มีกิจที่ควรท าก็วางเฉยคือ อุเบกขา  

ดังนั้น การมีจิตอาสาเป็นจิตที่พร้อมจะสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญา เพ่ือ
สาธารณประโยชน์ในการท ากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน 
สร้างให้จิตเป็นจิตอาสานั้นต้องเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ คุณธรรม และการ
ติดต่อสื่อสาร การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

๒. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ  
 อย่างไรแล้วหัวใจส าคัญของการเสริมสร้างจิตอาสา คือ การสร้างเครือข่ายการท างาน ถือเป็น
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ ด้วยการสร้างเครือข่าย
พระสงฆ์จิตอาสาที่ท างานด้านการเยียวยาความสูญเสีย และดูแลจิตใจผู้ปุวยและญาติทั้งใน
โรงพยาบาลและชุมชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทางด้านจิตใจ สร้างก าลังใจในการใช้ชีวิต โดย
การสร้างเครือข่าย ระหว่าง พระสงฆ์ นิสิต/นักศึกษา ล าปาง แพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 
สาธารณสุข ล้วนแต่มีบทบาทเพ่ือขับเคลื่อนงานจิตอาสาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนามิติการเรียนรู้
ทางด้านจิตวิญญาณ ซึ่งจะท าให้การท างานจิตอาสามีความยั่งยืน เพราะช่วยท าให้เกิดแรงบันดาลใจ
ที่มาจากภายในมากกว่าปัจจัยภายนอกต่างๆ  

แต่ถึงอย่างไรการเป็นจิตสาธารณะหรือจิตอาสา จึงเป็นจิตใจที่พร้อมจะสละเวลา แรงกาย
และสติปัญญาเพ่ือสาธารณะประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากเกิด
ขึ้นกับผู้อ่ืน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ท าความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในการท างานเป็นการอุทิศเพ่ือ
ส่วนรวม  จากหลากหลายสาขาอาชีพ ที่เสียสละ และมีความตั้งใจมาเป็นจิตอาสา ทุ่มเทแรงกาย 
แรงใจ เพ่ือช่วยเหลือผู้ปุวยและญาติให้สามารถเยียวยาผู้ปุวย ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
บุคคลากรจากสถาบันการศึกษา ระบบสาธารณสุข และบุคคลที่สนใจทั่วไป หากทุกคนมีความมุ่งมั่น
และมีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองแล้วย่อมมีความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้ทุก
ด้านไม่เว้นแต่การพัฒนาตนเองเพ่ือความเป็นผู้มีจิตอาสา  

โดยการสร้างเครือข่ายการท างานแบบพหุภาคี ในลักษณะการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การสร้างจิตอาสา เป็นจิตใจที่พร้อมจะสละเวลา แรงกายและสติปัญญาเพ่ือสาธารณะประโยชน์ เป็น
จิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับผู้อ่ืน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ท า
ความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในการท างานเป็นการอุทิศเพ่ือส่วนรวม ในแต่ละพ้ืนที่ของทุกภาคส่วน 



๑๒๙ 
 

เริ่มตั้งแต่การระดมความคิดเห็นในการจัดการเพ่ือก าหนดเป็นแผนงาน และมาตรการในการส่งเสริม
สุขภาพ การจัดประเพณีในวันส าคัญทางพุทธศาสนา ตามความถนัดของแต่ละบุคคล เพ่ือให้มี
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทุกภาคส่วน ซึ่งจะท าให้คณะสงฆ์สามารถพัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพแก่ประชาชนเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก โดยการเยี่ยมเยือนชาวบ้าน พบปะ พูดคุย เทศนาธรรม 
รวมถึงการเยี่ยมผู้ปุวย ผู้สูงอายุ สร้างก าลังใจให้แก่พวกเขา การด าเนินงานของเครือข่ายจะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 1) ความเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งจิตใจและความสามัคคีของสมาชิกเครือข่าย 
 2) สมาชิกมีขวัญและก าลังใจและเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะปฏิบัติเพ่ือส่วนรวม 
 3) ความเสียสละของสมาชิก ทั้งแรงกาย สติปัญญาและทุนทรัพย์หรือทรัพยากร 
 4) มีระบบการจัดการและการวางแผนที่ดีเหมาะสมกับสถานการณ์สมาชิกรวมกลุ่มการอย่าง
เหนียวแน่นและมีการต่อยอด 
  5) มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายเป็นระยะๆ  
 6) สมาชิกเครือข่ายมีคุณภาพ ทุกคนมองเห็นประโยชน์ร่วมกัน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
 7) สมาชิกมีความจริงใจ จริงจัง มีความศรัทธาต่อกันและกันและต่อเครือข่ายด าเนินการด้าน
จิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

8) มีระเบียบกฎเกณฑ์ของเครือข่าย ร่วมกันเพื่อด าเนินไปทิศทางเดียวกัน 
         9) มีทรัพยากรเพียงพอต่อการด าเนินงานของเครือข่าย มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 จะเห็นได้ว่า กุญแจส าคัญในการท างานของเครือข่ายคณะสงฆ์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นงาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนา การพัฒนาเด็กและเยาวชน และการเยียวยาจิตใจผู้ปุวย คือ “การฟัง” อย่าง
ลึกซึ้ง พระและฆราวาสอาสาด้านการเยียวยาจิตใจผู้ปุวยและผู้สูญเสียก็สะท้อนข้อดีของการเยียวยา
ด้วยการฟังเช่นกัน การฟังที่มีคุณภาพจะเปิดโอกาสให้ผู้ประสบความทุกข์ได้ระบาย บอกความรู้สึก
และความต้องการ ในเบื้องต้นผู้เล่าย่อมเกิดการทบทวนจัดระเบียบความคิดของตนเอง และความ
ทุกข์ได้จางคลายจากการระบายความอัดอ้ันคับแค้นไประดับหนึ่ง ในขณะที่ผู้ท าหน้าที่เยียวยา จะเกิด
ความเข้าใจผู้มีความทุกข์ได้อย่างชัดเจน น ามาสู่การแสวงหาความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและถูก
จุด อย่างไรก็ตาม การฟังยังไม่ใช่สิ่งที่พระสงฆ์ในสังคมไทยมีทักษะมากนัก เพราะถูกวางบทบาทให้
เป็นผู้พูดหรือแสดงธรรม ดังนั้น การสนับสนุนให้พระสงฆ์มีทักษะการฟังมากขึ้นเป็นสิ่งจ าเป็น โดยทาง
คณะสงฆ์จะมุ่งเน้นในเรื่องการรักษาทางธรรม ทางจิตใจ เพราะ เรื่องของโรคและกายให้เป็นเรื่องของ
โรงพยาบาล ที่มุ่งเน้นในเรื่องการรักษาทางกายด้วยยาและแพทย์เขาดูแล ส่วนคณะสงฆ์มุ่งเน้นด้วย
วิธีการสนทนาให้ก าลังใจเชิงลึกด้วยหลักธรรมตามหลักการให้ค าปรึกษาเชิงพุทธ ผสมผสานกับหลัก
จิตวิทยา ท าให้ผู้ปุวยและญาติเข้าใจความจริงแห่งชีวิต และกล้าเผชิญกับความทุกข์ที่ก าลังเกิดขึ้น 
เกิดจากการผสานพิธีกรรมและการฝึกฝนตนทางพระพุทธศาสนา เช่น การรักษาศีล การสวดมนต์ 
การเจริญเมตตาภาวนา การสนทนาธรรม การกรวดน้ าอุทิศกุศลร่วมกับการให้การปรึกษาเชิงพุทธ
จิตวิทยา  ดังนั้นการประสานงานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานไม่เพียงแต่ช่วยให้งานดูแลจิตใจผู้ปุวยดี
ขึ้นเท่านั้น แต่ผู้ปุวยก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น เพราะมีสุขภาพจิตที่ดี ไม่ท้อแท้ต่อโรคภัยไข้เจ็บที่
เกิดขึ้น แต่ถ้าหากไม่มีการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาล พระสงฆ์ ชุมชน และสถาบันการศึกษา ก็
ยากที่จะดูแลผู้ปุวยในมิติทางจิตใจได้อย่างครอบคลุม การร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จึงท าให้มิติทาง



๑๓๐ 
 

จิตใจของผู้ปุวยได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ แบ่งปันทรัพยากร งบประมาณ อุปกรณ์ ความรู้ทักษะ หรือ
แม้กระท่ังก าลังใจจากกันและกันนั่นเอง  
 

๓. วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการด าเนินการจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ 
 จากการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ปุวยตามแนววิถีพุทธโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
โครงการฯ และสามารถวิเคราะห์ผล ได้ดังนี้ 1. เชื่อมโยงสายใย ๒. ร้อยใจร่วมกัน ๓. ผูกพันต้องใจ 

โดยการด าเนินกิจกรรมอาสาความส านึกของบุคคลที่มีต่อสังคมส่วนรวมโดยการเอาใจใส่และ
การช่วยเหลือ ผู้ที่มีจิตอาสาจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมจิตอาสาท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เช่น การ
เสียสละเงิน สิ่งของ เวลา ร่างกาย และสติปัญญา เพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสังคม โดยไม่หวัง
ผลตอบแทนดังนี้ 

1. ความสมัครใจ เป็นการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืนและเป็น
การอาสาสมัครที่จะกระท าสิ่งนั้น เช่น ความสมัครใจพร้อมที่จะช่วยเหลือ การกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วย
ความสมัครใจ ความสมัครใจในการกระท ากิจกรรม 

2. ความเต็มใจ เป็นความรู้สึกของนักศึกษาพยาบาลที่ยินดีให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนเช่น สิ่ง
ที่เราสมัครท าด้วยความเต็มใจ การให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจมาจากความรู้สึกที่แท้จริง 
ความรู้สึกท่ีอยากท าด้วยความเต็มใจ 

3. การเสียสละ เป็นการกระท าที่ช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนด้วยความรู้สึกที่กระท าด้วยความมุ่งมั่น
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เช่น การมีใจรักอยากช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การท าประโยชน์
ต่าง ๆ แก่ส่วนรวมไม่หวังผลประโยชน์ ความรู้สึกมุ่งมั่นตั้งใจช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ สังคมท่ีเดือดร้อน 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า  จิตอาสาเป็นคุณธรรมของพลเมืองที่จะส่งเสริมให้สังคมมีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากการมีพลเมืองตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม มีความ
ปรารถนาที่จะช่วยเหลือสังคม เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและการรวมกลุ่มปฏิบัติ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้จะท าให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ รับรู้สิทธิควบคู่ไปกับ
หน้าที่ของพลเมืองประกอบกับแนวคิดแนวทางของพระพุทธศาสนา โดยมีพรหมวิหาร 4 เป็นธรรม
ประจ า ใจของผู้ที่มีจิตใจยิ่งใหญ่กว้างขวาง ด้วยกระบวนการของการฝึก “การให้” ที่ดีเพ่ือขัดเกลา
ตัวตน และบ่มเพราะความรัก ความเมตตาผู้อ่ืน โดยไม่มีเงือนไข ทั้งนี้กระบวนการของกิจกรรมเป็น
การยอมสละตนเพ่ือรับใช้และช่วยเหลือผู้อ่ืนที่ประสบกับความทุกข์ยากล าบาก หรือช่วยเหลือแก้ไข
วิกฤตปัญหาของสังคม อาสาสมัครจะได้เรียนรู้ละเอียดอ่อนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวมากขึ้น มีการ
เชื่อมโยงเห็นเหตุและปัจจัยของความสุขและความทุกข์ เจริญสติในการปฏิบัติงาน เป็นการฝึกปฏิบัติ
ในวิถีแห่งพรหรมวิหาร 4 คือ เมตตากรุณา มุทิตา และอุเบกขา เพ่ือให้เกิด “การให้” ที่ดี กิจกรรม
อาสาสมัครจึงเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลได้ขัดเกลาตนเอง เรียนรู้ภายในตนเอง และเกิดปัญญา  
 

ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและจิตอาสาในการดูแลผู้ปุวย เป็นการด าเนิน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการน าเอาปัจจัยและแหล่งประโยชน์ที่เป็นบุคคล ชุมชนมีอยู่ มา
มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวย เนื่องจากการดูแลผู้ปุวยเป็นการดูแลที่ซับซ้อน เป็นการใช้แหล่งประโยชน์



๑๓๑ 
 

ในชุมชน โดยการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันเกิดจากการสร้างคนในชุมชนของตนเอง ให้มีความรู้ 
เกิดความตระหนัก มีทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
จัดระบบการดูแลผู้ปุวย อีกทั้งยังสร้างเครือข่าย เกิดการประสานงาน ส่งต่อข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้
อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง  รวมถึง การผสมผสานระหว่างหลักธรรม ค าสอนของพระพุทธศาสนากับ
การรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ผ่านการจัดท าโครงการ “นิสิตจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ปุวยตาม
แนววิถีพุทธ” ซึ่งมุ่งเน้นการด าเนินกิจกรรมส าหรับฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ปุวย ที่มีความทุกข์ทรมาน
ด้านร่างกายและด้านจิตใจ จากความเจ็บปุวยของตนเองหรือบุคคลอันเป็นที่ รัก โดยพ่ึง
พระพุทธศาสนาในการดูแลสภาพจิตใจต่อผู้ประสบความทุกข์ให้เข้าใจ เข้าถึง และสามารถด ารงชีวิต
ต่อไปได้ ซึ่งกระตุ้นให้บุคคลตระหนักถึงความส าคัญของการช่วยเหลือผู้อ่ืนและส่วนรวมได้ โดยเฉพาะ
พระนิสิต เป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีนวลักษณ์ท้ัง 9 ประการอย่างแท้จริง คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส เป็น
ผู้น าด้านจิตใจ มีศรัทธาอุทิศตน รู้เท่าทันสังคม พัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ ช่วยเหลือผู้ปุวย ให้ผ่อน
คลายจากอาการเจ็บปุวย เศร้า ม่นหมองในชีวิต ให้กลับมาเป็นปกติ หรือเป็นคนปุวยที่มีความสุข ใฝุรู้
ใฝุคิด ในการปฏิบัติ รักษาผู้ปุวย อาการของผู้ปุวยเบื้องต้น และรู้จักเสียสละ เพ่ือส่วนรวม เพ่ือให้จิต
อาสาฝึกการลดตัวตนได้ฝึกฝนการพัฒนาจิตใจของตนเองและพร้อมให้บริการแก่ผู้ปุวยและญาติ  มี
ทักษะในการให้บริการแก่ผู้ปุวยและญาติ และเพ่ือให้จิตอาสาได้น าความรู้และการพัฒนาตนเองไป
ขยายผลสู่ประชาชนในชุมชนของตนเองและชุมชนใกล้เคียง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
น ากระบวนการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ปุวยตามแนววิถีพุทธ 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
๑. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 

- สามารถน ากระบวนการศึกษา เรื่อง จิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ ไปประยุกต์ใน
การเรียนการสอนในรายวิชา เช่น พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ และวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

- สามารถน าผลการศึกษาไปสะท้อนข้อมูลให้กับคนในชุมชน และโรงพยาบาล โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล เกี่ยวกับการจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ ตลอดจนน าหลักธรรมที่ท าให้
คนปุวยมีก าลังใจในการดูแลรักษาตัวสร้างเป็นองค์ความรู้และน าไปปฏิบัติกับผู้ปุวยในชุมชนและใน
โรงพยาบาล 

- สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ไปปรับประยุกต์ใช้ในการวาง
แผนการด าเนินงานต่อไปได้ เพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาผู้ปุวย และผู้ดูแลผู้ปุวยต่อไปได้ 
 
๒. กิจกรรมด้านวิชาการ 
 - มีการพัฒนาทักษะในการบริการรับใช้สังคมให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง เพื่อการเรียนรู้จิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถี
พุทธและวิธีการลงพ้ืนที่ในชุมชนเพื่อให้ข้อมูลที่แท้จริง 

- มีการศึกษาร่วมกับคนในชุมชน ผู้ปุวย ผู้ดูแลผู้ปุวย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์
การศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธ 
การประชาสัมพันธ์ 



๑๓๒ 
 

- ก าลังด าเนินการตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 
 

 


