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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย
วิถีธรรมการวิจัยมี 3 ระยะดังน้ี ระยะที่ 1การศึกษาสภาพการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย
วิถีธรรม กลุมเปาหมายมี 2 กลุม กลุมที่ 1 เปนกลุมจิตอาสามี 4 ระดับ คือ จิตอาสาคบคุน จิตอาสาเตรียม จิตอาสาจร จิต
อาสาประจําจํานวน 16 คนกลุมที่ 2 คือจิตอาสาประจําที่เปนคณะกรรมการมีฐานะเปนหัวหนาและพี่เลี้ยงจํานวน 15 คนระยะ
ที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม กลุมเปาหมายคือ
ผูทรงคุณวุฒิ ในระดับกําหนดนโยบายขององคการ จํานวน 7 คน และทดลองใชรูปแบบโดยกลุมเปาหมาย คือ ผูบําเพ็ญ
ภาคเหนือยังไมไดเปนจิตอาสาจํานวน 60 คนระยะที่ 3 การประเมินผลรูปแบบกลุมเปาหมายคือ ผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและ
ประสบการณ ดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ การแพทยวิถีธรรมและการพัฒนาสังคม จํานวน 17 คน เครื่องมือที่ใช
ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณแบบประเมินรูปแบบ สถิติที่ใชไดแก รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที
และวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบวา  
 รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมมี 6 องคประกอบไดแก 1. 
หลักการ 2. ปณิธาน 3. วัตถุประสงค 4. ดําเนินการ 5. ประเมินผลและ 6. เงื่อนไขในความสําเร็จ โดย 1. หลักการ คือ การ
บริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธดวย 7 พลัง พวธ. เปนพลังพุทธะ เปนศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา 2. ปณิธาน คือการพึ่งตนชวย
คนทั่วโลก 3. วัตถุประสงคเพื่อสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา 4.การดําเนินการ มี 5 วิธี ไดแก 1) 
บริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธโดย สรรหา ธํารงรักษา อบรมพัฒนาและคัดคนออก 2) จัดการความหลากหลายของบุคลากร
จิตอาสาดวยการเคารพผูนําและฟงมติหมู 3) พัฒนาบุคลากรใหความรู ไดเรียนรู เรียนรูในพื้นที่ปฏิบัติจริง 4) จิตอาสา
นักพัฒนาที่ดีมีศีล 5) บริหารสรางพันธมิตรเครือขายเรียนรูรวมกันอยางญาติพี่นอง 5. ประเมินผลความเขาใจประยุกตใชคํา
สอนในพระไตรปฎกชํานาญทํางานอยางสัมมาทิฎฐิ เชี่ยวชาญขัดเกลากิเลสและปรับสูอุปนิสัยเปนบุคคลวรรณะ 9 6. เงื่อนไข
ในความสําเร็จ คือการมีอุดมการณรวมกัน ไดแก คนรางกายแข็งแรงมีกําลัง จิตใจดีงามจิตใจเปนสุข พึ่งตนเรียบงายคบเคารพ
มิตรดีเกื้อกูลแบงปนทํางานฟรีและ ออนนอมถอมตน 
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ABSTRACT 
 
 This research aimed to study a system–based administration model of the self–reliant potential 
building project for Dhamma way medicine volunteers. The research was conducted into 3 phases. The first 
phase was to study the states of the system–based administration of the self–reliant potential building 
project for Dhamma way medicine volunteers. There were two target groups. The first group consisted of 
16 volunteers in 4 levels: familiarity, preparation, casual irregular and regular volunteers. The second group 
consisted of 15 routine volunteers who were the committees with the positions of the chiefs and mentors 
of the volunteers’ groups. The second phase was to develop a system-based administration model of the 
self–reliant potential building project for Dhamma way medicine volunteers. The target group consisted of       
7 experts who worked in the organizational policy–setting level and the target group consisted of 60    
non–volunteers in the northern region who tried out the model. The third phase was to evaluate the 
model. The target group consisted of 17 experts who had knowledge and experience in developing human 
resources in a Buddhist way, Dhamma way medicine and social development. The research instruments 
were a questionnaire, an interview form, and an evaluation form. The statistics used were percent age, 
mean, standard deviation, t–test and content analysis. 
 The research findings were found as follow. 
 The system-based administration model of the self–reliant potential building project for 
Dhamma way medicine volunteers consisted of 6 components: 1. principles, 2. determination, 3. objectives,   
4. operation, 5. evaluation and 6. Conditions for success. The first component, the principles, referred to 
the administration of the Dhamma way human resources with the seven powers of the Dhamma way 
medicine which were the Buddhist power and the potential of the self-reliant volunteers. The second 
component, the determination, referred to the self-reliance to help people around the world. The third 
component, the objectives, was to build self–reliant potential volunteers to continue Buddhism. The fourth 
component, operation, consisted of 5 methods: 1) administrating human resource based on Buddhist ways by 
recruiting, maintaining, training and developing and retiring bad employees, 2) managing a diversity of 
volunteers with respecting the chiefs and listening to public opinions, 3) developing personnel to have 
knowledge, to learn and to practice in the real situations, 4) being volunteers and good developers with 
precepts and 5) administrating to build network partnership to learn together like brothers and sisters. The 
fifth component, evaluation, referred to the evaluation on understanding the fluent use of the doctrines in 
Tripitaka with the right view, on expertizing to refine passion and on adjusting habits to be the nineth personal 
class. The sixth component, conditions for success, referred to common ideology, namely, being strong 
and healthy people, having kind and happy minds, being self-reliant, simple and friendly people, sharing, 
working for free and being polite people.  
 
Keywords: System–Based Administration, Self-Reliant Potential, Dhamma Way Medicine Volunteers 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 แนวคิดพุทธศาสนากลาววา มนุษยมีทางใหเดินอยู 2 ทาง คือ ทางเสื่อมหรือทางเจริญ 

การบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธมีหลักการคําสอนในสัปปุริสธรรม 7 “ธัมมัญูสูตร” ธรรมของ   

ผูมีความเห็นถูกตรง เปนมนุษยหรือบุคคลใดที่เปนผูเดินตามกระแสหรือเปนผูเดินทวนกระแสถาเปนผูเดิน

ไปตามกระแสคือบุคคลยอมเสพ “กาม” ทั้งหลายและยอมกระทํากรรมอันเปนบาปสวนผูเดินทวนกระแส

เปนบุคคลไมเสพ “กาม”และไมกระทํากรรมอันเปนบาปแมจะมีทุกขบางแตประพฤติพรหมจรรยให

บริสุทธิ์บริบูรณไดนี้เราเรียกวาบุคคลผูเดินทวนกระแส (พระไตรปฎก “อนุโสตสูตร” เลมที่ 21 ขอ 5) 

เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2 มีทฤษฎีการทําใหทันสมัย (Modernization Theory) เกิดขึ้นไดสราง

ความเจริญทางวัตถุและสิ่งของตางๆมากมายทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่ขึ้นชื่อวาเปนประเทศกําลัง

พัฒนาไดรับความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางมาก ประชากรโลกฟนตัวขึ้น ไมอดตายดวยการ

พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไปอยางกาวกระโดดทําใหผูคนในโลกไดรับผลการกระทํานั้นอยาง

เลี่ยงไมได สรางความบกพรอง ผิดพลาดและเสียหาย ที่สงผลกระทบทางลบตอจิตใจของมนุษยใหเกิด

ความ หดหู สิ้นหวัง แตกราว เสื่อมถอยในทุกมิติที่สัมพันธกันของมนุษยชาติในปจจุบัน ประชากรโลก

ตองพึ่งพาแบบถูกครอบงํา มีการขูดรีด ขมเหง ทํารายโดยมีศูนยกลางที่ถูกจัดตั้งขึ้นและตั้งตนเปนใหญ 

เหมือนผูหวังดี แตหากินบนคําวา “ชวยเขา” เขามาเพื่อมุงแสวงหาและกอบโกยผลประโยชนที่เห็นได

อยางชัดเจนในชวงทศวรรษที่ 1950 ที่ทําใหผูคนในโลกสับสนทั้งแนวคิดและวิถีดําเนินชีวิตซึ่งสัจจะ

ความจริงของมนุษยชาติตองการพัฒนาสูความเจริญทั้งวัตถุและสภาพจิตใจที่สมดุลสอดคลองไป

ดวยกัน และในชวง 20 ปที่ผานมาประเทศไทยเปนหนึ่งที่มีนโยบายสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (2540–2544) ไดกําหนดใหคน (มนุษย) เปนจุดเปาหมาย

หลักของการพัฒนาประเทศ เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) เนนการ

พัฒนาแบบบูรณาการและองครวมอยางเปนระบบกลาวไดวา การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงระบบ

จําเปนมากกับการพัฒนาประเทศอันเปนองคประกอบปจจัยที่สัมพันธตอการขับเคลื่อนงานใหสําเร็จ

ตามเปาหมายที่วางไว ในปจจุบันรัฐบาลพยายามขับเคลื่อนประเทศชาติดวยพลังสามัคคีของคนในชาติ 

มากกวาการพ่ึงพาแคระบบวัตถุนิยม เหมือนอยางในอดีตที่ผานมาและไดพัฒนาขึ้นมาเปนลําดับ ๆ ให



    

2

ความสําคัญกับเหตุปจจัยตาง ๆ ที่มีบทบาทและสัมพันธกันและกันอยางเปนระบบ ตามหลักการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ ดังนั้นการสรางศักยภาพของพลเมืองจิตอาสาที่เขมแข็งจึงถือวาเปนหนาที่

สําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ตามกรอบยุทธศาสตรแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) โดย

มีการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) เพื่อความตอเนื่องและ

เปนไปได 

 องคการและหนวยงานตาง ๆ ไดเห็นถึงความสําคัญและมีสวนชวยในการสรางคนดีให

เกิดขึ้น ขจัดความขัดแยงและแขงขัน ซึ่งองคการแสวงหาผลกําไรเปนองคการที่มีการแขงขันสูง 

ตองการความรวดเร็วและไดเปรียบจึงจะอยูไดทุกอยางมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทั้งธุรกิจ 

อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและตาง ๆ ไดสงผลกระทบเปนองครวมทั้งภายนอกและภายใน การบริหาร

จัดการตาง ๆ ตองพรอมปรับตัวอยูตลอดเวลา (ปริญญา หรุนโพธิ์ 2559: 1) สวนองคการไมแสวงหา

กําไรนั้นเรียกวา Non–profit Organization หมายความวาเปนองคการ มูลนิธิ สมาคม สหภาพและ

พรรคการเมืองเปนตน ที่จัดตั้งขึ้นมาทําหนาที่หรือทํากิจกรรมเพื่อประโยชนของสวนรวมมิใชเฉพาะ

กลุมและไมใชองคการของรัฐ (สํานักสถิติแหงชาติ 2556: 4) องคการไมแสวงหากําไรเปนองคการที่แตกตาง

มีการบริหารจัดการแบบผสมผสานของภาครัฐและภาคเอกชน โครงสรางขององคการไมชัดเจนและ

ยืดหยุนตอองคประกอบเชนมีบริหารจัดการดูแลที่อาศัยอาสาสมัครเขามาทํางาน และมีผูบริหาร

องคการตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันนี้องคการไมแสวงหากําไรทั่วไปยังตองพึ่งพาเงินทุน

จากผูอื่น (Lohmann 2007: 437–444) จึงมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการขององคการ ระบุไววา

สวนใหญเปนเรื่องเงินทุนในการสนับสนุนจากภาครัฐและผูบริจาค รวมทั้งขาดเจาหนาที่และอาสาสมัคร   

ที่จะเขามาทํางานอยางเสียสละ (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2556: 10)  

 นอกจากนี้มีแรงกดดันจากเจาของเงินทุนหรือมีการแขงระดมเงินทุนเพื่อทํางานและ

ตอบสนองในภารกิจที่ทํา ซึ่งการบริหารงานขององคการไมแสวงหาผลกําไรตางจากองคการอื่น ๆ คือ

การบริหารจัดการองคการนอกจากมีโครงสรางรูปแบบไมชัดเจนแลวการบริหารจัดการบุคคลยังไมคอย 

มีประสิทธิภาพเพียงพอ เพราะไมมีรูปแบบที่มาตรฐาน ทําใหการแกปญหาบุคลากรในหนวยงานสวนรวม

ในองคการมีการติดขัดไมราบรื่น (ปริญญา หรุนโพธิ์ 2559: 23–25) และที่สําคัญคุณลักษณะของผูนํา

องคการนั้นตองเปนคนเสียสละ ซื่อสัตย และมีรับผิดชอบอยางสูง ตองโปรงใส ไมทุจริตคอรรัปชั่น 

เมื่อทํางานเกี่ยวกับสาธารณกุศลใหบริการดานการกุศลและการดําเนินงานบริหารองคการตองสามารถ

ตอเนื่องไดมีความชัดเจน เพราะการบริหารงานอยูกับความสมัครใจ และผูบริหารยังเปนหนึ่งในอาสาสมัคร

ที่สมัครใจในการเขามาทํางาน ภารกิจหลักตองขับเคลื่อนงานไปใหถึงเปาหมายอันสูงสุด (ปาณัสมชฎา  
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ศุภจักรวัฒนา 2554: 54) จึงไมสามารถปฏิเสธไดวาทั้งผูบริหารองคการ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ขององคการและผูเกี่ยวของทุกฝายในองคการตองหันมารวมกันบริหารจัดการหนวยงานตาง ๆ ดําเนินงาน

อยางสอดคลองและเปนระบบ แตสวนใหญการบริหารจัดการบุคลากรขององคการยังไมเปนระบบ       

การใชเงินทุนยังคงตองพึ่งพาผูอื่นเพื่อลงทุนทํางานตาง ๆ เมื่อไมมีทุนทรัพยไวขับเคลื่อนชวยผูคน       

การทํางานคอนขางลําบาก คนมาเสียสละชวยมีนอยเพราะหลาย ๆ องคการที่ดําเนินการดานสาธารณกุศล 

หรือสาธารณะประโยชนมีผูเสียสละมาชวยงานยังตองการคาแรงเพื่อเลี้ยงชีพ แมจะไดก็ไมมากมายอะไร 

องคการไมมีพลังมากพอที่จะดึงดูดคนที่พรอมจะเสียสละกาย-ใจไดอยางเต็มที่ เพราะองคการไมแสวงหา

กําไรสวนใหญยังตองการความชวยเหลือจากผูอื่นอยู พึ่งตนเองยังไมไดจึงไมสามารถเสียสละทํางาน   

เพื่อสาธารณะประโยชนหรือเพ่ือผูอ่ืนไดอยางเต็มที่เชนกัน 

 ไดมีการสํารวจองคการเอกชนไมแสวงหากําไรทั่วประเทศประมาณ 76,685 แหง คนทํางาน

ในองคการ ไดแก พนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว อาสาสมัคร นักบวชในศาสนาตาง ๆ ที่ไดรับเงิน

ประจําตําแหนง และคนทํางานแตไมไดรับเงินเดือน เชน ภิกษุ สามเณร แมชี หมอสอนศาสนา เปนตน 

โดยทั่วประเทศมีคนทํางานประมาณ 985,781 คน ดานคาตอบแทนแรงงานของพนักงานและอาสาสมัคร

ขององคการเอกชนที่ไมแสวงหากําไรทั่วประเทศพบวามีมูลคาทั้งสิ้นประมาณ 28,170.50 ลานบาท หรือ

โดยเฉลี่ย 42,985 บาทตอคนตอป ซึ่งองคการประเภทการกุศลหรือองคการดานศาสนาก็เปนหนึ่ง    

ในองคการไมแสวงหากําไร (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2556: 5–7) ดังนั้นการบริหารจัดการจะตองมีความ

ละเอียดออนรอบคอบ โปรงใส เพราะจะกระทบทางดานจิตใจจะเกี่ยวโยงตอความเชื่อและศรัทธา   

ของผูคนจึงตองระมัดระวังการถูกตีความวาเปนธรรมพาณิชยได (วุฒิชัย อารักษโพชฌงค 2559: 3) 

 พระพุทธเจาทรงมีปณิธาน (Determination) หรือความมุงมั่นเปน “พุทธปณิธาน” 

ตราบเทาทีภ่ิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ยังไมเฉียบแหลม ไมไดรับการแนะนํา ไมแกลวกลาไมเปนพหูสูต 

ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม พระองคจะไมปรินิพพาน แสดงใหเห็นถึงจิตวิญญาณที่แกลวกลาอาจหาญ 

มุงมั่นจริงใจเสียสละเพื่อผูอื่นอยางไรเงื่อนไข มุงสรางคนดีมีศีลใหเกิดขึ้นเพื่อสามารถชวยเหลือซึ่งกัน

และกันพุทธศาสนานั้นเปนศาสนาของผูรูแจงเปนศาสนาที่เชื่อมั่น ในศักยภาพของมนุษยวาทุกคน

สามารถพัฒนาจิตใจไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณพรอมไดดวยความเพียรของตนหลักธรรมคําสอน

จึงมุงสอนใหมนุษยหลุดพนจากความทุกขทั้งปวงในโลกดวยปญญา และอยูกับความทุกขอยางรูเทา

ทันตามความเปนจริง โดยมีวัตถุประสงคสูงสุดคือการหลุดพนจากความทุกขทั้งปวงจากวัฏจักรเวียน

วายตายเกิดเฉกเดียวกับที่องคพระศาสดาทรงหลุดพนไดดวยกําลังสติปญญาและความเพียรซึ่งเปนผู

หลุดพนในฐานะของมนุษยปุถุชนมิใชเทพเจา หรือทูตของพระเจาองคใด (พระพรหมคุณาภรณ 
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(ป.อ.ปยุตโต) 2555: 15) คือ สามารถทําไดดวยตน และในความเชื่อทางศาสนานั้นไดมีการสนับสนุน

ใหเกิดการสงเสริมเรื่องงานอาสาสมัคร จิตอาสาขึ้น ประชากรสวนใหญในประเทศไทยนับถือพุทธศาสนา 

ชาวพุทธทั่วไปมีความเชื่อในเรื่องกฎแหงกรรมหรือวิบากกรรม บุคคลใดกระทําความดียอมไดรับผลดี 

ซึ่งความเชื่อเหลานี้นําไปสูพฤติกรรมของมนุษยในการเปนผู “ให” (สรณีย สายศร 2556: 23) 

 จิตอาสาหรือจิตสาธารณะเปนความสํานึกสาธารณะ (Public Consciousness) หรือ

เปนความสํานึกทางสังคม (Social Consciousness) ที่เปนการรับรูและคํานึงถึงสิ่งที่เปนประโยชนตอ

สวนรวมรวมกันกับผูอื่น โดยมีความสัมพันธกันเปนกลุมเดียวกัน (ราชบัณฑิตยสถาน 2532: 81-82, 389) 

และการดํารงชีวิต มีสุขภาพที่ดีสมดุล พอดี เบาสบาย อยูอาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับพื้นที่ คิด

ตามหลักพุทธ คือ ความพอดี (กมลพร อุดมธรรมรักษ 2557: 16) จิตอาสาหรือจิตสาธารณะเปน

คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการไมหวังสิ่งใด และมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณที่กอใหเกิดแต

ประโยชนกับผูอื่น ชุมชน และสังคมดวยความเต็มใจและกระตือรือรน (ชัยวัฒน สุทธิรัตน 2552: 17) 

มีการสรางจิตอาสาเปนกระบวนการฝกใหรัก เมตตาผูอื่น เสียสละ ยอมสละตนเพื่อรับใชและชวยเหลือ

ผูอื่นที่มีความเดือดรอน ดวยพรหมวิหาร 4 คือความเมตตา กรุณา  มุทิตาอุเบกขา (มิชิตา จําปาเทศรอด

สุทธิ และชลดา ทองทวี 2552: บทสังเขป) และจิตอาสาเปนผูทําดีและชวยเหลือผูอื่นโดยไมจํากัดเชื้อชาติ 

ศาสนา เปนผูฝกละวางตัวตนและหัดรักและเกื้อกูลแบงปนผูอื่น สรางกุศล ไดสุขทางใจ ไมหวังสิ่งตอบแทน 

(กัญธิชา เผือกเจริญ 2556: 18) เปนหนึ่งในคุณสมบัติพระโสดาบันขอที่ 4 คือ “จาคะ” เปนการสละออกทั้งวัตถุ

และลางกิเลสของตนลดความยึดมั่นเห็นแกตัว ไมมีกิเลสจิตใจสะอาดผองใสไมขุนมัว พรอมเขาใจผูอื่น

และชวยเหลือผูอื่นไดอยางดี (พระพรหมคุณาภรณ (ปอ.ปยุตโต) 2555: 61) ทําดีอยางเต็มใจ มีจิตที่เปนสุข 

เปนการยกระดับปญญาและจิตสํานึก สูการอยูรวมกันในสังคมที่ดี เปนจิตมีคุณธรรมและรักสงบ สันต ิ

(พระไพศาลวิสาโล 2548: 5) แตการเปนจิตอาสาไดชวยผูคนได ตองสามารถพึ่งตนเองได ศาสนาพุทธ

มีหลักแหงการพึ่งตนเอง เปนการพัฒนาตนเองอยางเปนลําดับ ๆ จากเบื้องตน ทามกลาง และบั้น

ปลาย ฝกฝนเรียนรูอยูกับวิถีชีวิตอยางเรียบงายไดอยางเปนสุข สงบ คอย ๆ พัฒนาจิตใจ ใหกาวสูการ

ปฏิบัติตนตามพระธรรมอันเปนที่พ่ึงอันประเสริฐ ยกระดับจิตของตนใหกาวสูการพึ่งตนอยางมั่นคง คือ

หลุดพนจากการครอบงําของกิเลสมาสูความอิสระ (พระมหายุทธนานรเชฏโฐ 2556: 2) อันเปน

ลักษณะของมนุษยพัฒนาคือ พึ่งตนเองไดอยางอิสระเสรี สามารถทํางานไดดวยตนเอง (สรวิชญ ดวงชัย 

2561: 2–5) บุคคลที่พึ่งพาตนเองไดเปนเรื่องสําคัญ เปนบุคคลที่แสดงออกถึงความพยายามที่จะใชความรู 

ความสามารถที่ตนมีอยูกระทําสิ่งใด ๆ ใหสําเร็จดวยตนเอง (พระครูนิวิฐปญญากร (ตุพงศารักษ) 2555: 8)  

ยืนยันไดวาการพึ่งตนทางพระพุทธศาสนานั้น บุคคลควรเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ไมหลงติดยึด
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หรืองมงาย เคารพในความดีของมนุษยดวยกัน จึงเปนบุคคลที่พ่ึงตนเองได (พระพรหมคุณาภรณ (ปอ.ปยุตโต) 

2555: 15) เพราะการพึ่งตนไดของคนไทยจะสามารถพัฒนาสังคมไทยใหเจริญไดในศาสนาพุทธมีเสนอ

มุมมองเชิงปฏิบัติและมุมมองที่นาสนใจเกี่ยวกับการประยุกตใชแนวทางการจัดการองคการที่เหมาะสม 

เปนมุมมองทางพุทธศาสนาการพึ่งตนคือความพอประมาณความไมเที่ยงความเชื่อในตัวตนที่ไมยึดในตน 

มีศีลหาและมีเสนทางเดินมรรคองค 8 ตลอดจนการมีวินัยในตนเองมีมุมมองรวมของการสรางทีม  

การเสียสละเพื่อประโยชนที่ดีโดยทั่วไปอยางเคารพซึ่งกันและกัน (Weerasinghe, Thisera and Kumara 

2014: 93–112) การพัฒนาคนตองมีทั้งแนวลึกในระดับบุคคลหรือชุมชนและระดับแนวกวางสังคม

หรือโลก ยุทธศาสตรที่สําคัญคือการมีเปาหมายชีวิตคนที่ไมมีทุกขดวยการมีศีล การเปลี่ยนตนเองโดย

ใชกิจกรรมทางโลกเปนเครื่องมือพัฒนาทางจิตวิญญาณทางธรรม มีกระบวนการขัดเกลา ความรักและ

พลังหมูกลุมในระดับสังคม พลังยุทธศาสตรที่สําคัญคือพลังเครือขายแหงความรักและการทํา

ประโยชนสูสังคม และในระดับโลกจะเกิดมวลพลังเครือขายแหงความรักของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 

อันเปนภูมิปญญาบูรณาการบนพื้นฐานคิดพุทธปรัชญาที่เลือกในการพัฒนาสังคมไทย (สุวิดา แสงสีหนาท 

2549: 490–500) และตองพรอมรับมือกับวิกฤตการณที่เกิดขึ้น เรียนรูสิ่งใหม ๆ ปรับปรุงไมหยุดหยอน

เพื่อเกิดสังคมที่เขมแข็งและมีการบริหารที่มีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีมุมมองโลกทันสมัยและชัดเจนที่สามารถ

เอาหลักธรรมคําสอนในพระไตรปฎกที่มีมาหลายพันปมาปรับมาใชมาบูรณาการและประยุกตใหเหมาะสม 

ใหเกิดดุลยภาพพึ่งตนของจิตอาสาในสังคมที่พัฒนาสูความเปนอาริยะ ใหเปนแผนดินคนดีมีศีลมาอยูรวมกัน

ทําประโยชนตนและทําประโยชนผูอื่น ไดอยางเสมอสมาน สมดุล ปรองดอง ขับเคลื่อนและทํางานได

เต็มศักยภาพเปนสิ่งที่พึงกระทํา (มยุรี อนุมานราชธน 2544: 8) ขณะเดียวกันควรกําหนดคุณสมบัติ

ดานการมีอุดมการณ ดานปฏิบัติงาน และองคการ ควรทําใหเกิดความรูสรางกระบวนการจิตอาสา 

และเผยแพรความรูเกี่ยวกับจิตอาสาเขาสูกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหแทรกซึมเขาสู

แผนงานของทุกองคการ จะกอเกิดทุนทางสังคม เกิดการเคลื่อนไหวและเครือขายที่ดีทางสังคม    

(ปทิตตา จารุวรรณชัย 2561: 42) ซึ่งการศึกษาการดําเนินบริหารจัดการองคการมีความสําคัญตอคน

ในองคการเพราะการบริหารที่ดีจะทําใหการทํางานขององคการสําเร็จ กอเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 

โดยผูบริหารตองทํางานดวยการใชการบริหารอยางเปนระบบ ประสานสอดคลองกันในหมูกลุมรวมกัน    

ในองคกร และทุกหนวยงานยอยตองรับรูหนาที่การงานปรับสูการทํางานที่เปนทีม ชวยเหลือเกื้อกูลกัน

เปนหนึ่งเดียว (กิตติศักดิ์ ศิวินา 2557: 24) ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรนั้นตองเริ่มตั้งแต

สรรหาบุคคลเขาทํางานดูแล รักษาคนจนพนออกจากตําแหนง (สมพงษ เกษสิน 2550: 10) และยังมี

กระบวนการสรางเสริมศักยภาพบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางดียิ่งขึ้น เชน การอบรม การประชุม 
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การไปดูงาน การใหการสนับสนุนการศึกษา (อภิญญา มีมาก 2555: 24) และจุดประสงคฝกอบรมพนักงาน

คือใหจิตอาสาดวยกันไดรูจักการทํางานเปนทีมโดยเนนแบบองครวมและใหความสําคัญดานจิตวิญญาณ

เปนการฝกอบรมที่จําเปนมากในการสรางคุณภาพชีวิต (Brad 2016: 31) ซึ่งการเขารับการฝกอบรมตาง ๆ 

เปนการสรางความสามารถ ทักษะ และความรูตลอดจนทัศนคติที่ดีตอตนเองและองคการองคการตอง

ใหความรู มีการอบรมสรางเสริมศักยภาพบุคลากรอยูเสมอเพื่อองคการจะไดคงอยูและดําเนินกิจการ

ไดเต็มศักยภาพ (สาวิถ ีสิงหสา 2556: 17)  

 องคการแพทยวิถีธรรมมีแรงบันดาลใจ (Inspiration) เดินตามรอยบาทพระศาสดาและ

มีปณิธานอันแนวแนที่จะทํางานเพื่อสวนรวม ไดเปดศูนยเรียนรูสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

เปนการแบงเบา เอาภาระ ชวยบรรเทา แกไขความเจ็บปวยของผูที่หมดหนทางไปในการรักษาดูแล

ตนเองท่ีเจ็บปวยทรมานมีทุกขทั้งดานรางกายและทุกขทางดานจิตใจ การเปดอบรมสุขภาพพึ่งตนนั้น

มีผูปวยเดินทางมาเขารับการอบรมมากขึ้นทุก ๆ ป การชวยเหลือใหขอมูลการดูแลสุขภาพไมเพียงพอเปน

การบรรเทาความเจ็บปวยของสุขภาพ แตจิตอาสาตองรอบรูเรื่องตาง ๆ รอบตัวเพราะทุกวันนี้โลกมนุษย    

มีปญหาที่ซับซอนพัวพันกันในหลายมิติองคการแพทยวิถีธรรมมีการบริหารจัดการอบรมจิตอาสาดวยพระ

ธรรมคําสอนสรางสังคมจิตอาสา พัฒนาจิตอาสา ดวยโครงการฝกอบรม สุขภาพพระไตรปฎก ซึ่งผูเขารับ

การฝกอบรมไดฝกบําเพ็ญลด ละ ลางกิเลสไปดวยดูแลสุขภาพไปดวย ทําใหสามารถชวยตนเองไดดี

ระดับหนึ่ง ใครมีโอกาสจะเดินทางมาฝกอบรมเพิ่มเติมสามารถทําไดเปนจุดสําคัญขององคการแพทย

วิถีธรรมที่มีกระบวนการกลั่นกรองบุคลากรกอนตัดสินใจจะสมัครมาเปนจิตอาสาในเบื้องตน เปนการ

ผานการขัดเกลาจิตใจมาเปนระยะ ๆ มีผลตอการเขามาเปนจิตอาสาองคการไมมีนโยบายสะสมหรือ

ระดมเงินทุน เมื่อไดทรัพยสินสิ่งของมาจะถูกสะพัดออกไปใชใหเกิดคุณคาและประโยชนสูงสุดจะหา

เลี้ยงตนเอง พึ่งตนเองไดเปนหลักดวยการนําหลักพุทธธรรมมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตจิตอาสา

ขององคการซึ่งในการบริหารมีความจําเปนที่ตองจัดการบุคลากรในองคการ ตองมีกระบวนการสราง

บุคลากรจิตอาสาเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพการพึ่งตนใหเกิดประโยชนสูงสุด ปรับการจัดการบริหารงาน

บุคคลใหเหมาะสม ใหจิตอาสาสามารถดึงศักยภาพตนเองมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดควบคูกันไปแรงจูงใจ

ของจิตอาสามีสวนสําคัญคือ อยากชวยผูอื่นใหพนทุกข (ใจเพชร กลาจน 2559: 779–780) อีกดานหนึ่ง

กลาววา อาสาสมัครหรือจิตอาสามีแรงจูงใจหลักจากการเคารพในสังคมการทําหนาที่ทางศาสนาและ

ศีลธรรม และอิสระในการใหบริการในยามวางของจิตอาสาถือเปนหัวใจสําคัญของแนวคิดเปนจิตอาสา

หรืออาสาสมัครที่ด ี(Scheela 2010: 38) และแรงจูงใจของจิตอาสาหรืออาสาสมัครนั้นลวนเพื่อความ
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พึงพอใจสวนตัวพึงพอใจและสนใจในองคกรที่ตนอยูมีความรูสึกของความสําเร็จและความปรารถนา   

ที่จะชวยเหลือผูอ่ืน (Bhiri and Lunga 2014: 75) 

 ผูวิจัยไดลงพื้นที่สํารวจเบื้องตนที่สวนปานาบุญ โดยทําการสํารวจและสัมภาษณ พูดคุย

กับเจาหนาที่จิตอาสาหลายทาน ทราบถึงปญหาตาง ๆ ที่ตองแกไข เชน องคการแพทยวิถีธรรมขาด

การบริหารงานบุคลากรอยางมีขั้นตอนตอเนื่องและเปนระบบ การสื่อสารระหวางองคการกับจิตอาสา

ในการดําเนินการทํางานติดขัด การสรางกระบวนการกลุมหรือทํางานเปนทีมไมชัดเจนนี้ คือ จุดออน

ในระบบการทํางาน แตจุดแข็งเชิงระบบงานขององคการแพทยวิถีธรรมนั้นเปนองคการมูลนิธิดาน

สาธารณะประโยชน ที่ไมพ่ึงพาเงินทุนจากรัฐบาลหรือองคการเอกชนใด ๆ จะพึ่งพาตนเองและอยูรอด

ปลอดภัยมาไดดวยหลักพื้นฐานการบริหารงานทรัพยากรมนุษยแนวพุทธที่มีการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม

และจริยธรรมเปนกิจวัตรประจําวัน และหลักการใหญขององคการแพทยวิถีธรรมคือขับเคลื่อนสืบสาน

พระพุทธศาสนา มีความคาดหวังไดจิตอาสาที่พึ่งตนไดที่มีคุณลักษณะบุคคล “วรรณะ 9” ที่พระพุทธเจา

ทรงตรัสไวในพระไตรปฎก คือเปนมนุษยนาเลื่อมใส นายกยองและนาสรรเสริฐ คือ 1) เปนคนเลี้ยงงาย 

2) บํารุงงาย 3) มักนอย กลาจน 4) สันโดษ ใจพอ 5) ขัดเกลา 6) กําจัดกิเลสดวยศีลเครง 7) อาการนาเลื่อมใส 

8) ไมสะสม และ 9) ปรารภความเพียร ยอดขยัน ทั้งหมดเปนมาตรฐานแหงความดีงามเปนอุดมคต ิ      

ของมนุษยในสังคมเปนสิ่งดี สิ่งเลิศสูงสุดที่ควรกระทํา เปนแนวทางสูการเปนบุคคลในอุดมการณ        

ขององคการแพทยวิถีธรรม 

 ผูวิจัยไดศึกษา บริบทพื้นที่สวนปานาบุญ 4 ศูนย จาก 9 ศูนย คือ ภาคเหนือ ที่สวนปานาบุญ 

8 จังหวัดแพร ภาคกลางสวนปานาบุญ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคใตสวนปานาบุญ 2 นครศรีธรรมราช 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนปานาบุญ 1 จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งหลักการบริหารบุคคลากรของ

องคการแพทยวิถีธรรม ของสวนปานาบุญ 4 ศูนย เหลานี้มีหลักการเหมือนกันแมบริบทพื้นที่จะ

ตางกัน ไมวาจะเปนลักษณะภูมิประเทศ  อากาศ ลักษณะนิสัยใจคอ อาหารการกิน การดําเนินชีวิต 

วัฒนธรรม กฎระเบียบ กฎเกณฑ ตาง ๆ ในศูนยหรือเครือขายที่มีความตาง แตจิตอาสาสามารถ

พัฒนาตนเองเขาสูจุดศูนยรวมรวมกัน ดวยหลักการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ ใหไดเกิดคุณคา

และประโยชนสูงสุด สวนพื้นที่ทําการทดลองคือ “ภูผาฟาน้ํา” จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ประมาณสาม

รอยกวาไร อันเปนพื้นที่แหงใหมท่ีองคการแพทยวิถีรรมไดรับเขามาเปนศูนยอีกแหงหนึ่ง ที่จะสามารถ

ทําประโยชนพัฒนาจิตใจ รางกายในดานสุขภาพ พึ่งตนและดํารงชีวิตดวยกสิกรรมไรสารพิษ ที่จะตอง

อนุรักษและพัฒนาตอไป “ภูผาฟาน้ํา” ยังไมไดมีการรับคัดเลือกการเปนจิตอาสาประจําในพื้นที่แหงนี้ 
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จึงเหมาะควรมากที่องคการแพทยวิถีธรรมจะมีการพัฒนารูปแบบระบบการบริหารใหดีขึ้นใหเพียงพอ

กับอัตราการเพิ่มจิตอาสามากขึ้น ๆ อยางตอเนื่องและรวดเร็ว 

 ซึ่งลักษณะสําคัญของระบบที่ดีในการจัดการพัฒนาบุคลากรตองเปนการทํางานรวมกัน

เปนคณะของบุคคลที่เกี่ยวของในระบบนั้นๆเปนการแกปญหาโดยการใชวิธีการทางวิทยาศาสตร       

มีการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเหมาะสมเปนการแกปญหาใหญดวยการแบงออกเปนปญหายอย ๆ    

เพื่อสะดวกในการแกปญหาอันจะเปนผลใหแกปญหาใหญไดสําเร็จมุงใชการทดลองใหเห็นจริงเลือก

แกปญหาที่พอจะแกไขไดและเปนปญหาเรงดวนกอน (สํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการจัดการองคความรูระบบ (สป.วท.)) ดังนั้นการบริหารงานเชิงระบบตองมีองคประกอบ

การบริหารบุคลากรที่สําคัญเชนแนวคิดการบริหารระบบ การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการ

บริหารบุคลากร การสรางศักยภาพบุคลากรมาบูรณาการรวมกับการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ 

ที่มีแนวคิดดานการพึ่งตนของจิตอาสา เพื่อกอเกิดรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบที่มีคุณภาพดังนั้น

ผูวิจัย มีความประสงคจะพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตน       

จิตอาสาแพทยวิถีธรรมใหมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อสรางสรรคพัฒนาบุคลากรจิตอาสา

ที่ตองทํางานเพื่อพระพุทธศาสนา มีศักยภาพในการชวยคนไดดวยใจที่เปนสุข องคการแพทยวิถีธรรม      

มีสโลแกนวา “งานลมเหลวไดแตใจลมเหลวไมได” จึงจะเปนการบรรลุธรรมขั้นสูง อันเปนเปาหมายสูงสุด

ของพุทธะ โดยองคการอยูไดและคนในองคการก็อยูดีมีสุข เปนบุคคลที่ดีมีคุณภาพ ประหยัด เรียบงาย     

มีภูมิคุมกันสามารถอยูในโลกที่แปรปรวนตลอดเวลาไดอยางเบิกบานใจและชวยผูคนอื่น ๆ ไดอยางเต็มที่

เต็มใจ เต็มกําลัง อันเปนตัวอยางที่ดีกับคนในสังคม ยุคสังคมคนรูตื่นจะเกิดขึ้นเต็มแผนดิน ประเทศ       

มีความมั่นคงยั่งยืนในคุณธรรมและศีลธรรม คนไทยมีความสุขเผื่อแผเกื้อกูล และเปนการรวมพลคนดี 

เปนกลุมพลเมืองดีจิตอาสาที่จะเปนสวนรวมในการพัฒนาประเทศและสืบสานพระธรรมคําสอน      

ทางพุทธศาสนาใหดํารงคงไวสืบไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1. ศึกษาสภาพการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย    

วิถีธรรม 

 2. พัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย

วิถีธรรม 
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 3. ประเมินรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทย

วิถีธรรม 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 

 1. ไดสภาพการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

 2. ไดรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

 3. ไดประเมินรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา 

แพทยวิถีธรรม 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development Research) 

โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงาน

เชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม เก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพและ  

เชิงปริมาณผูวิจัยกําหนดของเขตการวิจัย ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนของจิตอาสา

แพทยวิถีธรรม 

 1. แหลงขอมลู ไดแก พระไตรปฎกตําราฉบับหลวง (สยามรัฐ) เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 2. ผูใหขอมูลหลัก (Key informants) แบงออกเปน 2 กลุม  

 ผูใหขอมูลหลักกลุมที ่1 เปนกลุมที่อยูในขบวนการคัดเลือกจิตอาสา เลื่อนระดับแบงเปน 

4 ระดับ คือ ระดับเริ่มตน คือ ระดับจิตอาสาคบคุน เลื่อนระดับที่สอง คือ ระดับจิตอาสาเตรียม    

เลื่อนระดับที่สาม คือ ระดับจิตอาสาจร และเลื่อนระดับที่สี่ คือ ระดับจิตอาสาประจํา เลือกกลุม

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) มาจาก 4 ศูนย ในการเก็บขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณธรรมะเชิงลึก 

(In-depth Dharma Interview) 16 คน 

 ผูใหขอมูลหลักกลุมที่ 2 คือ เปนกลุมจิตอาสาประจําที่ผานการคัดเลือกเปนจิตอาสา

ประจําแลวและไดเปนคณะกรรมการที่มีฐานะหัวหนา พี่เลี้ยง (แมงาน พองาน) จํานวน 15 คน เลือกกลุม

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑท่ีกําหนดคือ เปนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมตั้งแต 4 ปขึ้นไป 

ในการเก็บขอมูลโดยวิธีการตั้งกลุมสนทนาธรรม (Set up Dharma Discussion Group) สัมภาษณ
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ธรรมะชิงลึก (In-depth Dharma Interview) และการสังเกตการณอยางมีสวนรวม (Participate in 

Observations)    

 ดานเนื้อหา 

 งานวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาสภาพการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา

แพทยวิถีธรรมมี 3 องคประกอบดังนี้ 1) หลักธรรมคําสอนในพระไตรปฎกที่จิตอาสาแพทยวิถีธรรม

นําไปใช 2) กิจกรรม “ฝกปฏิบัติธรรม” 3) การบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ 

 ดานพื้นที ่

 พื้นที่ศึกษา 4 ศูนย ไดแก สวนปานาบุญ 1 จังหวัดมุกดาหาร สวนปานาบุญ 2 จังหวัด

นครศรีธรรมราช สวนปานาบุญ 8 จังหวัดแพร และสวนปานาบุญ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ที่

เหมาะสมเปนศูนยหลักขององคการแพทยวิถีธรรมในการจัดอบรม 

 จากขอมูลทั้งหมดนํามาวิเคราะหเนื้อหาและนํามาประเมินสภาพแวดลอมภายใน ภายนอก

ขององคการแพทยวิถีธรรมในจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคเพื่อนําไปปรับปรุง พัฒนา วิเคราะห 

SWOT เปรียบเทียบ จุดแข็ง–โอกาสจุดออน–อุปสรรคจุดออน–โอกาส จุดแข็ง–อุปสรรคจากนั้นสราง 

(ราง) รูปแบบขึ้นและยกรางรูปแบบนําเสนอผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงระบบ

โครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมตอไป  

 ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา

แพทยวิถีธรรม 

 แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ผูวิจัยรางรูปแบบและเสนอรูปแบบตอผูทรงคุณวุฒินํารูปแบบ

ทีผ่านการวิพากษแลว มาทดลองใชรูปแบบกับกลุมตัวอยาง และสรุปประเมินผล 

 ขั้นตอนที่ 1 การยกรางรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา

แพทยวิถีธรรมจากผลการศึกษาในระยะที่ 1 ดวยการวิเคราะหเนื้อหาและวิเคราะห SWOT Analysis

เปนการวิเคราะหสภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก 

 ขั้นตอนที่ 2 นําเสนอรางรูปแบบตอกลุมเปาหมายคือผูทรงคุณวุฒิ  

 ผูใหขอมูลหลัก (Key informants) คือ ผูทรงคุณวุฒิระดับกําหนดนโยบายขององคการ

แพทยวิถีธรรมโดยจัดตั้งกลุมสนทนาธรรม วิพากษและเสนอแนะรางรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบ

โครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม คือ ประธานผูนําองคการแพทยวิถีธรรม รองประธาน 

ผูนําองคการแพทยวิถีธรรม ผูรับใชเครือขายแพทยวิถีธรรม เจาหนาที่ผูที่มีสวนเกี่ยวของ เจาหนาที่
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องคการพัฒนามนุษยจํานวนรวม 7 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงมีเกณฑการพิจารณา คือ       

ผูมีประสบการณการบริหารมากกวา 5 ป   

 ดานเนื้อหา 

 การพัฒนา (ราง) รูปแบบที่ผูวิจัยทําขึ้นมีประเด็นเนื้อหาองคประกอบของรูปแบบ 6 

องคประกอบ ไดแก 1) หลักการ 2) ปณิธาน 3) วัตถุประสงค 4) การประเมินผล 5) เงื่อนไขในความสําเร็จ 

และ 6) วิธีการดําเนินการมี 5 ขอ คือ 1) การบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธประกอบดวย การสรรหา 

การธํารงรักษา การอบรมพัฒนา การพนจากตําแหนงหรือออกจากงาน 2) การจัดการความหลากหลาย

บุคลากรจิตอาสา 3) การพัฒนาบุคลากรจิตอาสา 4) จิตอาสานักพัฒนา 5) สรางพันธมิตรเครือขาย

เรียนรูรวมกัน   

 นํารูปแบบที่ผูทรงคุณวุฒิรวมกันวิพากษ แนะนํา ปรับปรุง แกไขนําไปทดลองใชรูปแบบ

ดวยการอบรม “พระไตรปฎก”    

 ขั้นตอนที่ 3 นํามาทดลองใชรูปแบบกับตัวอยาง 

 ตัวอยางเปน “ผูบําเพ็ญ”ยังไมไดเปนจิตอาสา ทดลองใชรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบ

โครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยธรรม คือ ผูบําเพ็ญเฉพาะภาคเหนือไดมาโดยวิธีการเลือกแบบ

เจาะจงตามเกณฑท่ีกําหนด คือ เขารวมอยางสมัครใจ โดยผานคายสุขภาพแพทยวิถีธรรมหลักสูตร 5 วันขึ้นไป 

อยางนอย 1 ครั้ง ตัวอยาง จํานวน 60 คน เขารับการอบรม “พระไตรปฎก”ณ ภูผาฟาน้ํา จังหวัดเชียงใหม 

อาคาร “ดอยฟา” รุน “พรอมสู อุปสรรค อยางเบิกบาน ไมทรมานจนเบิกบูด ไมหยอนยานจนย่ําแย” ครั้งที่ 

29 เขารับการอบรมจํานวน 7 วัน ตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2563 ไดเก็บขอมูล

เชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ 

 ดานเนื้อหา 

 เปนกิจกรรม “ฝกปฏิบัติธรรม” สวดมนตกิจวัตรประจําวัน การขัดเกลาจิตใจระหวางอบรม

คําสอนในพระไตรปฎกดวยฟงธรรม ทบทวนธรรมสนทนาธรรมการทํางานตามบทบาทหนาที่ (บําเพ็ญ

บุญตามฐานงาน) การดูแลรักษาตนเองดวยหลักแพทยวิถีธรรม การฝกรูใจตนเองดวยหลักอาริยสัจ 4     

การฝกทํามารชชิ่งแพทยวิถีธรรมเพื่อความพรอมเพรียง 

 สรุปผลการทดลองใชรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา

แพทยวิถีธรรม ประเมินผลการทดลองใชรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพ     

พึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมและทําการตรวจสอบรูปแบบกับผูเชี่ยวชาญในระยะที่ 3ตอไป 
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 ระยะที่ 3 ประเมินผลพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพ    

พึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม  

 หลังจากสรุปผลการทดลองและประเมินผลการทดลองรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบ

โครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม ผูวิจัยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมิน

รูปแบบอันเปนขบวนการพัฒนาใหไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครบสมบูรณ 

 กลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมายในการประเมินผลพัฒนารูปแบบฯ ไดแก ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คน 

ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณา คือ เปนผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

ในสาขาที่เกี่ยวของ ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษยการแพทยวิถีธรรม การบริหารบุคคล การพัฒนาสังคม 

มีประสบการณทํางานไมนอยกวา 5 ป เพื่อวิพากษและประเมินรูปแบบ สรุปผลการประเมินรูปแบบ 

 ดานเนื้อหา 

 ประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการ

สรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 2) การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดในเงื่อนไข

ในความสําเร็จสูการเปนบุคคลวรรณะ 9 มีอุดมการณรวมกับองคการ ประกอบดวย 1) คนมีรางกาย

แข็งแรง คือ สบาย เบากาย มีกําลัง 2) คนจิตใจดีงาม จิตใจเปนสุข 3) คนพึ่งตน พอเพียงเรียบงาย 4) คนที่คบ

และเคารพมิตรดีที่มีศีล 5) คนเกื้อกูลเผื่อแผแบงปน 6) คนทํางานไมหวังผลตอบแทน 7) คนออนนอมถอมตน 

เปนคนรับใช 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สภาพการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 
 

พัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 
1. หลักการแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ 2. ปณิธานองคการแพทยวิถีธรรม คือ พึ่งตนชวยคนและชวยโลก             
3. วัตถุประสงคของรูปแบบเพื่อสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา 4. ดําเนินการของรูปแบบ
ตามวัตถุประสงค 5. ประเมินผล 6. เงื่อนไขแหงความสําเร็จ ไดจิตอาสาปรับสูบุคคลวรรณะ 9 และมีอุดมการณรวมกับองคการ
แพทยวิถีธรรม 

การบริหารงานเชิงระบบบูรณาการรวมการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ 6 องคประกอบ 

จิตอาสามแีนวทางปฏิบัต ิ 
5 ประการ คือ 

1. ถือศลี 5 เปนอยางนอย 
2. เลกิอบายมุข 
3.รับประทานมงัสวริัต ิ
4. ฟงมตหิมูกลุมคนดีมีศลี 
5. ทํางานไมหวงัตอบแทน 

 

1. กิจกรรมสวดมนต ดานรางกาย เรานอมกราบ กายเคารพอยางสุดเศียรสุด
เกลาตอพระพุทธเจา ดานจิตใจ จิตจะสงบมีสติ 2. ขัดเกลาจิตใจ ฟงธรรม 
ทบทวนธรรมสนทนาธรรม เหมือนไดเชื่อมพลังความดีงามและคําสอนของ
พระพุทธเจา ดานรางกาย ทบทวนฟง อานหรือสนทนาซ่ําๆ เกิดความเขาใจ
ชํานาญมากขึ้น ดานจิตใจ จิตฝกบอย ๆ จะถูกขัดเกลาอยูเสมอ จิตไมหางตัว 
ใจไมหวั่นไหว 3. การทํางานตามบทบาทหนาที่ ดานรางกาย คือมีพี่เลี้ยงที่มี
ประสบการณชวยงาน และถายทอดความรูใหฟง ดานจิตใจ รูซึ่งถึงน้ําใจพี่
เลี้ยงในกลุม 4. การดูแลรักษาตนเองดวยหลักแพทยวิถีธรรม ดานรางกาย 
แข็งแรงพึ่งตนเองได มีแรงชวยผูอื่น ดานจิตใจจิตใจจะไรทุกข ไรกังวล 5. การ
รูใจตนเองดวยหลักอาริยสัจ 4 ดานรางกายกลาแสดงออก กลาคิด กลาพูด 
กลาวางดี ดานจิตใจ เชี่ยวชาญกําจัดกิเลสในกาม อัตตา โลกธรรม ในโลภ 
โกรธ หลงใหเบาบาง จางคลาย 6. ฝกทํามารชชิ่งแพทยวิถีธรรมทุกวันเพื่อ
ความพรอมเพรียง ดานรางกายแข็งแรง มีระเบียบ วินัยดานจิตใจจิตจะกลา
แกรง กลายอมรับความจริง ใหอภัย 

บริหารทรัพยากรมนุษย
แนวพทุธ โดยใชหลัก
พื้นฐานการบริหาร คือ   
สัปปุริสธรรม 7 มหาปเทส 4  
อปริหานิยธรรม 7  
สาราณียธรรม6  
พุทธพจน 7 ดวย
กระบวนการวางแผนงาน 
จัดการบุคลากร สื่อสาร
ประสานงาน ประเมนิผล 
ติดตามผล อยางเปนระบบ 

หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาจาก

พระไตรปฎก 74  
คําสอน 19 เลม 

สวดมนต การขัดเกลาจิตใจระหวางอบรมคําสอนในพระไตรปฎกดวยการฟง
ธรรมทบทวนธรรมและสนทนาธรรม การทํางานตามบทบาทหนาที่ (บําเพ็ญ
บุญตามฐานงาน) การดูแลรักษาตนเองดวยหลักแพทยวิถีธรรมการฝกรูใจ
ตนเองดวยหลักอาริยสัจ 4  และการฝกทํามารชชิ่งแพทยวิถีธรรมเพื่อความ
พรอมเพรียง 

1. พื้นฐานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ 
2. กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ
ดวยการวางแผนงาน การ
จัดการบุคลากร สื่อสาร
และประสานงาน การ
ประเมินผล ติดตามผล  

1. หลักธรรมคําสอนที่จติ
อาสานํามาใช 

2. กิจกรรม “ฝกปฏิบัติธรรม” 3. การบริหารทรัพยากร
มนุษยแนวพุทธ 

การบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธแบงเปน 3 องคประกอบ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 พึ่งตน หมายถึง ผูเริ่มที่ตน รูจักและเขาใจตนเองในสุขภาวะองครวมของการพึ่งตน ดาน

รางกาย จิตใจ สังคม ปญญาในการลางกิเลส พึงรูดวยตนเองวาธรรมเหลานั้นอกุศล กุศล มีคุณมีโทษ 

จึงควรละหรือเขาถึงธรรมนั้น พึงรูตนดาน “รางกาย” ชัดเจนในกรรม เปนผลของกระทําที่ตนทํามา 

สามารถรูสาเหตุถึงความเจ็บปวย สามารถทํารางกายแข็งแรง เบากาย สบายตัว มี “จิตใจพึ่งธรรม” 

คือ จิตใจพุทธะ จิตบริสุทธิ์ไรกิเลส เปนจิตใจที่กลาแกรง อาจหาญ ใจไรทุกขกับทุกสถานการณ ชีวิตอยู

ไดอยางอิสระเสรีจากกิเลส พากเพียรปฏิบัติ “ศีล 5” ในการพ่ึงตนอยางผาสุกดวยปจจัย 4 คือ อาหาร 

ที่อยู เครื่องนุมหม ยารักษาโรค ทามกลางความเรียบงายเทาที่นอย หางาย ใกลตัวและไมมีโทษ         

ทีพ่ึ่งตนเองไดจนสามารถเปนที่พ่ึงพิงของผูอื่นได  

 ศักยภาพพึ่งตน หมายถึง ผูรูจักและเขาใจตนเองในการลางกิเลสทั้งดานรางกาย จิตใจ 

สังคมและปญญา พัฒนาตนเองสูความหมดตัว หมดตน เปนคนที่มา “จน” ได และมาสละออกได       

มีความรูในการลด ละกิเลสเพิ่มอธิศีลไดเปนลําดับ ๆ เปนพลังที่แฝงอยูในตัวบุคคล สามารถขัดเกลากิเลส 

ดวยหลักธรรมของพระพุทธเจา ไดอยางพากเพียร วิริยะอุตสาหะ จนไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น       

ไดมีชีวิตอิสระเสรี สามารนําพลังอํานาจที่มีในตนออกมาใชชวยเหลือผูอื่น อยางออนนอมถอมตน    

เพื่อชวยคนและชวยโลกได 

 ศักยภาพการพึ่งตนของจิตอาสา หมายถึง ผูพัฒนาพึ่งตนทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม

และปญญาของตนเองสูความหมดตัว หมดตน เปนคนที่มาจนเปนบุคคลวรรณะ 9 ที่มีความรูความสามารถ

ในการลด ละกิเลสดวยการหมั่นเพิ่มอธิศีลไดเปนลําดับ ๆ เปนพลังที่แฝงอยูในตัวบุคคล ไดจากการขัดเกลา

ดวยหลักธรรมของพระพุทธเจาดวยความพากเพียร วิริยะ อุตสาหะ ปฏิบัติจนไมเบียดเบียนตนเองและ

ผูอื่น มีชีวิตอยูไดอยางอิสระเสรี และตนเองสามารถนําพลังอํานาจหรือศักยภาพในตนออกมาใชชวยเหลือ

ผูอื่นไดอยางออนนอมถอมตนเปนคนรับใช กอเกิดประโยชน พหุชนหิตายะ (เพื่อหมูมวลมหาชนเปนอันมาก) 

พหุชนสุขายะ (เพื่อความสุขของหมูมวลมหาชนเปนอันมาก) โลกานุกัมปายะ (รับใชโลก ชวยโลก) 

 จิตอาสา หมายถึง จิตอาสาแพทยวิถีธรรมที่เปนจิตอาสาระดับคบคุน จิตอาสาระดับเตรียม 

และจิตอาสาระดับจร จิตอาสาระดับประจํา คณะกรรมการ ผูรับใชเครือขาย รองประธาน และ

ประธานองคการ ที่ทํางานในองคการแพทยวิถีธรรม คือ สวนปานาบุญ 1 จังหวัดมุกดาหาร สวนปานาบุญ 2 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  สวนปานาบุญ 3 จังหวัดปทุมธานี สวนปานาบุญ 4 จังหวัดนครพนม สวนปานาบุญ 5 
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จังหวัดระยอง สวนปานาบุญ 6 เครือขายอเมริกาและเครือขายยุโรป สวนปานาบุญ 7 จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สวนปานาบุญ 8 จังหวัดแพร สวนปานาบุญ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี และเครือขายหรือเครือแหตาง ๆ  

 จิตอาสาระดับคบคุน หมายถึง จิตอาสาที่ผานกระบวนการปฏิบัติขัดเกลาตั้งแตจิตอาสา

ระดับคบคุนระยะเวลา 6 เดือนข้ึนไปจนมาเปนจิตอาสาคบคุนโดยผานการอนุมัติจากมติหมูกลุม 

 จิตอาสาระดับเตรียม หมายถึง จิตอาสาที่ผานกระบวนการปฏิบัติขัดเกลาตั้งแตจิตอาสา

ระดับคบคุนระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไปมาเปนจิตอาสาเตรียมเพิ่มอีก 6 เดือนขึ้นไป จนมาเปนจิตอาสาเตรียม

โดยผานการอนุมัติจากมติหมูกลุม 

 จิตอาสาระดับจร หมายถึง จิตอาสาที่ผานกระบวนการปฏิบัติขัดเกลาตั้งแตจิตอาสา

ระดับคบคุนระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป จิตอาสาระดับเตรียมเพิ่มอีก 6 เดือนขึ้นไป มาเปนจิตอาสา

ระดับจรเพิ่มอีก 6 เดือนข้ึนไป จนมาเปนจิตอาสาจรโดยผานการอนุมัติจากมติหมูกลุม 

 จิตอาสาระดับประจํา หมายถึง จิตอาสาที่ผานกระบวนการปฏิบัติขัดเกลามาเปนลําดับ

ตั้งแตระดับคบคุนระดับเตรียมระดับจร จนถึงข้ันจิตอาสาประจํา โดยผานการอนุมัติจากมติหมูกลุม 

 คณะกรรมการ หมายถึง จิตอาสาประจําทํางานเกิน 4 ปขึ้นไป เปนกลุมจิตอาสาประจํา 

ที่ผานการคัดเลือกเปนจิตอาสาประจําแลว และไดเปนคณะกรรมการ ที่มีฐานะหัวหนา พี่เลี้ยง (แมงาน 

พองาน) 

 ผูรับใชเครือขาย หมายถึง จิตอาสาประจําทํางานเกิน 4 ปขึ้นไป ที่มีความเชี่ยวชาญและ

ชํานาญสามารถบําเพ็ญงาน และลางกิเลสได เสียสละตนเองไดมากที่สุดในพื้นที่ศูนยนั้นๆถูกจัดตั้งโดย

มติหมู 

 ผูบําเพ็ญ หมายถึง ผูที่เขามาอบรมคายสุขภาพ-พระไตรปฎก และยังไมไดเขาขบวนการ

ขัดเกลาเปนจิตอาสา แตมีจิตที่จะชวยงานในคาย “ผูบําเพ็ญ” ทางศูนยจะจัดงานใหไดบําเพ็ญ สามารถ

ปรับเปลี่ยนงานไดตามความเหมาะสมยังไมมีสิทธิ์เขารวมประชุม “อปริหานิยธรรม” และมีอิสระใน

การบําเพ็ญตามกําลังที่ม ี

 แพทยวิถีธรรม หรือ พวธ. หมายถึง การแพทยที่นําเอาจุดดีของวิทยาศาสตรการดูแล

สุขภาพทั้ง 4 แผน คือ แผนปจจุบัน แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื้นบาน รวมกับหลัก 8 อ.     

ของสถาบันบุญนิยม มาจัดการองคความรู ประยุกตผสมผสานบูรณาการดวยหลักธรรมคําสอนของ

องคพระสัมมาสัมพุทธเจา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพสังคมสิ่งแวดลอมในปจจุบัน เนนการแกไขหรือลดปญหาสุขภาพ     

ที่ตนเหตุโดยใชสิ่งที่ประหยัดที่สุด แตใหเกิดประโยชนสูงที่สุด ดวยวิธีที่เรียบงายไดผลรวดเร็ว สามารถ



    

16

พึ่งพาตนเองได ใชทรัพยากรในทองถิ่นเปนหลัก ประยุกตเขากับวิถีชีวิตไดอยางยั่งยืน โดยสามารถ

สรางความเปนธรรมะในตนไปพรอม ๆ กับการเกื้อกูลมวลมนุษยชาติ ดวยการสานพลังกับหมูมิตรดี     

ในสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีด ี

 จิตอาสาแพทยวิถีธรรม หมายถึง จิตอาสาที่ผานขบวนการคัดเลือกเปนจิตอาสา จะเปน

บุคคลนานาชาติพันธุทั้งในและตางประเทศที่ไดเรียนรูการแพทยวิถีธรรมขององคการ และติดตามสื่อ

ตาง ๆ แลวนําไปปฏิบัติดูแลสุขภาวะตนเอง สามารถแนะนําชวยเหลือผูอื่นใหดูแลสุขภาวะตามหลักการ

แพทยวิถีธรรม โดยไมรับคาตอบแทนใด ๆ ทํางานฟรี เปนคนที่มาจนเปนบุคคลวรรณะ 9 ที่มีความรู

ความสามารถในการลด ละกิเลสดวยการเพิ่มอธิศีลไดเปนลําดับ ๆ มีชีวิตอยูไดอยางอิสระเสรีและ

ตนเองสามารนําพลังอํานาจออกมาใชชวยเหลือผูอื่นไดอยางออนนอมถอมตน เปนชวยคนและชวยโลก 

ใหเกิดประโยชน พหุชนหิตายะ (เพื่อหมูมวลมหาชนเปนอันมาก) พหุชนสุขายะ (เพื่อความสุขของหมู

มวลมหาชนเปนอันมาก) โลกานุกัมปายะ (รับใชโลก ชวยโลก) 

 ซึ่งมีการเขามาเปนจิตอาสาตองผานประสบการณ ตามขั้นตอนมาเปนลําดับ ๆ แบง

ออกเปน 4 ระดับ คือ ระดับคบคุน ระดับเตรียมระดบัจร ระดับประจํา โดยมีคณะกรรมการ (จิตอาสา

ประจํา) ผูรับใชเครือขาย รองผูนําองคการแพทยวิถีธรรม และผูนําองคการแพทยวิถีธรรม เปนผู

คัดเลือกเปนจิตอาสาเฉพาะผูที่รวมงานกับองคการแพทยวิถีธรรมในประเทศไทยคือ สวนปานาบุญ 1 

จังหวัดมุกดาหาร สวนปานาบุญ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช สวนปานาบุญ 3 จังหวัดปทุมธานี สวนปา

นาบุญ 4 จังหวัดนครพนม สวนปานาบุญ 5 จังหวัดระยอง สวนปานาบุญ 6 เครือขายอเมริกาและ

เครือขายยุโรป สวนปานาบุญ 7 จังหวัดประจวบคีรีขันธ สวนปานาบุญ 8 จังหวัดแพร เครือขายสวน

ปานาบุญ 8 สวนปานาบุญ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี และเครือขายหรือเครือแหตาง ๆ มีกฎ กติกาการเขา

เปนจิตอาสา มีหลักเกณฑการคัดเลือกเขา ตองเปนผูที่ผานเกณฑการคัดเขาตามเงื่อนไขที่องคการ

แพทยวิถีธรรมกําหนดไว คือ 1) คุณสมบัติพื้นฐานของผูตั้งใจเปนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 2) แนวการ

ปฏิบัติหลังเขารับเลือกเปนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม3.จิตอาสาแพทยวิถีธรรม มีคุณสมบัติตามลําดับ

ขั้นตอนในการพัฒนาจนมีตําแหนงหนาที่เปนจิตอาสาประจําเต็มตัว 

 องคการแพทยวิถีธรรม หมายถึง องคการไมแสวงหากําไร ไมสะสม ไมระดมเงินทุน 

เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาซึ่งอยูภายใตการทํางานของมูลนิธิแพทยวิถีธรรมแหงประเทศไทย พื้นที่

ปฏิบัติการเรียกวา สวนปานาบุญ 1–9 คือ สวนปานาบุญ 1 จังหวัดมุกดาหาร สวนปานาบุญ 2 

จังหวัดนครศรีธรรมราช สวนปานาบุญ 3 จังหวัดปทุมธานี สวนปานาบุญ 4 จังหวัดนครพนม สวนปา

นาบุญ 5 จังหวัดระยอง สวนปานาบุญ 6 เครือขายอเมริกาและเครือขายยุโรป สวนปานาบุญ 7 
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ สวนปานาบุญ 8 จังหวัดแพร เครือขายยอยของสวนปานาบุญ 8 สวนปานาบุญ 

9 จังหวัดสุพรรณบุรี และเครือขายหรือเครือแหตาง ๆ ทั่วประเทศเปนองคการแพทยวิถีธรรมที่นําเอา

จุดดีของวิทยาศาสตรการดูแลสุขภาพทั้ง 4 แผน คือ แผนปจจุบัน แผนไทย แผนทางเลือกและแผน

พื้นบาน รวมกับหลัก 8 อ. เพื่อสุขภาพที่ดีของสถาบันบุญนิยม มาจัดการองคความรู ประยุกตผสมผสาน

บูรณาการดวยหลักธรรมขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพสังคมสิ่งแวดลอมในปจจุบัน เนนการ

แกไขหรือลดปญหาสุขภาพที่ตนเหตุ โดยใชสิ่งที่ประหยัดที่สุด แตใหเกิดประโยชนสูงที่สุด ดวยวิธี      

ที่เรียบงาย ไดผลรวดเร็ว สามารถพ่ึงพาตนเองไดพรอม ๆ กับการเกื้อกูลมวลมนุษยชาติ ดวยการสาน

พลังกับหมูมิตรดีในสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีดี  

 การอบรม “พระไตรปฎก” หมายถึง การอบรมพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาใน

พระไตรปฎก เนนพัฒนาศักยภาพจิตอาสาเปนสําคัญ มีผูสนใจจะเรียนหรืออบรมตองผานเงื่อนไขการ

เขามาศึกษาดวยการผานคายสุขภาพ–พระไตรปฎกอยางนอย 1 ครั้ง การอบรมพระไตรปฎกจะ

รับประทานอาหารมื้อเดียว การอบรม “พระไตรปฎก”จะถูกจัดสรร กระจายไปตามศูนยใหญ 4 ศูนย 

เปนกิจกรรมที่สําคัญและเปนหัวใจในการพัฒนาจิตอาสาขององคการแพทยวิถีธรรม เพื่อสืบสาน

พระพุทธศาสนา  

 โครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม หมายถึง โครงการพัฒนา

ศักยภาพพ่ึงตน ที่สรางคน สรางจิตอาสาสูบุคคลวรรณะ 9 ที่ดําเนินชีวิตในมิติตาง ๆ ได ทั้งเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม การปกครอง สุขภาพ สิ่งแวดลอม ศึกษา การสื่อสารดวยหลักการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ และมีกระบวนการจัดการ มีอบรมพัฒนาเปนจิตอาสา โดยใชพระธรรมคํา

สอนในพระไตรปฎกเปนแนวทางหลักเดินสูการพัฒนาการพึ่งตน ดวยกิจกรรม “ฝกปฏิบัติธรรม” 

ตลอดจนมีการจัดการพัฒนาองคการแพทยวิถีธรรมอยางเปนระบบดวยการมีการวางแผน การจัดการ 

การประสารงาน การประเมินผล และติดตามผลจิตอาสาที่เขารับการอบรมอยางมีระบบและมีการจัดการ 

นําทรัพยากรที่มีในองคการมาใช ใหเกิดประโยชนสูงสุดโดย เขาระบบ (Input) คือ ผูเขารับการอบรม ผูจัด

อบรม (ผูนําและจิตอาสาที่เอาภาระ) ตารางกิจกรรม สถานที่ วัสดุอุปกรณ และความรูจะนํามาอบรม 

นํามาผานกระบวนการ (Process) คือ ผานการอบรมพระไตรปฎกโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนมีผล

ออกมา (Output/Outcome) ไดจติอาสามีความเขาใจการประยุกตใชคําสอนในพระไตรปฎกมีความ

เขาใจชํานาญทํางานอยางสัมมาทิฎฐิ มีความเขาใจเชี่ยวชาญในการขัดเกลากิเลส มีความเขาใจปรับสู

อุปนิสัย ทัศนคติ เปนบุคคลวรรณะ 9 และมีความเขาใจอุดมการณรวมกับองคการแพทยวิถีธรรม 
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 สภาพรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย

วิถีธรรม หมายถึง องคประกอบ 3 อยาง คือ 1) จิตอาสานําหมวดธรรมคําสอนในพระไตรปฎกมาใช 

เปนแนวทางปฏิบัติ 5 อยาง ในการพัฒนาศักยภาพพึ่งตนของจิตอาสาแพทยวิถีธรรม คือ ถือศีล 5 

เปนอยางนอยเลิกอบายมุขรับประทานมังสวิรัติฟงมติหมูกลุมคนดีมีศีล และทํางานไมหวังตอบแทน    

2) มีกิจกรรม “ฝกปฏิบัติธรรม” ดานกิจกรรมมีอยูรวมกัน 6 กิจกรรม คือ (1) สวดมนต (2) การขัดเกลา

จิตใจระหวางอบรมดวยการ ฟงธรรม ทบทวนธรรม สนทนาธรรม (3) การทํางานตามบทบาทหนาที ่

(บําเพ็ญบุญตามฐานงาน) (4) การดูแลรักษารางกายดวยหลักแพทยวิถีธรรม (5) การฝกรูใจตนเองดวย

หลักอาริยสัจ 4 (6) การฝกทํามารชชิ่งแพทยวิถีธรรมเพื่อความพรอมเพรียง 3) การบริหารทรัพยากร

มนุษยแนวพุทธดวยหลักพื้นฐานการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธและสรางกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยแนวพุทธที่มี การวางแผน การจัดการบุคลากร สื่อประสานงาน ประเมินผลและติดตามผล  

 พัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย

วิถีธรรม หมายถึง การบูรณาการการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย    

วิถีธรรมที่นําเอาจุดดีของศาสตรตาง ๆ มาบูรณาการรวมกับการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ        

มีกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธคือ การวางแผน การจัดการบุคลากร สื่อประสานงาน 

ประเมินผล และติดตามผล ดวยหมวดพุทธธรรมตาง ๆ ในพระไตรปฎก มาเปนรูปแบบการ

บริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม ที่มีหลักการ ปณิธาน 

วัตถุประสงคสรางศักยภาพพึ่งตน วิธีการดําเนินการตามวัตถุประสงค คือ 1) การบริหารทรัพยากร

มนุษยแนวพุทธที่มี 4 องคประกอบ คือ สรรหาบุคลากร คัดคนมีศีลเขามาเปนจิตอาสา มีการธํารง

รักษาบุคลากร อบรมพัฒนา และการคัดคนออก 2) การจัดการความหลากหลายบุคลากรจิตอาสา

ดวยการเคารพผูนําและฟงมติหมู 3) การพัฒนาบุคลากรจิตอาสาดวยการจัดการใหความรู การเรียนรู 

และการเรียนรูในพื้นที่ปฏิบัติจริง 4) จิตอาสานักพัฒนาคือ ผูนําที่ดีมีศีล จิตอาสา (บุคคล) ที่ดีมีศีล 

และจิตอาสา (มติหมู) ที่ดีมีศีล 5) สรางพันธมิตรเครือขายเรียนรูรวมกันอยางญาติพี่นอง การประเมินผล

จิตอาสาจาก ความเขาใจประยุกตใชคําสอนในพระไตรปฎก เขาใจชํานาญทํางานอยางสัมมาทิฏฐิ 

เขาใจเชี่ยวชาญขัดเกลากิเลส และเขาใจปรับสูบุคคลวรรณะ 9 และเงื่อนไขในความสําเร็จคือ จิตอาสา 

ปรับสูบุคคลวรรณะ 9 ที่มีอุดมการณรวมกันกับองคการแพทยวิถีธรรม 7 ประการ คือ เปนคนมี

รางกายแข็งแรง สบาย เบากาย มีกําลัง คนมีจิตใจดีงามจิตใจเปนสุข คนที่พึ่งตน เพียงพอ เรียบงาย คนคบ

และเคารพหมูมิตรดี คนเกื้อกูล เผื่อแผ แบงปน คนทํางานฟรี ไมหวังผลตอบแทนใด ๆ และคนออน

นอมถอมตน อันเปนสามัตถิยะ (Competence หรือ Potention) ที่เปน “เอกีภาวะ” น้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
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มีระบบเปนหนึ่งเดียวของจิตอาสา ดวยพลังแหงพุทธะ ที่พากเพียรปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา

จนไดพลังเรียกวา “7 พลัง พวธ.” คือ พลังผูนําที่ดีมีศีล พลังหมูมิตรดี พลังบุญชําระกิเลส พลังกุศล

ชวยคนและชวยโลก พลังสมดุลดานรางกาย พลังสมดุลทางดานจิตใจ และพลังสมดุลดานเหตุการณ 



 

บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การวิจัยในครั้งนี้ศึกษา รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตน   

จิตอาสาแพทยวิถีธรรม ผูวิจัยไดศึกษา คนควา เอกสาร ตําราวิชาการ ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี 

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยและเปนแนวทางในการวางแผน เพื่อกําหนด

กรอบแนวคิดและชวยอภิปรายถึงปรากฏการณที่จะเกิดขึ้นใหละเอียดและสมบูรณยิ่งขึ้นโดยมีเนื้อหา

และมีประเด็นที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 

 1. แนวคิดหลักท่ี 1 การบริหารเชิงระบบ  

  1.1 แนวคิดการบริหาร 

  1.2 แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย 

  1.3 แนวคิดดานศักยภาพ 

 2. แนวคิดหลักท่ี 2 การบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ  

  2.1 แนวคิดการพึ่งตน 

  2.2 แนวคิดจิตอาสา  

  2.3 องคการแพทยวิถีธรรม 

 3. บริบทพื้นที่ศึกษา 4 ศูนย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดแพร จังหวัดมุกดาหาร 

และจังหวัดสุพรรณบุรี และพ้ืนที่ทดลองรูปแบบ ที่ “ภูผาฟาน้ํา” จังหวัดเชียงใหม 

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  4.1 งานวิจัยในประเทศ 

  4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 

แนวคิดหลักที่ 1 การบริหารงานเชิงระบบ  
 

 แนวคิดการบริหาร 
 แนวคิดการบริหารของ Pugh ทฤษฎีการจัดการแบบใหมซึ่งในวงการบริหารงานถือวา

เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการบริหารงานเปนอยางยิ่ง เมื่อเรายอมรับกันวาการจัดองคการนั้นเปนการ

รวมเอาสังคมวิทยาซึ่งหมายถึงสภาพทางสังคม การปกครอง เศรษฐศาสตร การเมืองประชากรศาสตร



    

21

เอามาไวดวยกัน สิ่งที่นักบริหารจะตองนํามาใช เปนพื้นฐาน ในองคกรหนึ่ง ๆ จะตองนําเอาทฤษฎีตาง ๆ 

ของจิตวิทยามาใชเพราะวาในองคการตองประกอบดวยคน เมื่อองคการทุกองคการประกอบดวยคน 

ยอมจําเปนที่ตองศึกษาในเรื่องของคน ดังนั้นจึงกลาววา การศึกษาทฤษฎีการจัดการองคการนั้นคือ

การศึกษาโครงสรางและหนาที่ขององคการศึกษาพฤติกรรมของกลุมและของบุคคลภายในกลุม คํากลาวนี้

จึงไดพยายามศึกษาถึงทฤษฎีการจัดองคการและการจัดระบบแผนใหม ซึ่งถือวาเปนวิทยาศาสตรแขนง    

ในการศึกษา ทฤษฎีไดเนนหลักการสําคัญ 2 หลักการ คือ  

 1. ทางดานสังคมวิทยา พบวาการที่จะดําเนินการบริหารงานไดนั้นสังคมวิทยามีสวนชวย   

ไดมากและบุคคลทั่วไปในสังคมก็มีความปรารถนา ที่จะปฏิบัติงานในสังคมที่มีระบบ โดยธรรมชาติ      

ของการจัดองคการจะตองมีการตอบสนอง และหรือผลักดันตามความตองการของสังคมซึ่งเปนผล   

ทําใหเกิดแบบแผนหรือกฎเกณฑขึ้น และนําผลหรือกฎเกณฑนั้นมาใชในทางปฏิบัติงานในระบบงาน

ขององคการ สําหรับแรงผลักดันที่เกิดขึ้นในสังคมมีหลายอยางเชน เศรษฐกิจของตลาด ลัทธิการ

ปกครอง กฎหมาย เทคโนโลยีสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานขององคกรดวยกันทั้งสิ้น 

การจัดระบบงานและจัดองคการจึงตองอาศัยพ้ืนฐานของสังคมวิทยาเปนอันมาก ซึ่งอาศัยพื้นฐานของ

สังคมวิชาดังกลาวแลว ผนวกเขากับพื้นฐานทางจิตวิทยา ทฤษฎี S-R bond ไดกําหนดให 0 คือ ตัวกลาง

แกนกลางของ S และ R โดยกําหนดให S คือ Society และ R คือ Result ซึ่งหมายถึงผลสําเร็จที่เกิดขึ้น

ตามจุดมุงหมายขององคการหรือมาตรฐานการครองชีพที่สูงกวาปกติทั่วไป หรือการคาดหวังในชีวิต   

ที่ยาวนานขึ้น สิ่งเหลานี้ คือ R  ที่ไดตั้งขึ้นเพ่ือใหเห็นถึงอิทธิพลของสังคมวิทยา 

 2. ทางดานจิตวิทยา ที่ตองนํามาใชในทฤษฎีการจัดองคของ Pugh ซึ่งไดผลมาจาก

การศึกษาคนควาของเขาที่ ไดพบความจริงอยางหนึ่งวาการใชจิตวิทยาในการบริหารงานและในการ

จัดองค ไมวาจะเปนองคการชนิดใหญหรือองคการชนิดเล็ก หรือสวนขององคการมีความจําเปนอยาง

ยิ่งในการจัด องคการแผนใหมและในแงของการจัดระบบองคการแบบวิทยาศาสตร สภาวการณของ

จิตวิทยา ในการจัดองคการ เกิดขึ้นไดเพราะ ในองคการทุกประเภท ยอมประกอบขึ้นดวยบุคคลตางระดับ 

จึงจะพบวาในการจัดองคการจึงตองอาศัย พื้นฐานทางจิตวิทยาในทุกแงทุกมุมตั้งแตสวนใหญมาหา

สวนยอย หากรูวาเปนเรื่องเล็ก ๆ ไมควรนํามาสนใจ ก็ถือวาเปนความคิดที่ผิด ความมุงหมายของการ

จัดโครงการหรือการบริหารงาน คอื เพ่ือใหไดผลผลิตที่ดีที่สุด  

 ลักษณะของสังคมวิทยาและจิตวิทยาตามที่ Pugh ใหความสําคัญตอการบริหารงานใน

องคการและตามทฤษฎีบริหาร ในที่นี้จะกลาว 2 ทฤษฎี คือ 1) ในรูปทฤษฎีกลุม (Group Theory) และ

ทฤษฎีเอกัตภาพ (Individual Theory) ในองคการทุกองคการ ไมวาจะเปนองคการที่มีวัตถุประสงคแบบใด
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การปฏิบัติงานตองคํานึงถึงจํานวน ปริมาณ และคุณภาพและระยะเวลาที่ผูปฏิบัติงานแตละคนเปน   

ผูรับภาระรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงสมรรถภาพของกลุมซึ่งหมายถึง สมรรถภาพที่ผูทํางานในกลุม

ปฏิบัติงานรวมกัน มิใชปฏิบัติงานเพียงคนเดียว ในระบบงานปจจุบัน ใหความสําคัญกับการปฏิบัติงาน

รวมกันเปนกลุมเปนกอน มีลักษณะงาน ผูรวมงานเปนศูนยกลาง (Employee–Centered) มากกวาเอา

งานเปนศูนยกลาง (Job–Centered) จึงตองการกระตุน มีการพิทักษรักษา สงเสริมและรวมมือเพื่อเกิด

ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 2) ทฤษฎีเอกัตภาพ (Individual Theory) การบริหารตามทฤษฎีนี้ตองทํา

ใหบุคคลที่เปนสมาชิกขององคการแตละคนได มีโอกาสที่จะเพิ่มพูนพฤติกรรมทางดานความสามารถ 

ความรูทักษะ และประสบการณในการที่เพิ่มพูนความรูใหแกสมาชิก จึงจําเปนตองมีการฝกอบรม      

ผูทํางานใหรูจักหลักการที่จะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิที่สูงยิ่งขึ้นนั้นหมายถึงในทุกกลุมในองคการหนึ่ง

จะตองไดรับการฝกอบรม และการเสริมสรางพฤติกรรมของบุคคลในองคการ มีกระบวนการแนะแนว

ชวยใหบุคคลไดมีความรูสึกเปนมิตรที่ดีตอองคการที่ตนปฏิบัติงานอยู (เจริญผล สุวรรณโชติ 2544: 

140–152)  

 ความหมายการบริหารจัดการทั่วไป 

 การบริหารจัดการทั่วไปเปนการจัดการที่เปนระบบโปรงใส ทันสมัยอยูตลอดเวลา (จาลักษณ 

ขุนพลแกว 2550: 2) การบริหารจัดการหมายถึง วิธีการดําเนินการเพ่ือสนับสนุนการทํางานที่ดีของ

บุคลากรในองคการตาง ๆ มีเปาหมายชัดเจนเพื่อการบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(เจษฎา โควสุรัตน 2562: 53) ซึ่งการบริหารจัดการจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอมนั้น ๆ มีการ

รวมมือ สามัคคี ทํางานเปนทีม ชวยกันวางแผน แกปญหา และรวมกันกําหนดวิธีการจัดการในรูปแบบ

ตาง ๆ (กัลยาณี สูงสมบัติ 2551: 1) การบริหารงานจะตองรูอดีตที่ผานมา มีความรูที่สะสมมาและสามารถ

ปรับตัวกับสถานการณ ผูบริหารจะแววไว ปรับตัวที่ดีเพื่อสรางพื้นฐานสูการพัฒนา (เนตรพัณณา ยาวิราช 

2553: 19) และกระบวนการจัดการเปนกลไกหลักของการดําเนินงานตามแผนและบริหารจัดการ

ทรัพยากรทัง้หมดในองคการ บริหารจัดการหนาที่การทํางาน แบงงานกันทํา โดยทํางานที่ตนเองถนัด

และรับผิดชอบ มีแนวการคิดแบบกาวหนา มีความคิดสรางสรรค รวมมือรวมใจ รวมคิดปรับสูความเจริญ 

สูความกาวหนาที่ดีขึ้นเปนลําดับ ๆ (กัลยาณี สูงสมบัติ 2551: 2) 

 สรุปไดวา การบริหารจัดการหมายถึง การพยายามสรางสรรค ออกแบบสิ่งที่ดีในวิธีการ

ดําเนินการของกิจการตาง ๆ เปนการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดในองคการ ดวยการบริหาร

จัดการอยางเปนระบบ แบงงานกันทําตามความเหมาะสม โดยทํางานที่ตนเองถนัดหรือรับมอบหมาย    

มาเปนการจัดการสรางแนวทางปฏิบัติใหกับบุคลากรในองคการอยูอยางเปนสุข ประสานงาน 
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เชื่อมโยงอยางลงตัวกับผูบริหารหรือผูนํา เพื่อนรวมงาน และสิ่งแวดลอมรอบตัว รวมคิด รวมวางแผน 

พรอมปฏิบัติพรอมยกเลิกปรับเปลี่ยนสูความเจริญ   

 การบริหารจัดการที่ด ี

 แนวทางการจัดการที่ดีนั้นไมมีเสนทางเดียว ขึ้นอยูกับสถานการณและสิ่งแวดลอม      

ที่แตกตางกันไปมีดังนี้ 1) การกระจายอํานาจ มีการมอบหมายงานกับผูอื่น ๆ ที่รองลงมา มีอิสระในการ

ตัดสินใจ ภายใตงานที่ไดรับมอบหมายเปนการกระจายอํานาจ แบงงานอยางเหมาะสม 2) การบริหารยึด

วัตถุประสงค มีทิศทางทํางานที่ชัดเจน รูหนาที่ ทํางานเปนทีม มีการประสานงานระหวางเปาหมายของ

องคการและของบุคคล มีการใหโอกาสมีสวนรวมใน กระบวนการกําหนดเปาหมาย การตัดสินใจ สามารถ

ควบคุมตนเอง เปนกระบวนการตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงค การไดรับมอบหมาย รับผิดชอบงาน 

ตรวจสอบได 3) เปนสังคมแหงความรู มีกระบวนการสงเสริม แสวงหาความรูใหม ๆ โดยผานสื่อทุกรูปแบบ 

สรางความรู สรางทักษะและพัฒนา และสามารถถายทอดความรู ในการบริหารการจัดการ การใช

เทคโนโลยีสื่อสาร เพื่อเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ นําไปปฏิบัติ หรือแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยาง

เหมาะควร ซึ่งการเรียนรูนั้น ผูบริหารหรือผูนําตองสามารถนําความรูนั้นมาใชใหเกิดการสรางสรรคกับ

พนักงานขององคกรและมีการคิดคนเทคนิคใหมและมีการคิดอยางเปนระบบมีกระบวนการ ควบคุม

ตนเองและอยูในมติของหมูกลุม ทํางานเปนทีม รักษาน้ําใจ สรางวิสัยทัศนรวม (วิเชียร วิทยอุดม 

2557: 2–13) 

 สรุปไดวา การบริหารจัดการที่ดียึดบริหารจิตใจเปนสําคัญ มีปญญากําหนดทิศทางที่เปน

ประโยชนกับองคกรและสมาชิกในองคกรนั้น ๆ ไมยึดอํานาจ เอาภาระแตไมยึดภาระ กระจายอํานาจไปทั่ว

เพื่อความสมดุล เสมอสมาน พรอมรวมคิดทําใหดีที่สุด และวางดีนั้นไดเพราะทํางานเปนทีม เอาหมูกลุม

เปนสําคัญยึดหลักตามวัตถุประสงคที่ไดวางไวรวมกัน ในการบริหารองคการและบุคลากรที่ตอง

ขับเคลื่อนงานไดดวยดีรวมกัน มีผูนําดี นําพาปฏิบัติ พรอมรับฟงสมาชิกในองคการและรวมปรับปรุงแกไข 

เพิ่มพูนความรูอยูเสมอ เพื่อความกาวหนา และสามารถตรวจสอบการทํางานไดอยางโปรงใส 

 กระบวนการบริหารจัดการ 

 กระบวนการบริหารจัดการนั้น อุราพร มูลศิลป (2549: 9) กลาวอางถึง Henri Fayol นักทฤษฎี

การจัดการ ที่กลาวถึง การบริหารจัดการที่มี แนวคิด หลักการ ที่มีระเบียบจะครอบคลุม 5 ขั้นตอน

ดังนี้ 
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 1. การวางแผน (Planning) เปนกิจกรรมที่มีการคาดการณลวงหนา ที่จะมีผลกระทบ  

ถึงธุรกิจจึงมีการกําหนดเปนแบบแผนเปนวิธีหรือแนวทางปฏิบัติ ในการดําเนินงานขององคกรใน

อนาคต 

 2. การจัดการองคการ (Organizing) การที่ผูบริหารจัดมีโครงสราง กระจายอํานาจในแต

ละสวน ไดอยางเหมาะสม เพื่อชวยงานตาง ๆ ขององคการ 

 3. การบังคับบัญชา (Commanding) การสั่งการเพ่ือความสําเร็จขององคการ 

 4. การประสานงาน (Coordinating) เชื่อมรอย โยงงานกับทุกฝาย เขาใจสมานกัน สูมุงหมาย

เดียวกัน 

 5. การควบคุม (Controlling) มีการกํากับดูแลยืนยัน รับรองไดในกิจกรรมที่อยูในแผนงาน

ตามกรอบที่วางไว 

 สรุปไดวา กระบวนการบริหารจัดการมีกระบวนการที่เปนระบบ ผานการจัดการรวม 

ของคนทั้งองคกร ในการกําหนดกรอบเพื่อเปนแนวทางสูเปาหมายที่กําหนดไวนั้นคือ มีการวางแผนงาน

ลวงหนา การจัดการการโครงสรางและหนาที่ การประสานงานรวมมือกันและการประเมินผลที่ไดรับ

การควบคุม กํากับดูแลอยางเปนระบบ   

 การบริหารเชิงระบบ 

 ระบบ เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่ใชในการวางแผนและดําเนินการตาง ๆ เพื่อให

บรรลุผลตามจุดมุงหมายที่กําหนดไววิธีการระบบมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ  

 1. ขอมูลวัตถุดบิ (Input) 

 2. กระบวนการ (Process) 

 3. ผลผลิต (Output) 

 4. การตรวจผลยอนกลับ (Feedback)     

 วิธีการระบบที่ดี จะตองเปนการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูมาใชอยางประหยัดและเหมาะสม

กับสภาพแวดลอมและสถานการณ เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย      

ที่วางไวถาระบบใดมีผลผลิตทั้งในดานปริมาณและคุณภาพมากกวาขอมูล วัตถุดิบที่ปอนเขาไปก็ถือได

วาเปนระบบที่มีคุณภาพ ในทางตรงขามถาระบบมีผลผลิตที่ต่ํากวาขอมูลวัตถุดิบที่ไปใช ก็ถือวาระบบ

นั้นมีประสิทธิภาพต่ํา 
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 ลักษณะสําคัญของวิธีระบบ  

 1. เปนการทํางานรวมกันเปนคณะของบุคคลที่เกี่ยวของในระบบนั้น ๆ  

 2. เปนการแกปญหาโดยการใชวิธีการทางวิทยาศาสตร  

 3. เปนการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเหมาะสม  

 4. เปนการแกปญหาใหญ โดยแบงออกเปนปญหายอย ๆ เพื่อสะดวกในการแกปญหา    

อันจะเปนผลใหแกปญหาใหญไดสําเร็จ  

 5. มุงใชการทดลองใหเห็นจริง  

 6. เลือกแกปญหาที่พอจะแกไขไดและเปนปญหาเรงดวนกอน  

 องคประกอบของระบบ 

 ไมวาจะเปนระบบใดก็ตามจะประกอบดวย 3 สวน คือ  

 1. สิ่งที่ปอนเขาไป (Input) หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในกระบวนการหรือโครงการ

ตาง ๆ เชน ในระบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน ไดแก ครู นักเรียน ชั้นเรียน หลักสูตรตารางสอน วิธีการ

สอน เปนตน ถาในเรื่องระบบหายใจ อาจไดแก จมูก ปอด กระบังลม อากาศ เปนตน 

 2. กระบวนการหรือการดําเนินงาน (Process) หมายถึง การนําเอาสิ่งที่ปอนเขาไปมาจัด

กระทําใหเกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตองการ เชน การสอนของครู หรือการใหนักเรียนทํากิจกรรม 

เปนตน 

 3. ผลผลิต หรือการประเมินผล (Output) หมายถึง ผลที่ไดจากการกระทําในขั้นที่สอง 

ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหรือผลงานของนักเรียน เปนตน  

 ผลที่ไดจากการกระทําในขั้นที่สอง มาวิเคราะหระบบ (System Analysis) การวิเคราะห

ระบบเปนวิธีการนําเอาผลที่ได ซึ่งเรียกวา ขอมูลยอนกลับ (Feed Back) จากผลผลิตหรือการ

ประเมินผลมาพิจารณาปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (สํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 2556: 31) 

 การวิเคราะหระบบ (System Analysis) 

 การกระทําหลังจากผลที่ไดออกมาแลวเปนการปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ

ขึ้นขอมูลที่ไดจากการประเมินผลและมาใชแกไขขอบกพรองในสวนตาง ๆ หรือการดูขอมูลยอนกับ 

(Feedback) ดังนั้นการนําขอมูลยอนกลับมาใชในการวิเคราะหระบบจึงเปนสวนสําคัญของวิธีระบบ 

(System Approach) ซึ่งจะขาดองคประกอบนี้ไมไดมิฉะนั้นจะไมกอใหเกิดการแกปญหาไดตรง

เปาหมายและการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพ 
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 ลักษณะของระบบที่ด ี 

 ระบบที่ดีตองสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และมีความยั่งยืน 

(Sustainable) มีลักษณะ 4 ประการคือ  

 1. มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม (Interact with Environment) 

 2. มีจุดหมายหรือเปาประสงค (Purpose) 

 3. มีการรักษาสภาพตนเอง (Self–Regulation) 

 4. มีการแกไขตนเอง (Self–Correction) 

 มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม (Interact with Environment) ระบบทุก ๆ  ระบบจะมีปฏิสัมพันธ

ไมทางใดก็ทางหนึ่งกับโลกรอบ ๆ ตัวของระบบ โลกรอบ ๆ ตัวนี้เรียกวา “สิ่งแวดลอม” การที่ระบบมี

ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทําใหระบบดังกลาวกลายเปนระบบเปด (Open System) กลาวคือ ระบบ

จะรับปจจัยนําเขา (Inputs) จากสิ่งแวดลอมซึ่งอาจจะเปนพลังงาน อาหาร ขอมูล ฯลฯ ระบบจะจัด

กระทําเปลี่ยนแปลงปจจัยนําเขานี้ใหเปนผลผลิต (Output) แลวสงกลับไปใหสิ่งแวดลอมอีกที่หนึ่ง 

 มีจุดหมายหรือเปาประสงค (Purpose) ระบบจะตองมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนแนนอน

สําหรับตัวของมันเองระบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเชน ระบบการดําเนินชีวิตของมนุษยนั้นก็มีจุดมุงหมาย

สําหรับตัวของระบบเองอยางชัดเจนวา “เพื่อรักษาสภาพการมีชีวิตไวใหไดใหดีที่สุด”  

 มีการรักษาสภาพตนเอง (Self–Regulation) คือ การที่ระบบสามารถรักษาสภาพของ

ตัวเองใหอยูในลักษณะที่คงที่อยูเสมอ การรักษาสภาพตนเองทําไดโดยการแลกเปลี่ยนอินพุทและ   

เอาทพุดกันระหวางองคประกอบตาง ๆ  

 มีการแกไขตนเอง (Self–Correction) เปนลักษณะที่ดีของระบบ คือ มีการแกไขและ

ปรับตัวเองในการที่ระบบมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมบางครั้งปฏิสัมพันธนั้นก็จะทําใหระบบการ

รักษาสภาพตัวเอง ตองย่ําแยไป ระบบก็ตองมีการแกไขและปรับตัวเองเสียใหม (สํานักปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2556: 31) 

 Kast and Rosenzweig (1988: 102, 114) กลาววา “ระบบหมายถึง การประกอบหรือ  

การรวมกันของสวนประกอบตาง ๆ ตอมาองคการมีการบูรณาการ ประกอบดวยระบบยอยหลายระบบ

หรือระบบยอยเหลานี้ มีความสัมพันธกัน และสงผลถึงกันและเปนระบบเปด ประกอบดวย5 ระบบ ไดแก 

1) ระบบยอยทางเปาหมายและคานิยมประกอบดวย วัฒนธรรมและปรัชญา เปาหมายรวมขององคกร 

เปาหมายรายบุคคล เปาหมายกลุม 2) ระบบยอยทางโครงสราง เชนกระบวนการ กฎเกณฑ 3) ระบบ

ยอยทางการจัดการ ประกอบดวยเปาหมาย การวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การจัดองคกรและการ
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ควบคุม 4.ระบบยอยทางเทคนิค ความรู เทคนิคการปฏิบัติ สิ่งอํานวยความสะดวก 5.ระบบยอยทาง

จิตวิทยาสังคม ประกอบดวยทัศนคติ แรงจูงใจ ภาวะผูนํา การรับรู กลุม พลวัตร ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล การสื่อสาร เปนระบบที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม และมีความสัมพันธกัน” 

 การบริหารจัดการเชิงระบบ 

 การบริหารเชิงระบบประกอบดวยปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ มีการประเมินผลดวย

ขอมูลปอนกลับและสิ่งแวดลอม ซึ่งในกระบวนการอาจมีระบบยอย ๆ แตละระบบยอยจะมีความสัมพันธ

กัน (ปาริชาต รัตนราช 2559: 72) 

 การบริหารระบบมีองคประกอบของระบบประกอบดวยปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 

และขอมูลปอนกลับคือ ขอมูลจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลผลิตกับจุดมุงหมาย ซึ่งขอมูล

ยอนกลับนี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการใหเกิดระบบที่ดี และมีกลไกควบคุมหรือตรวจสอบการดําเนินการ

ของระบบใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (กิตติศักดิ์ ศิวินา 2557: 64) 

 การบริหารงานเชิงระบบหมายถึงองคการในฐานะระบบวาประกอบดวยองคประกอบ

ตาง ๆ ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันและตอสภาพแวดลอม ระบบจะรับปจจัยนําเขารูปพลังงาน 

ขาวสาร ทรัพยากร วัตถุดิบ บุคลากรจากสิ่งแวดลอมภายนอก ผานกระบวนการบริหารงานใน

องคการและสงผลผลิตออกมาในรูปสินคา บริการใหแกสังคมภายนอก หรือวัตถุดิบที่เหลือเปนตน 

และสูผลิตผลในรูปคุณภาพ คุณคาจากนั้นมีการปอนกลับไปปรับปรุงปจจัยนําเขาอยางเปนระบบ” 

(เจริญผล สุวรรรโชติ 2544: 207–211) 

 การบริหารงานเชิงระบบหมายถึงกระบวนการหนึ่งนําไปประยุกตใชกับการบริหาร      

ในองคการประเภทตาง ๆ โดยพิจารณาการบริหารในลักษณะองครวม ที่มีเปาหมาย กระบวนการ 

ระบบยอย องคประกอบตาง ๆ มีความสัมพันธกัน มีการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนขาวสาร เพื่อบรรลุ

เปาหมายการบริหาร ประโยชนการใชการบริหารเชิงระบบจะเปนการประกันวาการดําเนินงานจะ

ดําเนินตอไปตามขั้นตอนที่วางไวโดยชวยใหการทํางานตามระบบบรรลุเปาหมาย จะมีบทบาททางหนึ่ง

ในการสรางสรรคงานและแกไขปญหาในองคการไดเปนอยางดี มีการพัฒนาวิธีการคิดในการแกปญหา

ที่หลากหลาย และข้ันตอนหลักจะไมคอยแตกตาง (อุทัย บุญประเสริฐ 2554: 8) 

 การบริหารงานเชิงระบบเปนแนวคิดใหองคการเปนระบบเปด (Open System) และรูปแบบ

ระบบพื้นฐาน (Basic Systems Model) ชวยใหผูบริหารสามารถวิเคราะหระบบริหารงานองคการได      

5 สวน คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการแปรสภาพ ผลผลิต ขอมูลยอนกลับ และสิ่งแวดลอมขององคการ

เพื่อใหการบริหารบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย (อุดม ชูลีวรรณ 2559: 14–18) 
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 การบริหารงาน ซึ่งปญหาตาง ๆ จากการบริหารองคการมีมาจากหลายสาเหตุที่มากระทบ

เปนองครวม ไมใชเพียงสาเหตุเดียว การใชระบบในการบริหารจะทําใหองคการที่มีองคประกอบเปนอิสระ 

จะเปนระบบเปด ที่มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ซึ่งระบบจะคํานึงถึงผลการปฏิบัติที่เปน Output 

หรือ Product และผลที่ออกมาหลากหลายนั้นจะสงผลกระทบกับสิ่งภายนอกเปนวงกวาง กลาวไดวา 

ระบบนั้นจะประกอบดวยปจจัยนําเขา โดยนําเอาทรัพยากรการบริหารดานตาง ๆ เขามาในระบบ ตอ

ดวยกระบวนการนําเอาปจจัยตาง ๆ ในการบริหารนั้นมาดําเนินการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ คือ

การนําเอาระบบยอยหลาย ๆ ระบบมาทํางานรวมกันจนไดผลออกมาที่เรียกวา “ผลผลิตหรือผลลัทธ

และหลังจากผลลัพธ” จะเปนผลกระทบที่อยูเหนือความคาดหมายเรียกวา Woutcome หรือ 

Impact” (นิโรธ เดชกําแหง 2558: 24) 

 อุทัย บุญประเสริฐ (2526: 40–41) ใหความหมายระบบใน 2 ลักษณะคือ 1) ระบบคือ

สรรพสิ่ง (Entity) มีลักษณะเปนเอกลักษณเฉพาะของตนเอง ที่ประกอบดวยระบบยอย ๆ หรือสวนตาง ๆ 

ที่มีความสัมพันธกันโดยสวนตางๆเหลานี้ ทําหนาที่เปนอิสระเฉพาะตัวแตทํางานสัมพันธกันเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงคของระบบใหญเปนรวมของระบบทั้งหมด 2) ระบบในฐานะวิธีการ (Method) เปนระบบ

ของวิธีทํางานเฉพาะรูปแบบหรือกระบวนการทั้งหมด 

 มีนักวิชาการทางสังคมศาสตรไดนําแนวคิดเชิงระบบมาอธิบายดานพฤติกรรมศาสตร

และปรากฏการณของสังคมเปนการพัฒนาองคความรูไดอยางดี มีองคประกอบระบบ 5 คือ 

 1. ปจจัยนําเขา (Input) เปนทรัพยากรหรือสิ่งที่จําเปนเพื่อนําเขาสูระบบและกอใหเกิด

การทํางานทรัพยากรในรูปแบบตาง ๆ เชน ระบบการศึกษาปจจัยนําเขาประกอบดวยนักเรียน หลักสูตร 

ครูอาจารย และวัสดุอุปกรณ ถาระบบอุตสาหกรรม ปจจัยนําเขา วัตถุดิบ คนงาน เครื่องจักร โรงงาน 

เปนตน 

 2. กระบวนการ (Process) ทําการแปรรูป เปลี่ยนสภาพทรัพยากรที่มี หรือประมวลผล     

ใหเปนผลผลิตมีความแตกตางกันไป ระบบการศึกษากระบวนการ ไดแก การจัดเรียน การสอน การวัด

ประเมินผลการศึกษา สวนระบบอุตสาหกรรม กระบวนการคือ กรรมวิธีการผลิตสินคา 

 3. ผลผลิต (Output) ผลิตออกมาตามวัตถุประสงค การศึกษา เชน นักเรียนที่จบการศึกษา

มีความรูครบถวน ตามหลักสูตร ความพึงพอใจของเด็กนักเรียนกับผูปกครองเปนตน สวนระบบ

อุตสาหกรรมนั้น คือผลผลิตที่ตองการ ตัวสินคา กําไร คุณภาพ ความพึงพอใจ 

 4. ขอมูลยอยกลับ (Feedback) เปนสวนใชการควบคุม การทํางานของระบบใหเปน   

ไปตามวัตถุประสงค ขอมูลยอนกลับสามารถชี้เห็นขอบกพรองของปจจัยนําเขา เพ่ือปรับปรุงแกไข 
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 5. สภาพแวดลอม (Environment) เปนสภาพที่ลอมรอบองคการ เชน บรรยากาศ   

ขององคการ ชุมชน ผูปกครอง เปนตน  

 สรุปไดวาความหมายของการบริหารระบบประกอบดวยปจจัยนําเขา กระบวนการ 

ผลผลิต ขอมูลปอนกลับและสิ่งแวดลอม โดยมีองคประกอบของระบบ มีกระบวนการทํางาน จนไดผลผลิต 

เปนการจัดการรวมตัวขององคประกอบตาง ๆ ที่สัมพันธอยางมีอิสระในการทํางาน อยางเปนระบบ    

เพื่อบรรลุเปาหมายในการทํางานเปนประโยชน มีดุลภาพ และมีเอกภาพเปนหนึ่งเดียว 

 โลกปจจุบันมีความจําเปนตองพัฒนาบุคคลในดานตาง ๆ การบริหารทรัพยากรมนุษย 

(Human Resource Management) มีคุณคาและจําเปนในสังคมปจจุบันอยางมาก โลกใหความสําคัญ

กับคาของความเปนมนุษย ที่ไมใชแคเพียงวัตถุสิ่งของในองคกรเทานั้น แตเปนหัวใจในการขับเคลื่อน

ใหองคกรทั้งหมดประสบความสําเร็จสูงสุด ดังนั้นจึงมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหไดเกิด

ประโยชนสูงสุดทั้งตัวพนักงานหรือบุคลากรและองคกรรวมกัน 
 

 แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 การบริหารทรัพยากรมนุษยแบงสาระสําคัญดังนี้คือ 1) ความหมายของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 2) ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย 3) วัตถุประสงคในการบริหารทรัพยากร

มนุษย 4) หนาที่และความรับผิดชอบในงานทรัพยากรมนุษย 5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 6) การ

บริหารงานบุคลากร  

 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) โลกปจจุบันมีความ

จําเปนตองพัฒนาในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษยอันเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคา

มหาศาลเพราะทรัพยากรมนุษยที่ดีมีคุณคานั้นคือการมีองคความรูที่เปนประโยชน มีพฤติกรรมที่ดี   

มีความสามารถในงานเชี่ยวชาญและชํานาญ ทักษะ ที่เหมาะสมสอดคลองกับองคประกอบตาง ๆตอง

มีการพัฒนาบุคลากรในองคการใหไดดีที่สุดเพื่อสามารถอยูกับโลกที่มีการแขงขันอยางรุนแรงใน

ปจจุบัน (วิเชียร วิทยอุดม 2557: 12)  

 แนวคิดของ Robert Oven เมื่อผานชวงการปรับเปลี่ยนแนวคิดของนายจางและลูกจางแลว 

คนฉลาดยอมเห็นแนวทางการพัฒนา การไดเปรียบในชวงกลางศตวรรษที่ 19 นายจางเริ่มมาสนใจ

อยางจริงจังในตัวบุคคล การจัดการเกี่ยวกับบุคคล ซึ่ง Robert Oven ไดใชหลักมนุษยธรรมเริ่มจาก   

เลิกการจางคนงานอายุต่ํากวา 12 ป จัดที่อยูใหคนงาน ลูกคนงานไดเรียนหนังสือ เพิ่มพ้ืนที่พักผอน     

ในบริเวณโรงงาน ลดชั่วโมงการทํางานเหลือแค 10 ชั่วโมงตอวัน เปนตน เพื่อคนงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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และยังใหความสําคัญกับการผลักดันใหเกิดพระราชบัญญัติโรงงานและทําสําเร็จเมื่อป ค.ศ. 1819 Robert 

Oven จึงไดชื่อวา “บิดาของการจัดการงานบุคคล” ไดยอมรับและแพรหลายมาถึงปจจุบัน (อนิวัช 

แกวจํานง 2552: 3–9)  

 1. ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย (Definition of Human Resource 

Management) การบริหารทรัพยากรมนุษยหมายถึง นโยบายและการดําเนินงานสําหรับการจัดการ

บุคลากรขององคการ อันเปนกระบวนการของผูบริหารงานที่ใชศิลปะและกลยุทธดําเนินการ สรรหาคน 

คัดเลือก บรรจุ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม นําไปสูการบรรลุเปาหมายซึ่งมีความสําคัญตอองคการเปนการ

ชวยพัฒนาองคการใหเจริญเติบโตมีประสิทธิภาพ ธํารงรักษาสมาชิกเปนบุคคลในองคการมีความรู 

ความสามารถ มีความสุขกาย สุขใจตอการทํางาน มีกําลงัใจทํางาน สรางความมั่นใจในชีวิตและคนหา

วิธีการชวยในเรื่องทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุการณใด ๆ ที่ไมสามารถทํางานไดแตก็ยังสามารถ

ดํารงชีวิตอยูอยางเปนสุขได กอเกิดความมั่นคงตอสังคมและประเทศชาติ” (พะยอม วงศสารศรี 

2552: 5) 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง การดําเนินงานซึ่งมีหลักการบริหารประกอบดวย 

1) การวางแผนทรัพยากรมนุษยดวยการสรรหาและคัดเลือก คือการจัดการวิเคราะห ที่จะตองการ

เฉพาะงานของแตละบุคคลภายในองคการซึ่งจะนําไปสูบรรลุเปาหมาย 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย    

เปนการฝกอบรมสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ออกแบบระบบสําหรับประเมินผล การปฏิบัติงาน 

ชวยเหลือบุคคลในอาชีพ 3) คาตอบแทนและผลประโยชน ออกแบบคาตอบแทนและระบบผลประโยชน

เพื่อสรางแรงจูงใจ 4) แรงงานสัมพันธ เปนสื่อกลางระหวางองคการและบุคลากรในองคการมีการ

ออกแบบระเบียบเพื่อควบคุมการขัดแยง 5) ความปลอดภัยและสุขอนามัย มีการเตรียมการชวยเหลือ 

6) วิจัยทางทรัพยากรมนุษยเตรียมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย (Byars and Rue 2004: 5) 

 การบริหารทรัพยากรมนุษยหมายถึงการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนการดําเนินการ    

ในเรื่องการวางแผน สรรหาคัดเลือกทรัพยากรมนุษย การพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดระบบและคาตอบแทนผลประโยชนเปนสื่อกลางดานแรงงานสัมพันธและใหความชวยเหลือ     

ดานความปลอดภัย สุขอนานัยในการปฏิบัติการรวมถึงวิจัยตนเอง (พชร สันทัด 2557: 3) 

 การจัดการทรัพยากรมนุษยมีความหมายคลายคลึงกับการจัดการงานบุคคลที่เปนการ

ดําเนินงานภายในองคการเกี่ยวกับงานดานบุคลากร ตั้งแตการรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุเขา

ทํางาน การจัดสรรเจาหนาที่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทําหนาที่ควบคุมกฎระเบียบ ตรวจสอบ 

การวาจาง จนกระทั้งการเจ็บปวยหรือออกจากงาน จากการลาออกหรือการเกษียณอายุอันเปนงาน
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ของฝายบุคคลที่ตองกระทําเหมือนกัน แตการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นมีความแตกตางจาก

งานฝายบุคคลนั้นคือมีการวางแผนกําลังคน จะมีการเชื่อมโยงกับนโยบายหรือเปนกลยุทธขององคการ 

การจัดการงานบุคคลจะเนนแคการตอรองแตงานจัดการทรัพยากรมนุษยใหความสนใจในเรื่องการ

ปกครอง โดยใชระบบการจัดการแบบสรางคุณคาใหเกิดข้ึนตลอดทั้งองคการ ขณะเดียวกันการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยนั้นจะเนนสรางขวัญกําลังใจและสภาพแวดลอมการทํางานในองคการ ใหอบอุนไมอบ

อาวและการสรางวัฒนธรรมรวมกันในองคการ  มีการจัดการพนักงานอยางเปนทีม ทํากิจรวมกันอยาง

มีเอกภาพ และจะเนนการจัดการสรางประสิทธิผลระดับองคการ ตางจากการจัดการงานดานบุคคล

จะเนนลดตนทุนจากการลางาน ขาดงาน แตการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษยมีการอบรมบุคลากร

เพื่อเพิ่มศักยภาพของคนในระยะยาว มีการฝกอบรม หมุนเวียนงานมีพี่เลี้ยง มีการสอนงาน ใหอํานาจ

ในการตัดสินใจ การพัฒนาทั้งกิจการงานและระดับจิตใจของพนักงานที่ตางจากการจัดการบุคคล     

จะเนนที่การเรียนรู ทักษะการทํางาน เพื่อเพิ่มผลผลิตในองคการ (Mahoney and Deckop 1986: 

223–241) 

 สรุปวา การบริหารทรัพยากรมนุษยหมายถึง มีการวางแผนกําลังคนจะมีการเชื่อมโยงกับ

นโยบายหรือเปนกลยุทธขององคการ โดยใชระบบการจัดการแบบสรางคุณคาใหเกิดขึ้นตลอดทั้งองคการ

และเปนการดําเนินงานภายในองคการเกี่ยวกับงานดานบุคลากร ตั้งแตการรับสมัคร การคัดเลือก     

การบรรจุเขาทํางาน การจัดสรรเจาหนาที่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทําหนาที่ควบคุมกฎระเบียบ 

ตรวจสอบ การวาจางจนกระทั้งการสรางขวัญกําลังใจ การใหสวัสดิการ การดูแลสุขภาพและการใหสราง

ความรมรื่นนาใหกับบุคลากรในองคการ การดูแลยามเจ็บปวยหรือออกจากงาน การลาออกหรือการ

เกษียณอายุ ที่สรางความมั่นใจตอพนักงานถึงความปลอดภัยสูบั้นปลายในการดําเนินชีวิตที่ดีได 

 2. ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย (The Importance of Human Resource 

Management) การบริหารทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสภาพแวดลอม

การทํางานในปจจุบัน เปนการเรียนรูออกแบบปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อ

ความกาวหนา รุงเรือง โดยผูบริหารสามารถขับเคลื่อนองคการใหเดินหนาไปไดทามกลางการแข็งขัน

ทางธุรกิจที่รุนแรง ตองมีการฝกฝนปฏิบัติ เพิ่มพูนความชํานาญในงานใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตอง

พัฒนาในทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ (พชร สันทัด 2557: 4) 

 ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย คือ 1) เปนการชวยพัฒนาใหองคการ

เจริญเติบโตขึ้น เนื่องจาการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนสื่อในการประสานงานกับแผนกตาง ๆ เพื่อ

แสวงหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตําแหนง หนาที่การงานเขามาทํางาน องคการยอมไดสิ่งที่ดี
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สามารถพัฒนาและนําพาองคการใหเจริญเติบโตไดอยางเต็มที่ 2) ชวยใหบุคคลในองคการมีขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติหนาที่การงาน สรางความศรัทธา มีความจงรักภักดีตอองคการอันมีผลตอการ

บรรลุเปาหมายอันสูงสุด 3) เปนการเสริมความมั่นคงตอสังคมและประเทศชาติ สรางความสามัคคี   

ตอคนในชาติ มีความเขาใจเกิดความรวมมือ รวมแรงรวมใจ และเขาใจดีตอกัน (พะยอม วงศสารศรี 

2552: 6)  

 ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษยคือ เปนความสําคัญยิ่งตอองคการในการ

จัดการทรัพยากรมนุษยไมวาจะเปนองคการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ จะมีฝายจัดการทําหนาที่จัดการ

ทรัพยากรมนุษยในองคการใหเกิดประโยชนสูงสุดเพราะเปนการสรางความเจริญเติบโตมั่นคงใหแก

องคการ เปนการชวยใหบุคลากรมีความรู ความสามารถและมีความพรอมเขามาขับเคลื่อน พันธกิจ

ขององคการไปสูเปาหมายใหสําเร็จ ชวยใหขวัญกําลังใจ เมื่อปฏิบัติงาน มีความรู ความชํานาญในงาน

เกิดความมั่นใจ เกิดความทุมเท จริงจัง เสียสละ มีศรัทธาและอุดมการณรวมกับองคการ และยังเปน

การกระตุนใหพนักงานตื่นตัว เรงเพิ่มศักยภาพตนเองใหดียิ่งขึ้น โดยใชความรู ความสามารถ ที่ได

รับมาอยางหลากหลาย สรางทักษะตอการงานดียิ่ง ๆ ขึ้นไป สุดทายเปนการสรางความมั่นคงเข็มแข็ง

ใหกับประเทศชาติที่มีประชากรมี คุณภาพ มีประสิทธิภาพ (สกล บุญสิน 2560: 7) 

 ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นเปนการเสริมสรางความเขมแข็งและ

คุณภาพใหกับคนในองคการเพราะ 1) ทรัพยากรมนุษยถือวาเปนสมบัติอันมีคาสูงสุดขององคการ 

ไมใชเครื่องจักร เครื่องกลใด ๆ เพราะคนจะมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน พูดคุย แกไขแลกเปลี่ยนและ

ปรับเปลี่ยนไดงายจากการฟงและเคารพกัน จึงนําไปสูการบรรลุผลสําเร็จ 2) งานจัดการทรัพยากร

มนุษยจะอยูในฐานะเปนที่ปรึกษาของทุกหนวยงาน (Consultant) โดยจะใหความชวยเหลือในทุก

หนวยงานตาง ๆ ในองคการที่เกี่ยวกับคนเพื่อเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เพราะมีความ

เชี่ยวชาญในการบริหารคน อีกทั้งยังมีหนาที่ตองสรางความสุขใหเกิดขึ้น ในองคการดวยการพัฒนาคน   

ในองคการอยูและทํางานอยางมีกําลังใจ สรางเสริมปลูกฝงขวัญและกําลังใจใหเกิดขึ้น จัดการใหความรู 

ฝกอบรมใหกับบุคคล ใหไดใชความสามารถทํางานและอยูกับบุคคลอื่นในองคการไดอยางสรางสรรคและ

เปนสุข 3) เปนสวนที่ตองแสวงหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มาปฏิบัติหนาที่การงานในองคการใหไดอยาง

เหมาะสม มีผลไดประโยชนในระยะยาว 4) เปนสวนจัดคนเกง ดึงศักยภาพบุคลากรออกมาใชประโยชน

สูงสุดตามแตละคนจะมี และการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษยตองทําหนาที่ จัดโปรแกรมพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยใหเกิดขึ้น เพื่อใหไดมาซึ่งบุคลากรที่ตองการ 5) เปนการลดตนทุนการดําเนินงาน (Cost 

Reduce) 6) เปนสวนหนึ่งในการจัดการ (Management Functions) บุคลากรในองคการที่มีการ
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วางแผน การจัดการองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การนํา และการควบคุม (อนิวัช  แกวจํานงค 

2552: 11–12) 

 ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษยคือทําใหไดมีการกําหนดนโยบายทรัพยากร

มนุษยในหลักปฏิบัติของคนในสังคม มีปริมาณและคุณภาพที่ดีพอเหมาะกับการพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติ โดยผานกระบวนการพัฒนา (Development) คือการสงเสริมใหคนพัฒนาตนเองดวย

การศึกษาเลาเรียนการฝกอบรม และมีกระบวนการหลอหลอมทางสังคม (Socialization) ทําใหคน  

ในสังคมประพฤติปฏิบัติตามเกณฑ (Norm) ของสังคมนั้นๆ ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษยเริ่มตั้งแต

การสรรหา การคดัเลือก การไดมาและการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ (สมาน งามสนิท 2557: 68)  

 สรุปวา การบริหารทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญตอองคการอยางมากเพราะตองบริหาร

ทรัพยากรมนุษยในองคใหเกิดคุณคา มีคุณภาพเพื่อความเจริญของบุคคลและตัวองคการเอง เปนสวนที่

จัดการงานบุคลากรใหเหมาะสมกับหนวยงานตาง ๆ ที่ตองการโดยมีวิธีการจัดการ การวางแผน การจัดการ

องคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การนํา การประสานงาน  และการควบคุม มีการสรางเสริมความรู 

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงานของบุคลากรใหดียิ่งขึ้นไป เพราะจะสงผลประโยชนในดานการ

ลงทุนและผลผลิตที่องคการจะไดรับ และขับเคลื่อนกิจกรรมการงานขององคการใหเจริญลุลวงไป

ตามลําดับ เปนสวนที่ตองวางแผน เห็นภาพโดยกวางขององคการและรายละเอียดที่ตองทําในการ

สรางบุคลากรใหไดคุณภาพในปจเจกบุคคลและรูปการปฏิบัติการงานใหกับองคการไดอยางราบเรียบ 

และสมดุล เกิดประโยชนตนและประโยชนทานไปพรอมกัน 

 3. วัตถุประสงคในการบริหารทรัพยากรมนุษย (The Objective of Resource Management) 

วัตถุประสงคในการบริหารทรัพยากรมนุษยมีจุดเปาหมายสูงสุดเพื่อประสิทธิผล (Organization 

Effectiveness) ในองคการมีองคประกอบ 3 ประการคือ 1) เพื่อสนองความตองการทางสังคม 2) บรรลุ

ตามเจตนาของบุคคล 3) ตระหนักการบริหารจัดการขององคการดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย   

จึงมีวัตถุประสงค 3 ประการ 

  3.1 สนองเจตนารมณและความตองการของผูปฏิบัติงานของมนุษยที่ตางจากการ

ทํางานของเครื่องจักร ดังนั้นกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการไปนั้นมุงเนนที่ตัวบุคคลไดรับเปนสําคัญ 

ความคาดหวัง ความมั่นคงในชีวิต ความปลอดภัย ทั้งความสุขในการทํางาน ความสะดวกสบายในการทํางาน 

การอยูในสังคมสิ่งแวดลอมที่ดี เปนการชวยในการพัฒนา สรางความเขาใจในงานในบุคคลและในตนเอง   

ใหชัดเจน  
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  3.2 สนองความตองการทางสังคม การคํานึงถึงกฎหมาย ระเบียบ และพระราชบัญญัติ

ตาง ๆ สิทธิประโยชนที่พึงจะไดรับ และการอยูในสภาพการวางงานที่จะเกิดมากข้ึนในสังคม 

  3.3 ความคาดหวังทางดานการบริหารหรือการจัดการ เพื่อความเจริญขององคการ

จําเปนที่ใหฝายบริหารงานทรัพยากรมนุษย คํานึงในการวิเคราะหงาน วางแผนงาน การสรรหา คัดเลือก 

บรรจุ ปฐมนิเทศ การฝกอบรม จางคาตอบแทน และการประเมินผลการทํางาน เปนตน (พะยอม    

วงศสารศรี 2552: 7)  

 4. หนาที่และความรับผิดชอบในงานทรัพยากรมนุษย หนวยงานทรัพยากรมนุษยทั้ง

รูปแบบแผนงานและฝายงานตางมีหนาที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของคนในองคการ

ดังตอไปนี ้

  4.1 การวางแผนกําลังคน (Human Resource Planning) เกี่ยวของกับการประมาณ

ความตองการบุคลากรในองคการในอนาคต ติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวดานแรงงานจากตลาดแรงงาน 

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อการวางกําลังคนใหเหมาะสม การสํารวจบุคลากรในการเพิ่มความรู 

ความสามารถและเชี่ยวชาญในงาน 

  4.2 การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection) เปนสวนที่สําคัญใน

การจัดการทรัพยากรมนุษย เพราะจะตองไดบุคลากรมาอยางเหมาะสมในตําแหนงหนาที่โดยมีการ

ประกาศตําแหนงที่ตองการ มีการคัดเลือกคนมาสมัคร มีการทดสอบ สัมภาษณ การลงปฏิบัติงาน 

  4.3 ประเมินผลปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) หลังจากทํางานมาไดระดับ

หนึ่งจะมีการประเมินการปฏิบัติงาน 

  4.4 มีการจัดคาตอบแทนและผลประโยชน (Compensation and Banefits Management) 

เปนการดําเนินเรื่องกับการใหสวัสดิการ คาตอบแทน คาจาง เงินเดือน จึงมีการวิเคราะห ประเมินคางาน 

กฎหมายแรงงาน ที่ตองวิเคราะหสภาพเปนอยูในปจจุบันเปนระยะ ๆ เพื่อกําหนอคาตอบแทนใหเหมาะสม

ตอการธํารงรักษาบุคลากรขององคการ ในระหวางที่มีการแขงขันทีสู่ง 

  4.5 แรงงานสัมพันธ (Labor Relations) เปนการสรางความสัมพันธของนายจาง 

และลูกจางในลักษณะตอรอง การทําสัญญาจางงาน และการตีความ 

  4.6 การฝกอบรมและพัฒนา (Development and Training) หนวยงานทรัพยากรมนุษย

ตองออกแบบโปรแกรมการฝกอบรมใหเหมาะสมกับความตองการขององคการและตองสงผลตอ      

ขีดความสามารถหลัก (Core Competency) ขององคการ 
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  4.7 กฎ ระเบียบและนโยบายขององคการ (Policy, Regulations and Rules) สําคัญ

มากที่นักจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตองขึ้นเพื่อความเปนระเบียบในการจัดการขององคการตอง   

มีการแจงทุกคนทราบในกฎ วินัยเหลานี้ ถาละเลยไมปฏิบัติตาม ตองมีการถูกลงโทษตามความ

เหมาะสม 

  4.8 สุขภาพและความปลอดภัย (Safety and Health) เปนการหาวิธีการตาง ๆ ที่จะ

ปองกันอุบัติเหตุหรือความเจ็บปวยที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางทํางาน ซึ่งจะตองครอบคลุมทั้งสุขภาพ

รางกายและสขุภาพจิตใจ ตองหาแนวทางและวิธีการตาง ๆ มาปรับใชในองคการ เชนมีการอบรมการ

ใชเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ มีหองพยาบาล การดูแลอาหารการกินและดื่มน้ําที่ถูกสุขภาวะ พื้นที่บริเวณ

โดยรอบที่ถูกสุขลักษณะ อากาศที่บริสุทธิ์ ความไมแออัด พื้นที่พักผอน ผอนคลาย พื้นที่ปลอดภัย   

จากอุบัติเหตุ มีการแจงเตือนบริเวณที่ไมสะดวกหรือไมปลอดภัย  

  4.9 พนักงานสัมพันธ (Employees Relations) เปนการใหความสําคัญกับบุคลากร 

ในองคการ เกิดขวัญกําลังใจ ซื่อสัตย ทุมโถม ศรัทธาแรงกลาตอองคการ ตลอดจนการกูยืม ประกันชีวิต 

และการลาประเภทตาง ๆ (อนิวัช แกวจํานงค 2552: 15–16) 

 การบริหารทรัพยากรมนุษยมีหนาที่หลัก 7 ประการ คือ 1) การวางแผนดานกําลังพล   

ขององคการ ถาองคการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรมนุษยขององคการจะเปลี่ยนแปลงอยางไร 2) สรางโอกาส

และความเสมอภาคในการทํางาน มีความกาวหนาและไมกดขี่ 3) มีกระบวนการจัดหาบุคลากรเขา

ทํางานใหไดคุณสมบัติที่องคการตองการโดยเฉพาะคนเกงและดี ตองมีวิธีรักษา 4) จัดคาตอบแทนที่

เหมาะสมและอุปกรณความสะดวกในการทํางาน  5) สรางระบบสัมพันธที่ดีในองคการ มีการพบปะ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ 6) สรางบรรยากาศ รมรื่น สดชื่น ปลอดภัย มั่นคง 7) มีการพัฒนาบุคลกร

ในองคการอยูเสมอ (สมาน งามสนิท 2557: 67–69)   

 5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเกิดขึ้นเปนทางการ  

ในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ มีการตีพิมพหนังสือชื่อวา “Deverloping Human Resources” เมื่อ ค.ศ. 

1970 ของลีโอนารด แนดเลอร ซึ่งไดรับการยกยองวาเปนบิดาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาได

ใหความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นหมายถึง การจัดลําดับหรือระเบียบของกิจกรรมตาง ๆ   

ที่ถูกออกแบบและจัดเปนระบบเพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไขพฤติกรรมมนุษยไปปฏิบัติในชวงเวลาเหมาะ

ควรตามที่กําหนดไว ซึ่งแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับสากลหรือระดับโลก (Global HRD 

Definition) โดย Gary N. Mclean  กลาววาเปนกระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดมีขึ้นทั้งระยะสั้น

และระยะยาวที่สรางความรูความเขาใจ สรางประสบการณ ผลผลิต ความพอใจ ยินดีใหทั้งสวนบุคคล
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และหมูกลุม หรือผลประโยชนการบริหารจัดการทั้งในรูปองคการตาง ๆ ชุมชน ชาติบานเมืองตลอดจน   

ถึงเพ่ือมวลมนุษยชาติ” (ศิรภัสสรศ วงศทองดี 2559: 7, 10) 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีผูใหความหมายหลากหลายดังนี้ 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององคการ ความรู

เกิดจากการผสมผสานของวิชาจิตวิทยา เศรษฐศาสตร และทฤษฎีระบบของ (Swanson 1995: 207–213) 

ซึ่งดานจิตวิทยานั้นเปนการทําความเขาใจในมนุษยไมวาจะเปนการเรียนรู การเขาสังคมมีปฏิสัมพันธกับ

ผูอื่นหรือพฤติกรรมอื่น ๆ ที่แสดงออกมา โดยจะสื่อความเห็นถึงพฤติกรรมและความคิดของมนุษยและ

พรอมจะปรับปรุงแกไข สวนทางดานเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของเพราะมนุษยยังตองการทรัพยากรธรรมชาต ิ  

ที่มีอยูอยางจํากัด โดยนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดอันเปนทฤษฎีทุนมนุษยที่เปนการลงทุนที่ไดมา

จากความเปนมนุษย ที่ใหคาตอบแทนระยะยาว จึงมีการธํารงรักษาไว เพราะทรัพยากรมนุษยที่มีความรู 

ความสามารถจะสามารถเลือกได มีผลตอการคัดเลือกผูเขามาทํางานในองคการ และการใชทฤษฎีระบบ   

มาใชเพื่อใหเกิดความสัมพันธเชื่อมโยงอยางราบรื่น องคประกอบตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกตาง   

มีบทบาทที่สําคัญตองดําเนินไปดวยกัน บุคลากรที่ตางกันยอมสรางความแตกตาง จึงตองมีบริหาร

จัดการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งการอบรม การสรางขวัญกําลังใจ การเอาใจใสคนในองคการอยางดี เกิด

การพัฒนาการทํางาน ทัศนคติ ทักษะ ความรอบรูตาง ๆ ไดประโยชนทั้งระดับบุคคล ระดับหนวยงาน 

และองคการโดยสวนรวม (สุธินี ฤกษขํา 2557: 5–8) 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการพัฒนาพนักงานขององคการใหปรับปรุงเพิ่ม

ความสามารถที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในปจจุบัน เพื่อสามารถจัดการกับงานที่หลากหลายในองคการ 

โดยการพัฒนานี้มีประโยชนตอทั้งองคการและตัวพนักงานและสามารถปรับปรุงความเปนหนึ่งใหกับ

องคการ อีกทั้งยังเพิ่มการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปอยูตลอดเวลาโดยใหพนักงานมี

ความฉลาดทางสังคม พัฒนาคนเปนศูนยกลางใหอยูในสังคมอุดมปญญา (Mathis et al 2007: 3)  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น ไมใชวาทําอยางไรใหงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษย  

มีประสิทธิภาพมากที่สุดอยางเดียวเทานั้น แตตองมีผูนํา การเปนผูนําของนักบริหารทรัพยากรมนุษย

ตองมีบุคลิกที่สามารถใหบุคลากรในองคการมีพฤติกรรมกลาแสดงออก กลาออกความคิดเห็น       

กลาปรับเปลี่ยน กลาทําและยอมรับปญหาที่จะเกิดขึ้น แววไวในความเปลี่ยนแปลงไดอยูเสมอ อันเปน

ภาวะของผูนํา ที่จะมีกระบวนการทํากิจกรรมสูการบรรลุวัตถุประสงครวมกันอันไดแก การเสนอนโยบาย

และกลยุทธสามารถชี้แจงผูบริหารระดับสูงใหเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรขององคการ   

ใหไดมีประสิทธิภาพ การนําเสนอโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหาร
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ทรัพยากรมนุษยการรูจักเปลี่ยนแปลงวิธีทํางานเชนนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการปรับปรุงฐานขอมูล 

และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่สรางความเจริญใหกับตัวบุคคลและองคการที่ตองมีการพัฒนาไป

พรอม ๆ กันทั้งบคุลากรและองคการโดยสวนรวม (พชร สันทัด 2557: 11–12)     

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการพัฒนาบุคคล (Individual Development) เปนการ

พัฒนาใหไดมาซึ่งความรู ทักษะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อเกิดผลจากการปฏิบัติหนาที่การงานได

ดีขึ้นเปนการพัฒนาบุคคล ซึ่งกิจรรมการพัฒนาจะชวยแกไขขอจุดออนของพนักงาน ดวยการเสริมสราง

ศักยภาพใหพนักงานแตละคน ไดเห็นจุดดอยของตนเองและเต็มใจปรับเปลี่ยนตนเองใหไดดีไดมีคุณสมบัติ

ที่พ่ึงประสงคมีประสิทธิผลตอวัตถุประสงคขององคการ มีการพัฒนาอาชีพ (Career Development) 

การงานที่มีกระบวนการ และมีการวางแผนที่ถูกกําหนดทิศทางและเปาหมายในชีวิตของพนักงาน 

สรางความกาวหนา มีการพัฒนาองคการ (Organization Development) แหงการเรียนรู ที่พัฒนา

ไมหยุดนิ่งและตอเนื่อง สรางสรรพคุณภาพของบุคลากรและองคการอยางยั่งยืน และการพัฒนาการ

บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) การประเมินงานที่โปรงใส บริสุทธิ์ยุติธรรม 

เพื่อความเขาใจ ยอมรับและศรัทธาเพราะทุกคนมีสิทธิรวมกันในพิจารณาผลและการเดินสูความสําเร็จ

ขององคการ” (นิทัศน ศิริโชติรัตน 2557: 15–16)   

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงทฤษฎีตามหลักการของศาสตราดีลาฮาเย นําเสนอไวเมื่อ ค.ศ. 

2005 ที่แสดงถึงปจจัยหรือองคประกอบที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มี 6 องคประกอบ 

คือ 1) การบริหารทรัพยากรมนุษย (The Functions of Human Resource Management) 2) การจัดการ

ความหลากหลาย (The Management of Diversity) 3) การจัดการความรู (The Management of 

Knowledge) 4) การเรียนรูของผูใหญ (Adult Learning) 5) การเรียนรูที่เกิดขึ้นในสถานที่ประกอบการ 

(Workplace Leaning) 6) การสรางหุนสวนการเรียนรู (Learning Partnership) (ศิรภัสสรศ วงศทองด ี

2559: 46–48) 

 สรุปไดวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีกระบวนการมีการวางแผน มีเปาหมายในชีวิต

ของพนักงาน สรางความกาวหนา เปนการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู ที่พัฒนาไมหยุดนิ่งและ

ตอเนื่อง สรางคุณภาพของบุคลากรและองคการอยางยั่งยืน เปนการพัฒนาใหไดมาซึ่งความรู ทักษะ

และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อเกิดผลจากการปฏิบัติหนาที่การงานไดดีขึ้นเปนการพัฒนาบุคคล 

ที่ตองมีผูนําที่มีคุณธรรม กลาที่จะเดินหนาและมีความสามารถ วางแผนจัดลําดับหรือระเบียบของ

กิจกรรมตาง ๆ ใหเปนระบบเพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไขพฤติกรรมมนุษยในชวงเวลาที่เหมาะ จัดการกับงาน

ที่หลากหลายในองคการ มีองคประกอบตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ตางมีบทบาทที่สําคัญตอง
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ดําเนินไปดวยกัน ซึ่งบุคลากรที่ตางกันยอมสรางความแตกตาง จึงตองมีบริหารจัดการพัฒนาในหลายมิต ิ

ทั้งการอบรม การสรางขวัญกําลังใจ การเอาใจใสคนในองคการอยางดี เกิดการพัฒนาการทํางาน 

ทัศนคติ ทักษะ ความรอบรูตาง ๆ ไดประโยชนทั้งระดับบุคคล ระดับหนวยงาน และองคการโดยสวนรวม 

 6. การบริหารงานบุคลากร ความหมายของการบริหารงานบุคลากรความสําคัญของ   

การบริหารงานบุคลากร กระบวนการบริหารงานบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร 

 ความหมายของการบริหารงานบุคลากร การบริหารงานบุคคลเปนการดูแลจัดการบุคลากร

โดยวิเคราะหและออกแบบ มีการวางแผน คัดสรร หรือเลือกบุคลากรมาทํางานและยังดูแลสรางขวัญ

กําลังใจและพัฒนาบุคลากรใหดียิ่งขึ้นตลอดจนถึงการพนออกจากหนาที่เพื่อประโยชนและความเจริญ

สูงสุดที่องคการจะไดและบุคลากรตางพึงพอใจ มีความสุขในหนาที่การงานและสอดคลองกับการ

จัดการบริหารองครวม (ปริญญา หรุนโพธิ์ 2559: 14) 

 การบริหารงานบุคคลเปนกิจขององคการที่จัดสรรปจจัยตาง ๆ ดานทรัพยากรมนุษย   

ใหไดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุวัตถุประสงคขององคการดวยการเริ่มจากสรรหาคัดเลือก ธํารงรักษา 

พฒันาจนกระทั้งยุติการจางพนักงาน (สาวิถี สิงหสา 2556: 8) 

 การบริหารงานบุคคลหมายถึงเปนการจัดการเกี่ยวกับมนุษยตั้งแตสรรหาบุคคลเขา

ทํางานดูแล รักษาจนพนออกจากตําแหนง (สมพงษ เกษสิน 2550: 10) 

 การบริหารงานบุคคลหมายถึงเปนการจัดการงานเกี่ยวกับเจาหนาที่ในองคการใหอยู

อยางเปนสุขในสังคมไดหลังจากมีการสรรหา สอบคัดเลือก บรรจุแตงตั้ง ยายโอนฝกฝนอบรม จนกระทั้ง

ตองพนออกจากตําแหนงเปนพนักงานขององคการอยางมีระบบ (อภิญญา มีมาก 2555: 12) 

 สรุปไดวา บริหารงานบุคลากรหมายถึงการดูแลจัดการบุคลากรขององคการ โดยจัดสรร

ปจจัยตาง ๆ ดานทรัพยากรมนุษยใหไดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

ผานกระบวนการคัดเลือกคนดีมีศีลเขาองคกร สรรหาบุคคลเขาทํางานดูแล รักษาจนพนออกจาก

ตําแหนงดวยการใชหลักธรรมทางพุทธศาสนาเปนแกนในการดําเนินกิจการขององคกร   

 ความสําคัญของการบริหารงานบุคลากร   

 ความสําคัญการบริหารงานบุคคล ซึ่งการบริหารงานบุคคลเปนระบบงานที่มีความสําคัญมาก 

เพราะบุคลากรตองอยูในทุกสวนของบริษัท จึงนับวามีประโยชนและมีความสําคัญตอกระบวนการ

บริหารขององคการเพราะองคการขาดบุคลากรไมได เพราะถาบุคลากรขาดความรู ความสามารถที่เหมาะสม 

ทําใหการพัฒนาองคการขาดประสิทธิภาพ ไมมีความเจริญกาวหนา บานเมืองจะเจริญรุงเรืองไดตอง

อาศัยหนวยงานตาง ๆ ที่มีการบริหารบุคคลจัดการองคการ ไดอยางมีประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค
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ขององคการและสงผลตอความรักเคารพความเขาใจดีของคนในองคการที่จะอยูรวมกันอยางเปนสุข 

(อภิญญา มีมาก 2555: 12) 

 ความสําคัญการบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลมีความสําคัญแกทุกคนในองคการ  

การบริหารที่ดีจะทําให การทํางานขององคการสําเร็จ กอเกิดความสามัคคีในหมูคณะ โดยผูบริหารตอง

ทํางานดวยการใชการบริหารอยางเปนระบบ ประสานสอดคลองกันในหมูกลุมรวมกันในองคการซึ่ง 

ทุกหนวยงานยอยตองรับรูหนาที่การงานปรับสูการทํางานที่เปนทีม ชวยเหลือเกื้อกูลกันเปนหนึ่งเดียว 

(กิตติศักดิ ์ศิวินา 2557: 24) 

 ความสําคัญการบริหารงานบุคคล องคกรมีความสมานสามัคคี ในการรวมทํากิจกรรม      

ขององคกร พนักงานตางเขาใจกัน เขาใจงานของตนและงานของผูอื่นในองคการ พนักงานเกิดความอบอุน     

มีกําลังใจอยางมากในการทํางาน กอเกิดความสําเร็จสูเปาหมายองคการที่กําหนดไว (สาวิถี สิงหสา 2559: 

9) 

 สรุปไดวา ความสําคัญการบริหารงานบุคคลมีความสําคัญแกทุกคนในองคกร การบริหารที่ดี

จะทําให การทํางานขององคการสําเร็จโดยองคการมีผูนําที่ดี มีนักบริหารที่มีวิสัยทัศนกาวไกล เปนที่ไววางใจ

ในองคการจึงจะเกิดการจัดการบุคลากรไดอยางเปนระบบ มีการทํางานประสานสอดคลอง เสมอ สมาน 

สามัคคี ปรองดองกัน ทําใหการเดินทางสูเปาหมายขององคการไดอยางงดงาม 

 กระบวนการบริหารงานบุคลากร 

 เปนกิจกรรมมีความสําคัญอยางมากตอการทํางานทุกประเภทในองคกร ตองผานกระบวนการ

บริหาร เชน วางแผน ดําเนินการวางแผน มีการตรวจสอบ แกไขปรับปรุง มีการประเมินผล อันนํามาสู

ความสําเร็จขององคกร (กิตติศักดิ์ ศิวินา 2557: 28) 

 กระบวนการบริหารงานบุคคลสําคัญ 7 ประการ 1) จัดสรรกําลังคนใหพอเพียง วางแผนงาน

กําลังคน 2) คนหาบุคลากรตาง ๆ ที่มีความสามารถในตําแหนงที่วาง 3) สภาพบุคคลโดยทดสอบ สัมภาษณ

ตัดสินในเลือก แนะนํางาน เรื่องบุคลากร เหมาะสมกับตําแหนงงานนั้น 4) จัดกิจกรรมใหพนักงานใหม

รูจักหนวยงานหรือองคกร ไดรับรูมีความเขาใจ รูจักหนาที่ รูจักคนในองคการ เกิดความประทับใจพึงพอใจ 

5) บรรจุแตงตั้ง 6) พัฒนาบุคลากรในองคการดวยการใหความรู สรางกระบวนทัศนใหมกับพนักงาน 

เรียนรูการปรับสมดุล มีการฝกอบรม พี่เลี้ยง ศึกษาดูงาน เพื่อเกิดทักษะและพัฒนา 7) ประเมินผล

การปฏิบัติงาน จากการทํากิจกรรมดานการบริหารบุคคลวาพนักงานไดมีความสามารถปฏิบัติงานไดดี

มากขึ้นและเลื่อนตําแหนงงาน โดยบรรจุแตงตั้งใหสูงขึ้น (ยุพิน กอศรี 2551: 24) 
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 กระบวนบริหารงานบุคคลมีองคประกอบดังนี้ 1) วิเคราะหงานศึกษาคนควาหาขอมูล

ขององคการควรตองประกอบดวยบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบอะไร มีเนื้อหาอยางไร 2) การ

ออกแบบงานคือนําภารกิจขององคมาแยกแยะ ตามลักษณะของงานเพื่อกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ 

ความรับผิดชอบ 3) วางแผนอัตรากําลังคน เปนการคํานวณหาปริมาณของบุคลากรที่เหมาะสม 

ปฏิบัติภารกิจที่มีอยูในแตละตําแหนงงาน 4) การสรรหา คัดเลือก เปนกระบวนการจัดหาบุคลากรที่มี

คุณสมบัติหรือมีทักษะความรู ความสามารถตรงตามลักษณะเฉพาะของตําแหนงงานที่องคการ

ตองการ 5) การบรรจุ มอบหมาย แตงตั้ง ปฐมนิเทศ 6) การสรางแรงจูงใจคือกระตุนใหพนักงานมีความ

พยายามที่จะทํางานอยางเต็มใจและเต็มความสามารถโดยใชความรูดานจิตวิทยาการทํางาน  

7) ประเมินการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการตรวจสอบทักษะ ความรู ความสามารถในการทํางาน   

ของพนักงาน 8) เรียนรู ฝกอบรม พัฒนา เปนกระบวนการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ การทํางานของบุคคลใหดี

ยิ่งขึ้น 9) การโยกยาย หมุนเวียนงาน ความกาวหนา ในเสนทางอาชีพ 10) การจายคาตอบแทนอยางเปน

ธรรม 11) การบํารุงรักษาสุขภาวะและความปลอดภัยกับบุคคลในองคกรใหมีความแข็งแกรง ทั้งรางกาย

และจิตใจ มีสภาพแวดลอม ในการทํางานมาตรฐานปลอดภัย 12) การสื่อสารภายในองคกรและพนักงาน

สัมพันธใหองคกรมีการสื่อสารภายในอยางมีประสิทธิภาพ (พิชิต เทพวรรณ 2555: 14–16) 

 สรุปไดวา กระบวนบริหารงานบุคลากร หมายถึง กิจกรรมมีความสําคัญอยางมากตอการ

ทํางานทุกประเภทในองคกรตองผานกระบวนการบริหารเชน วางแผน ดําเนินการวางแผน สรางกระบวนการ

จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ โดยจัดการสรรหาคน คัดเลือกคนเขา–ออก ปฐมนิเทศ สรางแรงจูงใจ 

หรือขวัญกําลังใจ เรียนรู ฝกอบรม พัฒนา เปนกระบวนการเพิ่มพูนประสิทธิภาพใหกับบุคลากรทั้ง

รางกาย จิตใจและสติปญญาในการทํางานของแตละบุคคลไดดยีิ่งขึ้น  

 การพัฒนางานบุคลากร 

 การพัฒนาบุคลากรถือวาเปนหนาที่ที่สําคัญที่องคการตองมีการดําเนินการใหกับ

บุคลากรขององคการใหตื่นรู สํานึกในความเจริญขององคการเชนใหความรู สรางศักยภาพตนเอง     

ในการทํางาน มีทักษะท่ีดี มีทัศนคติที่ดี ตอเพื่อนรวมงานและตอตนเอง เพื่อทันตอความเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลกที่มีอยูตลอดเวลา ตองพรอมปรับพรอมเปลี่ยน จึงถือไดวาการพัฒนาบุคคลเปน

กระบวนการเกี่ยวกับการสงเสริมใหบุคคลทํางานไดดีขึ้น มีทัศนคติที่ดีขึ้น อันเปนประโยชน ตอองคการ 

ซึ่งการพัฒนาบุคคลมีวิธีการหลากหลายวิธี ที่จะเพิ่มพูนความรู ความสามารถ เชน การฝกอบรม 

การศึกษาตอ การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใหมีพี่เลี้ยงชวย   

ในการทํางาน (อภิญญา มีมาก 2555: 24) 
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 การพัฒนาบุคลากรดวยหลักการ Competency ความสามารถที่องคการคาดหวังซึ่งเครื่องมือ

การพัฒนาบุคลากร ที่ผูบริหารใชคือการฝกอบรม (Training) มีหลักสูตรมีการเชิญวิทยากรมาถายทอด 

ความรูประสบการณแกพนักงาน มีพัฒนาบุคคลใหเกิดการเรียนรูระยะยาวไดดังนี้ 1) การฝกสอน 

(Coaching) 2) การฝกอบรมในการกระทํา (On The Job Training) 3) การเพิ่มปริมาณ (Job Enlargemant) 

4) การเพิ่มคุณคาในงาน (Job Enrichment) 5) การเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning) 6) การใหคําปรึกษา

แนะนํา (Consulting) 7) การทํากิจกรรม (Activity) 8) การประชุมกลุม (Group Meeting) ซึ่งเครื่องมือ

การพัฒนานั้นขึ้นอยูกับความเหมาะสม ไมเหมือนกัน ไมจําเปนตองใชเครื่องมือทุกอยาง เลือกเอาให

เหมาะสมกับการพัฒนาพฤติกรรมทุกระดับชั้นอยางเหมาะสมแตละคนในองคกร (อาภรณ ภูวิทยาพันธ 

2552 : 17–21) 

 การพัฒนาบุคคล หมายถึง องคการมีการวางแผนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับบุคลากร   

ในองคการอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพดวยการสรางความสามารถ ทักษะ และความรูตลอดจน

ทัศนคติที่ดีตอตนเองและองคกร (สาวิถี สิงหสา 2556: 17) 

 การพัฒนาบุคคลากรเปนกระบวนการสรางเสริมศักยภาพบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางดียิ่งขึ้นซึ่งมีเทคนิคหลากหลายในการพัฒนาเชน การประชุมตาง ๆ การไปดูงาน การใหการ

สนับสนุนการศึกษา และการเขารับการฝกอบรม (อภิญญา มีมาก 2555: 24) 

 พัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการสรางศักยภาพของบุคากร ทั้งความรูและสมรรถนะ

อยางเปนระบบและตอเนื่อง มีเปาหมายเพื่อยกศักยภาพของบุคลากรใหสูงขึ้นทั้งปจจุบันไปจนถึง

อนาคตเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององคการ (ปริญญา หรุนโพธิ์ 2559: 19) 

 สรุปไดวา ความหมายของการพัฒนาบุคลากรหมายถึงกระบวนการสรางเสริมศักยภาพ

บุคลากรใหเปนคนดีมีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีความเจริญในความรู และสามารถสราง

ศักยภาพตนในการทํางาน มีทักษะที่ดี มีทัศนคติที่ดี ตอเพื่อนรวมงานและตอตนเองไดดีมีประสิทธิภาพ 
 

 แนวคิดดานศักยภาพ 
 การพัฒนาศักยภาพ แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพเริ่มจากการนําเสนอบทความทางวิชาการ

ของ McClelland นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮาววารดเมื่อป ค.ศ. 1960 ซึ่งกลาวถึง ความสัมพันธ

ระหวางคุณลักษณะที่ดีของบุคคล (Excellent Performer) ในองคการกับระดับทักษะ ความรู 

ความสามารถ โดยกลาววา การวัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพ ยังไมเหมาะสมในการ ทํานายความสามารถ 

หรือสมรรถนะของบุคคลได เพราะไมไดสะทอนความสามารถที่แทจริงออกมาได 
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 ในป ค.ศ. 1970 US State Department ไดติดตอบริษัท McBer ซึ่ง McClelland เปน

ผูบริหารอยู เพื่อใหหาเครื่องมือชนิดใหมที่สามารถทํานายผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไดแทน

แบบทดสอบเกา ซึ่งไมสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากคนไดคะแนนดีแตปฏิบัติงานไมประสบ

ผลสําเร็จ จึงตองเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม McClelland ไดเขียนบทความ “Testing for  Competence  

Rather  than  for  Intelligence” ในวารสาร American Psychologist เพื่อเผยแพรแนวคิดและสรางแบบ

ประเมินแบบใหมที่เรียกวา Behavioral  Event  Interview (BEI) เปนเครื่องมือประเมินที่คนหาผูที่มีผล

การปฏิบัติงานดี ซึ่ง McClelland เรียกวา สมรรถนะ (Competency)  ในป ค.ศ. 1982 Richard ไดเขียน

หนังสือชื่อ The Competen Manager: A Model of Effective Performance และไดนิยามคําวา 

Competencies เปนความสามารถในงานหรือเปนคุณลักษณะที่อยูภายในบุคคลที่นําไปสูการปฏิบัติงาน

ใหเกิดประสิทธิภาพ ในป ค.ศ. 1994 Gary Hamel และ Prahalad ไดเขียนหนังสือชื่อ Competing for The  

Future ซึ่งไดนําเสนอแนวคิดที่สําคัญ  คือ Core  Competencies เปนความสามารถหลักของธุรกิจ ซึ่งถือวา

ในการประกอบธุรกิจนั้นจะตองมีเนื้อหาสาระหลัก เชน พื้นฐานความรู ทักษะ และความสามารถในการ

ทํางานอะไรไดบางและอยูในระดับใด จึงทํางานไดมีประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความตองการของ

องคการ 

 Competency หมายถึง ความรู (Knowledgee) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะสวน

บุคคล (Personal Characteristic or Attributes) ที่ทําใหบุคคลผูนั้นทํางานในความรับผิดชอบของ

ตนไดดีกวาผูอื่น หรืออาจกลาวไดวา Competency คือ คุณลักษณะทั้งในดานทักษะ ความรูและ

พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงหนึ่ง ๆ ใหประสบความสําเร็จ McClelland 

เจาของแนวคิดทางการบริหารศักยภาพ (Competency) ใหความหมายและองคประกอบศักยภาพ ไววา 

ศักยภาพ คือ บุคลิกลักษณะที่ซอนอยูภายในปจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลนั้นสราง

ผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือตามเกณฑที่กําหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ ดังนั้นศักยภาพคือ กลุมของความรู 

ทักษะ และพฤตินิสัยที่พึงประสงค ที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมีผลกระทบตองานหลักของตําแหนงงานหนึ่ง ๆ 

โดยกลุมความรู ทักษะและคุณลักษณะดังกลาว สัมพันธกับผลงานของตําแหนงงานนั้น ๆ และสามารถ

วัดผลเทียบกับมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ และเปนสิ่งที่สามารถเสริมสรางขึ้นได โดยผานการฝกอบรม

และการพัฒนาศักยภาพ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรรม การกําหนดศักยภาพการบริการที่ดีองคประกอบ

ในการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก ไดแก 1) กลุมความรู คือ ความสามารถอธิบาย

เรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางถูกตองและชัดเจน แบงเปน 3 ประเภท คือ รูความหมาย รูขั้นตอน รูประยุกตใช    

2) กลุมทักษะ คือ ความสามารถในการลงมือทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหเกิดผลผลิต ผลลัพธอันพึงประสงค
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ไดอยางมีประสิทธิภาพ การวัดทักษะมี 3 ระดับ คือระดับความซับซอนในการปฏิบัติ ระดับความ

หลากหลาย ระดับความสม่ําเสมอ 3) กลุมพฤติกรรมหรืออุปนิสัยในการทํางาน คือ รูปแบบการแสดงออก

หรือพฤติกรรมของบุคคลที่สอดคลองกับงานที่ปฏิบัติอยู ซึ่งการแสดงออกอันพึงประสงคไดนั้นขึ้นกับ

ปจจัย 3 ประการ คือ คานิยม แนวโนมการแสดงออก และแรงจูงใจ ซึ่งสงผลใหองคกรมีความไดเปรียบ    

คูแขงขัน เชน ความกระตือรือรน ความอดทน และขยันขันแข็งในการทําคานิยมในการยอมรับฟงความ

คิดเห็นอยางสรางสรรคเพื่อการสรางนวัตกรรมใหม ๆ และการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง เปนตน  

 McClelland อธิบายความหมายขององคประกอบทั้ง 5 สวนไวดังนี้ Skills คือ สิ่งที่

บุคคลกระทําไดดีและฝกปฏิบัติเปนประจําจนเกิดความชํานาญ Knowledge คือ ความรูเฉพาะดานของ

บุคคล Self–Concept คือ ทัศนคติ คานิยมและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของตนหรือสิ่งที่บุคคล

เชื่อวาตัวเองเปน Trait คือ บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล เปนสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลผูนั้น Motive 

คือ แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน องคประกอบทั้ง 5 สวนขางตนไดกลายมาเปนแนวทางในการกําหนด 

“นิยาม”หรือ “ความหมาย” ของตํารา Competency มากมายในปจจุบันองคกรในตางประเทศไดนํา 

Competency มาใชในการบริหารงานอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานดานบริหารทรัพยากรมนุษย 

เชน การสรรหา การพัฒนา และการรักษาบุคลากรในองคกร Competency ชวยใหผลงานของบุคลากร

ตรงตามความตองการขององคกรซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งตอความสําเร็จขององคกร   

 ดังนั้น ความรูเพียงอยางเดียวจะไมเปนศักยภาพ แตถาเปนความรูที่สามารถนํามาใชให 

เกิดกิจกรรมจนประสบความสําเร็จถือวาเปนสวนหนึ่งของศักยภาพ ศักยภาพในทีนี้จึงหมายถึง 

พฤติกรรมที่กอใหเกิดผลงานสูงสุดนั้นตัวอยางเชน ความรูในการขับรถ ถือวาเปนความรู แตถานํา 

ความรูมาทําหนาที่เปนผูสอนขับรถ และมีรายไดจากสวนนี้ ถือวาเปนศักยภาพในทํานองเดียวกัน  

ความสามารถในการกอสรางบานถือวาเปนทักษะ แตความสามารถในการสรางบานและนําเสนอให 

เกิดความแตกตางจากคูแขง  ไดถือวาเปนศักยภาพหรือในกรณีเจตคติ/แรงจูงใจก็เชนเดียวกันก็ไมใช 

ศักยภาพ  แตสิ่งจูงใจใหเกิดพลังทํางานสําเร็จตรงตามเวลาหรือเรียกวากําหนดหรือดีกวามาตรฐาน 

ถือวาเปนศักยภาพ ศักยภาพตามนัยดังกลาวขางตนสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ 1) ศักยภาพ   

ขั้นพื้นฐาน หมายถึง ความรู หรือ ทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนของบุคคลที่ตองมีเพื่อใหสามารถที่จะทํางาน    

ทีสู่งกวาหรือซับซอนกวาได เชน สมรรถนะในการพูด การเขียน เปนตน 2) ศักยภาพที่ทําใหเกิดความ

แตกตาง (Differentiating Competencies) หมายถึง ปจจัยที่ทําใหบุคคลมีผลการทํางานที่ดีกวา

หรือสูงกวามาตรฐาน สูงกวาคนทั่วไปจึงทําใหเกิดผลสําเร็จ ที่แตกตางกัน จากความหมายขางตนสรุป

ไดวาศักยภาพ (Competency) มีองคประกอบสําคัญ 5 ประการ โดยแบงออกเปน 2 สวน สวนแรก
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คือ สวนที่มองเห็นไดชัด พัฒนาไดไมยากนักดวย การศึกษาคนควา มีองคประกอบ 2 ประการ ไดแก 

ความรู (Knowledge) และทักษะ (Skills) หรือ เรียกสวนนี้วา “Hard Skills” สําหรับสวนที่สอง คือ

สวนที่ซอนเรนอยูในแตละบุคคล เปนสิ่งที่พัฒนาไดยากเพราะซอนเรนอยูในตัวบุคคลมีองคประกอบ   

3 ประการ ไดแก ทัศนคติ คานิยม และความเห็น เกี่ยวกับภาพลักษณของตนเอง (Self–Concept) 

บุคลิกลักษณะประจําตัวของแตละบุคคล (Trait) และแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน (Motive) หรือเรียก

สวนนี้วา “Soft Skills” 

 ความหมายของคําวา Competency คือ ความรู ทักษะ และคุณลักษณะสวนบุคคล 

(Personal Characteristic of Attributes) ที่สงผลตอการแสดงพฤติกรรม (Behavior) ที่จําเปนและ 

มีผลทําใหบุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไดดีกวาผูอื่นของคนซึ่งเกิดไดจาก 3 ทาง คือ 

1) เปนพรสวรรคที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด 2) เกิดจากประสบการณการทํางาน 3) เกิดจากการฝกอบรมและ

พัฒนาประเภทของ Competency แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 3.1) ขีดความสามารถหลัก (Core 

Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะหรือการแสดงออกของพฤติกรรมของพนักงานทุกคนใน

องคการที่สะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัยของคนในองคการโดยรวม 

ถาพนักงานทุกคนในองคการมีขีดความสามารถ ประเภทนี้ก็จะมีสวนที่จะชวยสนับสนุนใหองคการ

บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนได ขีดความสามารถ ชนิดนี้จะถูกกําหนดจากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย

หลักหรือกลยุทธขององคการ 3.2) ขีดความสามารถดานการบริหาร (Managerial Competency) คือ 

ความรู ความสามารถดานการบริหารจัดการ เปนขีดความสามารถที่มีไดทั้งในระดับผูบริหารและ

ระดับพนักงานโดยจะแตกตางกันตามบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ (Role–Based) แตกตาง

ตามตําแหนงทางการบริหารงานที่รับผิดชอบ ซึ่งบุคลากรในองคกรทุกคนจําเปนตองมีในการทํางาน 

เพื่อใหงานสําเร็จและตองสอดคลองกับแผนกลยุทธ วิสัยทัศน พันธกิจขององคการ เชน การวางแผน 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง การทํางานเปนทีม การติดตอสื่อสาร การแกปญหาและตัดสินใจ ภาวะผูนํา 

ความคิดสรางสรรคการสรางนวัตกรรมใหม เปนตน 3.3) ขีดความสามารถตามตําแหนงงาน (Functional 

Competency) คือ ความรู ความสามารถในงานซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ และคุณลักษณะ

เฉพาะของงานตาง ๆ (Job–Based) (สุทธญาณ โอบออม 2557: 18–23) 

 พุทธศาสนาจะเนนเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยในจุดที่ว ามนุษยเปนสัตวที่ฝ กได  

พระพุทธเจาตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ ทรงรูโลกอยางแจมแจง เปนสารถี

ฝกบุรุษที่ควรฝก อยางไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนรูตื่นผูเบิกบาน

ดวยธรรม เปนผูจําแนกธรรม เปนผูสั่งสอนเปนสารถีฝกคนที่ควรฝก มาอัสดร มาอาชาไนย มาสินธพ 
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และชางกุญชรผูมหานาคชนิดที่นายควานฝกแลวจึงเปนสัตวประเสริฐ บุคคลผูมีตนอันฝกแลวประเสริฐ

กวาพาหนะเหลานั้น บุคคลผูฝกตนแลว พึงไปสูทิศที่ยังไมเคยไปดวยตนที่ฝกแลว ฝกดีแลว ไดฉันใด 

บุคคลพึงไปสูทิศที่ยังไมเคยไปแลวดวยยานเหลานี้ ฉันนั้น (พระไตรปฎก “คาถาธรรมบท นาควรรคที่ 23” 

เลมที่ 25 ขอ 33) มนุษยเปนสัตวที่ฝกได หรือตองฝก และกระตุนเตือนใหเกิดจิตสํานึกตระหนักใน

การที่จะตองปฏิบัติ ฝกฝนพัฒนาตนโดยระลึกอยูเสมอวามนุษยนั้นถาไมฝกก็จะไมประเสริฐ แตถาฝกแลว

จะมีขีดความสามารถสูงสุด เพราะมนุษยมีความสามารถในการฝกตัวเองไดจนถึงที่สุด มนุษยมีศักยภาพสูง 

มีความสามารถที่จะฝกตนไดจนถึงขั้นเปน “พุทธะ” ศักยภาพนี้เรียกวา “โพธิ” ซึ่งแสดงวาจุดเนนอยูที ่   

“ปญญา” เพราะโพธินั้น แปลวา ปญญาตรัสรู ก็คือ ปญญาที่ทําใหมนุษยกลายเปนพุทธะนั่นเอง   

(พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตโต) 2551: 43–44) 

 

 

 

 

 

   

 

   

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 แสดงโมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model) ตามแนวคิดของ McClelland  

 ที่มา: McClelland 1973: 42 

 

 

องคความรูและ 
ทักษะตาง ๆ  

บทบาทที่แสดงออกตอสังคม 

ภาพลักษณภายใน 

อุปนิสัยใจคอ 

 

แรงจูงใจหรือผลักดันเบื้องลึก 

ขอมูลความรูที่บุคคลมี
ในสาขาตาง ๆ  

ความเชี่ยวชาญ
ชํานาญดานตาง ๆ  

บทบาทที่แสดงออก
ตอผูอื่น 

ความเคยชิน 
พฤติกรรมซ้ํา ๆ  

ทัศนคติ คานิยม 
ความเชื่อความ

คิดเห็น 

จิตนาการวิธีคิด วิธี
ปฏิบัติตามธรรมชาติ

บุคคล 
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 สรุปไดวา ศักยภาพหมายถึงความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะสวน

บุคคล (Personal Characteristic or Attributes) ที่ทําใหบุคคลผูนั้นทํางานในความรับผิดชอบของตน    

ไดดีกวาปกติที่เปนอยูและทําประโยชนไดดีสูงสุดของคนๆนั้น เปนการสรางศักยภาพบุคลิกลักษณะ    

ที่ซอนอยูภายในปจเจกบุคคลไดสงผลถึงการปฏิบัติงานที่ดีดวยใจที่เปนสุข ในงานที่ตนรับผิดชอบโดย

มีความรู ปญญา ความเชี่ยวชาญในงาน และการมีทัศนคติ ความเชื่อที่ดีตอตนเองและองคกรถึงระดับ

ความเจริญทางจิตวิญญาณ 
 

แนวคิดหลักที่ 2 การบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ 
 

 การบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ ไดแก แนวคิดการพึ่งตนแนวคิดจิตอาสา  

 พระพุทธเจาถือวาเปนศาสดาเอกของโลก เปนผูรูโลกอยางแจมแจงเปนนักวิทยาศาสตร

ที่สําคัญของโลกกอนยุควิทยาศาสตรสมันใหม ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1700 ทางวิทยาศาสตรปจจุบัน

ความมีเหตุผลคือคําตอบที่พิสูจนไดตามทฤษฎีที่ถูกกําหนดไวเทานั้น ซึ่งความรูของพระพุทธเจานั้น

ความจริงคือสิ่งที่เปนแตไมใชสิ่งที่เห็นก็ได ซึ่งคําสอนทุกคําของพระพุทธเจา ละเอียดลึกซึ่งยากจะเขาใจ 

แตเรียนรูได สามารถพิสูจนไดดวยตนเอง เปนจริงตลอดกาล ซึ่งกอนหนานั้นในคริสตศตวรรษที่ 13 

ศาสนาตาง ๆ เริ่มเขามามีบทบาทเก่ียวของกับจิตวิทยา แนวคิดทางศาสนาเนนวาจิตเปนสวนแยกออก

จากรางกาย แตคริสตศตวรรษที่ 15 มีการสืบสวนละทิ้งความคิดเกาหันมาหาความรูใหม มีความเปน

วิทยาศาสตรมากขึ้น จิตวิทยาจึงเปนศาสตรที่ศึกษาคนควาเพื่อนําขอมูลความรูมาเสนอ อธิบายเพื่อ

ควบคุมและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยและสัตว จิตวิทยามุงศึกษาดานความสัมพันธระหวาง

กระบวนการของรางกายกับจิตใจ ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรที่เปนระเบียบแบบแผน ซึ่งรางกายและ

จิตใจมีความสัมพันธกัน ใจหรือวิญญาณคือความรับรูอยูภายใน โดยมีการแสดออกหรือไมมีการ

แสดงออกของรางกายก็ตาม แตมีใจเปนสภาวะรูที่เขาไปสัมผัสรูได ทางพุทธศาสตรมีหลักการสอนไว

ใน “พระไตรปฏก” ไมมีศาสตรใดเลยในโลกที่สามารถอธิบายไดถึงพลังงานระดับจิตวิญญาณที่เปน

พลังงานขั้นละเอียดสูงสุด เปนพลังมหาศาลมีลักษณะไปไดไกล ไปแตผูเดียว ไมมีรูปราง มีจิตเปนที่อาศัย 

มองไมเห็น ไมมีที่สิ้นสุดและแจมใสดวยประการทั้งปวง (ถาชําระกิเลสไดสิ้นเกลี้ยง) (พระไตรปฏก 

“เกวัฏฏสูตร”เลมที่ 9 ขอ 350) ดังนั้นพลังงานระดับจิตวิญญาณจึงลึกซึ่ง เห็นตามไดยาก รูตามไดยาก 

สงบประณีต ละเอียด คาดคะเนเดาไมได นอกจากสาวกแทที่พากเพียรปฏิบัติตามอยางถูกตรงเปนการ

ยืนยันความรูทางพุทธศาสตรวา สามารถอธิบายไดถึงพลังงานระดับสูงถึงขั้นจิตวิญญาณ สามารถ

สืบคนไดในพระไตรปฏก ที่มีธรรมขันธ (บาลี: ธมฺขนฺธ) หมายถึง กองธรรมหมวดธรรมประมวลธรรม
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เขาเปนหมวดใหญ ม ี5 คือ สีลขันธ สมาธิขันธ ปญญาขันธ วิมุตติขันธ วิมุตติญาณทัสสนขันธ กําหนด

หมวดธรรมในพระไตรปฎกมี 84,000 พระธรรมขันธ แบงเปนวินัยปฎก 21,000 สุตตันตปฎก 21,000 

และอภิธรรมปฎก 42,000 พระธรรมขันธ 

 การบริหารในพุทธศาสนา ความหมายของคําวา “การบริหาร” (Administration) คําวา 

บริหาร ตรงกับภาษาบาลีวา “ปริหร” หมายถึง ลักษณะของการปกครองแบบสังคมหรือหมูกลุมครบสมบูรณ

และพัฒนาไปพรอมกัน “ปริหร” เปนการแบงงาน การกระจายความรับผิดชอบรวมกันในพระไตรปฎก

มักจะใชคําวา “ปริหร” กับกลุมสังคม เชน “อห ภิกฺขุสงฺฆ ปริหริสฺสามิ” เราจักปกครองภิกษุสงฆ ซึ่งในพระ

ไตรปฏก (พระไตรปฏก “มหาปรินิพพานสูตร”เลมที่ 10 ขอ 71) ไดกลาวถึง “อปริหานิยธรรม 7” ที่

บริหารปกครองดวย “ธรรม” พาเจริญอยางเดียวไมมีเสื่อมเลยและเปนธรรมของสัตบุรุษ คือผูที่มี

ความเห็นถูกตรง ปฏิบัติธรรมที่พาเจริญอยางเดียวไมมีเสื่อมดังนี้ 1) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย 2) 

พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิก พรอมเพรียงกันทํากิจ 3) ไมบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจาไม

ทรงบัญญัติ ไมเพิกถอนสิ่งที่ทรงบัญญัติแลว 4) สักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุผูเปนเถระ (ผูใหญ) 

เปนรัตตัญู (ผูบวชมานาน) เปนสังฆบิดร เปนสัฆปริณายก และเชื่อฟงถอยคําของทาน 5) ไมตกอยู

ในอํานาจตัณหา อันกอเกิดภพใหม 6) ยินดีในเสนาสนะปา (คือที่อยูอันสงัดจากกิเลส) 7) ตั้งสติไววา 

ทําไฉนหนอเพื่อนพรหมจรรยผูมีศีลเปนที่รัก ที่ไมมา ขอจงมาเถิดและผูที่มาแลว ขอจงอยูเปนสุขและ

จากการเรียนรูพระธรรมคําสอนเพื่อนํามาบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธได หนึ่งนั้นคือการทํา 

“สัปปุริสธรรม 7” (พระไตรปฎก เลม 23 “ธัมมัญญสูตร” ขอ 65) พระพุทธองคไดตรัสไว เปนคุณสมบัติ

ของผูดี ระบบผูดี หรือเรียกวา “สัปปุริสธัมมกถา 7” คือ ธัมมัญุตาอัตถัญุตาอัตตัญุตามัตตัญ   

ุตากาลัญุตาปริสัญุตา และปุคคลัญุตา อธิบายไดวา 

 ธัมมัญุตา ยอมรูธรรม ไมพึงรูจักธรรมคือ ไมพึงเรียกวาเปน ธัมมัญู เชน ความเปนผูรู

จักเหตุแหงทุกข (ทุกขอาริยสัจ) หรือความเปนผูรูจักการอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเปนไปตามลําดับ

ในปฏิจจสมุปบาท 11 (พระไตรปกก “มหาขันธกะ” เลม 4 ขอ 1) เปนตน 

 อัตถัญุตา ยอมรูจักเนื้อความแหงภาษิตนั้น ๆ วา นี้เปนเนื้อความแหงภาษิต (คําสอน) นี้ 

หากไมพึงรูเนื้อความแหงภาษิตวานี้เปนเนื้อความแหงภาษิตนี้ ๆ เราก็ไมพึงเรียกวาเปน อัตถัญู เชน 

ความเปนผูรูจักผลคือผลแหงกรรมในกรรม 5 กรรมเปนการกระทําแยกแยะคนใหดีและเลว คือกรรม

เปนของตน (กัมมัสโกมหิ) กรรมเปนทายาท (กัมมทายาโท) กรรมเปนกําเนิด (กัมมโยนิ) กรรมเปน

เผาพันธุ (กัมมพันธุ) กรรมเปนที่พ่ึงอาศัย (กัมมปฏิสรโณ) (พระไตรปฎก “จูฬกัมมวิภังคสูตร” เลม 14 

ขอ 581) และรูจักวาทุกสิ่งทุกอยางอาศัย 4 อยางนี้เกิดผล คือ มีเหตุ (เคามูล) มีผัสสะกระทบ มีนิทาน 
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(เรื่องราว) การพิจารณาปรุงแตง มีสมุทัย (กอเกิด) ปฏิกิริยาตอบสนอง และมีปจจัย (ผลสืบตอ) ผลเปนไป 

(พระไตรปฏก “มหานิทานสูตร” เลม 10 ขอ 58) เปนตน 

 อัตตัญุตา” ธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักตนวา เราเปนผูมีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา 

ปฏิภาณ เพียงเทานี้ ถาไมพึงรูจักตนวาเราเปนผูมีศรัทธา ศีลสุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณ เพียงเทานี้

เราก็ไมพึงเรียกวาเปน อัตตัญู เชน ความเปนผูรูจักตน ผูมีปญญาแมตกทุกขก็ยังหาสุขพบ (พระ

ไตรปฏก เลม 27 ขอ 2444) เปนคุณสมบัติของผูที่พึ่งตนและชวยคนได ซึ่งในหลักกาลามสูตร เมื่อใด

พึ่งรูดวยตนเองวาธรรมเหลานั้นอกุศล กุศล มีคุณ มีโทษ จึงควรละหรือเขาถึงธรรมนั้น (พระไตรปฎก 

เลม 20 ขอ 205) บุคคลใดพึ่งรักษาตนนั้นไวได เปนอัตภาพ อันตนรักษาดีแลว ประคับประคองตน 

พึ่งยังตนใหตั้งอยูในองคความรูตามหลักคําสอน ในคุณอันสมควรเสีย กอนพร่ําสอนผูอื่น ไมพึงเศรา

หมอง และทําตนอยางที่ตนพร่ําสอนคนอื่นคือ ผูมีตนอันฝกดีแลว ยอมเปนที่พึ่งแหงตน (พระไตปฏก 

เลม 25 ขอ 22) เปนตน  

 มัตตัญุตา รูจักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร 

ฉะนั้น เราจึงเรียกวา “มัตตัญู”เชนเปนการรูประมาณในปจจัย 4 คือ ที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุม

หม ยารักษาโรค ที่เปนสิ่งจําเปนและมีประโยชนในชีวิต ประมาณในความพอดี รูจักประมาณในการ

บริโภค คือการรับเขามาในชีวิต “โภชเนมัตตัญุตา” เชน 1) การบริโภคอาหารคือเครื่องค้ําจุนชีวิต 

“กวฬิงการาหาร” (คําขาวเปนเครื่องค้ําจุนชีวิต) พึงกําหนดรูความยินดีในกามคุณ 5 ที่เปนสิ่งที่นาใคร 

นาพอใจในรูปทางตา เสียงทางหู กลิ่นทางจมูก รสทางปาก และสัมผัสทางรางกาย นั้นสุขนอยทุกข

โทษมาก 2) ผัสสาหาร (ผัสสะเปนเครื่องค้ําจุนชีวิต) พึงกําหนดรูในเวทนา 3 คือ สุข ทุกข ไมสุข ไมทุกข 

3) มโนสัญเจตนา (จิตเจตนาเปนเครื่องค้ําจุนชีวิต) พึงกําหนดรูใน ตัญหา3 คือดิ้นรนปรารถนาในกามวัตถ ุ

ดิ้นรนปรารถนาในภพจิต ดิ้นรนปรารถนาหมดกาม หมดภพ เปนตัณหาอุดมการณ 4) วิญญาณาหาร 

(ความรูแจงอารมณเปนเครื่องค้ําจุนชีวิต) พึงกําหนดรูในนามรูป (พระไตรปฏก “ปุตตมังสูตรสูตร” เลม 

16 ขอ 240) เปนตน 

 กาลัญุตา รูจักกาลวา นี้เปนกาลเรียน นี้เปนกาลสอบถาม นี้เปนกาลประกอบความ

เพียรลางกิเลส นี้เปนกาลหลีก กาลออกเรนจากกิเลส เรียกวาเปน กาลัญู ความเปนผูรูจักกาล คือ  

รูกาลเวลาอันเหมาะสมหรือไม ควรไมควร เชน ในเรื่องที่ควรพูด ที่สมควรพูด เพื่อขัดเกลากิเลสใน 

“กถาวัตถุ 10” มีเรื่องควรพูดคือ มามักนอย กลาจน สันโดษใจพอ สงัดจากกิเลส ไมคลุกคลีกับหมูกิเลส 

ตั้งอยูในความเพียรใหสมบูรณดวยศีล ใหจิตตั้งมั่นในกุศล ใหเกิดปญญาชําแรกกิเลส ใหทําตนหลุดพนกิเลส 



    

49

ใหรูแจงเห็นจริงในภาวะแหงความหลุดพนกิเลสแลว (พระไตรปฎก “วัตถุกถาสูตร” เลม 24 ขอ 70) 

เปนตน 

 ปริสัญุตา ยอมรูจักบริษัทวา นี้บริษัทกษัตริย นี้บริษัทคฤหบดี นี้บริษัทสมณะในบริษัทนั้น 

เราพึงเขาไปหาอยางนี้ พึงยืนอยางนี้ พึงทําอยางนี้พึงนั่งอยางนี้ พึงนิ่งอยางนี้ เรียกวา “ปริสัญู” เชน 

ความเปนผูรูจัก ชุมชน คือเขาถึงเขาใจและพัฒนา เชนการบริหารจัดการที่สรางความสัมพันธที่ดีใน

ชุมชนดวยความเมตตา ความเอื้อเฟอเผื่อแผตอชุมชนดวยหลักการบริหาร “อปริหานิยธรรม 7” เปนธรรม 

พาเจริญไมมีเสื่อมในมวลมหาชน พรอมเพรียงทั้งดานกาย วาจา ใจรวมกันทํากิจรวมกันคือ 1) หมั่น

ประชุมกันเนืองนิตย 2) พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิก พรอมเพียงกันชวยทํากิจ 3) ไม

บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจาไมทรงบัญญัติไมเพิกถอนในสิ่งที่ทรงบัญญัติแลว 4) สักการะ เคารพ นับถือ

บูชาภิกษุผูเปนเถระผูใหญและผูบวชมานาน เชื่อฟงถอยคําของทาน (ผูใหญที่มีประสบการณชีวิต) 5) 

ไมตกอยูในอํานาจตัณหาอันกอภพใหม (ไมสรางกิเลสใหม) 6) ยินดีในการอยูอันสงัดจากกิเลส 7) ตั้งสติ 

ตั้งจิตเพื่อนพรหมจรรยผูมีศีลที่ยังไมมาจงมาเถิดที่มาแลวจงอยูเปนสุข (ระลึกถึงผูดีมีศีลมารวมบําเพ็ญ

รวมกัน) เปนตน 

 ปุคคลัญุตา ความเปนผูรูจักบุคคล คือ รูจักความแตกตางของบุคคล ที่ตองการเปนผูรูจัก

บุคคลโดยสวน 2 คือ บุคคล 2 จําพวก คือ พวกหนึ่งตองการเห็นพระอาริยะ พวกหนึ่งไมตองการเห็น

พระอาริยะ บุคคลที่ไมตองการเห็นพระอาริยะ พึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ๆ บุคคลที่ตองการเห็นพระอาริยะ 

พึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุนั้น ๆ บุคคลที่ตองการเห็นพระอาริยะก็มี 2 จําพวก คือ พวกหนึ่ง

ตองการจะฟงสัทธรรม พวกหนึ่งไมตองการฟงสัทธรรม บุคคลที่ไมตองการฟงสัทธรรม พึงถูกติเตียน

ดวยเหตุนั้น ๆ บุคคลที่ตองการฟงสัทธรรม พึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุนั้น ๆ บุคคลที่ตองการฟง

สัทธรรมก็มี 2 จําพวก คือพวกหนึ่งตั้งใจฟงธรรม พวกหนึ่งไมตั้งใจฟงธรรม บุคคลที่ไมตั้งใจฟงธรรม 

พึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ๆ บุคคลที่ตั้งใจฟงธรรม พึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุนั้น ๆ บุคคลที่ตั้งใจ

ฟงธรรมก็มี 2 จําพวก คือ พวกหนึ่งฟงแลวทรงจําธรรมไว พวกหนึ่งฟงแลวไมทรงจําธรรมไว บุคคลที่

ฟงแลวไมทรงจําธรรมไว พึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ๆ บุคคลที่ฟงแลวทรงจําธรรมไวพึงไดรับความ

สรรเสริญดวยเหตุนั้น ๆ บุคคลที่ฟงแลวทรงจําธรรมไว ก็มี 2 จําพวก คือ พวกหนึ่งพิจารณาเนื้อความ

แหงธรรมที่ทรงจําไว พวกหนึ่งไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไวบุคคลที่ไมพิจารณาเนื้อความ

แหงธรรมที่ทรงจําไว พึงถูกติเตียน ดวยเหตุนั้น ๆ บุคคลที่พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไว   

พึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุนั้น ๆ บุคคลที่พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไวก็มี 2 จําพวก 

คือ พวกหนึ่งหารูอรรถ รูธรรมแลว ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม พวกหนึ่งบุคคลที่หารูอรรถ รูธรรม
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ปฏิบัติธรรมแตไมสมควรแกธรรม พึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ๆ บุคคลที่รูอรรถรูธรรมแลว ปฏิบัติธรรม

สมควรแกธรรม พึงไดรับความสรรเสริญ ดวยเหตุนั้น ๆ บุคคลที่รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควร

แกธรรมก็มี 2 จําพวก คือ พวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อประโยชนของตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนของผูอื่น  

พวกหนึ่งปฏิบัติทั้งเพ่ือประโยชนตนและเพ่ือประโยชนผูอื่น บุคคลที่ปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมปฏิบัติ

เพื่อประโยชนผูอื่น พึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้นๆบุคคลที่ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชนตนและเพื่อประโยชนผูอื่น 

พึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุนั้นๆ ผูรูจักบุคคลโดยสวน 2 เปน บุคคลปโรปรัญู บุคคลผูประเสริฐ 

เพราะหางไกลจากกิเลสเปนผูบรรลุธรรมอันวิเศษ เปนอาริยบุคคล 4 ที่มี 4 ฐานะ คือพระโสดาบัน    

ละสังโยชน 3 ได (สักกายทิฏฐิ คือ ความเห็นที่ยึดไววากิเลสตัวการใหญเปนตัวเรา วิจิกิจฉาคือความ

ลังเลสงสัย และสีลัพพตปรามาส คอื การถือศีลอยางลูบคลําเลนหัว) พระสกทาคามี คือ ละสังโยชน 3 

ไดและมีราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง (พระไตรปฏก “สังคีติสูตร” เลมที่ 11 ขอ 284–285) พระอนาคา   

มีละสังโยชนเบื้องต่ําทั้ง 5 ได (สังโยชนเบื้องต่ํา 5 คือ กิเลสหยาบที่ผูกมัดใจเปนทุกข 1) สักกายทิฏฐิ 

คือ ความเห็นที่ยึดไววากิเลสตัวการใหญเปนตัวเรา 2) วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัย และ 3) สีลัพพตปรามาส 

คือ การถือศีลอยางลูบคลําเลนหัว 4) กามฉันทะความติดใจใครอยาก 5) พยาบาท ความผูกใจเจ็บคิด

แกแคน) พระอรหันต (บรรลุเจโตวิมุตและปญญาวิมุติเพราะหมดกิเลสที่หมักหมมในสันดานแลว) 

(พระไตรปฏกเลมที่ 9 “มหาลิสูตร” ขอ 250–253) ประกอบดวยธรรม 7 ประการนี้แลเปนผูควรของ

คํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา 

 มีหลักการประมาณการใชใหเหมาะสมในชีวิตดวย “มหาปเทส 4” ที่เปนหลักการใหญ

ใชอางอิงตรวจสอบแลวตัดสินไดมี 4 ขอจากกรอบนี้ (พระไตรปฎก “เภสัชชขันธกะ” เลมที่ 5 ขอ 92) 

ดังนี้ 

 1. สิ่งใดไมหามวา ไมควร แตสิ่งนั้นเขากับสิ่งไมควร ขัดกับสิ่งควร สิ่งนั้นจึงไมควร 

 2. สิ่งใดไมหามวา ไมควรแตสิ่งนั้นเขากับสิ่งที่ควร ขัดกับสิ่งที่ไมควร สิ่งนั้นจึงควร 

 3. สิ่งใดไมอนุญาตวา ควร แตสิ่งนั้นเขากับสิ่งไมควร ขัดกับสิ่งควร สิ่งนั้นจึงไมควร 

 4. สิ่งใดไมอนุญาตวา ควรแตสิ่งนั้นเขากับสิ่งควร ขัดกับสิ่งไมควร สิ่งนั้นจึงควร  

 นอกจากนี้ยังมีการบริหารในหมูสงฆของพระพุทธเจาสมัยพุทธกาลที่ตองมีความรอบรู 

ความฉลาดในปญญา พิจารณาสถานการณตาง ๆ ใหเหมาะสม เห็นความสําคัญในความสําคัญของแตละ

ประเด็น ๆ รูจักความพอดีแกเวลาแกชุมชนและบุคคลตาง ๆ ในหมูคณะ หมั่นบริหาร ประชุมพรอมเพรียงกัน 

พรอมทํากิจ พรอมเลิก และใชหลักการอยูรวมกันอยางสงบ สันติ เกื้อกูลแบงปน ปฏิบัติใหเกิดประโยชน

ในการดํารงชีวิตดวยหลัก “สาราณียธรรม 6” และ “พุทธพจน 7” 
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 พระธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาในพระไตรปฎก ฉบับสยามรัฐ (ฉบับหลวง) 

 ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมาย “ไตรปฎก” หมายถึง พระธรรมคําสั่งสอน

ของพระพุทธเจามี 3 ปฎก คือ “พระวินัย” เรียก วินัยปฎก มี 8 เลม คือ เลม 1 ถึง เลม 8 “พระวินัย” 

เปนการอยู ในระเบียบแบบแผนและขอบังคับ ขอปฏิบัติพระวินัยเปนสวนหนึ่งของพระไตรปฎก 

เรียกวา พระวินัยปฎก พระวินัยหมายถึง สิกขาของพระสงฆ เปนหลักหรือขอกฎหมายที่ ใชบังคับแก

นักบวช (สมณะหรือสงฆ) “พระสูตร” เรียก สุตตันตปฎก มี 25 เลม คือเลม  9 ถึงเลม 33 “พระสูตร” คือ 

พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา  ที่แสดงในเรื่องของสัตว บุคคลที่แสดงกับบุคคลตาง ๆ ในสถานที่

ตาง ๆ “พระอภิธรรม” เรียก อภิธรรมปฎกมี 12 เลม คือ เลม 34 ถึงเลม 45 “พระอภิธรรม”คือ 

ธรรมะชั้นสูง พระปรมัตถธรรมวาดวย จิต เจตสิก รูปนิพพาน “อรรถกถา” เปนชื่อรวม ใชเรียกคัมภีร

ภาษาบาลีซึ่งมีความสําคัญรองจากพระไตรปฎก เนื้อหาของอรรถกถาเปนคําอธิบายขยายความหมาย

ของคํา ขอความ และเรื่องราวของบุคคล สถานที่ และเหตุการณตาง ๆ ที่กลาวไวแตยนยอหรือกลาว

ไวไมชัดเจนในพระไตรปฎก เชน คัมภีรธัมมปทัฏฐกถา (อานวา คัม–พี–ทัม–มะ–ปะ–ทัด–ถะ–กะ–ถา) 

เปนอรรถกถาอธิบายสุภาษิตบทรอยกรองที่ไมไดระบุที่มาและประวัติในพระไตรปฎก ผูแตงคัมภีร

อรรถกถา เรียกวา “พระอรรถกถาจารย” (ราชบัณฑิตยสภา 2552 : 1) 

 พระไตรปฎก คือ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหมด ซึ่งเริ่มจากการที่พระเถระ

ในอดีตผูมีปญญามาก มีทานพระมหากัสสปะ ทานพระอานนท ทานพระอุบาลี รวบรวมดวยการทรงจําไว

ดวยปญญาอยางครบถวน โดยไมตองจดบันทึกจึงไมไดมีพระสูตรเลมอ่ืน ๆ ขึ้นมาอีก   

 พระธรรมคําสอนที่จิตอาสาแพทยวิถีธรรมนํามาใชประจําในพระไตรปฎก ฉบับสยามรัฐ 

(ฉบับหลวง) เปนพระวินัย 2 เลม พระสูตร 17 รวม 19 เลม 74 คําสอนตามตารางที่ 2.1   
 

ตารางที่ 2.1 พระธรรมคําสอนท่ีจิตอาสาแพทยวิถีธรรมนํามาใช 
 

พระธรรมในพระไตรปฎก เพื่อสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

เล

มที่ 

1 

“ปฐมปาราชิกกัณฑ” วรรณะ 9 ขอ 20 

เล

มที่ 

4 

“มหาขันธกะ ยสกุลบุตร” ขอ 27 (อนุปุพพพิกถา 5) คือ ทาน ศีล สุขจากกาม โทษจากกาม และ

อานิสงสในการออกจากกาม 

“นิสัย 4” ขอ 143 (อาศัยกิน อาศัยนอน อาศัยปกปดรางกาย อาศัยยารักษา) 
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“มหาขันธกะ” ขอ 1 (ปฏิจจสมุปบาท (อนุโลม) การอาศัยกันและกันเกิดเปนไปตามลําดับกอง

ทุกขทั้งมวล ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส)  

ตารางที่ 2.1 พระธรรมคําสอนท่ีจิตอาสาแพทยวิถีธรรมนํามาใช (ตอ) 

 

พระธรรมในพระไตรปฎก เพื่อสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

เล

มที่ 

9 

“สามัญญผลสูตร ที่ 2” ขอ 131–138 (วิชชา 8 วิชาความรูแจงในกิเลส) 

“พรหมชาลสูตร” ขอ 26 (ลักษณะพุทธธรรม 8 เห็นไดยากรูตามไดยากสงบประณีต 

จะคาดคะเนเอาไมไดละเอียดรูไดเฉพาะบัณฑิต) 

“ศีล” จุลศีล ขอ 2–8 มัชฌิมศีล ขอ 9–18 และ มหาศีล ขอ 19–25 

“มหาลิสูตร” ขอ 250–253 (ประพฤติพรหมจรรยเพื่อเหตุจะทําใหแจง อันดีกวาและประณีต

กวายังมีอยูคือพระโสดาบัน สกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต) 

“อริยมรรคมีองค 8” อันประเสริฐ ขอ 253–254 

เล

มที ่

10 

“มหาปรินิพพานสูตร” ขอ 71 (หลักอปริหานิยธรรม 7) 

เล

มที่ 

11 

“อัคคัญญสูตร” ขอ 57–72 “งวนดิน” ผูนํา กษัตริยเปนประเสริฐที่สุดผูเลิศกวาคนทั้งหลาย

โดยธรรม  

“สังคีติสูตร” ขอ 228 (เพื่อประโยชนแกชนมากเพื่อความสุขแกชนมากเพ่ือความอนุเคราะห

แกโลกเพื่อประโยชนเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย) 

“สังคีติสูตร”ขอ 326 (สัทธรรม 7 คือ ศรัทธา หิริ โอตัปปะ พหูสตู วิริยารัมภะ สติ ปญญา) และ 

“โพชฌงค” 7 ขอ 327 

“สังคีติสูตร” ขอ 228 ธรรมประเภท 3 เชน กุศลมูล 3 ทุจริต 3 สุจริต 3 

“สังคีติสูตร” ขอ 293 พระผูมีพระภาคนั้นเปนพระอรหันตตรัสรูชอบถึงพรอมดวยวิชชาและ

จรณะเสด็จไปดีแลวทรงรูแจงโลกเปนสารถีฝกบุรุษไมมีผูอื่นยิ่งกวา 

เล

มที่ 

12 

“กกจูปมสูตร” ขอ 265 (เจ็บปวยนอย ลําบากกายนอย เบากาย มีกําลัง ผาสุก) 

“โกสัมพิยสูตรที่ 8” ขอ 543–550 (ญาณ7พระโสดาบัน) 

“มหาเวทัลสูตร” ขอ 497 (สัมมาทิฏฐิ 2 คือ ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ) 

“กกจูปมสูตร” ขอ 265 (เจ็บปวยนอย ลําบากกายนอยมีกําลัง และไดประโยชนจากการกิน

อาหารมื้อเดียว) 
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“กกจูปมสูตร”  ขอ 266 (ทดลองแมเรือนชื่อเวเทหิกา) 

“โกสัมพิยสูตร” ขอ 542 (สาราณิยธรรม 6 ธรรม 6 ประการนี้ เปนเหตุใหระลึกถึงกัน ทํา

ความรักกัน ทําความเคารพกัน เปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพือ่

ความพรอมเพรียงกัน) 

ตารางที่ 2.1 พระธรรมคําสอนท่ีจิตอาสาแพทยวิถีธรรมนํามาใช (ตอ) 

 

พระธรรมในพระไตรปฎก เพื่อสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

 “กกจูปมสูตร” ขอ 270 (เปรียบเหมือนบุรุษเผาแมน้ําคงคาดวยคบหญาที่จุดไฟแลวไมไดงายเลยก็

แลบุรุษนั้นจะตองเหน็ดเหนื่อยลําบากเสียเปลาเปนแนแท เสียแรงเปลา) 

เล

มที่ 

13 

“เสขปฏิปทานสูตร” ขอ 27–33 (จรณะ 15 ขอประพฤติเพื่อบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจาก

กิเลสไดฌานทั้ง 4 มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์ไมมีสิ่งอื่นยิ่งกวานี้อยางเดียวยอมระลึกชาติ

กอนไดเปนอันมากแสนชาติบาง 

“จูฬมาลุงโกฺยวาทสูตร” ขอ 150–155 (สอนแตวิชชาพนทุกขใหมาลุงกยบุตร) 

“มาคันทียะสูตร” ขอ 279–287 ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง(เรื่องกามคุณทางตา หู จมูก 

ลิ้น กาย ใจ)เชนมีอาการคัน หลงเกาคิดวา สุขหายคันชั่วขณะ 

เล

มที่ 

14 

“จูฬกัมมวิภังคสูตร” ขอ 580–585 (หลักคําสอนเชื่อในผลของกรรม) 

“มหาจัตตารีสกสูตร” ขอ 257 (สัมมาทิฏฐิ 10 ที่ยังเปนอาสวะความเห็นถูกตรง “ธาตุวิภังค

สูตร ที่ 10” ขอ 690 (สภาวะจิตบริสุทธิ์ไรกิเลส อุเบกขา) รูชัดวาสุขบางทุกขบางไมทุกขไมสุข

บาง 

“มหาปุณณมสูตร” ขอ 125–129 (สักกายทิฐิความเห็นที่ยึดวากิเลสเปนตัวเรา) 

“มหาปุณณมสูตร” ขอ 125–129 (อุปทานขันธ 5 ไมเที่ยงเปนทุกข) 

“พาลบัณฑิตสูตร” ขอ 467 (ผูนี้เปนคนพาล เปนอสัตบุรุษเพราะคนพาลมักคิด ความคิดที่ชั่ว 

มักพูดคําพูดท่ีชั่ว และมักทําการทําที่ชั่ว  ฉะนั้นพวกบัณฑิตจึงรูไดวา   

นี่เปนคนพาล เปนอสัตบุรุษ คนพาลนั้นนั่นแลยอมเสวยทุกขโทมนัส 3  

เล

มที่ 

15 

“ทุติยอัปปมาทสูตรที่ 8” ขอ 381–384 (ความเปนผูมีมิตรดีมีสหายดีมีจิตนอมไปในคนที่ดี

เปนทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย) 

“ตโปกรรมสูตรที่1” ขอ 416 (มารสังยุตมารผูมีบาปไดทราบความปริวิตกแหงพระทัยของ

พระพุทธเจา เขามายุแยง แตมารเปนบาปเสียใจที่พระองครูจัก) 
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เล

มที่ 

16 

“สนิทานสูตร” ขอ 355–360 (กามบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยกามธาตุแรงเหนี่ยวนํา) 

“อัสสุตวตาสูตร ที่ 1” ขอ 230 (จิตบาง มโนบางวิญญาณดวยตัณหา ยึดถือดวยทิฐิวา นั่นของ

เรา ปุถุชน ไมอาจจะเบื่อหนายคลายกําหนัดหลุดพนในจิต) 

“นขสิขสูตร”(อรรถกถาแปล ขอ 311) ความทุกขที่หมดไป สิ้นไปนี้ 

ตารางที่ 2.1 พระธรรมคําสอนท่ีจิตอาสาแพทยวิถีธรรมนํามาใช (ตอ) 

 

พระธรรมในพระไตรปฎก เพื่อสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

 ของบุคคลผูเปนพระอาริยสาวก สมบูรณดวยทิฐิ ตรัสรูแลว มีมากกวา สวนที่เหลือมีประมาณ

นอย จะทุกขเทาฝุนปลายเล็บเทานั้นเมื่อเทียบเขากับกองทุกขที่หมดสิ้นไปอันมีในกอนคือทุกข

เทาแผนดินใหญ 

เล

มที ่

19 

“นขสิขาสูตร” ขอ (1747 1697 1757) ทุกขพระอาริยะเทากับฝุนที่ปลายเล็บ 

“เจลสูตร” ขอ 1717 (รีบเพียร เพื่อตรัสรู โดยดับทุกขใจกอนดับไฟบนศีรษะ) 

“วิภังคสูตร” ขอ 33–41 (สัมมาทิฏิท 10 มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู 

“สุริยเปยยาล” “กัลปยาณมิตตสูตร” ขอ 129–136 ( ตองพบผูมีมิตรดี เปนนิมิตจากแสงเงิน

แสงทอง หรือ แสงอรุณ 7 แหง อาริยมรรคกอนปฏิบัติมรรคองค 8) 

“วิภังคสูตร” ขอ 33–41 (อาริยมรรคอันประกอบดวยองค 8) 

“กายสูตร” ขอ 357 (อาหารของนิวรณ 5 กิเลส 5 อยางท่ีกั้นจิตไมใหบรรลุธรรม) 

เล

มที่ 

20 

“วัชชีปุตตสูตร” ขอ 524 (สิกขา 3 อธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปญญาสิกขา) 

“คลิานสูตร” ขอ 461 (เปนคนไข 3 จําพวก คนไขบางคนในโลกนี้ไดโภชนะที่สบายจึงหายจาก

อาพาธไดเภสัชที่สบายจึงหายจากอาพาธไดอุปฏฐากที่สมควรจึงหายจากอาพาธนั้น 

“ทุลลภสูตร” ขอ 554 (ความปรากฏแหงบุคคล 3 จําพวกหาไดยากในโลกคือพระพุทธเจา

บุคคลผูแสดงธรรมวินัยของพระพุทธเจา ผูกตัญูกตเวที) 

“วชิรสูตร” ขอ 464 บุคคล 3 จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลกบุคคลที่มีจิตเหมือนแผลเกา(อาฆาต) 

บุคคลที่มีจิตเหมือนฟาแลบ (รูทุกขอาริยสัจ) บุคคลที่มีจิตเหมือนเพชร (ปญญารูแจงเจโตวิมุติ

ปญญาวิมุติในปจจุบันเขาถึงอยู ประกาศแลว และบุคคลกตัญูกตเวทีบุคคล 3 จําพวกนี้แล หา

ไดยากในโลกฯ) 

เล

มที ่

“อาปตติภยวรรคที่ 5” ขอ 248 (ธรรม 4 ประการ ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญแหงปญญาคือ

การคบสัปบุรุษ ฟงคําสั่งสอนของทาน ทําไวในใจโดยแยบคายปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม) 
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21 “อนุโสตสูตร” ขอที่ 5 (บุคคลตามกระแส คือ ผูเสพกามบุคคลทวนกระแส คือ ผูไมเสพกามบุคคล

ผูมีตนตั้งอยูแลวเปนผูผุดขึ้นละสังโยชน 5 สิ้นไป บุคคลพราหมณขามถึงฝงตั้งอยูบนบกแจงซึ่ง

เจโตวิมุติปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได) 

ตารางที่ 2.1 พระธรรมคําสอนท่ีจิตอาสาแพทยวิถีธรรมนํามาใช (ตอ) 

 

พระธรรมในพระไตรปฎก เพื่อสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

เล

มที่ 

22 

“อนายุสสสูตร” ขอ 125–127(ธรรม 5 ประการนี้เปนเหตุใหอายุยืนคือผูทําความสบายแก

ตนเองรูจักประมาณในสิ่งที่สบายบริโภคสิ่งที่ยอยงายเปนผูมีศีลมีมิตรดีงาม) 

“สาราณียสูตร” ขอ 282–283 (หลักการอยูรวมกัน รักกัน เคารพกัน เกื้อกูลกัน) 

“วิตถตสูตร” ขอ 14 (กําลัง 5 ประการนี้คือ ศรัทธากําลังวิริยะกําลังสติกําลังสมาธิกําลัง และ

ปญญากําลัง) 

“จัณฑาลสูตร” ขอ 175 (ผูไมมีศรัทธาเปนผูทุศีลเปนผูถือมงคลตื่นขาวเชื่อมงคลไมเชื่อกรรม

แสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนาทําการสนับสนุนในทีน่อกศาสนานั้นธรรม 5 ประการนี้แลเปน

อุบาสกผูเลวทรามเศราหมองนาเกลียด) 

“ธัมมัสสวนสูตร” ขอ 202 (อานิสงสในการฟงธรรม) ผูฟงยอมไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟงยอม

เขาใจชัดสิ่งที่ไดฟงแลวยอมบรรเทาความสงสัยเสียไดยอมทําความเห็นใหตรงจิตของผูฟงยอม

เลื่อมใส 

“อนตุตริยสูตร” ขอ 301 (สิกขานุตตริยะอธิศีล อธิจิต อธิปญญา อนุตตริยะ 6 ประการ 

ทัสสนานุตตริยะสวนานุตตริยะลาภานุตตริยะสิกขานุตตริยะปาริจริยานุตตริยะอนุสสตานุตตริ

ยะฯ) 

เล

มที ่

23 

“ปญญาสูตร 8” ขอ 92 

“ธัมมัญูสูตร” ขอ 65 (สัปปุริสธรรม7 ประการ คือ รูจักธรรม รูจักอรรถ รูจักตน รูจัก

ประมาณ รูจักกาล รูจักบริษัท รูจักเลือกคบคน) 

“อุปปฏฐากสูตร” ขอ 123 (ทานวัตถุ 8) 

“ปหาราทสูตร” ขอ 109 (มหาสมุทรไมเกลื่อนดวยซากศพเพราะในมหาสมุทรคลื่นยอมซัดเอา

ซากศพเขาหาฝงใหขึ้นบกทันท)ี 

เล

มที่ 

“กิมัตถิยสูตร” ขอ1 (อานิสงสศีล 10 ปฏิบัติศีลไดกุศล ไมเดือดเนื้อรอนใจ) 

“สัทธาสูตร” ขอ 8 (ผูมีศรัทธาศีลพหูสูตธรรมกถึกเขาสูบริษัทแสดงธรรมทรงวินัยอยูปาเปน
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24 วัตร (สงัดจากกิเลส) ไดโดยไมยากไมลําบากซึ่งฌาน 4) 

“อาพาธสูตร” ขอ 60 (สัญญา 10) 

“เจตนาสูตร” ขอ 2 (ธรรมทั้งหลายยอมหลั่งไหลไปสูธรรมทั้งหลาย) 

ตารางที่ 2.1 พระธรรมคําสอนท่ีจิตอาสาแพทยวิถีธรรมนํามาใช (ตอ) 

 

พระธรรมในพระไตรปฎก เพื่อสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

 “พยสนสูตร” ขอ 88, 213 (กลาวรายพระอาริยะถึงความฉิบหาย 10 อยาง) 

“อานันทสังฆสามัคคีสูตร” ขอ 39–40 (บุคคลที่ทําให สงฆผูแตกกันแลวมีความพรอมเพรียง

กันนั้นจะประสพบุญอันประเสริฐฯ) 

“วัตถุกถาสูตร ที่ 2” ขอ 70 (กถาวัตถุ 10 เรื่องท่ีควรพูด เพื่อการขัดเกลากิเลส) 

เล

มที่ 

25 

“จัตตาริสูตร” ขอ 281 (หลักการดํารงชีวิตปจจัยนอยหาไดงายไมมีโทษ 4 อยาง) 

“ธรรมบทยมกวรรคที ่1” ขอ 11 (ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนามีใจประเสริฐที่สุดสําเร็จ

แลวแตใจ) 

“คาถาธรรมบทสุขวรรค” ขอ 25 (พระขีณาสพผูสงบระงับละความชนะความแพไดแลวยอม

อยูเปนสุขไฟเสมอดวยราคะไมมีโทษเสมอดวยโทสะไมมีทุกขเชนดวยขันธไมมีสุขยิ่งกวาความ

สงบไมมี 

“คาถาธรรมบท ธัมมัตถวรรค” ขอ 29 (บุคคลผูมีความเกษม ไมมีเวร ไมมีภัย เราเรียกวา เปน

บัณฑิต บุคคลไมชื่อเปนบัณฑิต ดวยเหตุเพียงที่พูดมาก สวนผูใดฟงธรรมแมนอยแลว ยอม

พิจารณาเห็นธรรมดวย ไมประมาทธรรม ผูนั้นแล ชื่อวาเปนผูทรงธรรม) 

“สุขวรรค 15” ขอ 25 (บุคคลผูสมคบกับคนพาลเที่ยวไป ยอมเศราโศกสิ้นกาลนาน การอยู

รวมกับคนพาลเปนทุกขทุกเม่ือ เหมือนอยูรวมกับศัตรู สวนนักปราชญมีการ 

อยูรวมเปนสุข เหมือนสมาคมแหงญาติ) 

“คาถาธรรมบท ตัณหาวรรคที่ 24” ขอ 34 (ตัณหายอมเจริญแกมนุษยผูประพฤติประมาท ดุจเค

ลือเถายานทรายฉะนั้น บุคคลนั้นยอมเรรอนไปสูภพนอยใหญ ดังวานรปรารถนาผลไมเรรอน

ไปในปา ฉะนั้น ตัณหานี้ลามกซานไปในอารมณตาง ๆ ในโลกยอมครอบงําบุคคลใดความโศก

ทั้งหลายยอมเจริญแกบุคคลนั้น ดุจหญาคมบางอันฝนตกเชยแลวงอกงามอยูในปา) 

เล

มที่ 

“องคุลีมาลเถรคาถา” ขอ 392 (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวาดูกรองคุลิมาล เราวางอาชญาใน

สัตวทั้งปวงแลว สวนทานสิยังไมสํารวมในสัตวทั้งหลาย ฉะนั้น เราจึงชื่อวาหยุดแลว สวนทาน
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26 ชื่อวายังไมหยุด) 

เล

มที่ 

27 

วัฑฒกีสูกรชาดก ขอ 448–450 (หมูรวมตัวสูเสือ) ดวยสามัคคีกัน 

 นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาจากหนังสือ ตํารา เอกสารตาง ๆ งานวิจัย เพื่อความรู ความเขาใจ

และประยุกตใชใหเหมาะควร เพื่อเปนแนวทางสูการสรางสรรคศักยภาพของมนุษยใหกอเกิดคุณคา  

ตอมวลมนุษยชาติ ดังนี้  1) การตั้งชุมชนสังฆะสูการเปนอาริยสังฆะ (Establishing Sangha Community 

to Ariya Sangha) 2) การทําลายอวิชชา (Destroying Ignorance) พระพุทธเจาทรงคนพบและสามารถ

สรางบุคคลใหเจริญเปนอาริยบุคคลสูบุคคลวรรณะ 9 3) ระดับการบรรลุธรรม (Levels of Spiritual 

Attainment) 4) แนวคิดผูนําจิตอาสาแนวพุทธ (The Concept of Buddhist Dhamma Medicine Volunteer 

Sleaders) 

 1. การตั้งชุมชนสังฆะสูการเปนอาริยสังฆะ( Establishing Sangha Community to 

Ariya Sangha) การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา เปนการสวนกระแสโลกในดานความเชื่อ ศรัทธาทาง

ศาสนา พระองคอุบัติขึ้นในโลกขณะที่โลกขณะนั้น ไดถูกครอบงําดวยความเชื่อทาง “เทพเจา” คือ   

ผูเปนใหญ เปนระบบสังคมที่ถูกจัดไวดวย “วรรณะ”ตามชาติกําเนิดตลอดชีวิต และฝากชีวิตกับการ

บูชายัญ มีพระเวทเปนจุดสูงสุดของภูมิปญญามนุษยในขณะนั้น ผูกขาดการศึกษาไวกับชนชั้นพราหณ

และวรรณะระดับสูงเทานั้น หลังจากที่พระองคไดตรัสรูแลว ไดเสด็จเดินทางไปตามที่ตาง ๆ ที่ไมไกล

จากเมืองที่มีผูคนอยูอาศัย เดินทางไปพบปะพูดคุย ชี้แนะ หลักการดํารงชีวิตอยางเปนสุข ใหใจไรทุกข  

เพื่อประโยชนสุขแกสรรพสัตวทั้งหลาย ไมไดไปเชิญชวน รองขอใหทําตามแตอยางใด ใชชีวิต          

ที่เรียบงายสมถะ สันโดษ จึงมีผูคนไดรับประโยชนอยางมากจากการไดฟงพระองคเทศนสั่งสอน      

ในหลักธรรมทางพุทธศาสนา และบางคนไปปฏิบัติตาม และบางคนตัดสินใจมาสมัครเรียน มาศึกษา

หลักคําสอนของพระพุทธเจา หรือมาขอบวช มาขออยูดวย มีมากขึ้น ๆ เปนลําดับ ๆ พระองคจึงได

ตัดสินจัดตั้งชุมชนขึ้น มีการกําหนด “วินัย” เปนกรอบไวสําหรับอยูรวมกันและเนนสามัคคี หลีกเลี่ยง

การทะเลาะวิวาท อยูรวมกันอยางสันติ เรียกวา “สังฆะ” เปน “ชุมชนสังฆะ” ที่เปดโอกาสใหผูตองการ

หลุดพนจากทุกขตาง ๆ ที่เผชิญอยูในสังคมปจจุบันของตนเองในระบบ “วรรณะ 4” ที่ถูกจัดแบงไวอยาง

ตายตัวที่ทําใหผูคนบางคนอึดอัด ทุกขทรมาน หาทางออกไมได หรือบางคนตองการหาวิถีชีวิตใหม 

สนองอุดมคติของตน เสาะแสวงหาเพื่อตองการพัฒนาตนเองใหสมบูรณยิ่งขึ้น พระองคเต็มใจเปด

โอกาสสําหรับทุกคนที่คิดวาทางนี้คือทางพนทุกขไดแทจริง จึงมีการมาศึกษาเลาเรียนกันและเมื่อ
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ศึกษาจบแลว ก็ใหทุกคนที่เขารับศึกษาสําเร็จ ไดออกไปเผยแพรใหกับผูคน ใหไดเกิดประโยชนกับ

ผูคนในสังคม เปนแบบวิถีชีวิตใหม ๆ ที่ไมเคยมีใครมาบอก มาสอนหรือปฏิบัติอยางนี้มากอน และเมื่อ

เห็นผลคือพนทุกขไดจริง จึงเกิดเปน “สังฆะ” อันเปนชุมชนของภิกษุหรือสมณะ ที่ถูกจัดตั้งขึ้นตาม

กาลที่เปนไปขณะนั้น เปนการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ยิ่งใหญไมใชใหแคเฉพาะกับภิกษุหรือสมณะที่ไดมี

การจัดตั้ง “ชุมชนสังฆะ” ที่เปนสมมติสงฆเทานั้น แตมีนัยยะสําคัญนั้นคือ การไดเปน “อารยสังฆะ” 

ซึ่งหมายถึง“สาวกสังฆะ” คือ ชุมชนแหง “สาวกสงฆ” อันเปนองคคุณแหงพระรัตนตรัยที่มิไดขึ้นตอ

เพศ บรรพชิต หรือคฤหัสถ เปนผูบวชหรือไมไดบวช เปนหญิงหรือเปนชาย และไมขึ้นแมกระทั้ง

กาลเวลา พระพุทธองคไดตรัสสอนไววาเปน “ปฏิโสตคามี” คือ การทวนกระแส อยางมากกับคนใน

สมัยนั้น ที่ยึดถืออยางเหนี่ยวแนนมาชานานกับ “ระบบวรรณะ” ที่เชื่อแตพระเจา จึงมีการตอตาน 

“ระบบพุทธะ” ที่สละความยึดมั่น ที่เชื่อในการเปนผูรูในตน เปนผูตื่นจากการครอบงําของกิเลสและ

เปนผูเบิกบานแจมใส ใจไรทุกข ที่ทําไดจริง แตยากที่จะเขาใจ ดังนั้นการทํางานของพระพุทธเจาและ

สาวกจึงตองพบกับความลําบาก ในทามกลางกระแสระบบสังคม “วรรณะ”ในขณะนั้น มีการใชความ

รุนแรง ตอตาน สรางความเดือดรอนในชุมชนสังฆะเปนระยะ ๆ ตลอดเวลา 

 สังคมหรือชุมชนสังฆะที่พระองคจัดตั้งขึ้นนั้น ไดมีการวางระบบที่เรียกวา “วินัย” เพื่อ

ปองกันและควบคุมตนเอง และการกําหนด “ศีล” ขอควรละเวนเพื่อความเจริญในธรรม ในไตรสิกขา

ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา สวนการสรางสังคมหรือ “ชุมชนคฤหัสถ” สมัยนั้นยังไมมี ยังไมได

จัดตั้ง เพราะพระองคมีระเบียบเงื่อนไขของสงฆ ที่บางครั้งคฤหัสถยังไมสามารถทําไดและพระองค    

ไมมีการบังคับใด ๆ คําสอนของพระองคเปนไปเพื่อชี้ทาง แตการเดินทางเปนเรื่องของตนเอง ใหคําแนะนํา

ถาเห็นดวยก็มาฝกปฏิบัติเรียกวา “สมาทาน” หรือสมาทานศีลเปนตน เปนการเขาสูการพัฒนามนุษย

ในสมัยพุทธกาล ซึ่งสมันนั้นก็ถือวามีวินัยระดับหนึ่ง แตก็มี “ศีล” อันเปนขอควรละเวน เปนกรอบใน

การดําเนินชีวิต เปนเกณฑพื้นฐานขั้นต่ํา ไดใชใหเหมาะสมตามสภาพที่ทําได ไมยากไมลําบาก สําหรับผู

เคารพศรัทธา จะเครงครัดปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองค จะไดรับประโยชนอยางดีที่สุดจนเกิด 

“ชุมชนพุทธคฤหัสถ” และไดปฏิบัติตอ ๆ กันมา จนเปน “ชุมชนชาวพุทธ” ไมใชชุมชนทางภูมิศาสตร

แตเปนชุมชนโดยหลักการและวิถีชีวิต ทําใหกอเกิดของอุบาสกและอุบาสิกานั้นเอง ซึ่งตางคนก็มาปรับ

พฤติกรรม ทําแตสิ่งดีจนเห็นประโยชน เห็นคุณคาเกิดสุข ลดทุกขไดจริง มีความสุขกายสุขใจ สรางคา

จิตวิญญาณในใจตนไดสําเร็จ เชื่อมั่น ศรัทธาตนเองและผูอื่น ทําอะไรไดเอง โดยไมรอคอยความหวัง

จากเทพเจา ทุกคนกําหนดตนเองได เนื่องจากมีการเปลี่ยนแนวความคิด เปลี่ยนวิธีคิดและเปลี่ยน

พฤติกรรมเดิม ๆ มาสูสิ่งใหม ๆ ที่เปนธรรมะของพระพุทธเจา ทําใหพึ่งตนเองไดและชวยผูอื่นได นี้จึง
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เปนจุดแยกของศาสนาพุทธ เปนคนละเสนทางเดินอยางชัดเจน ที่ศาสนา พราหณมีการครอบงําวิถี

สังคมในชมพูทวีป ผูคนตองพึ่งพิงพระเจาเทานั้น โดยกําหนดอํานาจมาจากเทพเปนใหญที่ศักดิ์สิทธิ์  

ที่สามารถกําหนดชะตาชีวิตของคนในสังคม 

 พระพุทธเจาไดใชสถาบันนักบวช เปนเครื่องเปดทางใหคนที่ตองการพนทุกข พระองค

ทรงเรียกคน 4 กลุมวา “มณฑล” คือ ขัตติมณฑล พราหณมณฑล เวสสมณฑล สุททมณฑล เปนกลุม

อาชีพหรือกลุมงานการดํารงชีวิต และมณฑลสุดทายคือ สมณมณฑล พระองคทรงตรัสไววา ไมวาจะ

มณฑลไหน ๆ จงหางจากมิจฉาทิฏฐิ มามีสัมมาทิฏฐิ มาประพฤติปฏิบัติ กาย วาจา ใจ ใหบริสุทธิ์ สุจริต 

ทําดีไมทําบาปทั้งปวง จะทําใหเขาถึงสุคติ จะเจริญธรรมนําสู “โพธิปญญา” คือ“อาสวักโย” พนไป

จากกิเลสทั้งปวง จะเปนผูประเสริฐ สูงสุด เหนือกวาใด ๆ ธรรมเปนเครื่องตัดสิน ธรรมเปนใหญ ธรรม

สูงสุดในสังคมมนุษยไมวาเบื้องนี้หรือเบื้องหนา  เปนการยายฐานที่สยบตอเทพเจา มาสูฐานแหงธรรม

ที่เปนอํานาจของมนุษยในการพัฒนา “กรรม”ของตนเองได นั้นคือการพัฒนามนุษยสูการเปนมนุษย 

ผูประเสริฐสูงสุดของพระพุทธศาสนา (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) 2555: 54–80) 

 สรุปไดวา การตั้งชุมชน “สังฆะ” สูการเปน “อาริยสังฆะ” คือ สูการเปนสังคมคนดีมีศีล

มารวมกัน มีวินัยมีกฏระเบียบเพื่อความสงบ เรียบรอย เพื่อปองกันและควบคุมตนเอง ซึ่งการกําหนด 

“ศีล” ไมบังคับแตไมทําไมเจริญ ไมพัฒนา อยูกับหมูกลุมยาก อาจตองถูกขับออกหรือออกไปเอง ผูอยู

ไดจะเคารพศรัทธาในปญญาพุทธะ ดวยแรงแหงทุกขที่โถมทับซ้ํากระหน่ํา ไมเล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพา  

จะเขามาพึ่งพิงพระพุทธเจามากขึ้น ๆ ผูคนทุกคนสามารถเขารับมาฟงธรรมะ มาเลาเรียน พากเพียร

ปฏิบัติดีตาม หยุดสรางความแตกราว ทะเลาะ ชิงดีแขงขัน รับฟงอยูในมติหมูสงฆที่กําหนดไว          

มีพระพุทธเจาเปนประธาน ซึ่งในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจายังไมมี สังคมฆราวาสกับสมณะสงฆ       

ที่อยูรวมกันเปนชุมชนอยาง สุข สงบสันติ อันเปนสังคม “อริยสังฆะ” ไดพระองคสรางไดแตชุมชน 

“สังฆะ” ที่อยูในชุมชนเดียวกันมีแต สมณะสงฆเทานั้น เปนชุมชน “สาธารณโภคี” ที่เคารพกัน อยูรวมกัน 

อาศัยกัน เกื้อกูลกัน เมตตากัน ไมมีปจจัยมาแลกเปลี่ยน ฆราวาสจะฟงธรรมไปรอตอนพระพุทธเจาออก 

“บิณฑบาต” ในตอนเชา พระองคและสาวกไดเทศนธรรมะใหไดฟง (บิณฑบาต (อานวา บิน–ทะ–บาด) 

เปนภาษาบาลี มาจากคําวาปณฺฑ และปาต หมายถึง กิจวัตรของพระภิกษุสงฆและสามเณร                     

ในพระพุทธศาสนา การออกบิณฑบาตของพระภิกษุเปนกิจวัตรที่พระพุทธเจาทรงกําหนดไวใหเปน

หนาที่ของพระภิกษุสามเณรมาตั้งแตสมัยพุทธกาล โดยพระพุทธองคทรงสรรเสริญการบิณฑบาตวา

เปนกิจอันประเสริฐ หรือในสามัญเรียกวาการ “โปรดสัตว” เพราะการออกบิณฑบาตนั้นนับวาเปน

การเผยแผพระศาสนาทางหนึ่งดวย จะเทศนาโปรดแกบรรดาชาวบานหรือฆราวาสซึ่งมารวมทําบุญ 
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หรือชาวบานหรือฆราวาสมาที่สํานัก มาถามปญหาและใหพระองคหรือสาวกชวยอธิบาย ขยายความ

ธรรมะใหฟง ซึ่งในปจจุบันนี้ มีชุมชน “อโศก” เปนชุมชนที่มี สมณะ สงฆ ฆราวาสชาย ฆราวาสหญิง 

นักบวชชาย นักบวชหญิง สามเณร เด็ก คนสูงอายุ เปนชุมชน “บาน วัด โรงเรียน” อยูที่เดียวกันอยูอยาง 

“สาธารณโภค”ี ถือวาเปนชุมชน “อาริยสังฆะ” ที่เกิดขึ้นไดจริงในยุคปจจุบันนี้ 

 2. การทําลายอวิชชา (Destroying Ignorance)ของพระพุทธเจาตอกิเลสพระพุทธศาสนา 

คือ ตําราทวนกระแสโลก พระพุทธเจาสอนใหรูในตน มนุษยสามารถฝกหัด ฝนปฏิบัติได สามารถฝน

ความวนเวียนของธรรมชาติ แตมาอยูกับโลกและอยูเหนือโลกไดอยางปลอดภัย สามารถหลุดพนความ

อยาก “ตัญหา” อันเปนความตองการพื้นฐานของมนุษยโลก ๆ ทั่วไป ตามทฤษฎีความตองการของ 

Maslow ผูวางรากฐานจิตวิทยามนุษยนิยมเมื่อป พ.ศ. 2488 ถามนุษยชีวิตปลอยไปตามธรรมชาติตาม 

“ยถากรรม” ผลคือมนุษยมีแตความตองการ ความอยากไดที่มากขึ้น ๆ สรางความแตกราวมากขึ้น แกงแยง 

แขงขัน ทะเลาะ วิวาท ชอบชังตามอําเภอใจมากขึ้น ๆ ทั้งหมดนี้คือ สาเหตุแหงทุกขกายและทางใจ     

เดือดเนื้อรอนใจ หดหูใจ หงุดหงิดใจลําคาญใจ เศราใจ ขุนใจ อาฆาต พยาบาท ฯลฯ แตพระพุทธเจา

ไดทรงคนพบมาสองพันกวาปแลว และคําสอนยังคงดํารงอยู ในคําสอนใหดับอารมณเสพ ดับความ

อยากเสพ อยากสุขได ทีห่ลงสุขไมจริงวามีจริง ไมเท่ียงวาเที่ยง วาทุกขเปนสุข ซึ่งเปนสุขที่ไมจีรังยั่งยืน

นั้นเพราะเปนสุขปลอม ๆ ที่ปนมาสนองกิเลสตนเอง เพราะทุกชีวิตของสัตวหรือมนุษยจะ “รักสุข 

เกลียดทุกข” ไมทราบวาโลกนี้มีธรรมะ 2 ดานที่ตางและสุดโตงจากความไมรูเบื้องตน ทามกลาง บั้นปลาย 

หาที่ตน ที่สุดไมได อันเปนความตองการ (อยาก) ที่ไมสิ้นสุด เมื่ออยากแลวสมใจอยากเปนสุข ไมสมใจ

อยากเปนทุกข ไมพอใจ ขุนใจ ลําคาญใจ เมื่อเริ่มพลัดพราก จะกลัว ของรักไมไดมา เมื่อไดมากลัวของ

รักจะจากไป หรือกลัวของชังจะเขามา กลัวของชังจะไมออกไป วนเวียนซ้ํา ๆ ไมรูจบ แตถามาเสีย มาสละ 

มาเอาออก จะสามารถลางความติดยึด ความตองการจางคลายได ดิ้นรนแสวงหาลดลง มีภาวะสงบ 

เบาสบาย ไมจําเปนตองเอาอะไรมากมายหรือไปเบียดเบียนผูอื่น มาจนเปนมนุษยประเสริฐเปนบุคคล

วรรณะ 9 ที่ซึ่งพระพุทธเจาเปนผูทรงลมลางความเชื่อ (Annihilation of Belief) ความคิดเกา ๆ   

การปฏิบัติเกา ๆ ที่ติดยึดมาในการดํารงอยูของมนุษยกับมนุษยดวยกันหรือมนุษยกับสรรพสิ่งทั้งหลาย

ในโลก สังเกตจากยุคนั้นเปนยุค “สมบูรณาญาสิทธิราชย”และยุค “สังคมทาส” เปนผูคนไรสิทธิ

มนุษยชน ไรเสรีภาพ ไมมีสิทธิ์ในการเรียนรู หรือหาความรูตาง ๆ ในเรื่องสิทธิปองกันตนเอง 

พระพุทธเจาเปนนักการเมือง นักบริหาร นักปกครองสามารถประกาศเปน “รัฐอิสระ” ของพระองค 

ไดในทุกแควนที่พระองคนําศาสนาพุทธเขาไปประกาศเผยแพร ทําใหมีคนเขามาสูศาสนาพุทธ

มากมาย พระองคปกครองไดหมูสงฆดวยหลัก “อปริหานิยธรรม” เปนการปกครองที่อยูรวมกันอยาง
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สงบสุข รักกัน เผื่อแผแบงปนกัน ชวยเหลือกัน เคารพในกันและกัน อยูใชรวมกันอยางมีศีล มีวินัยเรียกวา 

“ระบบสาธารณโภคี” ที่ใชสวนกลางอยางเสมอสมานกัน เปนหลักการอยูรวมกันแบบ “สาราณียธรรม 6” 

(พระไตรปฏก เลม 22 “สาราณิยสูตร” ขอ 282) หมายถึง พระพุทธเจาไดประกาศความเปน

ประชาธิปไตยในหมูชนคนยุคนั้นไดสําเร็จสวนหนึ่ง แมจะใชไดแคสังคมของ “นักบวช”หรือ “สมณสงฆ” 

ในระบบสาธารณโภคี แตสังคม “ฆราวาส” หรือ “คฤหัสถ” นั้นก็ใชความเปนประชาธิปไตยในระดับ  

ที่พึ่งกระทําได ไมมีบังคับ บีบคั้น และคอยเปนไป ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดไปเปนลําดับ ๆ ในการอยู

ในกรอบของ “ศีล” แตกวาจะถึงตรงนี้ พระองคตองฟนฝาและพากเพียรบําเพ็ญมายาวนานนับไมถวน

หลายภพ หลายชาติ กวาจะไดมาจัดตั้ง “สมมติสงฆ” เกิดขึ้นในแผนดินชมพูทวีปไดในยุคนั้นเปนที่

ชุมนุมของผูคนที่เดือดรอนมาพึ่งพิงและเรียนรู พระองคเปนขวัญใจทั้งคนยากไรและผูมีฐานะชาติ

ตระกูล เปนชุมชนที่เห็นไดงาย ๆ สามารถเดินเขามาพ่ึงพิง จากสภาพหมดทางเลือกของสังคมสมัยนั้น

ที่ถูกบีบคั้น ไดมีโอกาสมองตนเองและพัฒนาชีวิตตนเองใหหลุดพนเหตุแหงทุกขไดดวยตนเอง 

สามารถสรางความเจริญใหเกิดขึ้นในจิตใจ จนสามารถเปนบุคคลอาริยชนสูงสุดได เปนสังคม

แบบอยางของการเกิดอาริยชน ที่เปนแกนนําหรือเปนศูนยกลางของสังคมโลกแบบใหมในยุคนั้น เปน

ชุมชนที่จะสามารถแผกระจายไปสูสังคมโลกรอบนอกใหกาวสูวิถีแหงการพัฒนาตนสูความเปน “อาริยสงฆ” 

แตการทํางานของพระพุทธเจาไมใชงาย ๆ อยางที่คิด พระองคตองระดมสมอง ระดมปญญาเพื่อเปลี่ยน

แนวคิดหรือการติดยึดในจิตใจของคนชั้นสูงในสังคมสมัยนั้น ที่สังคมและวิถีชีวิตของคนผูกขาด       

ในการศึกษา ไมมีคําตอบใดถูกตองนอกจากเปนคําตอบมาจากพระเจาเทานั้น  

 แตพระพุทธเจาไดเปลี่ยน แนวคิด วิธีคิด ปรับกระบวนทัศนใหมของคนในสังคมสมัยนั้น 

มายืนอยูบนความเปนจริงไมเพอฝน ไมงมงาย ที่สามารถพิสูจนไดดวยตนเอง สงผลดีตอตนเองและ

ผูอื่น จากการที่พระพุทธเจาไดคนพบและตรัสรูแลวจึงไดเสด็จไปประกาศหลักการและวิถีชีวิตเพื่อ

ประโยชนสุขของสรรพสัตวทั้งหลาย หลักการนั้นคือ “ธรรมะ” ธรรมมะเปนใหญเหนือสิ่งใดทั้งมวล    

ไมวาจะเปนคนชั้นสูง คนชั้นเทพ หรือมวลชน คนธรรมดา ไดถือวาเกิดมาเปน “มนุษย” คือสัจจะความจริง 

ที่ตองเรียนรู มนุษยเปนเจาของกรรมแหงการคิด พูด ทําที่สามารถพัฒนาตนเองใหเจริญ เปนเลิศ 

ประเสริฐสูงสุดไดดวยการศึกษา ที่เปนการศึกษาพาใหพนทุกขได และเปนการพนทุกข โทษภัยที่เนน

ทางจิตใจหรือจิตวิญญาณเปนสําคัญ ในการเขาไปมีความสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ เรียกการศึกษานี่วา 

“ไตรสิกขา” เปนการเรียนรูปฏิบัติ “ศีล” การเพิ่มพูนปญญา จนตกผลึกเปนสมาธิที่แข็งแกรง ได

ความรูที่เปนจริงดวยตนเอง เปนธรรมะที่ทวนกระแสโลก ยากที่จะทําเขาใจ ลึกซึ่ง เห็นตามไดยากรู

ตามไดยาก สงบ ประณีต คาดคะเนเดาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต (พรหมชาลสูตรเลม 9 ขอ 26) 
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พระองคไมเห็นดวยระบบ “วรรณะ 4” ที่เปนกระแสหลักอยูในสมัยนั้น เมื่อพระองคตรัสรูเปน

สัมมาสัมพุทธเจาแลว พระองคไดบัญญัติคําวาวรรณะ 9 ขึ้นมา และคําวา “อวรรณะ” ในภาษาบาลีเรียกวา 

“อวัณณัง” สวนวรรณะเรียกวา “วัณณัง” คําวา “อวรรณะ” นี้เรียกวา “คนจัณฑาน” ไมมีใน 

“วรรณะ 4” ในอินเดีย ไมใชทั้งกษัตรย พราหมณ แพทยและศูทร “คนจัณฑาน” ไดถูกกําจัดออกจาก

ความเปนคนเลย ซึ่งพระองคไดอธิบายในเรื่องนี้วา ไมใหไปติดยึดแคเกิดมาจากพอแมแลวถือวามี

ตระกูล มาลบหลู ขมขี่ ดูถูกแบงชาติเชื้อ ชาติชั้นกัน รังเกียจกัน สังคมไมสุขสามัคคี ไมมีความรักใหกัน 

พระองคไดคนพบความจริงและไดอธิบายใหมวา “วรรณะ” นั้นจริงๆมีลักษณะ 9 อยางซึ่ง “วรรณะ 9”   

มีความหมายเปนการทําตัวนายกยองนาสรรเสริญ 9 อยางมีดังนี้ 1) เปนคนเลี้ยงงาย (สุภระ) 2) เปน

บํารุงงาย (สุโปสะ) 3) มักนอย กลาจน (อัปปจฉะ) 4) สันโดษ ใจพอ (สันตุฏฐิ) 5) ขัดเกลา (สัลเลขะ) 

6) กําจัดกิเลส มีศีลเครง (ธูตะ) 7) มีอาการนาเลื่อมใส (ปาสาทิ) 8) ไมสะสม (อปจยะ) 9) ปรารถนา

ความเพียร ยอดขยัน (วิริยารัมภะ) ใน (พระไตรปฎก “ปฐมปาราชิกัณฑ” เลมที่ 1 ขอ 20) และ 

“อวรรณะ 6” คือ การทําตนเปนคนนาติเตียน คือ 1) เปนคนเลี้ยงยาก (ทุพภระ) 2) บํารุงยาก (ทุโปสะ) 

3) มักมาก กลัวจน (มหิจฉะ) 4) ไมสันโดษ ใจไมรูจักพอ (อสันตุฏฐิ) 5) คลุกคลีอยูกับหมูกิเลส (สังขนิกา) 

6) ความเกียจคราน (โกสัชชะ) ใน “ปฐมปาราชิกัณฑ” (พระไตรปฏกเลม 1 ขอ 20) 

 สรุปวา มนุษยมีชีวิตอยูได ไมใชปลอยไปตาม “ยถากรรม” หรือ “กรรมลิขิต” แตสามารถ

หลีกหลบไมใหเดือดเนื้อรอนใจจากกรรมเกาได จะยอมรับแตไมยอมจํานนกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ดวยการ

มาทํากรรมดีใหมในปจจุบัน หยุดความหลงสุขที่นอยนิดแตทุกขหนักที่มากมายที่เปนกลลวงของกิเลส 

ในความอยากที่ฝงลึกมายาวนาน หลงสรางความชอบ ชัง รัก พยาบาท แกงแยงเบียดเบียนขึ้นมา     

ในจิตใจมาฝกปฏิบัติธรรม คนหาสัตบุรุษใหพบ พิสูจนความจริงจากการปฏิบัติใหไดผลทําใหไดถึงใจ 

ถึงแกนธรรม ปรับตัวสูลักษณะบุคคลวรรณะ 9 อยางตามคําสอนของพระพุทธเจา มาฝกหมดตัวหมด

ตนมาฝกสลัดความหนักเนื้อ หนักตัว หนักหัว มารับความเบากาย สบายตัวทําใจไรทุกขไมมีภาระ 

หรืออิสระตอการครอบงําของกิเลส และความกดดันใด ๆ จากกิเลสทั้งปวง    

 3. ลําดับการบรรลุธรรม (Levels of Spiritual Attainment) พอครูสมณะโพธิรักษ ผูนํา

ชาวอโศก มีแนวคิดการบริหารมนุษยตามหลักแนวพุทธไดกลาววา “การถึงนิพพานแตกตางจากคําสอน

กระแสหลัก และไดแบงนิพพานเปน “สอุปาทิเสสนิพพาน” และ “อนุปาทิเสสนิพพาน” ซึ่ง “สอุปาทิ

เสสนิพพาน” หมายถึง นิพพานอยูที่นี่และเดี๋ยวนี้ในปจจุบันนี้ ถาชําระกิเลส ลางกาม ลางอัตตาได    

ในปจจุบันอยู สามารถเขาถึงการบรรลุธรรมหรือนิพพานได เปนสภาวะทางจิตที่ผานขบวนการลด   

ละลางกิเลสเปนลําดับ ๆ เปนไปตามความพยายามของแตละคน ซึ่งมีระดับของการบรรลุธรรม คือ 



    

63

โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี อรหันต ซึ่งพระอรหันตถือวาเปนพระโพธิสัตวระดับ 4 การเปน “อรหันต” 

อยูที่สภาวะของจิต สวนการเปน “พระโพธิสัตว” เปนการกระทําของอรหันต มีความเชื่อวาพระโพธิสัตว

เปนผูมาชวยคน ชวยโลก เพราะพระโพธิสัตวจะหมดตัวตนแลว จึงสามารถอุทิศรางกายและจิตใจเพื่อ

ผูอื่น จะเปนบุรุษหรือเปนสตรีก็ได และเหมาะควรไดรับการบําเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุธรรมไดในชาตินี้ใน

ปจจุบันดวยการทํา “กุศล” ชวยคนที่เดือดรอน และชําระลาง “กิเลส” (ทําบุญ) จากโลภ (อยากได) 

โกรธ หลงมัวเมา ที่วนเวียน มาพากเพียรปฏิบัติทําตามสาวกแท ๆ ของพระพุทธเจาที่ปฏิบัติและไดผลจริง

สามารถไดถึงขั้นต่ําสุด คือ ขั้นพระโสดาบัน (พระโพธิสัตวระดับ 1) ผูเขาขั้นนี้มีอิสระจากอบายมุขทั้ง

ปวง ไมหลงเสพติดกาม–อัตตาชั่วแรง ๆ เปนโทษภัยตอตนเองกับผูอื่นอยางชัดเจนและตองหยุดเดินสู

เสนทางแหงความฉิบหาย 6 ทางได คือ 1) หยุดเสพของมึนเมาใหโทษคือเสียทรัพย กอการวิวาท เกิด

โรค เสียชื่อเสียง ไมรูจักละอาย บั่นทอนกําลังทํางาน 2) หยุดเที่ยวกลางคืน ทําใหไมคุมครองรักษาตนเอง 

ครอบครัว ทรัพยสิน คนระแวงสงสัย พูดโกหกทั้งที่รูไมดีแตจะทํา 3) หยุดเที่ยวกลางคืน หรือหยุดชม

การเลนตาง ๆ เชน ละคร ภาพยนตร ฟงเพลง ดูกีฬาฯ 4) หยุดเลนการพนัน เลนไพ เลนหวย พนัน

บอล มีโทษทําใหเสื่อมทรัพย ผูชนะกอเวร ผูแพเสียดายอาฆาตการพูดไมนาเชื่อถือคนหมิ่นประมาท 

เลี้ยงครอบครัวไมได 5) หยุดคบคนชั่วเปนมิตรเชน ผูเสพยาเสพติด นักเลงการพนัน เจาชู นักดื่มของมึน

เมา นักเลงหัวไมชวนทะเละ ชักจูงคนทําผิดศีลใหหลอกลวง ชักจูงใหคนคดโกง 6) ขยันหยุดเกียจ

ครานทํางานเพราะสมบัติยังไมเกิดจะไมเกิด สมบัติที่มีอยูจะหมดไป สูญหายไป (พระไตรปฎก เลม 11 

ขอ 178–184) ตองรักษาศีล 5 อยางนอยเคารพ ศรัทธา เชื่อถือ เชื่อฟง เชื่อมั่นในภูมิปญญาของ

หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาและเคารพนับถือพระรัตนตรัย” 

 การเรียนแค “ปริยัติ” หรือแคจากตัวหนังสือหรือฟงอธิบาย (ทฤษฎี) จะไมรูเรื่องหรือรูแท 

รูจริงและจะยกระดับจิตสูงขึ้นไมได เพราะผูเรียนเรียนแตตัวหนังสือในตํารา ไมไดรูตัวตนแท ๆ ของ 

“นามธรรม” นั้นดวยตนเอง จริงแลวตองคอย ๆ เรียนรูสูงขึ้น ๆ เปนลําดับเปนขั้นขึ้นไป ๆ ที่รูไดดวยตนเอง 

ซึ่งพุทธศาสนาสอนใหรูความจริงแทของ “ตัวที่ไมมีรูปไมมีราง” ที่ยุงเกี่ยวอยูในตัวคน ใหได

ละเอียดลออ แตตองศึกษาจาก “วัตถุ” หรือ “ความมีรูป” ใหชัด ๆ จากภายนอก ที่เราอาศัยสืบสื่อ

ตอทอดมาไดละเอียดขึ้นแลวจึงมาถึงจิตถึงตัวที่ “ไมมีตัว” ที่มันแปรเปลี่ยนสภาวะยืดหยุน อยูอยาง

พิสดาร คือตัว “นามธรรม” นี้ นอกจากเราตองเรียนรูรูปธรรมภายนอก สิ่งสําคัญมาก คือ ตองเรียนรู 

“รูปธรรม” เปนตัวตนใน “นามธรรม” ที่อยูภายในดวย เปนการเรียนรูนามธรรม ที่มีอาการดิ้นอยู

หรือแปรเปลี่ยนอยู คือมีอยู 2 สภาวะในโลกคือ นาม–รูป และความไมมี–ความมี เราตองรูชัดวา 

สภาวะนี้คือเปน “สิ่งเดียว” หรือสิ่งที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลง มาจากสภาวะแรกสภาวะเดียวเทานั้นคือ 
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“ความไมมีอะไรเลย” หรือทําตนใหนิ่ง อยูในสภาวะหนึ่งเทานั้น เมื่อไมรูแท จะไมสามารถระงับความ

มีตัวตนหรือยังมีอารมณชอบ อารมณชังอยู เปนการสรางความมีที่ไมใชสภาวะแรก สภาวะเดียวคือ

ความไมมีได ดังนั้นมาทําความไมมีในตน จนทําใหเราสามารถหลุดพนทุกขทั้งปวงได จะไดชื่อวาเปน        

“พระอรหันต อนาคามี สกทาคามี และโสดาบันขั้นต่ําสุด 

 โสดาบัน เปนผูรู เพียง “รูป” คือตัวถูกรู ที่จิต “นามธรรม”ของเราเขาไปรูนี้คือสภาวะ

สองสภาวะ อันเกิดจากสภาวะแรก สภาวะเดียว แลวเกิดมีบทบาท สามารถแปรเปลี่ยนมุนเวียน  

ครองสภาวะรูปและสภาวะนามอยูเทานั้น ยังไมรูอะไรมาก แตเปนการรูไมใชแคภาษา สามารถทําเอง

ไดบาง คือ มีตัวรูไปรูตัวถูกรูที่เปนกิเลสไดดวยตนเอง เปนการรูไดอยางแทจริงถึงใจ รูสภาวะรูปเปน

อยางไร รูสภาวะนามเปนอยางไร และรูดวยวาสภาวะทั้งสองนั้นไมเที่ยง ทรงอยูไมได ทั้งสองสภาวะ

จะเคลื่อนจะหมุน จะแปรเปลี่ยนอยูตลอดเวลา รูถึงตัวตนแทที่ไมมีรูปไมมีราง ของสภาวะนั้น จึงเรียก

ผูนี้วา “พระโสดาบัน” ซึ่งผูปฏิบัติตามคําสอนไดในระดับโสดาบันนั้นสามารถเปนผูครองเรือนได     

อยูเพราะพระโสดาบันจะยังยึดเปนเราของเราที่หยาบ ๆ ที่แสดงออกจากขางในมาออกภายนอกใหได

เห็นอยูชัดเจน แตสามารถลางกามภายนอกไดประมาณรอยละ 25 ขั้นตอมาคือ “สกทาคามี” ขั้นนี้

พยายามลางตอจากพระโสดาบัน สามารถลดกามมาไดประมาณถึงรอยละ50 มาลดละเลิกตอไปให

สูงขึ้นมีอาการ “อยาก” ภายนอกทางกายและวาจา ที่หยาบ ๆ นอยลงไมเดนชัดเหมือนโสดาบัน 

พยายามลางความลังเลสงสัย อานอาการกิเลสออกไดดีกวาโสดาบัน แตยังไมรูมากพอ ตองพากเพียร

อยางหนัก เหมือนรูแตไมรู ละอายเกรงกลัวตอบาปไมมากเทาที่ควร แตมีปญญารูทุกขมากขึ้น เห็นทุกข

และเรงกําจัดทุกขอยางหนัก พากเพียร วิริยะ อุตสาหะ บากบั่น ฝาฟน แตควบคุมกิเลสไดบางไมได

บาง เผลอตัวบอย ๆ ยังละเมิดทางกายและวาจาอยูบาง และยังเหนื่อยอยูมาก จะพากเพียร หัด “ดับ” 

หัดทําอยู ไดบางไมไดบางในความ “ไมมีอะไรเลย” ของเรื่องบางเรื่องเชนดับเรื่องรูปไดบางอยาง เรื่องรส

ไดบางอยาง เรื่องกลิ่นไดบางอยาง เรื่องสัมผัสไดบางอยาง เปนจํานวนไมหมดเสียที่เดียว ขั้นตอมา

“อนาคามี” ไมละเมิดทางกายและวาจา ลาง“กาม”แสดงออกภายนอกไดหมดแตละเมิดทางใจเปน 

“อัตตา” ภายใน มี “รูปราคะ อรูปราคะ” ดิ้นอยูภายใน ภายนอกไมแสดออกมาวายังมีอาการ “อยาก” 

อยูดิ้นและเกบ็กดไวภายใน ถาระดับ “รูปภพ” เห็นตัวชัดอยูภายในสามารถจับไดงาย และถาเล็กมาก

ตัวเล็กเปน “อรูปภพ” จับตัวยากอนาคามีพยายามลางอัตตาอยูภายใน “รูปภพและอรูปภพ” ใหหมดไป 

พยามยามลางอัตตามานะ ถือดี ลางกามติดดี และอัตตาติดดี ถือดีวามีดี อยากใหคนอื่นไดดีตาม    

เปนอัตตาซอนอัตตาอยูภายใน สามารถกําจัดตัวละเอียดลงไปลวงลึกลงไปถึง “อรูปภพ” เปน “อุทธัจจะ” 

ความฟุงซานใหเกิดดีภายในใจ ถายังเสพอัตตาภายในอยูจะยังทรมานตัวตน จะยังทุกขหนักมากในรูปภพ 
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(เห็นรูปในภายในชัด) และทุกขหนักในอรูปภพ (มองไมคอยเห็นรูปในชัดนัก) จับยากรูแตทุกขภายใน 

(ไมแสดงอาการใหใครรูเลยวาทุกขอยู) แตไมชัดในทุกขจากอะไรที่เปนตัวละเอียด ถาลางไดทั้งหมดทั้ง 

“รูปภพและอรูปภพ” จะพน “อวิชชา” ขั้นระดับ “อนาคามี” คือ ลางไดรอยละ 75 ขึ้นสูระดับพระ

อรหันต (พระโพธิสัตวระดับ 4) คือ ลางไดรอยละ 80 ขึ้นไป คือผูสิ้นกามสิ้นอัตตาในทุกเรื่องที่มีการ

สัมผัสทั้งภายนอกและภายใน อยูกับปจจุบันทุกขณะจิตมีชีวิตอยูเพื่อผูอื่นไมไดอยูเพื่อประโยชนตน 

ทําแตประโยชนเพื่อผูอื่นถายเดียว อยางมีปญญาพุทธะเต็มครบรอบบริบูรณ พระอรหันตแมไมเกงทางโลก

แตไมทํารายใครเปนผูยอม ผูเสียสละไดอยางบริสุทธิ์ใจ ปฏิบัติตนเหมือนคนธรรมดาสามัญแตไมมี

อะไรทําใหทุกขใจอีกแลวมองโลกตามจริง อยูกับโลกแตอยูเหนือโลก” 

 สรุปได การลางกิเลสใหไดไปตามลําดับโดยพิจารณาเปนเรื่อง ๆ ไปในแตละเรื่องมี4 

ระดับที่นํามาพิจารณาเห็นระดับตั้งแต ระดับโสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต ใหไดเปนเรื่อง ๆ 

ไมควรลางหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน จะสับสน ยาก จับมาพิจารณาลางจนกิเลสจางคลายไดเปน

ลําดับ ๆ ลางของหยาบกอน ที่เลิกไดไมยากไมลําบาก พยายามทําเทาที่ทําได คอย ๆ พากเพียรทําไม

เรงผล ทําไดตามเหตุปจจัยของตนเองและไมประมาท หมั่นปฏิบัติจนทําไดก็เปนอรหันตในเรื่องนั้น ๆ 

โดยลางไดในปจจุบันที่ลืมตาสัมผัสอยูในการกระทํากิจการงาน ดําเนินชีวิตประจําวัน สามารถตรวจสอบได

วาถาตนเองทําไดแลวสุขแทๆ มีอยูตลอดเวลาแมมีเหตการณใด ๆ มากระทบกระแทกก็ไมหวั่นไหว       

จิตบริสุทธิ์ผองใส ไรทุกขไรกังวลไดตลอด จนมั่นใจ ไมกลับไปทุกขในเรื่องนั้น ๆ อีก นั้นหมายถึงสามารถ

ปฏิบัติบรรลุธรรมจนไดเปนอรหันตในเรื่องนั้นๆไดสําเร็จ ทั้งหมดจะถูกสะสมไปจบครบทุกเรื่องตางๆ

ในกิเลสคืออบายมุข กาม โลกธรรม และอัตตตาเปนความโลภ ความโกรธ ความหลง หรืออวิชชา   

ของเราทั้งปวงนั้นดับสิ้นไปคือผูทําตน พึ่งตนใหพนทุกขไดในปจจุบัน 

 จากการวิเคราะหระดับความเจริญการบรรลุธรรมเปนลําดับ ๆ แบบพุทธะ ไดออกมาดัง

ภาพที ่2.2 ดังนี้ 
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ภาพที ่2.2 แสดงระดับของการบรรลุธรรม     

 4. แนวคิดของผูนําจิตอาสาแนวพุทธ (The Concept of Buddhist Dhamma Medicine 

Volunteer Leaders) ไดแก 1) ผูนําจิตอาสาพัฒนาชุมชนชาวอโศกพอครูสมณะโพธิรักษ 2) ผูนําจิต

อาสาพัฒนามนุษยทฤษฎีใหม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ 9 

  4.1 ผูนําจิตอาสาพัฒนาชุมชนชาวอโศก พอครูสมณะโพธิรักษ ไดกลาววา “วัตถุประสงค

ในการตั้งจิตอาสาในชุมชนชาวอโศก เพื่อพัฒนาการทางจิตของคนในชุมชน ใหเกิดความสํานึก สําเนียก 

วาเราควรทําอะไรใหเปนกิจจะลักษณะ ที่ควรทําใหดีขึ้น แนนขึ้น เจริญขึ้น มีคุณคาประโยชนมากขึ้น

ในหมูกลุมที่ควรกระทํา จึงไดมีการจัดตั้ง “รานพิสูจนจิตอาสา” ใครมีน้ําจิตน้ําใจสาธารณะอาสาเขา

มา ซึ่งการอาสาทําดีเปนสิ่งที่ดี มาชวยมาทํางาน ไมมีคาจาง ซึ่งไดรับความรวมมืออยางดีจากทั้งญาติ

ธรรมและพ่ีนองทุกพุทธสถาน ที่เขามาผลัดเปลี่ยนกันตลอดตอเนื่องท้ังป มาเติมเต็มความเปนจิตอาสา

ที่ “รานพิสูจนจิตอาสา” ที่ขายในราคาบุญนิยม ทั้งต่ํากวาราคาตลาด ราคาเทาทุน ราคาต่ํากวาทุน       

ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งที่จัดสรรใหไดศึกษาเรียนรูชีวิต เรียนรูที่จะชวยสังคมอยางไรบาง ไมอยูนิ่งแตเอาภาระ

ในการชวยผูอื่นทุกครั้งเมื่อมีโอกาส ดังโศลกธรรมที่วา...เนนเนื้อใหเหนือกวามาก เนนลากแมยากกวาแลน 

เนนจริงใหยิ่งกวาแคน เนนแกนใหแนนกวากวาง” 

 ลักษณะระบบบุญนิยมในการพัฒนาคนในชุมชนชาวอโศกที่สมบูรณ 11 ประการ 

 1. ทวนกระแสกับระบบทุนนิยม 

 2. ตองเขาเขตโลกุตระ 

 3. ทําไดยาก แมยากก็ตองทํา 

 4. เปนไปไดจริง 

 5. เปนสัจธรรม 

 6. การสละออกไปคือเปน “บุญ” เปน “กําไร” ของมวลมนุษยชาติ 

 7. สรางคนใหสําเร็จเปนหลัก 

 8. ผลสําเร็จจริงคือการฝกฝนจนจิตเกิด จิตเปน เรียกวาบรรลุธรรม 

 9. สวนกลาง สวนรวมอุดมสมบูรณ 

 10. เปนนักวิทยาศาสตร พิสูจนได 

 11. ปลายทางที่อิสรเสรีภาพ ภราดรภาพ สันติภาพ สมรรถภาพ บูรณภาพ 

 มนุษยพัฒนาชาวอโศก เปนมนุษยวรรณะ 9 
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 1. เปนคนเลี้ยงงาย (สุภระ) 

 2. เปนคนบํารุงงาย (สุโปสะ)  

 3. เปนคนมักนอย กลาจน (อัปปจฉะ) 

 4. เปนคนใจพอ สันโดษ (สันตุฏฐิ) 

 5. เปนคนขัดเกลา (สัลเลขะ) 

 6. กําจัดกิเลส มีศีลเครง (ธูตะ) 

 7. เปนคนมีอาการนาเลื่อมใส (ปาสาทิกะ) 

 8. เปนคนไมสะสม (อปจยะ) 

 9. เปนคนมีความเพียร ยอดขยัน (วิริยารัมภะ) 

 ชุมชนชาวอโศกมีอุดมการณสูงสุด 7 ส. 

 1. ส. สุขที่กิเลสลด 

 2. ส. สูง ยอมรับคุณคาความดีงามจริงจากผูอื่น 

 3. ส. สรางสรรค สรางอยางเลือกเฟนดวยปญญาที่ม ี

 4. ส. เสียสละ พยายามใหมาก แมเสียเปรียบจํายอมเมื่อกาลอันควร 

 5. ส. สมบัติ เปนโลกุตรสมบัติหรืออารยสมบัต ิ

 6. ส. สูญ สิ้นกิเลส สิ้นตัญหา สิ้นอุปทาน 

 7. ส. สัมบูรณ มีทุกอยางครบทั้ง 6 (วิถีอารยธรรม, บุญนิยมทีวี) 

 รูปแบบการสื่อสารบุญนิยมเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของชุมชนอโศก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

68

ภาพที ่2.3 แสดงกระบวนการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของชุมชนอโศก “ระบบบุญนิยม” 

 ที่มา: สถาบันบุญนิยม 2562: 1 

 การพัฒนาชุมชนชาวอโศก มีหลักการในการปฏิบัติเพื่อสรรคาสรางคนใหเกิดขึ้นในชุมชน

ชาวอโศกดวยโครงการสรางคน “บุญนิยม”เปนงานประจําปของชุมชนชาวอโศก คือ งานปลุกเสก   

พระแท ๆ ของพุทธ งานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย และงานมหาปวารณา โครงการ “ปลุกเสก   

พระแท ๆ ของพุทธ” 

 ในแตละปชุมชนอโศกจะมีงานใหญสําหรับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเปนการชุมนุม

รวมกันของสมณะ สิกขมาตุ และฆราวาสทั้งชายหญิงในกิจกรรมดวยการเขารวมโครงการ “การปลุก

เสกพระแท ๆ ของพุทธ” เปนการอิงชื่อพิธีกรรมขลังที่กระแสหลักใชในการปลุกเสกพระเครื่องและ

วัตถุมงคลทางศาสนาใหศักดิ์สิทธิ์ แตชาวอโศก “ปลุกเสก” คนดวยการเทศนาสอนธรรมะของ

พระพุทธเจาติดตอกัน 7 วัน ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากเอกสารและลงพื้นที่สังเกตการณในงาน “ปลุกเสก

พระแท ๆ ของพุทธ” ที่บวรราชธานีอโศก บานคํากลาง ตําบลบุงไหม อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี ระหวางวันที่ 5–11 เมษายน 2562 มีผูลงทะเบียนรวมงานกวา 1,000 คน เปนงานปลุก

เสกพระแท ๆ ของพุทธที่ทางชุมชนชาวอโศกจัดขึ้นเปนการกระตุนเตือนมิใหหลับใหล สรางจิต

วิญญาณพุทธะ ปลุกจากปุถุชนใหกลายมาเปนกัลยาณชน จนกระทั้งกลายเปนพระอาริยะในที่สุด 

สวนที่จะไดระดับไหนขึ้นอยูกับการบําเพ็ญเพียรและบารมีของแตละคน ความหมายงานปลุกเสกนั้น

หมายถึง การฝกฝนตนเองใหเปนพุทธที่แทจริง ลด ละ เลิกกิเลสไดจริงราวปาฏิหาริย ถาปฏิบัติได

อยางถูกตรง จะเปนอนุศาสนียปาฏิหาริย ไมใชอาเทศนาปาฏิหาริย คนที่มารวมงานตองรักษาศีลแปด 

และรับประทานอาหารมื้อเดียว ดําเนินชีวิตดวยวิถีแหงพุทธ เศรษฐกิจพอเพียงใชหลักธรรมของ

พระพุทธเจาเปนหลักในการบริหารจัดการชุมชนไดอยางเปน รูปธรรม เปนชุมชนที่ประกอบดวย

ธรรมะ คือ มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม ศีลสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตาพึ่งพา 

อาศัยกันและกันแบบพี่นองเปน บาน วัด โรงเรียน (บวร) ทุกคนที่อยูในชุมชนใชหลักของ “สาธารณโภคี” 

คือการกิน การใช เปนของสวนกลาง ทุกคนทํางานโดยไมมีเงินเดือน ที่สําคัญคนในชุมชมทั้งเด็ก ผูใหญ 

เปนผูที่มีศีล อยางต่ํามีศีล 5 รับทานอาหารมังสวิรัติ ไมมีคนติดอบายมุข ใชหลักการพึ่งพาตนเอง ดวยการ

ทําอาชีพที่สําคัญ เชน กสิกรรมไรสารพิษ การคาในระบบบุญนิยม การศึกษาบุญนิยม การสื่อสารบุญ

นิยม ซึ่งเปนเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ ถือวาเปนองคความรู ที่มีภูมิปญญาอันทรงคุณคาที่ผูคนมากมาย 

มาอยูรวมกันมาก ๆ แลวทุกคนลวนแตมีการฝกฝนตนเอง มีการลดละสวนเกินของชีวิต การกิน       

อยูหลับนอน ที่เคยฟุงเฟอฟุมเฟอย จนหลายคนสามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง จากคนที่เคยติดอบายมุข 
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ติดยึดอยูกับกามคุณ โลกธรรม มาเปนคน ลดความโลภ ความโกรธ ความหลง ลงไดไปตามลําดับ ดวยการ

ประพฤติตามหลัก จรณะ 15 จนเกิดวิชชา 8 และวิมุติหลุดพนจากกิเลสอยางหยาบ ๆ อยางกลาง ๆ      

มาจนเกิดกอเปนชุมชนสังคมของคนมีศีล เปนหมูบานที่ถูกตองตามกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 

อันเปนชุมชนมีคนเต็มใจมาอยูรวมกันสามารถจัดตั้งขึ้นเปนหมูบาน ตางจากชุมชนทั่วไปที่เลือกมิตรดี

ขางบานไมไดมาศึกษาเรียนรู ใชชีวิตอยูรวมกัน มีปญหาก็คอย ๆ แกไข และจะแกปญหาโดยเริ่ม      

ที่ตนเองกอน ตางใหความสําคัญกับคําวา “มนุษย” ที่ตองอยูรวมกันมารวมสรางความเจริญทางวัตถุและ

จิตใจ ใหคนมีคุณธรรม มีความดี มีกุศลแทในตน ซึ่งพอครู “สมณะโพธิรักษ” ผูนําชุมชนชาวอโศก 

กลาววา หลักการบุญนิยมของชาวอโศก จะนําปญญาพุทธะชวยมนุษยดวยกันสุดความสามารถ       

เทาที่ทําไดจึงมักเกิดกิจกรรมตางข้ึนเสมอ ๆ เพื่อขัดเกลากิเลสตนเองและทํากุศลกับหมูมิตรดี  

 ซึ่งโครงการ “ปลุกเสกพระแท ๆ ของพุทธ” ที่จัดขึ้นมีกิจกรรมหลักจะอยูที่เฮือนศูนยสูญ   

มีโตะรับลงทะเบียนและรับหนังสือหรือเอกสารตาง ๆ ฟรี ที่พักถูกแยกพักชัดเจนระหวางที่พักชาย

และที่หญิง กิจกรรมจะเนนที่ความสามัคคี จะมีการประชาสัมพันธตามสายเกี่ยวกับงานในแตละชวง 

หรือมีเรงดวนจะรวมพลไดหมูกลุมไดเพียงไมก่ีนาที แตละวันจะมีกิจกรรมตาง ๆ ในชวงเชาของ ทุกวัน

จะมีการฟงธรรมในตอนเชามืดทุกวันประมาณ 05.00–06.30 น. ในหัวขอ “เปดโลกบุญนิยม” โดยพอ

ครูสมณะโพธิรักษิ์ และตอจากนั้น พุทธประเพณีบิณฑบาตดวยอาหารมังสวิรัติ และมีการแสดงธรรม

กอนฉัน ไดพบสมณะสนทนาธรรม เพื่ออธิบายธรรมะที่ยังไมเขาใจใหชัดเจนขึ้น เราเรียกวา “การ

บําเพ็ญธรรม” และมีการ “บําเพ็ญคุณ” จะเกิดขึ้นหลังพบสมณะแลวจะมีการรวมกลุม ใหแตละกลุม

ออกไปปฏิบัติฐานงานที่มีพอฐานแมฐานคอยใหคําแนะนํา อธิบายงาน ซึ่งแตละกลุมจะมีทานสมณะ

และสิกขมาตุติดตามไปรวมบําเพ็ญดวย รวมกันบําเพ็ญประมาณ 2 ชั่วโมง กอนเสร็จงาน 15 นาที   

มาสรุปกาย–ใจวาเปนอยางไร 

 ทุกครั้งที่มีงานปลุกเสกพระแท ๆ จะมีงาน ว.บบบ. (วิชชาลัย บรรดา บัณฑิต บุญนิยม)    

เปนการสอบปริยัติในทุกครั้งที่มีงาน ปนี้จัดในวันที่ 10 เมษายน 2562 หลังจากผานการอบรมทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ เปนการทดสอบความเขาใจในการฟงธรรมะแตละชวงมากนอยขนาดไหน และการจัด

สอบจะใชพื้นที่ของเฮือนศูนยสูญ ทั้ง 4 ชั้น เปนสถานที่สอบ จัดนั่งโตะเรียบรอย ซึ่งผูอายุยาวหรือ

สายตาไมดี จะมีคนมาบําเพ็ญอานขอสอบให ปนี้จะมีผูมาสอบมาก เพราะเมื่อเขารับอบรมและ

ลงทะเบียนสวนใหญจะสอบวัดผลตนเองเกือบทั้งสิ้น ตางปฏิบัติอยางสบายใจไมเครงเครียดเหมือน    

ปแรก ๆ สอบไดคะแนนเทาไร เปนไปตามธรรม จะมีคณะที่จัดสอบโดยทานสมณะและสิขมาตุ

ดําเนินการ มาติดประกาศไวที่หนาเฮือนศูนยสูญงานปลุกเสกจัดมาดวยความเคารพรักเทิดทูนศรัทธา 
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เชื่อถือ เชื่อฟงและเชื่อม่ันตอพอครูสมณะโพธิรักษ สมณะ และสิขมาตุ และไดเพียรฝกปฏิบัติ เปนการ

สรางคนใหบรรลุธรรม เปนพระแทๆหรือสาวกแทๆของพระพุทธเจา ดวยการศึกษาวิชาตามหลัก

ไตรสิกขา คือ มีศีล สมาธิ ปญญาไดอยางสัมมาทิฎฐิ ตามหลักสัมมาอาริยมรรค สืบทอดตอ ๆ กันมา  

 โครงการ “พุทธาภิเษก สุดยอดปาฏิหาริย”  

 งานพุทธาภิเษก สุดยอดปาฏิหาริย ครั้งที่ 43 วันที่ 14–20 กุมภาพันธ 2562 บวรราชธานีอโศก 

จังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยไดมีโอกาสเขารวม พิธีพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย ในครั้งนี้เปนการ  

พุทธาภิเษกพัฒนา “บวร” (บาน วัด โรงเรียน) ดวยเนนขบวนการกลุมเปนครั้งแรกของบานราช ที่จัดงาน

พุทธภิเษกขึ้นในครั้งนี ้

 พุทธาภิเษก มีความหมาย คือ การฝกตนใหเปนพุทธที่แทจริง สามารถลด ละ เลิกกิเลสได 

พี่นองญาติธรรมที่มารวมงานตองรักษาศีล 8 และกินอาหารมังสวิรัติ และทานมื้อเดียว คนมาใหม

หรือไมคอยไดมางาน สามารถเลิกเนื้อสัตวได เลิกเหลาได เลิกติดอบายมุขได หรือคอย ๆ ลดลงไป

ตามลําดับถือวางานนี้บรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จ แมกระทั้งคนในชุมชนชาวอโศกเอง     

ที่พากเพียรลด ละ เลิก มาเปนลําดับและมุงมั่นจะเพิ่มอธิศีลใหตนเองดีขึ้นเรื่อย ๆ มีความเปนน้ําหนึ่ง

ใจเดียวกัน หมั่นประชุมเปนเนืองนิตย และกลาที่จะสารภาพผิด หรือบอกเลาเรื่องราวตนเองใหหมูกลุม

รับทราบและพรอมจะแกไขปรับปรุงตลอดเวลา ถือวางานครั้งนี้ประสบความสําเร็จ ที่จะพัฒนาคน       

ในชุมชนมีจิตวิญญาณใหสูงขึ้น พัฒนาทั้งหนาที่การงานไปพรอมกับการพัฒนาจิตวิญญาณ กลาที่จะ

รับฟงผูอื่นและลางความยึดมั่นในตนเกี่ยวกับหมูกลุม ไมเพงโทษมิตรดีสหายดี รับฟงดวยความเคารพ

และศรัทธากันและกันเมตตากันในสวนดอย 

 สถานที่จัดงานหลัก ๆ มี 2 แหง คือ อาคารเฮือนศูนย และเฮือนบวร มีพี่นองชาวอโศก

เขามารวมกิจกรรมจากทุกพุทธสถาน 9 แหง อันเปนกิจของฆราวาสที่พึงกระทําเพื่อพัฒนาตนเองทุกป 

จึงมีพ่ีนองชาวอโศกมารวมงานใหญ ในปนี้มีสถิติผูเขามารับการอบรม 1,220 คน ซึ่งในวันแรกของงาน

คือวันที่ 14 กุมภาพันธ พอครูไดเทศนเปดงาน กลาวคําปฏิญาณตน กอนจะกลาวเปด พอครูเมตตา

แสดงธรรมเรื่อง “เทวะครองโลก” อันเปนหัวขอหลักในการแสดงธรรม และในชวงเวลาที่จัดงานได

ตรงกับวันสําคัญทางศาสนา คือวันเพ็ญเดือน 3 เปนวันที่พระพุทธเจาแสดงโอวาทปาติโมกข แกพระ

อรหันต 1,250 รูป ที่มาประชุมโดยไมไดนัดหมาย ทางชุมชนบานราชธานีอโศก ไดจัดงานนี้เพื่อระลึก

พลังบารมีแหงพุทธานุภาพของพระพุทธองคและพระสาวก ซึ่งกิจกรรมในงานแบงออกเปน 2 ชวง คือ 

ภาคเชา เริ่มดวยการฟงธรรมจากพอครูเวลา 04.30 น. หลังจากนั้นเปนการบิณฑบาตตามประเพณี 

สวนภาคบาย มีการพบสมณะ สิกขมาตุ ประจํากลุมยอยธรรมะ เปนการบําเพ็ญธรรม ในกิจกรรมการ
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บําเพ็ญคุณนั้นเปนการไปปฏิบัติงานตามฐานเชน งานกสิกรรมริมมูล งานเข็นปุย พับถุง งานครัว งาน 5ส 

ฐาน สขจ. (สถาบันขยะวิทยาดวยหัวใจ) รานจิตอาสา งานสมนุไพร งานทําแชมพู งานทําเตาเจี้ยว ทํากสิกรรม 

และมีการพัฒนาคิดทําอาหารปลอดภัย ไรสารพิษมากขึ้น มีการทําเสนขนมจีน ทําสปาเก็ตตี้ ทําหัวไชโปดอง 

ทําซีอ๊ิว เปนตน 

 การจัดงานนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณธรรม ผูถือศีล 5 ใหเจริญในอธิศีล โดยการมาถือศีล 8  

ฝกกินอาหารมื้อเดียว ใชชีวิตเรียบงาย พรอมเสียสละเพื่อสวนรวมในทางที่ดีงามตาง ๆ โดยไมนิ่งเฉย    

ไมดูดายคือ รังสรรคสังคมสาธารณโภคีใหมั่นคงในแนวทางบุญนิยมมี 3 ขอแรกของการที่จะไมเสื่อม

จากความดีที่มีอยู พระพุทธเจาตรัสวา 1) ใหหมั่นเยี่ยมเยียนพระภิกษุ 2) ไมละเลยการฟงธรรม 3) 

ศึกษาในอธิศีล ดังนั้นการบําเพ็ญหรือฝกฝนตนในงานพุทธาภิเษก สุดยอดปาฏิหาริยจึงมีทั้งการ

บําเพ็ญธรรม และบําเพ็ญคุณ การฟงธรรม รับสัมมาทิฏฐิจากพอครูในทุกเชาและในชวงค่ําเฉพาะใน

วันมาฆบูชาและมีการเทศนจากสมณะและสิกขามาตุในชวงกอนฉัน มีการยอยธรรมะในชวงบายและ

ในตอนค่ํามีรายการ “นักปฏิบัติกร” ฟงนักปฏิบัติกรที่ประสบความสําเร็จในแงมุมตาง ๆ มาแลกเปลี่ยน

ความรูกันในชวงค่ํา อีกทั้งมีรายการถามปญหาเพื่อไขขอของใจตาง ๆ ในการปฏิบัติธรรม โดยพอครู

สมณะโพธิรักษ ชื่อรายการ “ตอบปญหาผาเทวะ”   

 งานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย ไดมีการจัดกลุมญาติธรรมตามบวรตาง ๆ ใหมีเวลา

พบปะพูดคุยกับนักบวชบวรนั้น ๆ เพื่อการพัฒนาบวรที่ตนอาศัย พูดคุยถึงปญหาตาง ๆ อยางจริงจัง  

หันมาใหความสําคัญและระดมสมองชวยกันแกไข เพื่อใหงานพุทธาภิเษกฯ สามารถตอบโจทยหรือ

พัฒนาชุมชนในทองถิ่นตนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามเปาหมายของงาน ชวงสุดทายของงาน     

มีการทดสอบความรูทางปริยัติจากการฟงธรรมตั้งแตวันแรกของงาน และจากตําราเรียนที่มีออกมาให

ไดศึกษาเปนระยะ ๆ เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณใหสูงขึ้น ไดปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติใหถูกตองมี

สัมมาทิฏฐิมากขึ้น กลาวไดวา “งานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย” จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณธรรม เปนธรรม

ของชนชาวอโศกโดยองครวมใหเจริญและชัดเจนในปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ตามหลักธรรมคําสอนของ

พระพุทธเจา 

 โครงการพิธี “มหาปวารณา” 

 พอครูสมณะโพธิรักษ ผูนําชุมชนชาวอโศก กลาววา… “วันนี้เปนวันพฤหัสบดีที่ 7 

พฤศจิกายน 2562 ที่บวรราชธานีอโศก วันที่ 7 เปนวันที่อาตมาบวชตั้งแตวันที่ 7 พ.ศ. 2513 ถึงวันนี้

ปนี้ ครบ 49 ปเต็ม ขึ้นปที่ 50 เปนโพธิกิจที่ได ทําหนาที่โพธิรักษา รักษาโพธิ รักษาความตรัสรู ความรู

ที่พระพุทธเจาตรัสสอนไว รักษามาได 49 ป วันนี้ก็ขึ้นปที่ 50 เขาเขตครึ่งศตวรรษครึ่งของรอยปนี้ในพิธี 
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“มหาวารณา” วันที่ 6–10 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 37 ณ บวรราชธานีอโศก บนความสําเร็จไดทํางานมา

รูสึกวามีผลงานที่ตัวเองไดทําเพื่อ “สังคมคนจน” อันนี้เปนผลสําเร็จที่อาตมาถือวายิ่งใหญ ทําใหเกิด

สังคมคนจนมีหมูกลุม เปนสังคมชุมชนหมูบานเปนหมูบานมีวัฒนธรรมมีพฤติกรรมของความเปนอยู 

เปนชีวิตจน ๆ แตอุดมสมบูรณ ฟงดูขัดแยง จนแตอุดมสมบูรณดูเหมือนจะขัดแยงกัน คําวา “จน” หมายถึง 

วาความขาดแคลนความไมมีความแหงแลง แตนี่ “จน” แต “อุดมสมบูรณ” มันมหัศจรรยจนแตอุดม

สมบูรณนี่คือความ “มหัศจรรย” มหัศจรรยยิ่งกวานั้น คือ ความจนอยางสุขสําราญเบิกบานใจคําวา

จนทางปรมัตถคือคนที่ไมมีเงินเลยไมอยากไดไมอยากแยงและยังประพฤติการไมแยง อันนี้แหละ คือ 

“คนจน” นอกจากไมประพฤติการแยงแลว ยังขยันหมั่นเพียรสรางสรรคผลผลิตขึ้นมากินใช อาศัยในชีวิต 

พออยูพอกิน เหลือเฟอ เผื่อคนอื่นได จนอยางมีปญญา ไมใชจนตรอก แตกลาที่จะมาจน เพื่อเอาสวนเกิน

ไปชวยเหลือผูอื่น มาใหคนตําหนิ มาใหคนเขาใจผิด มาจนใหคนดูถูกไดคือหมดตัวตน ไมยึดมั่นถือมั่น

ในตน 

 พอครูสมรณะโพธิรักษเทศนสอน  “มหาปวารณา” คือ ยอมใหเพื่อนสหพรหมจรรย    

วากลาวติงเตือนกันได โดยไมโตแยง นอกจากที่ประชุมจะใหโอกาสชี้แจง มีเกณฑดังนี้ คือ 1) คําวา 

“ปวารณา” คือ ยอมให เปดโอกาสให อนุญาต ใหวากลาวตักเตือน 2) ใหภิกษุวากลาวตักเตือนกันได

ดวยเหตุ 3 ประการ คือ โดยเห็นโดยไดยิน ไดฟงโดยสงสัย ซึ่งงานพิธี “มหาปวารณา” ของชุมชนชาวอโศก 

ถือวาเปนงานสําคัญมากเพราะเปนกิจกรรมรวมกันของสมณะ สิกขมาตุและฆราวาสทั้งชาย หญิง เด็ก

สัมมาสิกขา ญาติธรรมทุกทิศพรอมใจกันเดินทางมารวมในพิธี “มหาปวารณา” เพื่อรับฟงคําสอนและ

นอมนํามาปฏิบัติ “ปวารณา” คือ ยอมใหวากลาวตักเตือนกันไดหมดอยางสัมมาทิฏฐิฝกลดตัวตนให

ใครวากลาวได ลดละแสดงตัวตนวาขาใหญ ใครอยาแตะ ใหมาฝกฝน ทําตัวใหเล็ก ถูกตําหนิไดคนที่ไม

อยากใหใครตําหนินั้นเปนคนมีอัตตามานะ ทุกคนที่มาจึงพรอมใจมาลางตัวตนจริง ๆ ขัดเกลากิเลส

เปนหลัก 

 ซึ่งในทุกครั้งประเพณีหลัก ๆ คือ การไดรับคําฟงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาที่พอครู

สมณะโพธิรักษไดรวบรวมความรูของพระพุทธเจาไวไดมาก นํามาสาธยาย มาแจกแจงความรูในมุมมอง

หลากหลายทุกมิติ ทั้งเหตุการณบานเมือง เหตุการณของโลก ทําใหชุมชนอโศก มีความแววไว พรอม

ปรับเปลี่ยนใหทันกันสถานการณตาง ๆ และเรงสรางตนเองหมั่นขัดเกลากิเลสใหมากขึ้น ๆ ซึ่งใน

โครงการพิธี “มหาปวารณา” จะมีกิจกรรมตาง ๆ ที่สอดคลอง และเหมาะควร ใหชุมชนอโศกไดเรียนรู      

มีรายการเริ่มตั้งแตเชามีการสวดมนต ฟงธรรมะจากพอครูเทศน จากนั้นชวงเชามีการบิณฑบาต การเทศน

ธรรมะกอนฉัน มีการแสดงบนเวที  มีดนตรีเพื่อชีวิตและคุณธรรม สลับเวียนกันขึ้นทํากิจกรรม จากพุทธ
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สถานตาง ๆ ทั่วประเทศของชุมชนอโศก รายการภาคค่ํามีรายการดี ๆ เพื่อสุขภาพ มีเสวนาบนเวทีเรื่อง

การลางอัตตาตัวตน การยอมหมูมิตรดี การมาเปนจิตอาสา และสื่อสาระธรรมดีอื่น ๆ อีกมากมาย หรือ

ชวงพักวาง ๆ มีขอแรงบุญ ไปเก็บผัก ตัดหญา ขนปุย ไปรวมแรงทํางาน ซึ่งพื้นที่ทั้งหมด นํามาพัฒนา

ทํากสิกรกรรมปลูกพืชผักไรสารพิษ ไดมีการเรียนรูวิธีการปลูกพืชผัก การเก็บเกี่ยว การเตรียมดิน 

เตรียมน้ํา การเก็บรักษาน้ํา นอกจากนี้ มีรานคาบุญนิยมเชน รานปนกัน รานอาหารมังสวิรัติที่แตละ

พุทธสถานตางๆของอโศกเอาภาระ มาออกรานอาหาร ใหคนในชุมชนและนอกชุมชนไดรับประทานฟร ี

ไดอยางเต็มที่ อีกทั้งมีการจําหนายสินคาราคาเทาทุน ทั้งขายปลีกและขายสงในชื่อ “รานพิสูจนจิต

อาสา” เปดขายมาตั้งแต 7 พฤศจิกายน ป 2561 เปนสินคาดีมีคุณภาพ ซื้อไดทั้งปลีก ทั้งสง สินคาที่นิยม

มาก คือ เสื่อปูพื้นพลาสติก ถวยชามเซรามิคจากลําปาง เครื่องจักรสาน จักรยาน เครื่องครัว อุปกรณทํา

กสิกรรม สินคาการเกษตร ตนไม และพืชผัก ถั่ว ธัญพืชตาง ๆ เปนสินคาโดนใจ และสิ่งจําเปนในการ

ดํารงชีวิต ซึ่งการทํางานไดจัดสรรแบงเวรรับผิดชอบบวรละ 1 สัปดาห ผลัดเวียนกันมารานเปด 

12.00–16.00 น. หยุดทุกวันจันทร ซึ่งการกําเนิด “รานพิสูจนจิตอาสา” เปนการพัฒนาการ ดาน

พาณิชยบุญนิยม ที่กอเกิดระบบสาธารณโภคี ดานทางบุคลากรแตละบวร แตละชุมชน ที่สามารถ

หมุนเวียนกันมาชวยงาน “รานจิตอาสา” ไดอยางไมเอาลาภแลกลาภ มีอิสรเสรีภาพ โดยไมยึดติด   

กับบวรใดบวรหนึ่ง ถูกหลอหลอมเปนหนึ่งเดียว     

  4.2 ผูนําจิตอาสาพัฒนามนุษยทฤษฎีใหม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 

อดุลยเดช ในรัชกาลที่ 9 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดประมวล

และกลั่นกรองจากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวพระราชทานในวโรกาสตาง ๆ รวมทั้งพระราชดํารัสอื่น ๆ โดยสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําเผยแพร 

เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติของทุกฝายและประชาชนโดยทั่วไป เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2542 และจัดทํา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545–2549) และฉบับที่ 10 (2550–2554)  

 สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย (UNDP) ไดจัดทํา

รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยป 2550 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน” และ

เผยแพรไปทั่วโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาส มหามงคลสมัย

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ดังนั้น “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อให

ชีวิตดําเนินไปในทางสายกลางที่เหมาะสม สอดคลองกับวิถีความเปนอยู อันเรียบงายของคนไทย     
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ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ ที่สามารถพึ่งตนเองไดอยางเขมแข็ง

พัฒนาไปสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน”  

 พระบรมราโชวาท พระราชดํารัสดังนี้ 

 ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพรอมมูล ท้ังทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล 

ซึ่งเราสามารถนํามาใชเสริมสรางความอุดมสมบูรณและเสถียรภาพ อันถาวรของบานเมืองไดเปนอยาง

ดี ขอสําคัญเราตองรูจักใชทรัพยากรทั้งนั้นอยางชาญฉลาด คือไมนํามาทุมเทใชใหสิ้นเปลืองไปโดยไร

ประโยชน หรือไดประโยชนไมคุมคา หากแตระมัดระวังใช ดวยความประหยัดรอบคอบประกอบดวย

ความคิดพิจารณา ตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกตองเหมาะสม โดยมุงถึงประโยชนแทจริงที่เกิด

แกประเทศชาติทั้งในปจจุบันและอนาคตอันยืนยาว (พระราชดํารัสพระราชทานแดบุคคลตาง ๆ เนื่อง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2529) 

 การพัฒนาประเทศ จะบรรลุตามเปาหมายไดมากนอยเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับปจจัย

ประกอบกันหลายอยาง อยางแรกตองมีคนดี คือมีปญญา มีความรับผิดชอบ มีความวิริยะอุตสาหะเปน   

ผูปฏิบัติ อยางท่ีสอง ตองมีวิทยาการที่ดี เปนเครื่องใชประกอบการ อยางที่สาม ตองมีการวางแผนที่ด ี    

ใหพอเหมาะพอควร กับฐานะเศรษฐกิจ และทรัพยากรที่มีอยู โดยคํานึงถึงประโยชนอันพึงประสงค

ของประเทศชาติ และประชาชนเปนหลักปฏิบัติ (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 25 กรกฎาคม 2539) 

 ทุกคนจําเปนตองหมั่นใชปญญา พิจารณาการกระทําของตนใหรอบคอบอยูเสมอ 

ระมัดระวังทําการทุกอยางดวยเหตุผล ดวยความมีสติ และดวยความรูตัว เพื่อเอาชนะความชั่วรายทั้ง

มวลใหไดโดยตลอด และสามารถกาวไปถึงความสําเร็จที่แทจริงทั้งในการงานและการครองชีวิต   

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 13 

กรกฎาคม 2516)  

 Our Loss Is Our Gain ขาดทุนของเราคือ กําไรของเรา หรือวาเราขาดทุน เราก็ไดกําไร 

เวลาพูดไปแลว เขาบอกวา “ขอย้ํา ขอย้ําอีกที่” ก็พูดซ้ําอีกที เขาก็นั่งเฉยไปอีก ก็หมายความวา

ตองการคําอธิบาย เราก็อธิบายวา “ถาเราทําอะไรที่เปนการกระทํา แลวก็เราเสีย แตในที่สุด ที่เราเสียนั้น

เปนการได...” (พระราชดํารัสพระราชทานแดบุคคลตาง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   

4 ธันวาคม 2534) 

  “...คนอ่ืนจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมี

สิ่งที่สมัยใหม แตเราอยู พอมี พอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทย “พออยูพอกิน” 
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มีความสงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่ จะใหประเทศไทยอยูแบบพออยูพอกิน  

ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความ “พออยูพอกิน” มีความสงบ เปรียบเทียบ  กับประเทศอื่น ๆ 

ถาเรารักษาความ “พออยูพอกิน” นี้ไดเราจะยอดยิ่งยวด” (พระราชดํารัสพระราชทานใหคณะบุคคล

ที่เขาเฝาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2517) 

 มีชาวตางประเทศคนหนึ่งมาพบ (นายพารก จุลอุน รัฐมนตรีการกีฬาและเยาวชน  

แหงสาธารณรัฐเกาหลีมาเขาเฝาที่พระตําหนักจิตลดาฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2534 เขาบอกวา

ประธานาธิบดีของเขาผูเปนเพื่อนเขามอบหมายใหมาขอโอวาท 

 เราเลยบอกวา ถาจะแนะนําก็แนะนําได ตองทํา “แบบคนจน” เราไมเปนประเทศ ที่ร่ํารวย 

เรามีพอสมควร พออยูได แตไมเปนประเทศที่กาวหนาอยางมาก เราไมอยากจะเปนประเทศกาวหนา

อยางมาก เพราะถาเราเปนประเทศกาวหนาอยางมาก ก็จะมีแตถอยหลัง ประเทศเหลานั้นที่เปน

ประเทศที่มีอุตสาหกรรมกาวหนา จะมีแตถอยหลัง และถอยหลังอยางนากลัว แต ถาเรามีการบริหาร

แบบเรียกวา “แบบคนจน” แบบที่ไมติดกับตํารามากเกินไป ทําอยางมีสามัคคีนี่แหละ คือเมตตากัน ก็

จะอยูไดตลอดไป..คนที่ทํางานตามวิชาการ จะตองดูตํารา เมื่อพลิกไปถึงหนาสุดทายแลวในหนา

สุดทายนั้นเขาบอก “อนาคตยังมี” แตไมบอกวาใหทําอยางไร ก็ตองปดเลมคือปดตํารา ปดตําราแลว

ไมรูจะทําอะไร ลงทายก็ตองเปดหนาแรกใหม เปดหนาแรกก็เริ่มตนใหม ถอยหลังเขาคลองแตถาเราใช

ตํารา “แบบคนจน” ใชความอะลุมอลวยกัน ตํารานั้นไมจบ เราจะกาวหนาไปเรื่อย ๆ (พระราชดํารัสที่ทรง

เรียบเรียงและปรับปรุงขึ้นจากที่ไดบันทึกพระสุรเสียงไว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพุธที่ 4 

ธันวาคม 2534) 

 ในรายการ “วิถีอาริยธรรม” บานราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี พอครูสมณะโพธิรักษ

เทศนสอน หัวขอ “สังคมสุดยอดคือสังคมมนุษยวรรณะ 9 แบบคนจน” วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พอครู

ไดเทศนสอนผูเขารับการอบรบวา... “การมาจนเปนการมาทําดี คนที่ทําตัวเองใหจนไดแลวมีความสุข    

เปนคนจนที่มีความสุข เปนคนจนที่มีประโยชน เปนคนจนที่มีคุณคา มีสิ่งที่ดีมีสิ่งที่ประเสริฐ เปนคนจน   

ที่อุดมสมบูรณ เปนคนจนที่ไมบกพรองอะไรเลย เปนคนจนที่ขยันหมั่นเพียร รูจักงานที่ควรทําก็ทํา รูจัก

พักรูจักเพียร เปนคนจนที่ยอดเยี่ยม แลวทําไมตองมาเปนคนจน เพราะในสังคมนี้คนแยงกันรวย แลวไป

แยงเขาทําไม มาจนนี่ไมตองแยง พาคนใหมาจนไมตองไปแยงเขา ถึงไดอยูสบายไมมีใครมาแยงจน    

ไมมีศัตรู เพราะเราเปนคนจนที่ประเสริฐเปนคนจนที่ดี เปนคนจนมหัศจรรย เปนคนจนขยันหมั่นเพียร 

รูจักการงานที่ควรทํา อะไรไมควรทํา อยาไปเสียเวลา แลวไมเปนพิษภัยตอสังคมตอประเทศ ตอโลกดวย 

มาเปนคนจนที่ยิ่งใหญ มาฟนฟูภูมิเกาพระพุทธเจาสอนเราอยางนี้พระพุทธเจาสอนใหเรามีวรรณะ 9       
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ใหเปนคนจนวรรณะก็คือ The Classes ไมใช The Masses ซึ่ง The Classes คือ คนชั้นสูง ไมใชแบบไฮโซ 

แตเปนคนชั้นสูงเปนคนประเสริฐที่มีหลักวรรณะ 9 คือ เลี้ยงงาย (สุภระ) บํารุงงาย ปรับใหเจริญไดงาย         

(สุโปสะ) มักนอย กลาจน (อัปปจฉะ) ใจพอ สันโดษ (สันตุฏฐิ) ขัดเกลากิเลส (สัลเลขะ) เพงทําลายกิเลส   

มีศีลสูงอยูปกติ (ธูตะ ธุดงค) มีอาการนาเลื่อมใส (ปาสาทิกะ) ไมสะสม ไมกักเก็บออม (อุปจยะ) ตรงขาม 

อวรรณะ 9 ขยันเสมอ ระดมความเพียร (วิริยารัมภะ) ตราบใดยังมีผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้อยูในโลกยอม  

ไมวางจากพระอรหันต หรือ ผูใดพบผูที่พาทํา พบสมณพราหมณทั้งหลาย เปนผูดําเนินชอบ–ปฏิบัติชอบ

ซึ่งประกาศโลกนี้–โลกหนา ใหแจมแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเองในโลกนี้มีอยู (อัตถิโลเกสมณพราหมณา 

สัมมัคคตาสัมมาปฏิปนนาเยอิมัญ จ โลกังปรัญ จโลกังสยัง อภิญญาสัจฉิกัตวาปเวเทนตีติ) 

 “อัตตา หิ อัตตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยาอัตตนา หิ สุทันเตนะ นาถัง ลภติ ทุลลภัง” 

 “ตนนั้นแลเปนที่พึ่งแหงตน ใครอื่นจะมาเปนที่พึ่งได ผูที่ฝกตนไดดีแลว ยอมไดที่พึ่ง     

ที่หาไดยาก” 

 ศาสนาพุทธ คือ ศาสนาแหงการพึ่งตน คําสอนที่สําคัญในพระพุทธศาสนาใหพัฒนา

ตนเองของปจเจกบุคคล เปนเบื้องตน อยูกับปจจัยขั้นพื้นฐาน ในการดํารงชีวิต อยางเรียบงาย คอย ๆ

ฝกปฏิบัติเดินสูการพนทุกขไปเปนลําดับ ๆ จนสามารถยกระดับจิตของตนใหกาวสูการมีที่พึ่งอัน

ประเสริฐอยางม่ันคง ดวยการบรรลุธรรมสูพระนิพพาน เปนอิสระหลุดจากการครอบงํากิเลสทั้งปวงได

อยางถาวร เปนลักษณะของมนุษยพัฒนาคือเปนผูจักตนเอง พึ่งตนเองไดอยางอิสรเสรี บุคคลที่พึ่งพา

ตนเองไดเปนเรื่องสําคัญ เปนบุคคลที่แสดงออกถึงความพยายามที่จะใชความรู ความสามารถ 

ที่ตนมีอยู กระทําสิ่งใด ๆ ใหสําเร็จดวยตนเอง (พระครูนิวิฐปญญากร (ตุพงศารักษ) 2555: 21) 

พระพุทธศาสนาสอนใหบุคคลเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองไมใหติดยึดหรืองมงายจะเปนบุคคล     

จะพ่ึงตนเองได (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) 2555: 15) ยังมีแนวคิดการพึ่งตนของนักวิชาการ 

นักวิจัย นักวิชาการอื่น ๆ ที่นาสนใจดังนี้ 
 

 แนวคิดการพ่ึงตน 
 การพึ่งตน หมายถึง มีตัวชี้วัดในการพัฒนาศักยภาพดานการพึ่งตนไว 8 ดาน คือเศรษฐกิจ 

สังคมวัฒนธรรม การศึกษาวิเคราะหปญหาและการบริหารจัดการ ดานการเมือง ดานสิ่งแวดลอม 

ดานสุขภาพ ดานศาสนาและปรัชญา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี่ เปนการสรางตัวชี้วัดในการ

พัฒนาศักยภาพดานการพ่ึงตนของคนจนในเชิงบูรณาการ (ชาตรี ศิริสวัสดิ์ 2552: 43–52)  
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 การพึ่งตน หมายถึง ความอิสระที่ตั้งอยูบนพลังปญญาและความสามารถของคนในการพัฒนา

แกปญหาของตนเอง การพึ่งตนเกิดจากปจจัยสําคัญ คือ มีผูนําที่มุงมั่นเสียสละ คนในชุมชนพรอม

สมานฉันท มีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาใหเกิดความสมดุล โดยใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด

ประโยชน ลดการพึ่งพาทรัพยากรจากภายนอก และเสียสละชวยเหลือผูอื่นในสังคม (เพชรตะวัน  

ธนะรุง, สุรีย ธรรมิกกบวร และจิรวัฒน เวชาแพศย 2556: 84–95) 

 การพ่ึงตน หมายถึง ความสามารถสรางสังคมพอเพียงได เปนดรรชนีชี้วัดการพัฒนาตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมศาสนาคือมีสัมมาอาชีวะ ที่เนน

มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลางที่สมดุลเกี่ยวกับการพัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจ ดวยการ

ปฏิบัติที่ไมใชการตอบสนองความโลภ โกรธ หลง หรือ ตัญหาที่ไมมีวันเต็มอิ่ม แตมุงสรางความรูจัก

พอที่สันโดษสงบสงัดจากกิเลส รูประมาณ ไมแกงแยง ไมเบียดเบียน มีความรักสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูล 

เปนผูร่ํารวยดวยทรัพยภายในหรืออาริยทรัพย จึงจะสามารถสรางสังคมแหงสันติสุขไดนั้นคือการพึ่ง

ตนได (พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) 2560: 13–24) 

 การพ่ึงตน หมายถึง เศรษฐกิจพอเพียงที่เราอุมชูตัวเองเปน อุมชูตนเองไดพึ่งพาตนเองได 

ไมใชหมายถึง กลับไปอยูถ้ําทํากินทําใชเอาเองหมด แตเปนการรูจักจัดการชีวิตของตนเอง จัดระเบียบ

ตนเองใหดีขึ้นกวาเดิมไดใหม ปรับใหม ลดการใชจาย กินเปนอยูเปน กินพอดี อยูพอดีเปนพื้นฐานแลว

คอย ๆ สรางความเจริญ ทําไดมาก็เผื่อแผแบงปนดวยอุปกรณที่ประหยัดแตถูกหลักวิชาการ (โสภนา  

ศรีจําปา 2552: 31) 

 สรุปไดวา การพึ่งตน หมายถึง ผูเริ่มที่ตน รูจักและเขาใจตนเองชีวิตอยู พึงรูตนดาน รางกาย 

ดานจิตใจพึ่งธรรมไดอยางอิสระเสรีจากกิเลสเปนคนที่มาจนมาสละออกได สามารถลด ละ ลางกิเลส

มุงมั่นสราง “สังคมบุญนิยม” ใหเปนสังคมคนดีมีศีล เปนผูมีพึ่งตนในปญญา เปนผูมีวิชชา เปนผู

ศรัทธาเชื่อในพระปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา สามารถไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น มีพลังอํานาจ

สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางสมดุล พอเพียงอยางออนนอมถอมตน รับใช ชวยคนและชวยโลก 

 พระพุทธเจา คือ จิตอาสาที่ดีที่สุด เสียสละที่สุด อดทนที่สุด ตองพากเพียรทําดีเพื่อมีพลัง

ในการชวยคนใหไดมากท่ีสุด การมาอาสา คือมา “ให” มาใหอยางบริสุทธิ์ใจ โดยไมหวังอะไรจากใคร 

วิธีการที่จะทําใหมีพลังในการชวยคนไดดีที่สุดคือการลาง “กิเลส” ตนเอง ชําระสิ่งสกปรกทางกายและทางใจ

ที่เคยเอาเปรียบ ไดเปรียบมาสลัดออก เอาออก ปลอยไป ไมพัวพันใหไดมากที่สุดหรือใหดับสิ้นไปเพราะ

การลางกิเลสคือการมาทํา “บุญ” เปนการมาสละออกมาเสียอยางเต็มใจ บุญไมใชมาเอา ไมใชมากอบโกย 

มาอาสาทําดี ไมไดหวังดีตอบแทนกลับมา คิดแตสิ่งที่ดีสุด พูดแตสิ่งที่ดีที่สุด ทําแตสิ่งที่ดีที่สุดเสนอดี    
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ที่ทําไดมากที่สุด และวางดีที่สุดนั้นโดยไมยึดวาเปนของเรา สิ่งดีนั้นเปนของโลกใหเราและโลกไดอาศัยกอน    

ทีทุ่กอยางจะดับไปเทานั้น 

 

 แนวคิดจิตอาสา 
 แนวคิดจิตอาสาของนักวิชาการ นักวิจัย นักวิชาการอื่น ๆ ที่นาสนใจดังนี้ คือ 

 จิตอาสา หมายถึง บุคคลที่อาสาชวยเหลือผูอื่นใหพนจากความทุกขในรูปแบบตาง ๆ 

หรือชวยใหผูอื่นมีความสุขหรือมีชีวิตทีดีขึ้น โดยที่ไมหวังสิ่งใดตอบแทน เปนจิตที่ไมนิ่งเฉยเมื่อพบ

ปญหาและความทุกขเกิดขึ้นกับผูอื่นและสังคม เปนจิตที่พรอมจะเสียสละเวลา กําลังทางกาย ทางจิตใจ 

ตลอดจนทรัพยสินหรือสติปญญา เพื่อกอใหเกิดสิ่งที่ดีเพื่อสาธารณประโยชน รวมไปถึงการทําความดี

เพื่อสังคม และสิ่งแวดลอม (สรณีย สายศร 2556: 396) 

 จิตอาสา หมายถึง จิตอาสาหรือจิตสาธารณะเปนความสํานึกสาธารณะ (Pubic Consciousness) 

หรือความสํานึกทางสังคม (Social Consciousness) ที่เปนการรับรูและคํานึงถึงสิ่งที่เปนประโยชน

ตอสวนรวมรวมกันกับผูอื่น โดยมีความสัมพันธกันเปนกลุมเดียวกัน (ราชบัณฑิตยสถาน 2532: 81–

82, 389) 

 จิตอาสาหรือจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถงึการไมหวังสิ่งใดและมีสวนรวม

ในกิจกรรมหรือสถานการณที่กอใหเกิดแตประโยชนกับผูอื่น ชุมชน และสังคมดวยความเต็มใจและ

กระตือรือรน (ชัยวัฒน สุทธิรัตน 2552: 17) 

 จิตอาสา หมายถึง การสรางจิตอาสาเปนกระบวนการฝกใหรัก เมตตาผูอื่น เสียสละ      

ไมหวังตอบแทน ยอมสละตนเพื่อรับใชและชวยเหลือผูอื่นที่มีความเดือดรอนทุกขทรมานดวยวิธีของ

พระธรรมคําสอนในพรหมวิหาร 4 คือความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา”(มิชิตา จําปาเทศ รอดสุทธิ 

และชลดา ทองทวี 2552: บทสังเขป) 

 จิตอาสาที่แทจริง หมายถึง ผูทําดีและชวยเหลือผูอื่นโดยไมจํากัดเชื้อชาติ ศาสนา ใชหลัก 

ธรรมพรหมวิหาร 4 ที่เอื้อตอการเกิดความรูเสียสละผูฝกละวางตัวตนและหัดรักและเกื้อกูลแบงปนผูอื่น 

สรางกุศล ไดสุขทางใจ ไมหวังสิ่งตอบแทนอยางเปนสุข (กัญธิชา เผือกเจริญ 2556: 18)  

 จิตอาสา หมายถึง การสละสวนตัวเพื่อผูอื่นเปนหนึ่งในคุณสมบัติพระโสดาบันขอที่ 4 คือ 

“จาคะ”เปนการสละออกทั้งวัตถุและลางกิเลส ลดความยึดมั่นเห็นแกตัว ไมมีกิเลสจิตใจสะอาด ผอง

ใสไมขุนมัว พรอมเขาใจผูอื่นและชวยเหลือผูอื่นไดอยางดี (พระพรหมคุณาภรณ (ปอ.ปยุตโต) 2527: 

32–36) 



    

79

 จิตอาสา หมายถึง ผูเอาภาระชวยเหลือผูอื่นเมื่อพบผูเดือดรอนจะเต็มใจทําดี มีจิตที่เปนสุข 

เปนการยกระดับปญญาและจิตสํานึก สูการอยูรวมกันในสังคมที่ดี เปนจิตมีคุณธรรมและรักสงบ สันติ 

(พระไพศาล วิสาโล 2548: 5) 

 สรุปไดวา จิตอาสา หมายถึง จิตเอาภาระชวยเหลือผูอื่นรับใช ออนนอมถอมตน ชวยคน

และชวยโลกจิตอาสามาลดกิเลสได มาเปนผูใหเต็มศักยภาพ 
 

 องคการแพทยวิถีธรรม 
 ความเปนมาขององคการแพทยวิถีธรรม เสนทางบําเพ็ญเพื่อมวลมนุษยชาติของ ดร.ใจเพชร 

กลาจน (หมอเขียว) ประธานหรือผูนําองคการแพทยวิถีธรรมและเครือขายแพทยวิถีธรรมในการ

บําเพ็ญขับเคลื่อนแพทยวิถีธรรมดําเนินกิจกรรมการพึ่งตนและชวยเหลือเกื้อกูลมวลมนุษยชาต ิ       

ไดบําเพ็ญมาอยางตอเนื่องยาวนานตั้งแตป 2538  ปจจุบันนี้ ดร.ใจเพชร กลาจน และสมาชิกเครือขายฯ

ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวม 700 กวาคน จิตอาสาประจําประมาณ 400 กวาคนทั่วโลก องคการ   

ไดใหการอบรมท้ังดานกสิกรรมและสุขภาพฯดวยหลักธรรมโดยมีประชาชนเขารับการอบรมรับความรู

และฝกฝนทักษะตามโครงการและกิจกรรมดังกลาว ไมต่ํากวา 300,000 คน เปนไปตามปณิธานที่ ดร.

ใจเพชร กลาจน ไดตั้งไววา “ชีวิตที่เกิดมาเพ่ือพ่ึงตนและชวยคนใหพนทุกข” 

 ขอมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษาคือองคการแพทยวิถีธรรม ประวัติความเปนมาเริ่มแรก    

ขององคการแพทยวิถีธรรม สวนปานาบุญ 1 ตั้งอยูที่ บานเลขที่ 114  หมู 11 ตําบลดอนตาล อําเภอ

ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร คุณแมของอาจารยหมอเขียวชื่อ แมครั่ง มีทรัพยไดสละพื้นที่กวา 40 ไร 

เพื่อตั้ง “สวนปานาบุญ” เปดดําเนินการเปนศูนยเรียนรูสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   

สวนปานาบุญ ซึ่งมีกิจกรรม มีการปลูกขาว ปลูกผัก พืชสมุนไพร เพื่อเตรียมความพรอมในการพึ่งพาตนเอง

ไดกอนมาตั้งเปนศูนยสอนสุขภาพใหผูที่สนใจเขามาศึกษาหาความรูเรื่องการใชชีวิตตามแนววิถีธรรม 

เปดบริการจัดคายสุขภาพครั้งแรก เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 เปดดําเนินการอยางเปนทางการใน

เดือนมกราคม 2551 ในชวงแรกอบรมรุนละ 100–200 คน ตอมามีผูสนใจมากขึ้น จํานวนผูเขารับ

การอบรมเพิ่มเปนรุนละ 200–500 คน โดยจัดเดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 5–7 วัน ไมคิดคาใชจาย ความ

ตั้งใจที่จะจัดศูนยสุขภาพข้ึนนอกเหนือจากเพ่ือบอกกลาววิธีรักษาสุขภาพพึ่งตนแพทยวิถีธรรมกับผูคน

เขามาอบรม และถือวาเปนการทํากุศลครั้งใหญในชีวิตตนและตั้งชื่อวา “สวนปานาบุญ” มีผูนําพาคือ

อาจารย ดร.ใจเพชร กลาจน หรือที่คนทั่วไปเรียกวา “หมอเขียว” ผูจัดตั้งองคการแพทยวิถีธรรม หรือ 

มูลนิธิแพทยวิถีธรรมแหงประเทศไทยเปนศูนยเรียนรูสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสวน    
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ปานาบุญ และเปนสถาบันการศึกษาวิชชารามองคการแพทยวิถีธรรมมีความชัดเจนในอุดมการณ   

เพื่อเดินตามรอยบาทพระศาสดาสืบสานพระธรรมศาสนา โดยมีผูนําพาปฏิบัติและมารวมกลุมกับหมูมิตรดี 

โดยนําความรูความสามารถของแตละบุคคลมาหลอหลอมสรางคุณคา สรางประโยชนตอมวลมนุษยชาต ิ

ดวยระบบหลักธรรมศาสตรโดยบูรณการใหสมดุลเหมาะสมตามกาลเวลา 

 พัฒนางานแพทยวิถีธรรมมา 25 ป 

 ป พ.ศ. 2548 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2548–

กรกฎาคม 2560 รับราชการที่โรงพยาบาลอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญอาจารยหมอเขียว 

ดร.ใจเพชร กลาจน ไดกลาวไวถึงความกาวหนา........ 

 “ไดพัฒนางานแพทยวิถีธรรมมามา 25 ป ตอนเรียนปริญญาเอก ไดทําดุษฎีนิพนธเรื่อง 

“จิตอาสาแพทยวิถีธรรมเพื่อมวลมนุษยชาติ” จํานวน 3,000 กวาหนาผลงานวิจัยนี้ผูปวยรอย 90 

อาการดีขึ้นโดยมีการเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง และมีผลการตรวจทางหองปฏิบัติการตาง ๆ พบวาคา

การเปลี่ยนแปลงดังตอไปนี้ ดีขึ้นภายใน 5 วัน ไดแก คาเบาหวาน ความดัน ไขมัน คาการทํางานของตับ 

อัตราการกรองของไต คาสารเคมีในเลือด และน้ําหนักจากผลงานวิจัยและเก็บขอมูลพบวาการแพทย

วิถีธรรมทําใหโรคทุกโรคลดลงได แตมีเพียงรอยละ 10 ที่ไมหาย เนื่องจาก 1) ไมไดทํา 2) ทําไมได        

3) อาการหนักเกินไป 4) มีวิบากกรรมหนัก (ขัดขวาง)” 

 มุงมั่นพัฒนาตนเองไปสูสภาพ “ทําความผาสุกที่ตน สอนคนที่ศรัทธา” มีอุดมการณ

มุงมั่นพัฒนาตนเองไปสูสภาพ“ทําความผาสุกที่ตนสอนคนที่ศรัทธา” เปนการทําเพื่อประโยชนผูอื่น 

(ไมวาจะเปนการกระทําทางกาย วาจา หรือ ใจ) หรือเปนความตองการ “ให” แกผูอื่น ชนิดสุจริตใจ

อยางบริสุทธิ์แทจริงสมบูรณที่สุดเปนความตองการสรางคุณงามความดีเพื่อผูอื่นเปนหลักไมมีความ

ตองการเพ่ือตนเองจะไดตนเองจะมีตนเองจะเปนตนเอง ไมตองการแมแตตนเองจะเสพกามหรืออัตตา

ในสิ่งที่ทํานั้นเพื่อตนไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมเปนการ“ทํางาน” เพื่องานเทานั้น ทําใหโลก

อนุเคราะหเกื้อกูลมนุษยชาติในโลก (โลกานุกัมปายะ) ทําเพื่อความเปนประโยชนของมวลมนุษยชาติ 

(พหุชนหิตายะ) ทําเพื่อเปนความผาสุกของมวลมนุษยชาติ (พหุชนสุขายะ) ทําอยางสุดความสามารถ

เทาที่จะพึงทําได 

 ทําความผาสุกที่ตน ชวยคนที่ศรัทธาแทจริงแลว คือ ปฏิบัติตามที่พระธรรมเจาตรัสสอน

วา “พึงตั้งตนอยูในคุณอันสมควรกอน แลวคอยพร่ําสอนผูอื่นภายหลังจักไมมัวหมอง” “เราเปนเพียง

ผูชี้ทางเทานั้น สวนการเดินทางเปนเรื่องของทาน” “ถาเราทําดีจะเหนี่ยวนําใหคนอ่ืนทําดี ถาเราทําชั่ว

จะเหนี่ยวนําใหคนอื่นทําชั่ว” และพระพุทธเจาตรัสสอนวา คนที่ศรัทธาจะเปดใจรับฟงและพากเพียร
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ปฏิบัติตาม สวนถาไมศรัทธาจะตรงกันขาม คือหาเหตุผลคานแยงไดทุกเรื่อง ดังนั้น จึงควรทําตัวอยาง

ที่ดีหรือความผาสุกท่ีตน แลวชวยคนที่ศรัทธา แลวเปดเผยขอมูลดี ๆ ออกไปในทุกชองทางที่เหมาะควร 

ใครจะใชตอนไหนก็แลวแตเขา จะเปนประโยชนที่สุดตอตนเองและผูอ่ืน 

 ปจจุบันสวนปานาบุญเพื่อมวลมนุษยชาติ มีศูนยหลักอยู 9 ศูนยทั้งในและตางประเทศ 

การจัดคายอบรมใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพพึ่งตนตามหลักการแพทยวิถีธรรมใหกับประชาชนที่สนใจ 

โดยไมคดิคาใชจายใด ๆ เปนประจําทุกเดือน  มีผูเขารวมการอบรมโดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ 100–500 คน 

ตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน องคการแพทยวิถีธรรมไดจัดคายใหญในศูนย 9 ศูนย จะมีตารางแจงประจําป

วาจะจัดที่ใด ตั้งแตทําคายมาจะมีสลับไปมาจะเปดเปนคายมี 5 วัน 7 วัน 9 วัน จนถึงปจจุบันมีคายสุขภาพ

และพระไตรปฎกเปนคาย 5 วัน จัดในศูนยใหญ 9 ศูนยในแตละเดือน คายแฟนพันธแท 9 วัน เปนคาย

ประชุมเครือขายทั่วประเทศ มีปละครั้ง คายพระไตรปฎก 9 วัน จัดปละ 4–5 ครั้งในแตละป โดยมีอาจารย 

ดร.ใจเพชร กลาจน เปนผูใหองคความรู สวนชวงไมมีคายใหญ จิตอาสาสามารถจัดทําคายยอยในพื้นที่

ของตนเองโดยมีจิตอาสาแพทยวิถีธรรมบําเพ็ญตามโอกาสอันควรของแตละพ้ืนที่ 

 ปกติแลวบริเวณรอบ ๆ ของศูนยสวนปานาบุญทุกศูนยจะ มีปาย “โศลกธรรม” ที่ให

ความหมายเกี่ยวกับการดํารงชีวิตประจําวัน ที่สื่อถึงการปฏิบัติในสิ่งดีที่ควรทําเชน ปายตลาดวิถีธรรม

มีสโลแกนวา “ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย มีน้ําใจ” “ยินดีในความไมชอบไมชัง” “คนที่แพไมได พลาดไมได 

พรองไมไดทุกขตายเลยโงที่สุด” “ปญหาทั้งหมดในโลกเกิดจากคนโงกวากิเลส” เปนตน ทําใหผูเดิน

ทางเขามา รูไดถึงการตองสํารวม กาย วาจา ใจ เปนเขตอภัยทาน เปนแดนบุญ ที่ละอบายมุขทุกประเภท 

และทําใจในการมาอยูอยางสมถะ ประหยัด เรียบงายในชวงเขาฝกอบรม  ซึ่งผูคนจํานวนมากที่เขารับ

การอบรมเมื่อมาถึงตางเดินมุงตรงไปที่อาคารหลักใหญที่เปดโลงกวางทุกดาน อันเปนสถานที่ทํา

กิจกรรมตาง ๆ ระหวางที่อยูทามกลาง ปา สวน ไร นา ที่รมรื่นอากาศสดชื่นบริสุทธิ์ เย็นสบาย ภายใน

อาคารมีหองสื่อ หองหนังสือ เวทีบรรยาย บริเวณที่ปรึกษาปญหาสุขภาพ บริเวณลงทะเบียน หองครัว 

ลานรับประทานอาหาร จุดแชมือเทาดวยน้ําสมุนไพร อันเปนองคประกอบตาง ๆ ที่จะใชทํากิจกรรม

เมื่อไดเขาคายสุขภาพพึ่งตน หรือคายพระไตรปฎก และบริเวณโดยรอบมีการทํากสิกรรมไรสารพิษ   

ซึ่งบริเวณในสวนปานาบุญ ทุกแหงจะเปนศูนยเรียนรูสุขภาพพ่ึงตน การดํารงชีวิตตามวิถีชุมชนคนไทย

อยางในอดีตมีการ ปลูกขาว สีขาวกินเอง ปลูกพืชผักผลไมกินเอง และไมใชสารเคมีกําจัดแมลงหรือ

กําจัดวัชพืช ถือวาเปนพื้นที่บริสุทธิ์แหงหนึ่งทั้งรูปธรรมและนามธรรม ที่สอดคลองกัน และระหวาง  

อยูในศูนยสวนปานาบุญจะเห็นผูคนใสเสื้อของแพทยวิถีธรรมมี “โศลกธรรม” ติดอยูดานหลังเสื้อ    

เปนคําธรรมมะที่ประยุกตมาเปนภาษาไทยเขาใจงาย ที่ไดสวมใสและเดินไปมาอยูเต็มศูนยอบรม 
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ตลอดระยะเวลาที่อยูในคายอบรมจะมีบทเพลงธรรมะที่อาจารยหมอเขียวรองและแตงเนื้อเพลง

รวมกับผูอื่น เนื้อเพลงเปนสื่อถึงสัจธรรมเปนธรรมะท่ีเปดออกอากาศไดยินตามสายทั่วศูนย 

 มีทํากิจกรรมรวมกันกอนเปดคาย เพือ่เตรียมงาน เชน กวาดอาคาร ถูศาลาอาคารอบรม 

ทําอาหารในครัว ชวยลางผัก หันผัก ลางภาชนะเล็กใหญ เปนตน ซึ่งผูเขารับการอบรมและจิตอาสา

ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทย ๆ แบบพุทธ มีอาการสํารวม ในการพูดคุย มีการเรียนรูหรือฝกการ

รับประทานมื้อเดียว (เฉพาะคายพระไตรปฎก) ซึ่งชวงคายสุขภาพปกติมีอาหาร 3 มื้อ ใหรับประทาน 

(ชวงนอกคายจิตอาสาอยูประจําทําอาหารกันเอง รับประทานอาหารวันละ 1–2 มื้อเปนหลัก) กอน

รับประทานอาหารมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารเสร็จตองลางภาชนะที่รับประทานดวย

ตนเองและเช็ดใหแหง คว่ําเก็บเรียบรอย เรียนรูการแยกขยะสด ขยะแหง ชวงรับประทานอาหารใน

คายอบรมเปนธรรมเนียมการรับประทาอาหาร จะตองเขาแถวรับอาหารโดยใหผูปวยและผูสูงอายุ  

ตักอาหารไปรับประทานกอน ผูรางกายแข็งแรงเสียสละรอ หรือรับประทานอาหารที่หลัง ภายในศูนย

จะสงบเรียบรอย ทุกศูนยสวนปานาบุญไมดูรายการทีวีบันเทิงรมยตาง ๆ ยกเวนรายการที่ใชลดกิเลสได 

หรือขาวสารบานเมืองที่ควรติดตามศูนยสวนปานาบุญจะหากิจกรรมตาง ๆ ทําที่มีประโยชน พื้นที่บริเวณ

โดยรอบจะปราศจากสารเคมีตาง ๆ จิตอาสาสวนใหญจะเดินเทาเปลาเหยียบดินเพื่อสุขภาพและรักษา

โรคพิษสามารถระบายออกสูปลายเทา และสามารถดึงพลังเย็นจากธาตุดินเขาสูรางกายเพื่อปรับสมดุล 

เปนการดูแลรางกายที่เรียบงายไดประโยชนไดสัมผัสธรรมชาติตลอดเวลา และเรียนรูอยูกับสมุนไพร

รอบๆตัวและลดละความสบาย ฝกลําบากในประมาณที่พอดี  จิตอาสาใชเวลาวางคิดคนหาทรัพยากร 

พืชผัก เศษอาหาร ที่มีอยูในพื้นที่ศูนยมาทําน้ํายาลางจาน น้ํายาขัดหองน้ํา น้ํายาอาบน้ํา และยาสีฟน

ใชเอง ทําปุยจากเศษผัก อาหารเหลือทิ้ง จากเศษใบไม กิ่งไม เปนการประหยัดและใชสิ่งที่มีอยูใหเกิด

คุณคามากที่สุด ปจจัยนอยหาไดงายและไมมีโทษเปนองคแหงสมณะ (ผูดับทุกขดับบาปได) บุคลิกมี

ความประพฤติเรียบรอยสํารวมจะใสเสื้อผาสีเรียบ ๆ ไมใสสีฉูดฉาด ไมโป รัดกุม ผูหญิงสวนใหญ     

นุงผาถุง ผูชายใสกางเกงขากวย จิตอาสาสวนใหญจะตัดผมสั้นและตัดผมกันเองได ถือวาเปนผูทําความ

สบายใหแกตน ประมาณในสิ่งที่สบาย การใชชีวิตที่ตองพากเพียร ถาใครเขามาเปนจิตอาสาใหม ๆ    

จะมีพี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนําเอาใจใสดูแล ตักเตือน แตจะแยกพี่เลี้ยงชาย พี่เลี้ยงหญิงเพื่อความ

เหมาะสมจะหลีกเลี่ยงชายหญิงอยูตามลําพัง ชวงปกติที่ไมมีคายการรับประทานอาหารหรือสวดมนต

ในตอนเชาจะมีการเคาะระฆังเตือนกอนสวดมนต หรือเคาะระฆังเตือนรับประทานอาหารไดแตใคร   

มีงานอยูอาจมาชาหรือสามารถมารับประทานที่หลังได เปนตน  
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 นโยบายการบริหารบุคลากรจิตอาสาแพทยวิถีธรรมเชิงระบบ 

 การบริหารบุคลากรจิตอาสาแพทยวิถีธรรมเชิงระบบขององคการแพทยวิถีธรรม ไดย้ําถึง

นโยบายมีการบริหารบุคลากรจิตอาสาขององคการแพทยวิถีธรรม โดยผูนําองคการแพทยวิถีธรรม     

ดร.ใจเพชร กลาจน ที่มีฐานะเปนเจาขององคการแพทยวิถีธรรม และเปนอาจารยของจิตอาสาแพทย   

วิถีธรรม มีหลักการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธขับเคลื่อนงาน มีแนวทางการบริหารบุคลากร  

จิตอาสาแพทยวิถีธรรม เปนนโยบายที่ผูนําองคการแพทยวิถีธรรมกลาวไวมีดังนี ้

 1. เนนคุณภาพการงานตามศักยภาพตามกําลังของแตละที่เนนคายใหญ แตถาทําไมได 

ก็ทําคายยอยที่มีคุณภาพ เนนพาคนลดกิเลส ใชบททบทวนธรรม บารมีจิตอาสาและบารมีชาวคาย  

จะเก้ือหนุนกันจิตอาสารวมหมูกันทําไดจะลดกิเลสไดมาก ลดอัตตาไดมาก แตถาบางที่ทําไมไดคอย ๆ 

ทําไป คอย ๆ เพิ่มคุณภาพเพิ่มบารมี ใหหมูมิตรดีทํางานรวมกัน ในคายก็พยายามรวมกันทํางานชวยงาน

กันเพ่ือใหงานไดประสิทธิภาพสูงทําคนเดียวจะตามใจตนเอง เสริมกิเลส ทําหลายคนชวยกันจะกําจัด

กิเลสได อัตตาไมโตเอาจิตวิญญาณเปนสําคัญจะบรรลุธรรมโดยอาศัยการงานไมเรียกรองใครแตให

เพิ่มศีลใหตัวเอง แลวหมูจะมาชวยเหลือกิเลสมีแรงเหนี่ยวนํา (แรงสนิทาน) ถาไมดื้อ จะรวมตัวกันได 

จะไมแตกความสามัคคีอบรมแลวลดกิเลสไดจะเพิ่มพลังในการรับคน จะเพิ่มโควตารับคนไดโดยสัจจะ

เองรวมกันทํางานไมวาจะงานใดก็ตามเอาวิญญาณที่กําจัดกิเลสไดเพิ่มศีล คือการเพิ่มโควตาเพิ่มคุณภาพคน

วิธีเพิ่มคนคือลดกิเลสไมใชเพิ่มคาจางถาเพิ่มศีลลดกิเลสจะไดคนดีจะเขามาถาเพิ่มกิเลสคนไมดีจะเขา

มาวิธีรวมคนดีคือการลดกิเลส กําจัดมารกิเลส เปนสุขที่สุดในโลกชวยคนไดมากที่สุด รวมคนดีไดมาก

ที่สุดอยากไดคนมีศีลมารวมกันตองลดกิเลสมาก ๆ การคัดคนดี คนดีมาตามบารมีของเราเองมาพอดี ๆ 

ตามบารมีเราอยากไดเกินบารมีตัวเองเปนทุกขยิ่งอยากไดก็ยิ่งไมได เปนการเนนคุณภาพของจิตวิญญาณ

จิตอาสาที่ลดกิเลสได 

 2. นโยบายหลัก สื่อประสานงานตอเนืองในเรื่อง 1) มุงทํากสิกรรมไรสารพิษทุกรูปแบบ

ที่เปนไปไดรณรงคกินพืชผักอินทรียไรสารพิษเพราะคนสวนใหญรูจักและรับประทานไดดีขึ้น และมากขึ้น 

ทําบารายคัลเจอร “ภูเขานอยประหยัดน้ํา” ทุกศูนยเพื่อเชื่อมรอยชุมชน 2) เรงพัฒนาแหลงน้ํา ผลิตน้ํา

สะอาดใหไดมาก พยายามพึ่งตนเองและชวยผูอื่นใหไดมากที่สุดเทาที่ทําได 3) เนนดานวิชาการศึกษา

เรียนตอปริญญาโท ปริญญาเอก เทาที่เรียนไดมากที่สุด เพื่อความรอบรูทั้งทางโลกและทางธรรม  

 3. ไมแกปญหาดวยความหยาบรุนแรง ไมใชอํานาจทําลายคนอื่นเพราะการทําชั่วไดมากที่สุด

หรือทําดีไดมากที่สุดคือมนุษยเทานั้นเปนผูกระทําไมยุงเกี่ยวกับคนหยาบ คนผิดศีล เพราะคนไมด ี   

จะทําชั่วไดมาก ใชความสงบสยบความรุนแรง ไมตอบโตสงบสยบความเคลื่อนไหวไมแสดงความหยาบ
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เสียเองใครหยาบก็เปนบาปเอง ใชกรรมดีปราบมารปราบกิเลสตนเองยอมรับวิบากอยางเบิกบาน     

ชนะความเสียหาย ไมหยาบเพื่อเพิ่มวิบากตัวเองไดศักดิ์ศรีทางธรรมยิ่งลางกิเลสก็ยิ่งพนทุกข 

 4. การรวมดวยชวยกัน รวมพลังทุกที่ไปแตละพื้นที่จะเปนสวนกลางทุกคนรวมกันทั้ง

ประเทศมากที่สุด ทุกภาคมารวมกันในแตละครั้ง ๆ เคลื่อนตัวดวยทีมหมูกลุมแพทยวิถีธรรมใหมากที่สุด   

ทํากิจกรรมรวมในทุกศูนยและเครือขายพรอมกันทั่วประเทศใหมากที่สุด ไมเนนงาน แตเนนรวมกลุมใหญ

ใหมากมาทําสวนกลาง รวมกลางรวมกัน กินอยูรวมกัน ทําภารกิจพรอม ๆ กัน เปนการรวมพลคน   

ทุกภาคสวน พรอมประชุมพรอมทํา พรอมเลิก เปนการระดมจิตอาสาแพทยวิถีธรรมและประชาชน    

ที่พรอมจะมาชวยกันพัฒนาประเทศ รวมสรางแดนบุญเพื่อมวลมนุษยชาติ  

 จุดออนขององคการแพทยวิถีธรรม 

 1. การบริหารจัดการองคการมีโครงสรางรูปแบบไมชัดเจน 

 2. การบริหารจัดการบุคคลยังไมคอยมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไมมีรูปแบบที่มาตรฐาน  

ทําใหการแกปญหาบุคลากรในหนวยงานสวนรวมในองคการมีการติดขัดไมราบรื่น 

 3. องคการขาดระบบการจัดการบริหารงานบุคคลในการคัดคนเขามาเปนจิตอาสาไมเหมาะสม 

ตามวัตถุประสงคหลักขององคการเพื่อขับเคลื่อนสืบสานพระพุทธศาสนา มีปญหาในการจัดสรรหา

บุคลากรเขา การธํารงรักษาและการพัฒนาบุคลากรอยางเหมาะสม การทํางานไมมีการบังคับใจใคร 

ใด ๆ ทั้งสิ้น จึงมีการหยอนในการกําหนดกฎเกณฑอยูบาง 

 จุดแข็งขององคการแพทยวิถีธรรม 

 1. องคการแพทยวิถีธรรมขับเคลื่อนการทํางานดานสาธารณประโยชนที่มีศูนยอยูหลายพื้นที่

ในประเทศไทยและตางประเทศ ไมพึ่งพาเงินทุนจากรัฐบาลหรือองคการเอกชนใด ๆ จะพึ่งพาตนเอง

และอยูรอดปลอดภัยมาได 

 2. องคการแพทยวิถีธรรมดําเนินงานการอบรมดูแลสุขภาพพึ่งตน ไมคิดคาบริการใด ๆ

ใหความรูและอบรมฟรีกับบุคคลทั่วไป 

 3. เจาหนาที่บุคลากรเปนจิตอาสาทํางานฟร ี

 4. วัตถุประสงคหลักเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา องคการแพทยวิถีธรรมเปนองคการ    

ที่ไดปฏิบัติภารกิจตามรอยบาทพระศาสดา ขณะเดียวกันไดนอมนําหลักการดําเนินชีวิตอยางไมประมาท 

มีชีวิตเรียบงาย สุขพอประมาณ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่ 9     

มาประพฤติปฏิบัติ 
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 5. ใชหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแนวพุทธขับเคลื่อนการทํางานขององคการแพทย

วิถีธรรม จึงไมมีปญหาในการอยูรวมกัน เพราะทุกคนตองการเขามาลดกิเลส ใครไมลดกิเลสจะถูกขับ

ออกดวยตนเองหรือจากมติหมูกลุม 

 โครงสรางการบริหารองคการแพทยวิถีธรรมเชื่อมโยงเครือขายองคการมีลักษณะที่เปน 

“เครือแห” พื้นที่ศูนยขององคการแพทยวิถีธรรมในประเทศไทยคือ สวนปานาบุญ 1 อยูจังหวัดมุกดาหาร 

สวนปานาบุญ 2 อยูจังหวัดนครศรีธรรมราช สวนปานาบุญ 3อยูจังหวัดปทุมธานี สวนปานาบุญ 4 อยู

จังหวัดนครพนม สวนปานาบุญ 5 อยูจังหวัดระยอง สวนปานาบุญ 6 อยูเครือขายอเมริกาและเครือขาย

ยุโรป สวนปานาบุญ 7 อยูจังหวัดประจวบคีรีขันธ สวนปานาบุญ 8 อยูจังหวัดแพรและเครือขายสวนปา    

นาบุญ 8 อยูจังหวัดนครสวรรค จังหวัดเชียงราย และเชียงใหม  สวนปานาบุญ 9 อยูจังหวัดสุพรรณบุรี

และเครือขายหรือเครือแหตาง ๆ   

 เอกสารการศึกษาเปนวารสารวิชาการ 

 องคการแพทยวิถีธรรมมีเอกสารการศึกษาเปนวารสารวิชาการวิชชาราม เลมที่ 1 ของ

มูลนิธิแพทยวิถีธรรมแหงประเทศไทย เปนบทความวิจัยดานวิชาการหนา 39–64  ไดนําเสนอ งานวิจัย     

มีวัตถุประสงคศึกษาผลของการปฏิบัติศีลและผลของการทําผิดศีลในประเด็น ความชิงชังรังเกียจ    

ในบุคคลอื่นของจิตอาสาแพทยวิถีธรรม เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ใชกิจกรรมการสนทนากลุม

แบบอปริหานิยธรรม ผลการศึกษาพบวาการปฏิบัติศีลและผลของการทําผิดศีลประเด็นความชิงชัง

รังเกียจในบุคคลอ่ืน ซึ่งผลของการปฏิบัติศีล คือ ไดรับวิบากดีจากการตั้งศีลที่ไมเพงโทษและลางความ

ชิงชังรังเกียจขึ้นมาปฏิบัติ ทําใหเห็นอาการของกิเลสไดชัดไดฝกฝนการจับอาการของกิเลสและ

พิจารณาลางกิเลสไดทันทีเปนปจจุบันขณะ ซึ่งไดพิจารณาไดถูกตอง กําลังของกิเลสจะลดลง สามารถ

รูสึกไดดวยตัวเองวาความทุกขลดลง ความชิงชังรังเกียจลดลง การเพงโทษถือสาลดลง เกิดความสุข 

รางกายแข็งแรง และเหตุการณรายตาง ๆ ในชีวิตลดลง มีเหตุการณดี ๆ เขามาในชีวิตมากขึ้นและยัง

เปนคลื่นแมเหล็กที่สามารถเหนี่ยวนําใหผูอื่นคิดพูดทําที่ดีตามไดดวย และผลการทําผิดศีลประเด็น

ความชิงชังในบุคคลอื่น คือ ไดรับวิบากราย ขอมูลไดไปในทิศทางเดียวกันคือ เมื่อไมไดตั้งศีลคือไดรับ

วิบากรายโดยสวนใหญพูดวาเมื่อไมตั้งศีลหรือตั้งศีลแลวเผลอสติทําผิดศีล โดยการเพงโทษและชิงชัง

รังเกียจผูอื่นขึ้นมา จะทําใหเกิดความทุกขใจ ทุกขกาย กําลังตก ออนแรง และเหตุการณรายตาง ๆ    

จะเขามามากมาย ซึ่งจะรูสึกไดดวยตนเองและคลื่นแหงความชิงชังในใจตนจะผลักสิ่งดี ๆ ออกจากชีวิตนํา

สิ่งชั่วรายเขามาในชีวิต พรอมทั้งเปนคลื่นแมเหล็กที่สามารถเหนี่ยวนําใหผูอื่นคิด พูด ทําที่ไมดีตามไดดวย 
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 เอกสารการศึกษา “หมอเขียว” ขององคการแพทยวิถีธรรม อาจารยหมอเขียวหรือ 

ดร. ใจเพชร กลาจน ที่เปนผูนําองคการผูฝาทางตันปญหาสุขภาพดวยการแพทยวิถีธรรม ไดจากตํารา

พระพุทธเจา ที่ปฏิบัติตนเองตามหลักธรรมคําสอนมาตลอด เก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ในพระไตรปฎก

มาสรางองคความรูและชวยเหลือผูคนไดพบแสงสวางสามารถไขความจริงดานสุขภาพ ที่ไมมีใครรูมากอน 

คนพบขุนทรัพยอันล้ําคาวาคําสอนของพระพุทธเจาสามารถรักษาโรคทุกขได ฝาทางตันดานปญหา

สุขภาพ สามารถถอดรหัสและนํามาใชประโยชนในดานสุขภาพดวยการฟนคืนพลังใหชีวิตไดจาก

พุทธวัจนะ มาเปนยารักษาโรคในศาสตรการแพทยวิถีธรรม ดวยการเริ่มที่ตนดวยการตัดสินใจ

รับประทานอาหารมังสวิรัติ เปลี่ยนมาเดินเทาเปลา และคนควาหาความรู เพิ่มเติมจากพระธรรมคํา

สอนในพระไตรปฎกของพระพุทธเจาที่ปรากฏมา 25,00 กวาป จนไดคําตอบอยางชัดเจน ไมลังเลสงสัย 

เปนการไขรหัสลับสุดขอบฟาขามภพ ขามชาติ นํามารวบรวมเปนองคความรูแพทยวิถีธรรมที่ใชอยู

ปจจุบัน เนนคําสอนของพระพุทธเจา หัวใจของพระพุทธศาสนาคือสอน “วิถีแหงการพนทุกข” ซึ่ง

เปนแคใบไมกํามือเดียว ซึ่งความทุกขของมนุษยคือความเจ็บปวย อาจารยหมอเขียวไดคนพบกับคําวา” 

การทําความสบายใหแกตน” ในพระสูตรเลมที่ 11 หรือสังคีติสูตร ขอ 293 เขียนวา “การเปนผูทํา      

ความสบายใหแกตน คือเปนคนผูมีโรคนอย มีทุกขนอยประกอบดวยเตโชธาตุ อันมีวิบากเสมอกัน          

ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เปนอยางกลาง ๆ ควรแกความเพียรนั้นคือการชี้วัดสุขภาพดูที่มี “พลังชีวิต”หมายถึง 

สบาย เบากาย มีกําลัง “กกจูปมสูตร” (พระไตรปฏกเลม 12 ขอ 265) และ “อนายุสสสูตร” เลมที่ 

22 ขอ 125–126”ดวยหลักสมดุล รอน–เย็น ทําใหหายจากโรค แข็งแรง อายุยืน และปรับสมดุลดวย

สิ่งประหยัด จําเปนในการยังชีพที่นอย หาไดงายและไมมีโทษ อันเปนองคคุณแหงความเปนสมณะ คือ

ผูสงบจากทุกข หรือผูพนทุกขจากกิเลส (พรไตรปฎก “จัตตาริสูตร” เลม 25 ขอ 281) ซึ่ง ดร. ใจเพชร 

กลาจน หรืออาจารย “หมอเขียว” ไดความรูและไดคําตอบที่ปรากฏในพระไตรปฎก ไดนํามาประยุกต

หรือบูรณาการองคความรูรวมกับแพทยแผนตางๆเขาดวยกัน อยางกลมกลืนมาเปนศาสตรใหมอีก

ศาสตรหนึ่งที่ยากจะเขาใจเพราะเนื้อหาความรูเดินดวยหลักธรรมเปนสําคัญ  ซึ่งแพทยวิถีธรรมศึกษา

และสรุปมีหลักเกณฑคือ 1) การทําสมดุลรอน-เย็นทั้งกายใจ 2) ละบาปไมทําชั่วทําแตดี 3) บําเพ็ญบุญ 

ลางกิเลสตนเอง 4) เพิ่มพูนใจ ไรกังวล อยูกับใจไรทุกข ไมวาจะเกิดสิ่งเลวรายกับรางกายหรือเหตุการณ

ตาง ๆ เปนแคฝุนปลายเล็บ แตทุกขใจทุกขเทากับดินทั้งแผนดิน องคการแพทยวิถีธรรมยืนยันที่จะ

ปฏิบัติตนดวยการทําความสบายใหแกตน รูจักประมาณในสิ่งที่สบาย บริโภคสิ่งที่ยอยงาย ประพฤติ

เพียงดั่งพรหม (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) เปนผูมีศีล คบมิตรดีงาม นี้คือที่มาของการดูแลสุขภาพ

ศาสตรแพทยวิถีธรรม ดวยสูตรเทคนิค 9 ขอ   
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 ผลงานวิจัยขององคการแพทยวิถีธรรม 

 ผลงานวิจัยขององคการแพทยวิถีธรรมดานพัฒนาบุคลากรจิตอาสาดวยหลักพระธรรม

คําสอนของพระพุทธเจา 

 ชื่องานวิจัยชื่อ จิตอาสาแพทยวิถีธรรมเพื่อมวลมนุษยชาติ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

 หนึ่งในวัตถุประสงคการวิจัยคือการสรางรูปแบบจิตอาสาแพทยวิถีธรรมนานาชาติพันธุ

เพื่อมวลมนุษยชาติ ดังนั้นการวิเคราะหสังเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางจิตอาสาแพทยวิถีธรรม

นานาชาติพันธุไดดังนี้ 1) การใหความสําคัญของเทคนิคการปรับสมดุลรอนเย็น หรือเทคนิคการดูแล

สุขภาพแตละขอตามหลักการแพทยวิถีธรรม 2) แรงจูงใจในการมาเปนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 3)

ความสําเร็จ ปญหา/อุปสรรค ในการพึ่งตนและชวยเหลือผูอื่นใหมีสุขภาวะที่ดี ตามหลักการแพทยวิถี

ธรรมไดผลการวิจัยดังนี้ 

 1. การใหความสําคัญของเทคนิคการปรับสมดุลรอนเย็น หรือเทคนิคการดูแลสุขภาพ 

แตละขอตามหลักการแพทยวิถีธรรม  

 อันดับแรก ที่จิตอาสาแพทยวิถีธรรมใหความสําคัญของเทคนิคการปรับสมดุลรอนเย็น คือ 

เทคนิคขอ 8 ใชธรรมะ ละบาป บําเพ็ญบุญกุศล ทําจิตใจใหผองใส คบมิตรดี สรางสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดี 

ลําดับสําคัญตอมาจึงเปนเทคนิคยา 9 เม็ดในการดูแลสุขภาพ 

 เทคนิคขอที่ 1 การดื่มน้ําสมุนไพรปรับสมดุลรอน-เย็น 

 เทคนิคขอที่ 2 การกัวซา ขูดลมพิษทางผิวหนัง 

 เทคนิคขอที่ 3 การระบายพิษดวยการสวนลางลําไสใหญ 

 เทคนิคขอที่ 4 การแชมือ–เทาดวยสมุนไพรรอน–เย็น 

 เทคนิคขอที่ 5 การพอกทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ดดวยสมุนไพรที่ถูกกัน 

 เทคนิคขอที่ 6 การออกกําลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหารที่ถูกตอง 

 เทคนิคขอที่ 7 การรับประทานอาหารปรับสมดุลรางกาย 

 เทคนิคขอที่ 9 การรูเพียร รูพัก รูจักประมาณในการทํางานมากขึ้น 

 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเปนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมสูแพทยวิถีธรรม

อันดับแรก แรงจูงใจในการอยากชวยผูอื่นใหพนทุกขอยากทําความดี รองลงมา จิตอาสาแพทยวิถีธรรม   

มีความศรัทธาเชื่อม่ันในหลักการแพทยวิถีธรรมวิธีการของยา 9 เม็ด 
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 อันดับสาม จิตอาสาแพทยวิถีธรรมมีความศรัทธาตอผูนํา (อ.หมอเขียว) 

 อันดับสี่มี 3 ประเด็น 1) ตองการรูจักวิธีดูแลตัวเองตองการเรียนรูตองการทําตนเปนตัวอยาง 

2) การศึกษาและปฏิบัติธรรม 3) การพบความผาสุกกับตนเองเปนหมอดูแลตัวเองได 

 อันดับหามี 2 ประเด็น คือ 1) การเห็นคุณประโยชนในการแพทยวิถีธรรมดวยยา 9 เม็ด  

2) การเชื่อผลปฏิบัติจนเห็นผลจริง 

 อันดับที่หกมี 2 ประเด็น 1) ความเปนเอกภาพขององคการและจิตอาสา 2) ความเจ็บปวย 

 3. ปจจัยความสําเร็จ ของปญหาอุปสรรค ในการพึ่งตนและชวยเหลือผูอื่นใหมีสุขภาวะ  

ที่ดีตามหลักการแพทยวิถีธรรมสูการแพทยวิถีธรรม 

 อันดับแรก คือ การปฏิบัติธรรมลด ละ เลิก บาป บําเพ็ญกุศล ใจเบิกบาน ไรกังวล 

 อันดับรองลงมา มี 2 ประเด็น คือ 1) การปฏิบัติจริง สม่ําเสมอ และตอเนื่อง 2) พลังความดี 

ความปรารถนา ความสามัคคี ความจริงใจ คาความเปนมนุษย 

 อันดับสาม มี 2 ประเด็น คือ 1) การเขารวมกิจกรรมกับกลุมฟงบรรยายเขาใจและเห็น

แบบอยาง 2) ความเชื่อ ศรัทธา 

 อันดับสี่ คือ การบําเพ็ญตนของจิตอาสาทีมงานเปนแบบอยาง 

 อันดับหา คือ ตองการมีสุขภาพดีดวยการพ่ึงตน 

 อันดับหก คือ การสนับสนุนจากหลายภาคสวน 

 สุดทาย การจัดสรรเวลาทรัพยากรในการปฏิบัติตามหลักแพทยวิถีธรรม 

 ขับเคลื่อนเผยแผคําสอนของพระพุทธเจา ในรูปแบบตําราเรียน สื่อเสียงเพลง องคการ

แพทยวิถีธรรมขับเคลื่อนเผยแผคําสอนของพระพุทธเจา ดวยเอกสารสิ่งพิมพ แผนพับ ในรูปแบบตําราเรียน 

หนังสือเพื่อสังคมที่ผลิตออกมาใหไดความรูเชน 1) มติหมูคนดีทําใหเจริญ 2) อาริยศีลรักษาโรค 3) ความ

ผาสุกที่แทจริง 4) ทบทวนธรรมเพื่อสรางจิตวิญญาณใหผาสุกที่สุดในโลก 5) ไขรหัสลับสุดขอบฟา     

6) การผาตัดกิเลสเหตุแหงโลกทุกขทั้งปวง 7) ปรับสมดุลรอนเย็นกาย–ใจ 8) ความลับฟา 9) การวาง

รางวางขันธ 10) มาเปนหมอดูแลตนเองกันเถอะ เปนตนและสื่อเสียงเพลงตาง ๆ ที่สื่อออกมาใหได

ปรากฏในระหวางมีกิจกรรมตาง ๆ ของการอบรมแพทยวิถีธรรม สวนสื่อเสียง เชน VCD DVD MP3 

หรือผานทางโซเชียลออนไลน Facebook YouTube เว็บไซต รูปเสียงเพลงสื่อธรรมะเชน เพลง ถนน

คนกลาดี หัวใจคุณธรรม ถั่งโถมโหมแรงธรรม แดเธอผูถือคันธง รวมพลคนดี แดเธอและผองชน ไรสารพิษ 

สุขลวงหรือสุขแท อิสรภาพ รักถิ่นแผนดินอีสาน สมรรถนะ รักษปา ทาสแผนดิน ปลูกปา คนใจเพชร 
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ขาดทุน คือ กําไร ตลาดวิถีธรรมผีเสื้อขยับปก ไปเถิดไป วิถีธรรมบําบัด ถึงเธอเพื่อนขวัญ ดั่งเนื้อดิน 

เปนตน 

 การเผยแผความรูความจริงของพระพุทธเจาดวยการสื่อสาน สารธรรมทางเทคโนโลยี   

ในทุกรูปแบบ  

 จากการสืบสานสารธรรมของพระพุทธเจานอกจากผานตัวบุคคลคือจิตอาสาของ

องคการแพทยวิถีธรรมดวยการสื่อสารในรูปแบบการขับเคลื่อนงานดานสุขภาพ เอาภาระตอสังคม

ดานตาง ๆ เชน การศึกษา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษและพัฒนาดิน น้ํา อากาศในรูป

ของกิจกรรมรวมกัน ขณะเดียวกันองคการแพทยวิถีธรรมมีการใชสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ อีก เชน 

วีดีโอภาพนิ่งโซเชียลออนไลน (Social Network) เฟรสบุค (Facebook) ยูทูป (YouTube) เว็บไซต 

(Website) และเครือขายอโศกเชนบุญนิยมทีวี ไดใชแปะขอมูลในกูเกิลไดรฟ (Google Drive) ซึ่งกูเกิลไดรฟ

ซึง่บุคคลภายนอกที่ไมไดมาเขารวมบําเพ็ญกิจกรรมสามารถจะเขาไป ดึงขอมูล (Data) ไปทํางานวิจัย 

ทําประโยชนได จากนั้นมี MP3 เปนแผนซีดี ใชเอสดีการด (SD Card) หรือใชแฟลชไดรฟ (USB Flash 

Drive) โดยผานเครื่องเลน MP3 หรือมีใหดาวนโหลดฟรีใน YouTube ใน Facebook เฉพาะเสียงแลวก็

ในรูปของหนังสือมี อีบุค (Ebook) มีแผนพับโบวชัวร (Brochure) จะมีการถายทอดสด มีไลฟ (Live) สด 

คือ คนทางบานก็ไดเห็นไปพรอม ๆ กับเราที่ศูนยแพทยวิถีธรรม นอกจากนี้ยังมีไลนกลุม (Line Square) 

กรุปแชทที่ยกระดับเปน Community ขนาดใหญ รองรับคนไดมากสุด 5000 คน มีไลนแอด (Lineat) 

เปนเครื่องมือในการสื่อสารชองทางใหม ที่แยกมาจาก Line สวนบุคคล แพทยวิถีธรรมจะสื่อองค

ความรูของหลักการแพทยวิถีธรรมดวยเทคนิค 9 ขอ สื่อวัฒนธรรมแพทยวิถีธรรม สื่ออัตลักษณของ

แพทยวิถีรรม วิถีชีวิตความเปนอยูของแพทยวิถีธรรมสื่อใหเห็นกิจกรรมตางๆ ของแพทยวิถีธรรมเชน

กสิกรรมไรสารพิษ การทํา Eco Brick การคัดแยกขยะ การทําธนาคารน้ําใตดิน มีสื่อผานการจําหนาย

สินคาของตลาดแพทยวิถีธรรมราคา 4 ระดับคือต่ํากวาทองตลาด เทาทุน ต่ํากวาทุน ใหฟรี สิ่งที่สื่อ

ออกไป คือ วิถีชีวิตประจําวันของจิตอาสาแพทยวิถีธรรม โดยนําพระธรรมคําสอนในพระไตรปฎก    

เปนแนวหลักในการขับเคลื่อนการทํางาน โดยอาจารยหมอเขียวหรือ ดร.ใจเพชร  กลาจน ใชนําจุดดี

ของการดูแลสุขภาพในศาสตรตาง ๆ มาบูรณาการรวมกับพระธรรมคําสอนเพื่อเปนแนวทางหรือ

วิธีการดูแลสุขภาพพึ่งตนใหกับประชาชน เพียงแตวาอยูกาลใดจะนําเสนออะไรออกไป เชน ชวงนี้เรา

เนนไปที่การทําธนาคารน้ําใตดินเพื่อเก็บรักษาน้ําดูแลน้ําประหยัดน้ํา ดังนั้นสื่อในชวงนี้ก็จะออกมา

เกี่ยวกับเรื่องนี้มากเปนพิเศษ เคยมีชวงกระแสของเรื่องเหมืองทอง เรื่องสารพิษ ตอนนี้มีกระแสเรื่อง

ไวรัสมรณะที่อูฮั่น ตามกระแสในชวงนั้นคือไดเรียนรูกับความเปนจริงและนําหลักธรรมคําสอนมาปรับ
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ใชใหเราไดอยูกับปจจุบันไดอยางปลอดภัยตามกระแสในชวงนี้คือไดเรียนรูกับความเปนจริงในปจจุบัน

การเกิดของ “ไวรัสโคโรนา” หรือ “โรคโควิด 19” เราจะใชวิธีการเอายา 9 เม็ดไปใชไดอยางไรใหประชาชน

ไมตื่นกลัวมีสติ มีหนทางแกไขหรือปองกัน ทางแพทยวิถีรรมมีใหคนเขามาสอบถามขอมูลโดยจะมี

เจาหนาที่จิตอาสาเขาไปตอบคําถามทางสื่อตาง ๆ นอกจากนี้ก็ยังมีสื่อที่เปนเอกสาร สิ่งพิมพตาง ๆ

งานวิจัยตําราเรียน และสามารถเอาสิ่งพิมพเหลานี้ขึ้นไปอยูในโซเชียลได มีทีวีที่ออกดาวเทียม เขา YouTube 

จะแบงออกเปน 3 ประเภทคือเสียง เรียกวามัลติมีเดีย มัลติมีเดียมีทั้งเสียงและภาพเปนมีเดียมีแคเสียง

ถาเปนสื่อสิ่งพิมพก็จะเปนกระดาษ แบงสื่อหลัก ๆ ได 3 อยางนี้ เพื่อแพรกระจายไปสูมนุษยชาต ิ    

ใหมากที่สุดในทุกชองทางวิธีและฝายการศึกษามีโครงการรวบรวมการถอดเทปธรรมะจากผูนํา

องคการตอการศึกษาเกิดขึ้น เพื่อที่จะสื่อธรรมะแทออกไปใหไดหลายชองทาง สื่อใหไดธรรมะเปนคําสอน

ของพระพุทธเจาวาสามารถนํามาประยุกตใชไดในทุกมิติ ทุก ๆ พื้นฐานของการอยูอยางพอเพียงเรียบงาย 

มีความผาสุกและยั่งยืนจริง หรือจะเปนการสื่อสารแบบปากตอปากก็ได ผูที่มาเขาคายสุขภาพหรือ

คายพระไตรปฎกก็ไปสืบตอกันดวยปากตอปาก มีหลายทานที่ไมเคยมาคายเลยไดดูในยูทูปก็ไดเรียนรู

วาแพทยวิถีธรรมมีชีวิตเปนอยางไร สามารถที่นําไปปฏิบัติเรียนรูไดดวยตัวเอง หลายทานอยู

ตางประเทศ ไมเคยเขามาที่คายแพทยวิถีธรรมเลย ไมเคยรูจักหมอเขียว แตพอเขาไปคนขอมูล ก็ลอง

ปฏิบัติตามสามารถที่จะทําไดผล ตามลําดับ ๆ ซึ่งเปนการสื่อที่สามารถถึงทุกที่ทุกโอกาส หรือหนังสือ ตํารา

สามารถเรียนรูได กลาวไดวาแพทยวิถีธรรมมีชองทางของโซเชียลเน็ตเวิรก (The Social Network)     

เชื่อมถึงกันไดหมด  

 ความรูและกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม เชิงอนุรักษและ

พัฒนาสิ่งแวดลอม 1) การบริหารจัดการน้ําดวยการประยุกตการทําธนาคารน้ําและการเก็บกักน้ําดวย 

การทําบารายการทําแกมลิง และการทําฝายชะลอน้ํา 2) การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมของแพทย

วิถีธรรมการทําบารายคัลเจอร 3) การปองกันไฟปาที่ “ภูผาฟาน้ํา” ตําบลปาแป อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม 

 1. การบริหารจัดการน้ําดวยการประยุกตการทําธนาคารน้ํา เปนการเก็บกักน้ําดวยบา

รายเปด บารายปด รางไรทอการทําแกมลิง และฝายชะลอน้ํา ธนาคารน้ําใตดินจะมี 2 ประเภท คือ

ธนาคารน้ําใตดินระบบปด และธนาคารน้ําใตดินระบบเปดถาทําธนาคารน้ําใตดินทั้ง 2 ประเภท 

ควบคูไปดวยกันจะมีประสิทธิภาพมาก ประโยชนของธนาคารน้ําใตดิน 

  1.1 แกปญหาน้ําทวมได เพราะชวยใหน้ําซึมลงใตดินไดดีข้ึน 

  1.2 แกปญหาภัยแลง เพราะสามารถสูบน้ําจากธนาคารน้ําใตดินใชไดตลอดเวลา 
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  1.3 แกปญหาน้ําเค็ม เพราะมวลน้ําเค็มจะมีน้ําหนักมากกวาน้ําจืด ฉะนั้นน้ําเค็มจะอยู

ดานลาง 

  1.4 แกปญหาน้ําสกปรก เพราะระบบน้ําแบบปดจะชวยกรองน้ําใหสะอาดขึน้ 

  1.5 สามารถกําจัดพ้ืนที่มีน้ําขัง เพาะพันธุยุงตาง ๆ 

  1.6 บริเวณที่ทําธนาคารน้ําใตดิน จะชวยปรับสภาพอากาศใหเหมาะสมกับฤดูกาล 

หนารอนจะเย็นสบาย หนาน้ําก็ปลอดภัย หนาฝนสามารถเก็บกับน้ําใหเกิดประโยชนไดสูงสุด 

 จากปญหาน้ําแลง น้ําทวม น้ําไมเพียงพอในการทํากสิกรรมไรสารพิษ  สรางความเดือดรอน

ในการทํางาน ความคลองตัวดานสุขภาพและกิจกรรมตาง ๆ ที่องคการแพทยวิถีธรรมดําเนินการเพื่อ

ชวยเหลือผูคนที่เดือดรอน ผูนําองคการแพทยวิถีธรรมไดมีการประชุมพูดคุยกับจิตอาสาในการ

แกปญหารวมกันและเรงเห็นความสําคัญในการบริหารจัดการน้ําไวใชในศูนยและบริเวณขางเคียงที่

สามารถเอื้อใหไดใชประโยชน มีการทดลองและปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในงานที่ใช ใหจิตอาสา

ไดเรียนรูวิธีการเก็บรักษาน้ํา ดูแลน้ํา และขบวนการสรางเครื่องมือในการเก็บรักษาน้ําเปนสระน้ํา บอน้ํา 

อยางงาย สะดวก ปลอดภัย และไดผลจริงมีทั้งบาราบปด บารายเปด รางไรทอ 

 ธนาคารน้ําใตดินระบบปด  

 เปนอีกองคประกอบสําคัญของการทําธนาคารน้ําใตดินใหสมบูรณ เพราะธนาคารน้ําใตดิน

ระบบปดมีหนาที่ในการเติมน้ําลงดิน โดยนําน้ําที่มีบนดินลงสูใตดินอยางรวดเร็ว เพราะโดยทั่วไป น้ําที่

อยูบนผิวดินกวาจะซึมซับลงในชั้นดินแตละชั้นตองใชเวลามาก เนื่องจากชั้นผิวดินมีอากาศแทรกอยู 

ทําใหการซึมซับน้ําลงดินไดชาการทําธนาคารน้ําใตดินระบบปด เปนการเปดชองผิวดินเพื่อการเติมน้ํา

ลงใตดินโดยตรงในระดับดินบนสุด โดยน้ําที่เติมลงสูใตดินเปนน้ําเหลือใชและน้ําที่เกินจากความ

ตองการ เชน น้ําฝน ที่ตกลงมาบนพื้นดินจํานวนมากเกินกวาที่บอใชรองรับน้ําฝนได ทําใหเกิดปญหา

น้ําทวมขัง หากสะสมนานจะกลายเปนน้ําเสีย สงผลกระทบตอระบบนิเวศหรือสุขภาพของผูคนใน

ชุมชน 

 ผูนําองคการแพทยวิถีธรรมไดประยุกตทําบารายปด บารายเปด และรางไรทอแบบงาย ๆ 

สะดวกและประหยัดมีวิธีการดังนี้  

 บารายปดมีวิธีการดังนี ้

 1. เลือกตําแหนงที่มีน้ําทวมขังหรือตําแหนงที่น้ําไหลมาออรวมกัน 

 2. ขุดบอกวาง X ยาว X ลึก คือ 1 X 1 X 1 เมตร โดยประมาณ  
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  2.1 ใหญหรือเล็กกวา  

  2.2 ตามความสามารถหรือวัสดุที่มี  

  2.3 ตามปริมาณน้ําท่ีตองการระบาย  

 3. เจาะสะดือตรงกลางขนาดความกวางของสะดือประมาณ 10–20 เซนติเมตร ใหลึก

ทะลุชั้นดินเหนียว หรือหากไมทะลุก็ขุดใหลึกที่สุดเทาที่จะเปนไปได ใสหินเกล็ด (หินกอสราง) ขนาด ¾ นิ้ว 

หรือวัสดุไมยอยสลายกอนเล็ก ๆ เชน เศษอิฐเศษปูนขนาดไมเกิน 5 X 5 cm ลงไปจนเต็มสะดือเสมอ    

กนหลุม  

 4. เอาทอ PVC ขนาดใดก็ได สวนใหญที่นิยมใชคือขนาด 1–2 นิ้ว ยาวใหเหนือขอบบอราว 

30 cm มาใสกลางสะดือ (ถาไมมี ทอ PVC ก็ไมตองใสก็ได) 

 5. ใสวัสดุที่ไมยอยสลาย เชน หิน อิฐ ยางรถยนต ยางรถจักรยานยนตร ขวดน้ําพลาสติก

ใสขวดพลาสติกใสน้ํา ¾ ของขวด ขวดพลาสติกไมควรใชในจุดที่มีรถวิ่งผาน ถาใชขวดพลาสติกในบริเวณ   

ที่ไมมีรถวิ่งผาน ใหวางไวดานบนจะไดไมถูกทับแตก 

  5.1 ใสจนเกือบถึงขอบบอ  

  5.2 ปูทับดวยตาขายไนลอนเพื่อกันดินหลนลงไป  

  5.3 ปูทับดวยหินกรวด หรือ หินเกล็ด หรือ หินกอสราง ขนาด ¾ นิ้วจนเต็มเสมอ 

ปากบอ 

 6. สวมทอ PVC 3 ทางที่ปลายทอ ทอ PVC นี้ไมตองทากาว ใหหันปลายทอใหไปใน

ทิศทางที่ลมเขา (ปรับตามทิศทางลม)  

 รางไรทอมีวิถีการดังนี ้

 1. ขุดหลุมกวาง X ลึก คือ 1 X 1 ฟุต โดยประมาณ ความยาวตามตองการ 

 2. ใสวัสดุที่ไมยอยสลาย เชน หิน อิฐ ยางรถจักรยานยนตร ขวดน้ําพลาสติกใสน้ํา ¾ 

ของขวด (ขวดพลาสติกไมควรใชในจุดที่มีรถวิ่งผาน ถาใชขวดพลาสติกในบริเวณที่ไมมีรถวิ่งผานใหวางไว

ดานบนจะไดไมถูกทับแตก) ใสวัสดุจนเกือบถึงขอบหลุม ปูทับดวยตาขายไนลอนเพื่อกันดินหลนลงไป

ปูทับดวยหินกรวด หรือ หินเกล็ด หรือ หินกอสราง ขนาด ¾ นิ้วจนเต็มเสมอปากบอ 

 บารายเปด มีหลักการสําคัญ คือ พยายามเก็บน้ําไวใตดิน ทะลุชั้นดินเหนียวถึงชั้นหินอุมน้ํา

ที่ตอเชื่อมกับชั้นน้ําบาดาล วิธีนี้จะเก็บน้ําไดปริมาณมาก เพราะสามารถกระจายน้ําไปไดทั่ว โดยไมมี

ขีดจํากัด ระบบนี้สามารถนําน้ําขึ้นมาใชไดจากบอกักเก็บและสงน้ําหรือจากบอน้ําบาดาล วิธีนี้
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เหมาะสมกับพื้นที่กสิกรรม เนื่องจากสามารถสูบน้ําจากบอมาใชไดโดยไมหมด เมื่อปริมาณน้ําลดลง 

น้ําจากใตดินก็จะซึมซับกลับเขามาเติมเต็มปริมาณน้ําในบอใหมีน้ําอยางสม่ําเสมอ 

 การทําบารายเปด มีการขุดสระน้ําใหลึก ถึงชั้นหินอุมน้ํา (Aquifer) (อยูถัดจากชั้นดินเหนียว) 

จะดีมาก เปนชั้นหินที่มีคุณสมบัติที่ดี เปนระดับชั้นที่ยอมใหน้ําซึมเขาไดโดยงายความลึกประมาณ 7–8 

เปนตนไปสวนชั้น Unconfined Aquifer จะลึกนอยกวา น้ําจะขุนเหมือนสีน้ําซาวขาว มีปริมาณน้ํา

นอยอุมน้ําดีไมมาก น้ําซึมไดดีกวาระดับดินเหนียว แตการไหลและซึมของน้ําดีนอยกวา ชั้นหินอุมน้ํา 

(Aquifer) แตตองรูจักชารจน้ําเก็บไวมีการชารจน้ําเก็บ หลาย ๆ จุด ขาง ๆ สระน้ํา เปนการชวยใหมี

น้ําใตดินอยูตลอดการใชงาน สรางเสนทางเดินของน้ําใตดินไดใหเชื่อมถึงกันไดในรัศมี 1.5 กิโลเมตร

โดยประมาณ 

 บารายเปดมีวิธีการดังนี้ 

 1. ทําบอเปดใหลึกที่สุด กวางที่สุด เทาที่จะเปนไปได เพื่อจะเก็บน้ําไดมากที่สุด หลักการ

คือ ขุดใหทะลุดินเหนียวชั้นลางชั้นหินอุมน้ํา (ดินอุมน้ํา) (ไมใชระดับบอน้ําตน)  

 เทคนิค คือ ขุดเปดสะดือ 3 จุด ตามทิศทางการไหลของน้ําใตดิน คือ ทิศเหนือ ทิศตะวันตก 

ทิศตะวันตกเฉียงใต (ไมตองใสหินหรือใสอะไรลงไป) เพื่อเปดใหน้ําผุดขึ้นมาได 

 2. ใชระบบบาดาล ยิงน้ําลงชองบาดาล โดยใชเครื่องเจาะบาดาล หรือเครื่องเจาะเสาเข็ม   

ใชเครื่องเจาะเสาเข็มจะดีกวาเพราะไดรูเจาะที่ใหญกวาลึกกวา ก็จะชารจน้ําไดดี ซึ่งเทคนิคการขุดบาดาล

ใหลึกคือใหขุดไปเรื่อย ๆ ใหรถแบคโฮฝงตัวลงไปเรื่อย ๆ ใหไดความลึกที่ลึกที่สุด กวางใหไดมากที่สุด

นําทอ PVC ขนาด 4 นิ้ว เจาะรู พนัดวยไนลอนและมัดใหแนนหยอนลงในบอบาดาลที่ขุดไวจนสุดโรยรอบ ๆ 

ทอดวยหินกรวด เพื่อกันการอุดตันของรูระบายทอที่เจาะไวและสามารถใชตาขายไนลอนแทนปลอก  

ซิเมนชั้นลางสุด ใสถานสูงราว 1 ศอก (เพื่อดูดซับสารพิษและเพิ่มพลังชีวิต) ปูทับดวยตาขายไนลอน 

แลวใสหินทับลงไปราว 1 ศอก (หินเปนพลังชีวิต) 

 การทําแกมลิงและที่ฝายชะลอน้ํา ที่ศูนยภาคเหนือ ณ ภูผาฟาน้ํา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม องคการแพทยวิถีธรรมไดนอมนําหลักศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ 9 มาประยุกตใชในการแกปญหาน้ําทวม น้ําแลง และการเก็บรักษาน้ํา 

ซึ่งพระองคไดตรัสวา “ไมมีน้ําอยูไมได” ดังนั้นการขุดสระทําแกมลิงและทําฝายชะลอน้ํา เปนระยะ ๆ      

จึงเกิดขึ้น ซึ่งการขุดดินทําสระน้ําของศูนยไดขุดลึกถึงระดับดินใตน้ําหรือเรียกวา “หินอุมน้ํา” (Aquifer)     

ทีส่ามารถเก็บรักษาน้ํา มีน้ําดื่ม น้ําใชไดตลอดทั้งป เพราะน้ําระดับใตดินหรือน้ําบาดาลสามารถไหลเคลื่อน

ตัวไปมาถึงกันไดอยางดีดวยหลักการเคลื่อนตัวของน้ําใตดิน จึงควรขุดสระทําบอใหกวางเพียงพอกับ
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การเก็บขังน้ําไวใช ดังนั้นการบริหารน้ําจึงเปนลักษณะของแกมลิงและฝายชะลอน้ําไปพรอม ๆ กัน

ขณะเดียวกันมีทางน้ําลนเรียกวา “สปลเวย” (Spillway) ใชในการระบายน้ําลน เปนทางน้ําลนแบบ

ไมควบคุมไมมีประตูน้ํา เมื่อระดับน้ําในอางสูงจนถึงระดับที่ออกแบบไว จะไหลลนผานสันฝายของ   

ทางน้ําลนสูทางน้ําไหลผานชุมชนในหมูบานภูผาฟาน้ําและชุมชนโดยรอบที่อาศัยอยูขางเคียงไดรับ

ประโยชนจากน้ําที่ตกมาจากตนน้ําอยางคุมคา เปนการเตรียมพรอมและรับมือหนาน้ําที่จะมาถึง 

เพื่อใหไดมีน้ําไวใชทํากสิกรรมพืชผักไรสารพิษตางๆที่จะเกิดขึ้น ในพื้นที่รอบๆภูผาฟาน้ํา อันเปนงาน

หลักขององคการแพทยวิถีธรรม จะทําเปนครัวอาหารไรสารพิษ และเปนแบบอยางในการบริหาร

จัดการทํากสิกรรมไรสารพิษในพื้นที่ท้ังหมดของภูผาฟาน้ํา 

 จากการทําแกมลิงและที่ฝายชะลอน้ําชวยปองกันไมใหน้ําปาไหลหลาก สรางความเสียหาย 

หรือน้ําไหลทิ้งไปเปลา ๆ และชวยลดความรุนแรงของน้ําที่ไหลลงมาจากภูเขา ที่มักจะทําลายหนาดิน 

ตนไมนอยใหญเสียหาย หรือสัตวปาที่อาศัยทํากินในบริเวณปาโดยรอบเดือดรอน ทางแพทยวิถีธรรมไดทํา

การออกแบบทางเดินของน้ําใหมีความคดเคี้ยวเล็กนอย เพื่อประโยชนใชงานตาง ๆ ใหไดเหมาะสมมีชื่อ

เรียกสระหรือบอวา ภูผา 1 ภูผา 2 และภูผา 3ทําเพื่อชะลอการไหลของน้ําหรือลดการกระแทกของน้ําให

เบาบางลงและชาลง  ใหเกิดการรอของน้ํา และน้ําจะคอย ๆ ทยอย ๆ ลงบอหรือสระแกมลิงนั้น จะมีทอ

ระบายน้ําขนาดใหญเชื่อมกันของ 3 สระนี้เพื่อใหน้ําไดเดินทางไหลไปหากันอยางนุมนวลจากปกติเปนทาง

น้ําไหลมีมวลน้ํามากที่มาแรง ๆ ใหเบาบาง สงบลงซึ่ง 3 สระนี้เปนการชะลอน้ําไหลและเก็บกักน้ําไวใชได

มากเพียงพอสําหรับคนในชุมชนและเกื้อกูลคนในชุมชนรอบขางใหไดใชน้ําอยางพอเพียงและประหยัด 

จากปาตนน้ําที่ทุกคนตางมีจิตสํานึกในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เรานํามาใช 

 2. การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมของแพทยวิถีธรรม การทําบารายคัลเจอร “ภูเขานอย 

ประหยัดน้ํา พืชงามดี” นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ําและกสิกรรมไรสารพิษอยางยั่งยืนเพื่อมวล

มนุษยชาติ 

 บารายคัลเจอร เปนองคความรูใหมที่อาจารยหมอเขียวไดนําความรูเรื่องการทําบาราย 

หรือธนาคารน้ําใตดิน มาบูรณาการรวมกับการทํา “เพอรมาคัลเจอร” หรือกสิกรรมยั่งยืน พัฒนาจน

กลายเปนนวัตกรรมที่สามารถบริหารจัดการน้ําไดอยางยั่งยืน สามารถนําไปประยุกตใชในการทํากสิกร

รมไดโดยไมจําเปนตองใชน้ํามาก ไมตองรดน้ําบอย แตพืชผลงอกงามดี และยังชวยลดปญหาน้ําทวม 

น้ําแลงไดเปนอยางดี   

 ขอดีของการทําบารายคัลเจอร คือ เปนการทํากสิกรรมดวยวิธีที่ประหยัดและเรียบงาย 

โดยมีองคประกอบที่สําคัญเพียงสามอยางคือ ดิน หิน และอินทรียวัตถุ ซึ่งสามารถจัดหาไดงาย 
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 การใชหิน เปนกุญแจสําคัญของการปรับสมดุลรอนเย็น ดินมีหนาที่เก็บธาตุอาหารใหกับ

พืช สวนอินทรียวัตถุนั้นจะเปนปุยและเพิ่มโพรงอากาศในดิน ชวยใหน้ําและอากาศในดินแทรกซึมขึ้น

ลงไดสะดวก รวมทั้งเปนตัวชวยอุมและเก็บน้ําไวดวย องคประกอบของดิน หิน และอินทรียวัตถุที่ทํา

หนาที่รวมกันนี้เปนการจําลองภูเขาตามธรรมชาติ อาจารยหมอเขียวจึงตั้งชื่อเรียกวิธีการนี้วา “ภูเขานอย 

ประหยัดน้ํา พืชงามดี”  

 ภูเขาจะมีความชุมชื้นตลอดเวลา ทั้ง ๆ ที่ไมมีใครไปรดน้ํา อาศัยเพียงน้ําฝนตามธรรมชาติ

เทานั้น ที่เปนเชนนี้เพราะวาเวลาฝนตกลงมา น้ําสามารถซึมลงใตดินได หินจะดูดความรอนไดเร็วและ

คายความรอนไดชา ชวงกลางวันที่อากาศรอน หินจะดูดความรอนไว ทําใหดิน น้ํา และพืชเย็น พอถึง

เวลากลางคืนอากาศเย็น หินก็จะคายความรอนออกมา ทําใหดิน น้ํา และพืชอุน เกิดสมดุลรอนเย็น 

พืชจึงแข็งแรงและเจริญงอกงามไดดี และประหยัดน้ําเพราะตอนกลางวันมีหินชวยดูดความรอนไว    

พืชไมรอนเกิน จึงใชน้ํานอย และมีอินทรียวัตถุชวยอุมน้ําไวดวย 

 หลักการดังกลาวถูกนํามาใชในการทําบารายคัลเจอร กลาวคือ เวลาเรารดน้ํา น้ําก็จะ 

ไมหายไปไหน รดน้ําครั้งเดียวพืชจะแข็งแรงไปนานประมาณ 1–4 สัปดาห ตามสภาพแตละพื้นที่และ

ตามสภาพของพืชแตละชนิด หลังจากความชุมชื้นหมดไป จึงคอยรดน้ําอีกครั้งหนึ่ง จึงเปนการทํากสิกรรม

ที่ใชน้ํานอยไมตองรดน้ําบอย ๆ 

 วิธีการทําบารายคัลเจอร อยางงาย ๆ สามารถทําเองไดปลูกพืชไดทันทีดังภาพที่ 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 แสดงวิธีการทํา “บารายคัลเจอร ภูเขานอย ประหยัดน้ํา พืชงามด”ี  

 ที่มา: ใจเพชร กลาจน 2561: 2 
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 จากภาพที่ 2.4 การทําบารายคัลเจอรอยางงาย ๆ เราสามารถทําไดเอง มีขั้นตอนดังนี้ 

 1. ขุดหลุมใหกวาง 2–3 ฟุต ลึก 1–2 ฟุต สามารถปรับขนาดไดตามความความเหมาะสม

ของปญหา หรือตามความเหมาะสมในการควบคุมดูแลไดอยางทั่วถึง อาจจะเริ่มตนจากหลุมขนาดเล็ก

ไปหาขนาดใหญก็ได 

 2. ใสอินทรียวัตถุ เชน ทอนไม กิ่งไม ใบไม ใบหญา เปลือกมะพราว เศษอาหาร ขี้เลื่อย   

ขุยมะพราว กาบมะพราว เปนตน ซึ่งสามารถใชไดทั้งแบบแหงและแบบสด โดยใสลงไปใหเต็มหลุม    

กดอัดใหเหลือพ้ืนที่วางลึกประมาณ ½ ถึง 1 ฟุต  

 3. ถมดวยดินใหมีความหนาประมาณ ½ ถึง 1 ฟุต อาจคลุกดวยอินทรียวัตถุหรือหิน 

หรือเศษวัสดุอื่น ๆ เชน เศษอิฐ เศษปูน ใสลงไปจนเต็มปากหลุม หรือถมดินในสัดสวนที่เหมาะสม   

กับพ้ืนที่ เชน ทําเปนที่ลุมต่ํากวาพื้นดินที่ราบเสมอพ้ืนดิน หรือที่เนินสูงกวาพื้นดิน  

 4. หากมีหินหรืออิฐหรือเศษปูน ใหวางกระจายครอบคลุมพื้นที่ดานบนของบารายคัลเจอร 

แตหากไมมีก็ไมตองใชก็ได 

 5. หากมีอินทรียวัตถุ เชน ฟาง หญาแหง ใบไมแหง ก็สามารถนํามาคลุมหนาดินไวอีก

ชั้นหนึ่ง แตหากไมมีก็ไมตองใชก็ได 

 6. ตรงฐานดานขางของบารายคัลเจอรแตละดาน ใหขุดหลุมเก็บน้ําเขาบารายคัลเจอร 

โดยขุดหลุมขนาดกวางยาวลึกประมาณ 1–2 ฟุต ซึ่งสามารถปรับขนาดไดตามความเหมาะสม  

ใสอินทรียวัตถุและหินหรืออิฐหรือเศษปูนใหเต็ม 

 หลังจากเตรียมหลุมเสร็จแลว สามารถปลูกพืชไดทันที ไมจําเปนตองรอกระบวนการหมัก

ของอินทรียวัตถุ เหมือนการหมักดินดวยวิธีการอื่น ๆ เพราะหินหรืออิฐหรือเศษปูนจะดูดความรอน

จากการหมักไว จึงปลูกพืชไดทันทีโดยไมรอนเกิน  

 7. พืชที่ปลูกไวกอนแลว โดยที่ยังไมไดทําบารายคัลเจอรมากอน ก็สามารถทําหลุม     

บารายคัลเจอรเสริมเขาไปได โดยขุดหลุมขนาดกวางยาวลึกประมาณ 1–3 ฟุต ไวที่ขางแปลงหรือขางตน

พืชนั้นในแนวทรงพุม สามารถปรับขนาดหลุมไดตามความเหมาะสม แลวนําอินทรียวัตถุใสลงไป   

สลับกับหินหรืออิฐหรือเศษปูนจนเสมอพื้นดิน  

 หลุมบารายคัลเจอรนี้จะชวยปรับสมดุลรอนเย็นใหกับพืชในบริเวณนั้นไดดียิ่งขึ้น อีกทั้ง

ยังชวยเก็บน้ําและรักษาความชุมชื้นในดินไดนานขึ้นดวย ชวยลดปญหาน้ําทวมขังและประหยัดน้ํา    

ที่ตองใชรดตนพืชดวยกรณีที่ปลูกพืชไวกอน สามารถทําหลุมบารายคัลเจอร เสริมเขาไปได โดยขุดหลุม
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ขนาดกวางยาวลึกประมาณ 1–3 ฟุต ไวที่ขางแปลงหรือขางตนพืชนั้นในแนวทรงพุม ปรับขนาดได   

ตามความเหมาะสม ดังภาพที่ 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5  แสดงหลุมบารายคัลเจอร  

  ที่มา: มูลนิธิแพทยวิถีธรรมแหงประเทศไทย 2561: 39–65  
 

 ประโยชนของบารายคัลเจอร จุดเดนของการทําบารายคัลเจอร ก็จะมีอยูดวยกัน 6 ประการ 

คือ 

 1. เปนการปลูกพืชแบบปรับสมดุลรอนเย็นโดยอัตโนมัติ 

 2. สามารถปลูกพืชไดเลยทันที ไมตองรอนาน 1–2 เดือน 

 3. เปนการทํากสิกรรมไรสารพิษแบบประหยัดน้ํา 

 4. ใหความชุมชื้นทั้งแกดิน พืช และคน 

 5. ทําใหไดอาหารไรสารพิษไวกินไวใช 

 6. ชวยปรับปรุงระบบจัดการน้ําในพื้นที่ ลดปญหาน้ําทวมและน้ําแลง มีแหลงน้ํากินน้ําใช

ที่ปลอดภัย 

 ผลการทดลองปฏิบัติและพัฒนาพื้นที่ ตัวอยางของการทําบารายคัลเจอร ที่อาจารย        

หมอเขียวพาพี่นองจิตอาสาแพทยวิถีธรรม รวมกันทําในพื้นที่ของสวนปานาบุญ 2 อําเภอชะอวด 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนการทดลองที่ทําไวตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยไดปลูกพืชชนิด
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ตาง ๆ เชน กลวย มะละกอ มะเขือเทศ วอเตอรเครส เปนตน โดยตลอดเวลา 2 เดือน จิตอาสาแพทย

วิถีธรรม ที่ดูแลอยูก็ไมไดรดน้ําทุกวัน และในบางชวงเวลาก็ขาดการรดน้ําไปเปนสัปดาห แตก็พบวา 

พืชที่ปลูกไวนั้น มีความสมบูรณแข็งแรงดี แมแตมะเขือเทศที่ขึ้นมาเองจากเศษอาหารที่มีเมล็ดซึ่งปกติ

จะออกผลไดยากในพื้นที่ภาคใต ที่มีสภาพดินที่ไมเหมาะกับการเพาะปลูก ทั้งดินทราย ดินลูกรังและ

ดินเหนียวแตก็สามารถเติบโตจนออกผลไดอยางนาอัศจรรย    

 แนะนําการทํากสิกรรมไรสารพิษแบบงาย ๆ วิธีการ เทคนิคการปลูก แกไขการปลูก

พืชผักทีโ่ตชา ที่มีปญหาจากดิน น้ํา ปุย โดย อาจารย ดร.ใจเพชร กลาจน (หมอเขียว) 

 แบบที่ 1 

 1. ใชเศษอาหารที่เหลือ 

 2. นําเศษอาหารทุกชนิดคลุกกับดินแลวปลูกไดเลย  

 3. หากตองการเพ่ิมประสิทธิภาพใหคลุกปสสาวะลงไปดวย  

 4. ปสสาวะมียูเรีย มีธาตุอาหารตาง ๆ ที่พืชตองการ จะทําใหพืชโตเร็ว 

 แบบที่ 2  

 ใชพืชใบที่เกิดเร็ว โตเร็ว โดยนําพืชสด ๆ มาทําปุย มีพลังชีวิตสูง ทําใหพืชงอกงามเร็ว 

เปนหัวอาหาร เปนปุยชั้นดี เชน ตนกลวย ตนสาบเสือ ตนสาบแรงสาบกา ตนผักโขม หรือพืชตาง ๆ  

ที่มีตามแตละทองถิ่นของตนที่ไมใชประโยชนนํามาทําปุยได โดยเฉพาะอยางยิ่งตนกลวยมีลักษณะ 

เย็นน้ํามาก อุมน้ําไดดีมาก สามารถเอากลวยมาเปนพี่เลี้ยงยืนตนอยูขางๆตนไมที่ปลูกได จะชวยเพิ่ม

ความชุมชื่นกับตนไม เพราะมีธาตุอาหารสูง ใหความชุมชื้นไดดีมาก การดําเนินการโดยเอาใบไม กิ่งไม 

และเอาตนมาสับการสับเปนชิ้น ๆ เล็กบาง ใหญบาง พืชสดจะยอยสลายไดเร็ว พืชที่นํามาปลูกจะ

สามารถดูดซึมอาหารไดเร็วนําพืชที่สับแลวมาโรยรอบตนพืชที่ปลูก หนาไมเกิน 1 คืบ นําดินดีมาโรย

ทับแลวสามารปลูกพืชไดทันทีหากตองการเพ่ิมประสิทธิภาพใหคลุกปสสาวะลงไปดวย ปสสาวะมียูเรีย 

มีธาตุอาหารตาง ๆ ที่พืชตองการ จะทําใหพืชโตเร็วแข็งแรง ทนทานกลาแดดกลาฝน 

 การนําวัชพืช หรือพืชตาง เชน ไมยราบ หญา สาบเสือ มีกลิ่น ฉุน ขม แมลงไมมากิน 

นํามาสับใสลงไปดวยเพื่อปองกันแมลงมากินไดอยางดีดวย  

 สัดสวนการใชน้ําปสสาวะ  

 1. น้ําปสสาวะ 1 สวน ผสมกับน้ําเปลา 5–20 สวน 

 2. หากตองการไลแมลงดวย ใหนําพืชที่มีกลิ่นฉุนแมลงไมกิน นําไปหมักดวยน้ําปสสาวะ 

นําไปรดพืชผักไดทุกชนิด 
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 แบบที่ 3 

 เอาหินเอาอิฐไปแทรก ในแปลงปลูกพืช จะปรับสมดุลรอนเย็นไดดี ทําใหพืชงอกงามดี

เพราะหินหรืออิฐชวงกลางวันจะดูดซับความรอนจากพระอาทิตย ชวงกลางคืนจะปรับใหอบอุนขึ้น  

 หลักการนี้เปนการประยุกตการปลูกพืชผักกสิกรรมไรสารพิษแบบงาย ๆ แตมีประสิทธิภาพ 

เรียบงาย ประหยัดไดผลแตที่สําคัญตองวางใจเปน ลางกิเลสได ทําใหดีที่สุดและเปนสุขที่สุด ก็ดีที่สุดแลว 

ผลจะเปนอยางไรก็ได เปนการปลูกพืชแบบพึ่งตน ตนไมทุกตนตองเรียนรูที่จะอยูอยางปลอดภัยดวย

เชนกัน เปนการปลูกพืชแบบปรับสมดุลรอนเย็นใหตนไม เลี้ยงดู เอาใจใส มีอาหารบํารุงและมีพี่เลี้ยง

ดูแล 

 3. แนวทางการปองกันไฟปาที่ “ภูผาฟาน้ํา” ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

พื้นที่ทดลองการใชรูปแบบการบริหารเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

การเรียนรูวิธีการดับไฟปาของชุมชนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม ที่ภูผาฟาน้ําจังหวัดเชียงใหม ซึ่งผูนํา

องคการแพทยวิถีธรรมไดรับการติดตอจากกรมปาไม คือ ผอ.อิศเรศ จิรรัตน หัวหนาฝายปฏิบัติการ

ปองกันไฟปาของกรมปาไม ดูแลชุดปฏิบัติการเหยี่ยวไฟ และคุณจันทรเพ็ญหัวหนาการฝกอบรมการ

ดับไฟปาของกรมปาไม พรอมทีมงานเขามาในพื้นที่ที่ภูผาฟาน้ําเปนหนึ่งในพื้นที่ ที่เปนบริเวณมีไฟปา

ลุกลามมากกวา 500 จุด ในจังหวัดเชียงใหมทางภาคเหนือ ผูนําองคการแพทยวิถีรรมไดมีแนวคิด    

ในการรักษาปาใหสอดคลองกับทางราชการ จึงมีเจาหนาที่มาใหองคความรูในการปองกันและปฏิบัติตน

ในการเกิดไฟปาขึ้นจะตองปฏิบัติตนอยางไร จิตอาสาแพทยวิถีธรรมในฐานะชุมชนอาศัยอยูกินและ   

มีพ้ืนที่สวนหนึ่งเปนเขตปาสงวน และติดกับปาอนุรักษและเปนเขตพ้ืนที่หามลาสัตวปา จิตอาสาแพทย

วิถีธรรมอยูในฐานะประชาชนในพื้นท่ี มีหนาที่พิทักษรักษาตนน้ําและปองกัน การทํารายสัตวปาตาง ๆ

ในปาสงวนแหงชาติ มีความจําเปนที่ตองทําความเขาใจใหตรงกันในเรื่องการเอาภาระดูแลอยางยินดี เต็มใจ 

และจริงจัง ซึ่งจิตอาสาตองเรียนรูพื้นที่แหงใหมนี้ เปนชุมชนภูผาฟาน้ํา (ชุมชนแพทยวิถีธรรม) ที่ตอง

อยูทํากิน ทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่ออบรมพัฒนาจิตอาสา เปนศูนยเรียนรูสุขภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เปนศูนยการศึกษาวิชชาการของสถาบันวิชชารามเปนมูลนิธิแพทยวิถีธรรม

แหงประเทศไทย เปนตน และยังมีการศึกษาในศาสตรตาง ๆ ที่ใชในการดํารงชีวิตประจําวันดวย

การบูรณาการเขากับหลักคําสอนในพระไตรปฎกในการเราสามารถพึ่งตนและชวยผูอื่นใหพนทุกขได 

การเรียนรู การดับไฟปาจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จิตอาสาสมควรทําการศึกษาและทําความเขาใจ    

เพื่อปฏิบัติใหถูกตรง เมื่อเกิดเหตุการณไฟปาในแตละครั้ง ซึ่งกอนหนาเจาหนาที่กรมปาไมมาอบรม 

ผูนําองคการแพทยวิถีธรรม ไดมีการทําแนวกันไฟกวางประมาณ 3–5 เมตร ไวกอนหนาเจาหนาที ่   
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เขามาและทําการปลูกพืชผัก ถั่ว งา ฝกทอง ขาวโพด ผลไมตาง ๆ ดวยการไมใชยาฆาแมลง ปลูกดวย

การใชอินทรียวัตถุ หรือพืชผัก สมุนไพรที่มีกลิ่นชุน นํามาปองกันแมลงที่มารบกวน โดยปลูกไวตามแนว

กันไฟ สามารถเขาถึงไปเก็บผลิตผลนํามากินได ในพื้นที่ที่เปนแนวกันไฟเปนการจัดสรรพื้นที่ใหกอเกิด

ประโยชนสูงสุด ไดคุณคามากท่ีสุด 

 คุณจันทรเพ็ญ หัวหนาการฝกอบรมการดับไฟปาของกรมปาไมพรอมทีมงาน มาใหความรูกับ

จิตอาสาในการปองกันไฟปา ไดบรรยายความรูประมาณ 3 ชั่วโมงตั้งแตเวลา 13.00–16.00 น. ในวันที่ 19 

เมษายน 2563 ในหัวขอ ความรูเบื้องตนของไฟปา พฤติกรรมของไฟปา สาเหตุการเกิดไฟ การเกิดผล

กระทบจากไฟปาแนวกันไฟคืออะไรประเภทของแนวกันไฟการใชเครื่องมือตาง ๆ ในการปองกันไฟ     

สิ่งที่ตองคํานึงในการทําแนวกันไฟ เทคนิคการดับไฟและอุปกรณพ้ืนฐานในการดับไฟ เปนตน 
 

บริบทพื้นที่ศึกษา 4 ศูนย คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดแพร จังหวัด
มุกดาหาร และจังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่ทดลองรูปแบบ ที่ “ภูผาฟาน้ํา” 
จังหวัดเชียงใหม 
 

 ผูวิจัยไดขอมูลจากจิตอาสาแตละภาคในบริบทตาง ๆ ดังนี้ 

 บริบทพื้นที่ของสวนปานาบุญทั้งหมด 9 แหง คัดเลือกมาศึกษา 4 พื้นที่ คือสวนปานาบุญ 1 

จังหวัดมุกดาหาร สวนปานาบุญ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช สวนปานาบุญ 8 จังหวัดแพร และสวนปานาบุญ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 9 ซึ่งพื้นที่ศูนยทั้งหมดจะมีชื่อสวนปานาบุญตั้งแตศูนย 1–9 ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ สวนปานาบุญ 1 นั้นเปนศูนยแรกขององคการแพทยวิถีธรรมหรือมูลนิธิแพทยวิถีธรรม

แหงประเทศไทย ซึ่งเปนเปนพื้นที่ของครอบครัว ดร.ใจเพชร กลาจน ที่ไดสละพ้ืนที่มาเปนศูนยสุขภาพ

และเปนศูนยวิชาการการศึกษาแพทยวิถีธรรมในปจจุบัน นอกจากองคการแพทยวิถีธรรมนี้ยังมี

เครือขายที่ไมไดใชชื่อสวนปานาบุญอีกหลายแหงเชน “ศูนยเรียนรูสุขภาพพึ่งตนแพทยวิถีธรรม” 

จังหวัดนครสวรรค “ศูนยวิชาการแพทยวิถีธรรม”ที่ภูผาฟาน้ํา จังหวัดเชียงใหม เปนตน การบริหาร   

จะเปนระบบแบบเครือขายแบบตาขาย (Mesh Topology) “เมซโปโลยี” เปนระบบที่ปกครองเหมือ

ญาติพ่ีนอง ไมวาที่ไหนจัดคายจะไปรวมดวยชวยกันหมดไมแบงภาคไหน   
 

 สวนปานาบุญ 1 จังหวัดมุกดาหาร 

 บริบทขององคการแพทยวิถีธรรมสวนปานาบุญ 1 ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล 

จังหวัดมุกดาหาร 
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 องคการแพทยวิถีธรรมไดจัดตั้งเปนศูนยวิชาการการแพทยวิถีธรรม สวนปานาบุญ 1

อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร หรือมีชื่อเรียกตามที่ตั้งศูนยแตแรกเริ่มวา ศูนยเรียนรูสุขภาพพึ่งตน

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสวนปานาบุญ 1 อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหารกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 

2538 โดยอาจารย หมอเขียว ดร.ใจเพชร กลาจน ประธานศูนยฯ และผูนําจิตอาสาแพทยวิถีธรรม  

ซึ่งไดมีการใชชื่ออีกชื่อวา “ศูนยวิชาการ การแพทยวิถีธรรม สวนปานาบุญ 1 อําเภอดอนตาล จังหวัด

มุกดาหาร” เปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 สืบเนื่องดวยมีการจัดสัมมนานานาชาติ 

การแพทยวิถีธรรม ครั้งที่ 1 เพื่อตอนรับคณะอาคันตุกะจาก 14 ประเทศ จํานวนประมาณ 260 คน   

ทีม่ารวมเรียนรูสัมมนาวิชาการนานาชาติ ในวันดังกลาว  

 ภูมิประเทศ  

 ศูนยวิชาการการแพทยวิถีธรรม สวนปานาบุญ 1 (ศูนยฯ สวนปานาบุญ 1) ตั้งอยูใน

ทองที่อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ธรรมชาติรอบ ๆ ที่ตั้งของศูนยฯ สวนปานาบุญ 1 ยังเต็มไป

ดวยปาไม มีอากาศที่บริสุทธิ์ สภาพแหลงที่อยูอาศัยเปนแหลงเกษตร เปนพื้นที่สีเขียว ที่กฎหมาย

กําหนดใหเปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษดวยเนื่องจากจังหวัดมุกดาหาร เปนจังหวัดที่อยูติดแมน้ําโขง  

ที่เปนเขตเศรษฐกิจที่สําคัญในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง จังหวัดมุกดาหารจึงเปนจังหวัดที่มีบทบาทและ

ความสําคัญจังหวัดหนึ่งของภาคอีสานดวย  

 สภาพพ้ืนที่ศูนย 

 สวนปานาบุญ 1 ตั้งอยูบนที่ดอน น้ําไมทวม ในอดีตประสบกับปญหาน้ําแลงบาง ตองซื้อน้ํา

เขามาใชในการกสิกรรมบาง แตปจจุบัน ดวยมีการสรางบอน้ําและแทงคเก็บน้ํา จึงทําใหลดปญหา  

การขาดแคลนน้ําลงได นอกจากนั้น เมื่อการแพทยวิถีธรรม ไดมีการนําหลักการของธนาคารน้ําใตดิน 

หรือบารายมาใชทําใหปญหาของการขาดแคลนน้ําและน้ําทวมขังในบางจุด จากการปรับภูมิทัศนและ

การกอสรางอาคารภายในศูนยฯ สวนปานาบุญ 1 นั้นหมดปญหาไปได อีกทั้งอาจารยหมอเขียว ไดตอยอด

นวัตกรรมการทําบาราย จนเกิดเปนนวัตกรรม “บารายคัลเจอร” ไดทําใหการทํากสิกรรมไดอยางยั่งยืน 

และเปนการบริหารจัดการน้ําและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่จะสงผลตอความผาสุก       

ของมวลมนุษยชาติสืบไป 

 พื้นท่ีตั้ง 

 ผสมผสานและการแพทยพื้นบานกับปราชญชาวบาน ที่จังหวัดบุรีรัมย แลวกลับมารวมกับ

ครอบครัวตระกูล “มีทรัพย” โดยมีแมถนอมและพี่นองของอาจารยหมอเขียว รวมกันทําไรนาสวนผสม 

พรอมกับไดเริ่มเรียนรูและฝกฝนการใชสมุนไพรและธรรมชาติบําบัดมาเรื่อย ๆ อาจารยหมอเขียว ไดตั้งชื่อ
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พื้นท่ีแหงนี้วา “ศูนยเรียนรูสุขภาพพ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนปานาบุญ” ดวยวาสถานที่นี้

“เปนทั้งสวน เปนปา เปนนา และเปนบุญ” และก็เปนตามนั้นจริง เพราะผูที่มาที่ สวนปานาบุญ จะไดเห็น

วาที่นี่มีสวนที่เปนสวน ปา นา และเปนบุญ (สถานที่เกื้อกูลตอการบําเพ็ญบุญ (ลดกิเลส) และกุศล 

(ชวยเหลือเก้ือกูลผูอื่น) ปลูกพืชผักสมุนไพรตาง ๆ ไวรับประทานเองและใชในการอบรมดวย โดย

ในชวงระยะเวลาประมาณ 10 ปกวา (พฤศจิกายน พ.ศ. 2550–2563) ที่ไดเปดการอบรมคายสุขภาพ 

พืชผักสมุนไพรไรสารพิษ ที่ทางศูนยฯ ผลิตไดเองก็คอย ๆ มีผลิตผลท่ีมากข้ึน เปนลําดับ ๆ และที่ไดรับ

การบริจาคจากเครือขายแพทยวิถีธรรมมากขึ้น ก็ไดนํามาใชเปนวัตถุดิบในการปรุงอาหารใหกับผูเขา

รับการอบรมในศูนยฯ นอกจากนั้น ก็มีทั้งที่ผูเขาอบรมนํามารวมบริจาคและสวนที่ตองซื้อตามเหตุ

ปจจัยบางเปนครั้งคราว 

 ภูมิอากาศ  

 ลักษณะภูมิอากาศ ในศูนยฯ สวนปานาบุญ 1 มี 3 ฤดู เชนเดียวกับภูมิอากาศในเขต       

ภาคอีสานทั่วไป โดยเฉลี่ยสวนใหญ อากาศภายในศูนยฯ มีพลังของความสดชื่น เย็น ปลอดโปรง โลง เบา 

สบาย ทําใหผูที่ไดเขามาสัมผัสพื้นที่ศูนยฯ แหงนี้ จะรูสึกถึงความสดชื่นมีพลัง แมแตทานอาจารย       

หมอเขียวเอง ทานมีธุระบุญในการเดินทางไปบรรยายที่เครือขายแพทยวิถีธรรม นอกศูนยฯ สวนปานาบุญ 1 

เปนประจํา ๆ ทานเคยบอกวา ทุกครั้งที่ทานกลับมา ทานจะรูสึกมีพลังที่เต็มเมื่อไดกลับมาพักที่บานแหงนี้ 

และพี่นองจิตอาสาหลาย ๆ ทาน ก็เชนเดียวกัน เมื่อไดมาสัมผัสที่แหงนี้ จะรูสึกวาตนไดมาเก็บหรือ

เติมพลังและกําลังใจใหกับตน และมารวมบําเพ็ญคุณความดีรวมกับหมูมิตรดี เพื่อเปนพลังใจกลับไป

พากเพียรบําเพ็ญและตอสูกับกิเลสและวิบากดีรายของตนตอไป  

 อากาศภายในศูนยฯ มีทั้งชวงเวลาที่อากาศรอนจัดและหนาวจัด ในฤดูรอน มีอากาศรอน

เฉลี่ยอุณหภูมิประมาณ 30–40 องศา ฤดูฝน มีฝนตกชุกเปนครั้งคราว และในฤดูหนาว อากาศคอนขางหนาว 

แบบมีลมพัดผานแรงในบางครั้ง โดยเฉพาะในชวงเดือนกุมภาพันธ ในบางป อากาศหนาวเย็นและ      

มีลมพัดแรง อาจหนาวเย็นสืบเนื่องมาถึงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนไดเชนกันจะเห็นไดวา อากาศ

ในสวนปานาบุญ นั้นไมเที่ยง ในบางวัน ก็มีทั้ง 3 ฤดู ไดใน 1 วัน ทั้ง รอนฝนและหนาว เกิดขึ้นและ

เปลี่ยนแปลงขึ้นลงไดใน 1 วัน   

 วิถีชีวิต  

 ประชาชนในชุมชนเขตพื้นที่อําเภอดอนตาล สวนใหญมีอาชีพเปนชาวนาและเกษตรกร 

หลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ก็ปลูกผักพื้นบานเอาไวทานเอง ที่เหลือก็นําไปจําหนายที่ตลาดใกลบานหรือ   

ขายใหพอคาคนกลางชีวิตความเปนอยูของพ่ีนองจิตอาสาแพทยวิถีธรรม ทุกทานมาเพื่อฝกฝนตนและ
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ชวยเหลือคนที่ศรัทธา ดวยการปฏิบัติ “อธิศีล อธิจิต อธิปญญา” ลดละเลิกกิเลสของตนและชวยเหลือ

เกื้อกลูไปตามลําดับ จิตอาสาสวนใหญ จะตั้งศีลปฏิบัติใน 3 เรื่อง คือ ตื่นแตเชา กินขาววันละมื้อ ทํางานฟรี 

ลดละเลิกกามและอัตตาไปตามลําดับ เทาที่พากเพียรได ในหมูมิตรดี ที่มีศีล ทําสมดุล รอนเย็น พึ่งตน 

แบงปนดวยใจที่บริสุทธิ์ คือ ไมโทษใคร ใจไรทุกข ทําดีเรื่อยไป ใจเย็นขามชาติ 

 การจัดคายอบรมการดูแลสุขภาพ 

 การดูแลสุขภาพตามหลักการแพทยวิถีธรรม หรือแพทยทางเลือกวิถีพุทธ ซึ่งเปนการ

ดูแลสุขภาพโดยการบูรณาการองคความรูดานการแพทย แผนวิทยาศาสตรสุขภาพแผนปจจุบัน แผนไทย 

แผนทางเลือก และแผนพื้นบาน อันถูกตอง โดยเนนการพึ่งตนเองเปนหลัก ผสมผสานดวยหลักพุทธธรรม 

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดี ใหเกิดผลในการรักษา–บําบัดโรค และยังลด

ปญหาสุขภาพในหลากหลายสาเหตุอีกดวย เปนเรื่องของการใชหลักการผสมผสานอยางเปนธรรมชาติ

ที่เนนความสมดุลที่ไรสารพิษ หลีกเลี่ยงสารเคมีที่เปนพิษ อาหารตั้งแตการปลูก–การปรุง–การรับประทาน

อาหาร–การออกกําลังกาย–การทําสมาธิ (แบบลืมตา) ตามหลักพุทธศาสนาแบบอเทวนิยม เพื่อชวย       

ในการอานอาการเวทนา ทําใจในใจปรับอารมณ คลายความเครียด วิตกกังวลที่ยึดมั่นถือมั่นไว ลดละเลิก

ความโลภโกรธหลง ปรับความคิดความเห็นความเขาใจใน “ธรรมะ” ที่จะเปนแกนเปนสาระแทของชีวิต 

ความเปนไปและดําเนินไปของชีวิตทุกชีวิตที่ทําใหผาสุกที่แทจริงไดจริง และตอดวยการลางหรือขับ

สารพิษออกจากจิตใจและรางกายดวยกระบวนการคิดพิจารณาประโยชนและโทษของการกระทํา 

ดวยการเขาใจเรื่องกรรมอยางแจมแจง ทําการปรับสมดุลทางดานจิตใจ รางกายและเหตุการณ     

อยางถูกตองถูกตรง ตามหลักการแพทยวิถีธรรม ดวยหลักทําความสบายใหกับตน ชวยคนที่ศรัทธา 

 ศูนยเรียนรู สวนปานาบุญ 1 เปนสถานที่หลักในการดําเนินการ “ธุระบุญ” คายสุขภาพ

พึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักการแพทยวิถีธรรม ในปจจุบันจัดอบรมคายสุขภาพและ

พระไตรปฎก ซึ่งเปนหลักสูตรการดูแลสุขภาพพึ่งตน ที่เปดอบรมใหกับประชาชนผูที่สนใจทั่วไปเปน

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน พรอมกับการเปนแหลงผลิตอาหารปรับสมดุลรอนเย็นที่สําคัญ เปนเวลากวา   

2 ทศวรรษ ในการปลูกพืชพันธุธัญญาหาร สมุนไพร พืช ผัก ผลไม ที่ไรสารพิษ เพื่อมวลมนุษยชาติ 

โดยใชเลี้ยงตนเองสําหรับครอบครัว “มีทรัพย” และพี่นองจิตอาสาแพทยวิถีธรรม ที่อยูเปนประจํา

ภายในศูนยฯ จํานวนประมาณ 40 ชีวิต จิตอาสาจรที่มาพักคางเปนบางครั้งบางคราวอีกกวา 20 ชีวิต 

ในแตละรอบ และใชเกื้อกูลชวยเหลือมวลมนุษยชาติในเวลาทําคายสุขภาพและพระไตรปฎก ทั้งใน

ดานเปนแหลงอาหาร สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อใชสนับสนุน

กิจกรรมคายสุขภาพแบบศูนยบาทรักษาทุกโรค ซึ่งเปนคายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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ที่นําเอาจุดดีของการแพทยทุกแผนมาบูรณาการดวยธรรมะและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แกปญหา

และพัฒนาทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม 

 ฝายงานตาง ๆ และการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในศูนย 

 การบําเพ็ญของพี่นองจิตอาสา เวลาไมมีคาย ก็จะแบงกันทํางานตามความถนัด โดยมี

ฝายงานหลัก คือ กสิกรรมไรสารพิษ การปลูกอยูปลูกกิน กินในสิ่งที่ปลูก และปลูกในสิ่งที่กิน การพาณิชย

รานคาเอื้อบุญ การผลิตยา อาหารครัว งานบํารุงรักษา งานวิชาการ งานทะเบียน งานทําความสะอาด 

งานสื่อ งานขยะและสิ่งแวดลอม เปนตน 

 วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร 

 ที่สวนปานาบุญ 1 มีฝายงานกสิกรรมไรสารพิษ ที่พี่นองจิตอาสาไดปลูกพืชผักสมุนไพร 

ตาง ๆ รวมถึงไมผล และไมยืนตนตาง ๆ ใหผูที่อยูในศูนย ฯ และจิตอาสาทุกทาน ๆ ไดเก็บพืช ผักผลไม 

ธัญญาหารตาง ๆ นํามาแบงปนกัน และทําอาหารปรับสมดุล ที่เหมาะกับแตละบุคคล ดวยใจที่เปนสุข 

การรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทยวิถีธรรม เทคนิค ขอที่ 7 มีการดื่มน้ําสมุนไพร 

การรับประทานอาหาร ตามลําดับ การทําสมดุลรอนเย็นใหกับรางกาย เปนหลักที่จิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

ไดนําไปใชเปนหลักในการดําเนินชีวิตประจําวัน  

 การติดตอราชการเครือขาย  

 การปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานที่สําคัญที่ทางศูนยฯ จะตองติดตอดวย คือ ที่วาการ

อําเภอดอนตาล สถานีตํารวจภูธรดอนตาล เทศบาลตําบลดอนตาลผาสุก และเทศบาลตําบลดอนตาล 

 ระบบปกครองแพทยวิถีธรรม 

 เราอยูกันแบบพอ แม พี่ นอง เปนสังคมครอบครัวหมูกลุมที่พึ่งพาอาศัยกัน เปนระบบ

บุญนิยมคือนิยมทําดี ดวยหลักสาธารณโภคี ไมใชเงิน ทํางานฟรี ไมถือสากันแตศรัทธาความดีและ

เมตตากันในจุดดอย ดังนั้นกลุมพี่นองจิตอาสาแพทยวิถีธรรม สวนปานาบุญ 1 นั้น เกิดจากการที่อาจารย

หมอเขียว เปดพื้นที่ใหจิตอาสาแพทยวิถีธรรมไดมาทําความดีรวมกัน ทามกลางหมูมิตรดีสหายดีสังคม

สิ่งแวดลอมดี ดวยการจัดองคประกอบของพื้นที่อันเปนพื้นที่เดิมของคุณแมถนอม (เดิมชื่อ “ครั่ง”)      

คุณแมของอาจารยหมอเขียว ที่อาจารยหมอเขียว ก็ไดชวนคุณแมครั่งและครอบครัวมาเปนผูใหดวย

การกอตั้งศูนยเรียนรูฯ สวนปานาบุญ 1 เมื่อกวา 10 ปกอน หลังจากที่มีจิตอาสามาบําเพ็ญบุญกุศล

มากขึ้น ๆ ตามลําดับ จนปจจุบันมีจิตอาสาที่อยูเปนประจํา จากการไดขอปวารณาตัวเปนจิตอาสาประจํา 

ไดมารวมตัวกันอยูในชุมชน ประมาณกวา 40 ทาน และจิตอาสาแบบไมประจํา ที่จะมารวมกันบําเพ็ญ   

เปนครั้งคราวเมื่อมีการจัดคายสุขภาพขึ้นในแตละเดือน ดวยจิตอาสาสวนใหญ “เห็นความสําคัญ     
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ในการใหชีวิตมี “ธรรมะ” ที่จะเปนประโยชน ลดทุกขในจิตใจของตนได มาเพื่อฝกฝนปฏิบัติธรรม   

ทําประโยชนใหกับสังคม ชุมชนและตนเอง ดวยการฝกฝนการลดละเลิกกิเลสของตน ความโลภโกรธหลง 

ที่เปนกองทุกขทั้งมวล ที่จะนําไปสูการดําเนินวิถีชีวิตแบบพอเพียง “ชีวิตที่พอเพียงเรียบงาย รางกาย

ที่แข็งแรง จิตใจที่ดีงาม จิตใจที่เปนสุข”   
 

 สวนปานาบุญ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 บริบทขององคการแพทยวิถีธรรม ที่สวนปานาบุญ 2  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ 22 ไร 

ตั้งอยูอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มแรกไดที่ดินที่อําเภอทุงสง 30 ไร ชื่อวาสวนปานาโพธิ์ 

ทําอยู 2 ป ตอมายายมาอําเภอชะอวด เมื่อปลายป พ.ศ. 2555 เปนศาลาแบบธรรมชาติ ใชโครงไมไผ

และมุงจากจิตอาสาชวยกันทํา ไมไดจางหรือใชแรงงานนอก เกิดจากแรงศรัทธาแตมีภารกิจไปชวยชาต ิ   

จึงทิ้งรางไปเกิดศาลาทรุดโทรม จึงมีการปรับปรุงสรางอาคารหลังใหญขึ้นมาใหม ในชื่อวา “ปลุกชีพใหม” 

พื้นท่ีอาคารประมาณ 3 ไร เปนอาคารเปดโลง สรางโมเดลในการกอสราง ใชเสาอาคารดวยเสาไฟฟา 

ใชทีมผูรับเหมามาดําเนินการใชเครื่องยนตมาเจาะหลุมใสเสาไฟฟาลงไป แทนที่จะสรางเสาแบบปกติ

ใชเวลา 2 เดือน แตเสาไฟฟาแค 3วันไดปกเสาลงเรียบรอย เพราะยนระยะเวลาในการหลอเสาปูน 

และมีพื้นที่ในอาคารเปนทราย อนุรักษธรรมชาติ ประหยัด เรียบงาย และเพื่อสุขภาพ เทาไดเหยียบพื้น 

พิษรางกายวิ่งลงสูพื้นดิน ในตัวอาคารมีองคประกอบครบทุกอยางอยูในที่เดียวกัน เชน โรงครัว ที่ลาง

ภาชนะใหญ เล็ก ที่รับประทานอาหาร ที่ทําน้ําสมุนไพรปรับสมดุลรอนเย็น รานคา ฐานแชมือเทาและ

พอกสมุนไพร หองสื่ออิเลคโทรนิค เวทีบรรยาย ที่ลงทะเบียน และตลาดวิถีธรรมขาย 4 ระดับ ต่ํากวา

ทองตลาด ขายเทาทุน  ต่ํากวาทุน ขาดทุนหรือใหฟรี  

 บริเวณพ้ืนที่ 

 พื้นท่ีทิศเหนือติด สวนชาวบาน ติดอําเภอจุฬาภรณ 

 พื้นท่ีทิศตะวันออกติด ฝายน้ําของสาธารณะ 

 พื้นท่ีทิศตะวันตกติด ตัวอําเภอเมือง 

 พื้นท่ีทิศใตติด สถานที่ราชการ องคการบริหารสวนตําบล ชะอวด 

 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

 อากาศคอนขางรอน เปนทะเลทรายมากอน เมื่อมีไฟไหม ไฟจะไหมมาจากใตพื้นดินและ

มาโผลขึ้นที่พื้นดิน แตในปจจุบันยังไมม ี
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 พื้นดินที่นี้จะเปนทรายดํา (ทรายขี้เปด) เปนทรายละเอียดทําบานได ตนไมดูดน้ําไมได ไมอุมน้ํา 

เวลาเดินก็ติดเทาเปนสีดํา ๆ เหมือนน้ํามัน ลางออกยาก ที่นี้เลยขาดอาหารพืช ไมมีปุย ตองบําเพ็ญ 2 ป 

จึงไดน้ําใสอยูดานลางของฝาย ขุดเจอน้ําดื่มทานได 

 น้ําแลงในบริเวณชุมชนโดนรอบ และน้ําทวมในหนาน้ํา พื้นที่สวนปานาบุญ 2 มีพื้นที่สูง

กวาตลาดอําเภอชะอวด 3–4 เมตร ชวงหนาน้ําจะเกิดน้ําทวม ประชาชนบริเวณรอบ ๆ ไดมาอาศัย

พึ่งพิงหนีน้ําได 

 พัฒนาพ้ืนที่กสิกรรม  

 มีการขุดสระใหญ 2 สระไวใชเพื่อกสิกรรมและใชในครัวเรือน ในเริ่มแรกมีการรณรงค

ปลูกตนไม และใหตนไมขึ้นเองตามธรรมชาติใหมากขึ้น ๆ เอาอินทรียวัตถุเชน ใบไมขอนไมทับถม

สะสมกันเองเปนเบื้องตน และคอยปรับหนาดินโดยนํามูลคน ปสสาวะคนมาใช ตนไมงดงามดีมากมีพืชผัก

ตางๆมาปลูกเชน ผักบุง บวบ แตงกวา กลวย มะระกอ แกวมังกร ออบแซป ไชยา หวานกาบหอย ใบเตย 

ยานาง ฯลฯ ชาวบานมาปรึกษาและเรียนรูนําไปปฏิบัติตาม ไดจัดทําคายกสิกรรมไรสารพิษและดูแล

สุขภาพ ชื่อ “ปรุง ปลูก กิน” จากนั้นมีการทําปุยเองจากเศษอาหาร วัชพืช ผักตบชวา เศษใบไมที่ลวง ๆ 

มูลคนที่ผานการเก็บ 28 วัน (ตามหลักศาสตรพระราชาของนายหลวงรัชกาลที่ 9) ปสสาวะคนหมัก

เก็บไวมาทําปุย และมีการทําเพอรมาคัลเจอร (Permaculture) เปนการหมักปุยดวยอินทรียวัตถ ุ     

ที่ยอยสลายไดทับถมเปนชั้น ๆโดยขุดหลุมกวางยาว 2x1 เมตร ใสขอนไมเกา ๆ ซากไมเกา ๆ กิ่งไม ใบไม 

เศษอาหารลงไป เปนการสรางดินและสรางอาหารบนดิน สามารถปลูกตนไมทุกชนิดบนเนินดินนั้นได 

 สิ่งแวดลอม 

 จิตอาสามีความตั้งใจ มีอุดมการณที่ลดสารเคมีในดิน เปนขยะสารเคมีที่อยูในดินที่คน

มองไมเห็น และรณรงคการปลูกพืชผักไรสารพิษเปนหลัก ใหความรูชาวนาและชาวสวนใหความสําคัญ

ของการรักษาธรรมชาติ เอาใจใสผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดูแล อนุรักษ ดิน น้ํา ลม ไฟ ฟนฟูพรอม

ทั้งสิ่งแวดลอมมนุษยอยูอยางเปนสุขรวมกัน 

 เครือขายภาคใต 

 1. ภาคใตมีเครือขายของอโศกเชนทะเลธรรม ธรรมชาติอโศก ทะเลขวัญ ตรัง และอื่น ๆ

เชน สวี จังหวัดชุมพร วัดถ้ําแสงเพชร จังหวัดกระบี่ ทาชนะจังหวัดสุราษฏรธานี ภูเก็ต เปนตน 

 2. วิสาหกิจชุมชน 

 3. กลุมชาวนาคุณธรรม สงเสริมรวมพลังทําความดี  
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 จากการที่มีผูบําเพ็ญตาง ๆ มีความถนัดไปในแตละดาน ซึ่งสามารถพึ่งตนเองไดและ    

มาอยูในหมูกลุมมิตรดีกัน เพื่อพึ่งพาอาศัยกันและกันเปนการเชื่อมคนดีที่เกงมาซึมซับธรรมะจึงเข็มแข็ง 

พอเพียง รางกายแข็งแรงจิตใจดีงาม จากการไดเขามาซึมซับเรียนรูแพทยวิถีธรรมทําใหพึ่งตนเองได

อยางเปนระบบในสังคม 

 การติดตอกับสถานที่ราชการ 

 นโยบายขององคการจะรอใหปจจัยวิ่งชน การเดินทางมาขอความรวมมือของคนภาคใต

ตองใชเวลา มีการศึกษาขอมูลอยางถี่ถวน ปจจุบัน มี รพสต. เครือขายครู เครือขายนานาชาติ ไดมา

ขอรับการบริการดานสุขภาพและกสิกรรมไรสารพิษ ใหแพทยวิถีธรรมอบรมคุณธรรมใหกับเด็ก เปนตน 

 รานคากองบุญขององคการ 

 สวนปานาบุญ 2 สามารถผลิตน้ํามันเขียวมรกต น้ําสกัด และรับเมล็ดธัญพืชจากเครือขาย 

เสื้อผาจากศูนยกลาง ถาน ตนไม ขาวสาร ซึ่งรับซื้อจากเครือขาย ที่เขามาอบรมเรียนรูแพทยวิถีธรรม

และคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะชาวนาปลูกขาวไดรับการสนับสนุนในการปลูกโดยไรสารพิษทุกชนิด

และรับมาจําหนายโดยไมผานคนกลาง 
 

 สวนปานาบุญ 9 จังหวัดสุพรรณบุร ี

 บริบทขององคการแพทยวิถีธรรม ที่สวนปานาบุญ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยูเลขที่ 131 

หมู 8 ตําบลสระกระโจม อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี เดิมไดมาจากสํานักพิมพดี ที่มี

ความคุนเคยกับแพทยวิถีธรรมมายาวนาน ไดขายใหในราคาถูกๆ ซึ่งเจาของเกาจะสรางเปนรีสอรท 

เมื่อประมาณ 32 ปแลว และตั้งใจกอสรางอยู 10 ป ตอมาเปนโรคมะเร็ง จึงมีการขายตอใหสองพี่นอง 

ไดซื้อมาก็ไมไดทําอะไรเพิ่มเติม ตั้งใจวาแกตัวลง จะมาพัก หนึ่งในเจาของที่ดินพื้นนั้น คือ เจาของ

สํานักพิมพดี เหตุที่ตัดสินใจมาซื้อเพราะตองการขยายพื้นที่ สวนปานาบุญ 3 แตพื้นที่โดยรอบมีราคา

พื้นที่สูงมาก ซึ่งขายสวนปานาบุญ 3 ไมมีใครซื้อ ทางสวนปานาบุญ 3 มีพื้นที่ไมเพียงพอที่จะรองรับ  

ผูเขารับการอบรมคายแพทยวิถีธรรมในโซนภาคกลางที่มีจํานวนมากขึ้นทุกวัน เพราะพื้นที่สวนปานาบุญ 3 

มีอยูประมาณ 5 ไรเทานั้น จึงไดทําการยายมาที่สุพรรณบุรี ซึ่งมีพ้ืนที่ 94 ไร 94 ตารางวา เมื่อ วันที่ 9 

ตุลาคม พ.ศ. 2559 ไดทําการซื้อขายและโอนในวันนั้นภายในพื้นที่มีอาคารเริ่มแรก 5 หลัง คือ มีอาคาร

แฝดอยูคูหนึ่ง อาคารอเนกประสงค โรงฟาง และที่เก็บเครื่องมือ เมื่อ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 มีการประชุม

ที่บานราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเปดบรรยายคายแพทยวิถีธรรม จึงเริ่มกอสรางอาคารเมื่อ    

6 มกราคม พ.ศ. 2560 แลวเสร็จเมื่อ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 ในชื่อ “อาคารเนรมิต” เปนการรวมพลังจิต
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อาสาทั่วประเทศ เชน สถาปนิค ผูรับเหมา เจาของโรงปูน เจาของเครื่องจักร ชางไฟฟา ชางประปา 

มาบําเพ็ญชวยกันตามกําลังที่มีโดยไมหวังสิ่งใดตอบแทน และมีทีมรับเหมากอสรางที่มีจิตอาสาเปน

ผูรับเหมา โดยผูรับเหมาทํางานฟรีแตวาลูกทีมรับคาจางปกติ เสร็จภายใน 2 เดือน ซึ่งวัสดุอุปกรณ

กอสราง เชน เสา เหล็ก พัดลม เครื่องไฟบางสวน มีผูบริจาคมาเปนตน ไดเกิดคายครั้งแรกเปนคาย

สุขภาพแพทยวิถีธรรม 7 วัน มีผูเขารับอบรม 1,000 คน ซึ่ง มีผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีรวมเปดพิธี

เปนปฐมฤกษในครั้งนี้ดวย 

 บริเวณพ้ืนที่ 

 พื้นท่ีทิศเหนือติดอําเภอดานชาง  

 พื้นท่ีทิศตะวันออกติดอําเภอศรีประจัน 

 พื้นท่ีทิศตะวันตกติดอําเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี 

 พื้นท่ีทิศใตติดอําเภออูทอง   

 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ  

 พื้นดิน เปนแดนอีสานสุพรรณบุรี เปนอีสานภาคกลางแหงแลงที่สุด เปนดินเหนียวแนน 

แข็งขุดยาก ขณะขุดมีเสียงดังกังวาลน้ําไมซึมลงดานลาง สภาพดินจะเฉอะแฉะ ขังน้ําอยูดานบนผิวดิน

เทานั้น แตมีตนไมปลูกอยูไดเชนตนประดู ตนคาง ตนตะโกเปนไมพ้ืนถิ่น 

 น้ํา น้ํานอยมาก แตเดิมมีสระอยู 2 สระใหญ ไดใชในการกสิกรรม ปลูกพืชผักและ

อุปโภคบริโภค ไมมีระบบชลประทาน ตองรอน้ําฝน และดึงน้ําจากหวยแมวันดี และอาศัยน้ําบาดาล 

และมีน้ําประปา เมื่อปแรก ๆ จะใชน้ําไมมากแตพอป พ.ศ. 2562 มีการปลูกพืชมากขึ้นเปนปแรกที่น้ํา

หมดทั้ง 2 สระใหญ แตมีน้ําฝนตกลงมาชวย ไดมีการขุดสระแปดเหลี่ยมขึ้นเพิ่มอีกหนึ่งสระ เมื่อ 11–19 

มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีการเรียนรูการทําธนาคารน้ําใตดิน เรียกอีกอยางวาบารายเปด กับบารายปด 

ชวยเรื่องเกบ็ขังน้ําไวใช ใชปองกันน้ําทวม ปองกันน้ําแลง กรองน้ําสกปรก และรักษาความชุมชื่นใหดิน   

 อากาศ อากาศจะรอน แหงแลง เนื่องจากบริเวณโดยรอบสวนปานาบุญ 9 มีฟารมเลี้ยงไก 

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศใต มีฟารมเลี้ยงหมูทางทิศเหนือ ชวงที่ไมไดเลี้ยงจะไมมีกลิ่นแตถา

อยูในชวงที่เลี้ยงหรือไกใกลโต จะมีกลิ่นขี้ไกแรงมาก  

 ภูมิทัศนของสวนปานาบุญ 9 ปจจุบัน มีการปรับสถานที่อยูตลอดเวลา 1) มีการสราง  

โรงครัวใหมใกลตัวอาคารที่บรรยายมากขึ้นเพื่อความสะดวกของผูรับการอบรมในการรับประทานอาหาร 

2) มีการจัดทําโฮมสเตย ใหกับผูผานเขารับการอบรมแพทยวิถีธรรม ไดเรียนรูวิถีชีวิตพอเพียงตาม

แนวทางแพทยวิถีธรรม ใชชีวิตอยูกับจิตอาสา ตั้งแตตื่นนอนจนถึงเขานอน เรียนรูการดูแลสุขภาพ 
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และการใชธรรมะเปนแนวทาง ถือศีล 5 การจัดระบบการคิด การมองโลกการปรับสมดุลรางกายและจิตใจ 

การอยูกับหมูมิตรดีและฟงมติหมู ไมมีคาใชจายใด ๆ ไมมีกําหนดระยะเวลา 3) บานตัวอยางเปนบานแฝด

จําลองวิถีชีวิตพอเพียง ปลูกพืชผักที่จําเปนในครัวเรือนเปนตัวอยางไดเรียนรู เชน การทําแนวรั้ว         

การประมาณพื้นที่ในการทําแปลงนาปลูกขาวกินเอง การเตรียมดิน น้ํา ปุย ตนไม ไดเห็นภาพเพื่อนําไป

ปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพบานของตนเอง 

 พัฒนาพ้ืนที่กสิกรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 ปลูกพืชผักไรสารพิษ ทั้งฤทธิ์รอนและฤทธิ์เย็นไวใชในคายและรับประทานชวงวางจากคาย 

เชน ผักบุง ไชยา ออบแซบ กลวย มะละกอ ถั่วลิสง ถั่วเขียว บวบ ฝกทอง แตงโม ปอ กวางตุง มะเขือ 

แตงไทย ขาวโพด มันสําปะหลัง ผักปลัง และพืชผักในครัวเรือนตาง ๆ 

 ทําปุยพลังศีล จุลินทรียพลังศีลดวยเศษวัสดุจากธรรมชาติ เปนของใกลตัวในพื้นที่ 

ทองถิ่นตนหรือในตัวเองประหยัดเรียบงาย ทําเองไดเชนเอาเศษอาหาร ปสสาวะ วัชพืชมาคลุกเคลา 

และหมักไวตามระยะเวลาที่กําหนดสามารถนํามาเปนปุยและทําเปนหัวเชื้อตอยอดไดดวย  

 เพอรมาคัลเจอรพลังศีล เปนองคความรูใชประโยชนตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงทําเอง

หรือชวยกันทํา ใชเวลานอย ไดประโยชนสูงสุด เอาวัสดุในทองถิ่น ถาหลุมใหญหาเครื่องจักรทุนแรงไปได 

จุดประสงคในการทําเพอรมาคัลเจอรพลังศีล คือ ประหยัดสูงสุด ทํางาย ใชเวลานอย พึ่งตนเองและ

ยั่งยืน เริ่มจากเอาเศษวัสดุที่ยอยสลายงาย เชนกระดาษ ตนไม กิ่งกานของตนไม หรือวัชพืชตาง ๆ   

ในบานเราใชไดหมด เศษอาหารเอามาใสในหลุมที่ขุดไว สลับชั้นกันไปมาทับถมใหมันยอยสลายไป 

ตามธรรมชาติ เอาตนไมที่ตองการปลูกมาปลูกบนนั้นเชนพืชผักสวนครัว หรือตนไมยืนตนก็ได       

เปนการสรางอาหารในพืชระยะยาว ซึ่งไดผลดีมาก กินไปหลายรุนแลว  

 ธนาคารน้ําใตดินหรือเรียกวา “บาราย” มีทั้งบารายเปด และบารายปด เปนการจัดการ

ทรัพยากรน้ําใหเหมาะสมและรูคุณคา สามารถแกปญหาน้ําทวม น้ําแลง น้ําเนาเสีย น้ํานองระบายไมทัน 

เมื่อมีบารายชวงน้ําแลงสามารถดึงน้ํามาใชได ชวงน้ําเยอะจะดึงน้ําไปเก็บสะสมไวใตดินไดทําให

บริเวณโดยรอบ ๆ บนพื้นดินชุมชื่น ตนไมรับประโยชนไดดูดซับน้ําตามธรรมชาติใตผิวดินอยางเต็มที่  

ถาไมมีที่กักเก็บน้ํา น้ําจะไหลลงคลอง ลงแมน้ํา ลงทะเล หรือซึมกระจายบนบริเวณผิวพื้นดินนั้น 

หายไปหมด ที่ผานมาเราเก็บน้ําในสระเพื่อใชอยางเดียวและมีโอกาสหมดไปตลอดเวลา รอโอกาสใหมีน้ําใหม

ก็เก็บไดเทาที่ได แตบารายเปนการเก็บน้ําไวใชในระยะยาวไดยั่งยืน เพราะน้ําจะถูกเก็บไวใตดินเหมือน

เปนธนาคารสะสมน้ํา มีทางน้ําที่ไหลเคลื่อนเขาหากันอยูตลอดเวลาตามแรงเหวี่ยงของโลก จะมีน้ําใช

อยางพอเพียงและเก็บไวใชยามแหงแลงไดอยางดี อีกทั้งสามารถเผื่อแผ แบงปน โดยสรางเครือขาย
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ตอเชื่อมกับชุมชนดวยการคํานวณหาที่ตั้งของบารายหรือธนาคารน้ํานี้เพื่อประโยชนตอไปไมสิ้นสุด  

บารายยังชวยกรองน้ําเสียทุกชนิดผานชั้นหินดินทรายไปเปนลําดับ ๆ เก็บไวใตดินไดอีกดวย 

 เครือขายภาคกลาง 

 เครือขายภาคกลางจะรวมศูนยสวนปานาบุญ 3 ปทุมธานี สวนปานาบุญ 5 ที่ระยอง

ศูนยสวนปานาบุญ 7 ประจวบคีรีขันธ เชื่อมรอยประสานงาน ในรูปแบบการทํางานอบรมตาง ๆ และ

การสื่อสารทางเทคโนโลยี่ เครือขายเน็ตเวิรดมีการเคลื่อนยายกําลังพลไปชวยกัน เสร็จภารกิจเดินทาง

กลับศูนยหรือกลับบานพักตนเอง   
 

 สวนปานาบุญ 8 จังหวัดแพร 
 ลักษณะภูมิประเทศ อาวาสสถานฮอมบุญอโศก ตั้งอยูที่บานปาไผ หมูที่ 5 ตําบลไทรยอย 

อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร อยูทางดานทิศใตของจังหวัดแพร หางจากอําเภอเมือง จังหวัดแพร 40 กิโลเมตร 

และอยูทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของอําเภอเดนชัยระยะทางประมาณ18 กิโลเมตร อาวาสสถาน 

ฮอมบุญอโศก เปนสถานที่ที่อยูในแองและรายลอมดวยเขา โดยมีเขาสูงอยูทางดานทิศตะวันตก คือ

ดอยรองเกียนซึ่งเปนแนวเขตกั้นแบงระหวางอําเภอเดนชัย และอําเภอลอง ทางดานทิศตะวันออก 

เปนเนินเขาเตี้ยวาง แนวขนานกับเขาสูงจนเกิดเปนที่ราบระหวางเขาทั้งสองดานเปนแนวยาวตามทิศเหนือ–ใต 

โดยมี สายนํ้าสําคัญที่ตัดผานคือ หวยขุนสูง และในพื้นที่ที่ศึกษามีสายนํ้า สาขาที่ไหลผาน คือ หวยจําแอ 

อาณาเขตติดตอ ทิศเหนือจรดกับบานขนุสูง ทิศใต จรดกับบานนํ้าพราว ทิศตะวันออก จรดกับบานปางเคาะ 

ทิศตะวันตก จรดกับแนวเขาสูง คือ ดอยรองเกียน  

 การเดินทาง  

 สามารถติดตอไดโดยทางรถยนตตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 จากอําเภอเดนชัย

ไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 สาย เดนชัย–ลําปาง ถึงกิโลเมตรที่ 73 เลี้ยวซายไปทางดาน 

ทิศใตตามเสนทางสาย รพช.สาย นํ้าพราว–ปาไผ ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ถึงอาวาสสถานฮอมบุญอโศก   

ป พ.ศ.2546  

 แพทยวิถีธรรมภาคเหนือเริ่มกอตัวกัน ประมาณป พ.ศ.2554 โดยพี่นองชาวอโศก

ภาคเหนือซึ่งมีหลายทาน เชน คุณอํานวย คลี่ใบ คุณสุเมธ พรหมรักษาโดยไดมีการรวมกันจัดคายสุขภาพ 

อาจารยหมอเขียวมาบรรยายครั้งแรกที่ ฮอมบุญอโศก จังหวัดแพร ในป 2555 ทีมจิตอาสาภาคเหนือ 

ไดรับโอกาสจากอาจารยหมอเขียว จัดสรรเวลาใหมาทําคาย 5 วัน จํานวน 1 ครั้ง และพี่นองไดตกลง    

จัดคายที่ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีผูเขารวมการอบรมมากเกิน 500 คน 
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 ในป 2556 ก็ไดมีโอกาสรวมกันบําเพ็ญ อีก 1 ครั้ง ทีอ่ําเภอแจซอนจังหวัดลําปางกลุมจิตอาสา

ภาคเหนือเริ่มกระจายตัวกัน ทําคายยอย 2-3 วัน ออกบูธใหความรูในหลักการแพทยวิถีธรรมในหลาย

จังหวัดมากขึ้น เชน ลําพูน ลําปางเชียงใหม อุตรดิตถเปนตน  

 ตอมาในป 2558 ไดเกิดการรวมตัวกันบําเพ็ญมากขึ้น จนกอตั้งกองบุญภาคเหนือไดนํา

โดยทีมจิตอาสาเชียงใหม มีพ่ีเลี้ยงเปนทีมกองบุญสวนปานาบุญ 3 

 การดําเนินกิจกรรมแพทยวิถีธรรมของจิตอาสาภาคเหนือที่ผานมาไมคอยไดมีโอกาส

พบปะพูดคุยกันบอยนัก จะพบกันในคายใหญที่อาจารยบรรยายและที่คายพระไตรปฎกแฟนพันธุแท  

ที่สวนปานาบุญ 1 อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เทานั้นเพราะแตละจังหวัดก็มีคายยอยของ

จังหวัดตัวเอง ปญหาการเขาใจผิด เดาใจเพงโทษ จึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะทีมกองบุญ ภาคเหนือที่มัก   

จะถูกตั้งคําถามบอยจนตองมีการพูดคุยกันตอหนาอาจารยหมอเขียวและพี่นองจิตอาสาภาคอื่น ๆ มา

ไมต่ํากวา 5 ครั้งในรอบ 3–4 ปที่รวมกันบําเพ็ญมาจนมาปลายป 2561 ก็ไดมีทีมจิตอาสามาเสริมเพิ่มเติม 

ทําใหกองทุนภาคเหนือมีความเจริญในธรรมและมีแนวทางในการปฏิบัติเขาหาสาธารณโภคีเพิ่มมากขึ้น ๆ 

 กลุมจิตอาสาภาคเหนือมีการ มีจํานวนเพิ่มขึ้น ๆ ในทุกป พบปะกันไมบอยมาก มีแกนหลัก 

ที่พบปะกันบอยประมาณ 15–20 คน สวนใหญติดตอกันทางไลนโทรศัพท การประสานงานจึงมีความ

พรองบางแตก็ดําเนินกิจกรรมกันไปไดอยางตอเนื่องและพูดคุยกันเปนระยะ ๆ เมื่อพบกันที่คายใหญ

และคายพระไตรปฎกที่สวนปานาบุญ 1 ดอนตาล 

 ตนป 2561 พอครูสมณะรักษไดประกาศมอบพื้นที่พุทธสถานภูผาฟาน้ําใหแพทยวิถี

ธรรมเขาไปทํากิจกรรม อาจารยหมอเขียวจึงมีนโยบายใหทีมจิตอาสาภาคเหนือเขาไปเปนแนวหนา 

และรวมกันทําคายยอยที่ภูผาฟาน้ํา    

 พื้นที่ทดลองรูปแบบ ณ ภูผาฟาน้ํา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัย

ไดเดินทางมาภูผาฟาน้ําตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เปนพื้นที่แหงใหมที่องคการ

แพทยวิถีธรรมไดมาเปนสถานที่ฝกอบรมคายสุขภาพ–พระไตรปฎก และกสิกรรมไรสารพิษ เดิมเปนที่

ปฏิบัติธรรมฝกพระนวกะหรือสมณะบวชใหมของชุมชนอโศก พื้นที่เอกสิทธิ์ประมาณ 300 กวาไร 

พื้นท่ีเปนตนน้ําและติดเขตปาสงวน และเปนพื้นที่ปาชุมชนของเขตปาสงวนและเขตอุทยานโดยรอบ ๆ

รวมแสนกวาไร ที่ตองดูแลรวมกับชุมชนอื่น ๆ เพื่อรักษาปาไมและใชประโยชนรวม จะมีจิตอาสาผลัด

เวียนมาประมาณ 15–30 คน และมีชาวชุมชนที่อาศัยอยูดั่งเดิมที่รวมปฏิบัติบําเพ็ญภารกิจทุกเรื่อง   

ในการขับเคลื่อนกับทีมแพทยวิถีธรรมประมาณ 7–8 คน 
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 ขอมูลเบื้องตนไดลงพื้นที่ ณ ภูผาฟาน้ํา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

เมื่อวันที ่1–12 มีนาคม 2562 อุณหภูมิขณะนั้นตอนกลางคืน 9–13 องศาเซลเซียส กลางวันอุณหภูมิ 

30 องศาเซลเซียส ผูวิจัยไดสังเกตการณอยางมีสวนรวม ทํากิจกรรมแนวกันไฟตลอดภูผาฟาน้ํารวม    

3 กิโลเมตร และเคลียพื้นที่ เพื่อทําการกอสรางอาคารใหมสําหรับอบรมสุขภาพและพระไตรปฎก       

จุผูรับอบรมรวม 500–1,000 คน และยังไดเรียนรูและพืชผัก สมุนไพรที่ไรสารพิษในทองถิ่นที่ไมเคย

เห็นหรือไดยินมากอนที่มีมากกวา 100 ชนิด ผูวิจัยไดเดินทางมาและเก็บขอมูล เพราะเปนพื้นที่แหง

ใหมที่จะดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมดานสาธารณประโยชนและเผยแพรพระพุทธศาสนาในอนาคต 

จึงเห็นวาเหมาะสมที่จะเปนพื้นที่ตัวอยางในการทําการทดลองรูปแบบการบริหารเชิงระบบโครงการ

สรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมเปนอยางยิ่ง 

 เกิดโรคระบาดทั่วโลกติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ 2019 หรือไวรัสโควิด (Covid–19) 

ระหวางทํางานวิจัยและทํากิจกรรมที่ “ภูผาฟาน้ํา” อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม อันเปนสถานที่

ทดลองกลุมตัวอยางเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 เปนขณะที่เกิดวิกฤติการณของโลก มีเชื้อไวรัสโควิด 

(Covid–19) สายพันธุใหม ที่กําลังแพรระบาดหนักอยูในขณะนี้ กลุมไวรัสโคโรนา หรือไวรัสโควิด (Covid–

19) จากการศึกษาถูกคนพบครั้งแรกเมื่อประมาณป ค.ศ. 1960 ทําใหเกิดไขหวัดทั่วไป แตไมไดมีอาการ

รุนแรงมาก ลาสุดพบที่เมืองอูฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเปย ตอนกลางของประเทศจีน ในเดือน

ธันวาคม ค.ศ. 2019 ที่ผานมาซึ่งเปนสายพันธุใหมตางจากที่เคยพบเจอมากอนมีอาการทางรางกาย

ตั้งแตเจ็บปวยเล็กนอย ปานกลางถึงรุนแรงและมีการแพรกระจาย เชื้อไดอยางรวดเร็ว บริเวณที่พบ

ผูปวยมากที่สุดและคาดวานาจะเปนรังของโรค คือ ตลาดอาหารทะเลและสัตวปาหายากที่นิยม

รับประทานกันอยางมากในเมืองนี้ กอเชื้อโรคแพรกระจายไปในหลายเมือง ในประเทศจีน และหลาย

ประเทศเชน ไทย เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกาอิตาลี อิหรานและอ่ืน ๆ ทั่วโลก ซึ่งนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม พลเอกประยุทธ จันทรโอชา มีมาตรการรับมือ โควิด–19 ในเบื้องตน คือ 

ปดสถานที่เสี่ยง สถานที่ ที่บุคคลทํากิจกรรมรวมกันเปนกิจวัตรเชนมหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงเรียน

นานาชาติ สถาบันกวดวิชา ปดสถานที่เบียดเสียดใกลชิดและมีความเสี่ยงตอการแพรเชื้อและปดสนามมวย 

สนามกีฬา สนามมา ผับ สถานบันเทิง โรงมหรสพ รวมทั้ง งดการจัดกิจกรรม คอนเสริต งานจัดแสดงสินคา 

กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม สวนหางสรรพสินคาตาง ๆ ตลาด สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ     

มีมาตรการปองกัน การทําความสะอาด และลดความแออัด และใหหนวยราชการเหลื่อมเวลาทํางาน 

ทํางานที่บาน สงเสริมการประชุมทางไกลโดยหนวยราชการทําแผนทํางานที่บาน และสั่งงดหยุดวัน

สงกรานต เปนตน ตอมาประเทศไทยจึงมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไดประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
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วาเปนโรคติดตอรายแรง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใชทันที วันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 หยุด

การเดินทาง “คนในไมใหออกคนนอกไมใหเขา” เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโควิด 

(Covid–19) 

 องคการแพทยวิถีรรมไดมีสวนรวม ในการใหความสําคัญและเอาภาระตอสังคมที่เกิด    

ภัยพิบัติจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่สงผลกระทบอยางรุนแรงกระจายไปทั่วโลก ปจจุบันประเทศไทย 

ชวงวันที่ 18 มีนาคม 2563 อยูในขั้นเฝาระวังระยะขั้นที่ 2 ทางราชการขอความรวมมือในการลด   

การแพรกระจายเชื้อไวรัส และใหประชาชนชวยกันรักษาดูแลตนเองและปองกันดวยการหยุดงาน  

พักอยูในที่อยูอาศัย ลดการเคลื่อนยายมากที่สุด หลีกเลี่ยงเดินทางไปในที่คับคั่ง ปดสถานที่บริการตาง ๆ 

ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่จะใหผูคนมารวมกัน หรือบริเวณที่มีผูคนหนาแนน เพื่อไมใหประชาชนเขามา

สัมผัสสัมพันธใกลชิด ใหเวนหางภาวะทางสังคม (Social Distancing) อันเปนกอเกิดของการแพรกระจาย 

ใหประชาชนพยามยามดูแลสุขภาพตนเองและลดหรืองดเดินทางลง เปนแนวทางหนึ่ง ที่จะสามารถ

ชวยควบคุมสถานการณ หรือยับยั้งโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ 2019 หรือไวรัสโควิดได ดังนั้น

องคแพทยวิถีธรรมไดใหความรวมมือและตอบสนองนโยบายของทางราชการโดยมีการประกาศ

ออกมาเปนทางการ เรื่องการปดการอบรมคายสุขภาพและคายพระไตรปฎกอยางไมมีกําหนดทุกศูนย

ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 และประกาศอยางเปนทางการ Lock Down 

ศูนยแพทยวิถีธรรมทุกศูนย ไมมีการเคลื่อนตัวไปในที่ใด “คนในไมใหออก คนนอกไมใหเขา” ในวันที่ 

23 กุมภาพันธ 2563 เวลา 18.00 น. เพื่อใหประชาชนทุกคนไดอุนใจและไมลังเลสงสัย พรอมรับ

ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนี้ เห็นถึงวิสัยทัศนของผูนําที่แววไว ทันโลก ทันเหตุการณ

พรอมปรับเปลี่ยนตลอดเวลา และมีการทํา “อปริหานิยธรรม” รวมกันประชุมหาหนทางแกไขระหวาง

ผูบริหารและจิตอาสาทุกทานที่อยูในที่นั้น แตจะดําเนินชีวิตจิตอาสาตอไปอยางไมหวั่นไหน และไมประมาท 

อยูกับโลกอยางเปนสุข ไมวิตก ไมกลัวหรือกังวล 

 ผูนําองคการแพทยวิถีธรรมไดมีนโยบาย การจัดการบริหารการดําเนินงานขององคการ

และจัดการบริหารบุคลากรจิตอาสาในการขับเคลื่อนองคการตอไปได โดยใหปฏิบัติภารกิจอยูประจํา 

ที่เทานั้น ซึ่งพื้นที่ศูนยแหงใหม “ภูผาฟาน้ํา” จังหวัดเชียงใหม จิตอาสาที่ปฏิบัติภารกิจ ทํากิจกรรม

ตาง ๆ อยูที่นั้นมีงานที่ทําหลักคือ ทําแนวกันไฟปา เรงทําเพราะเปนชวงที่เขาสูหนาแลง 1–2 เดือน

ขางหนานี้ จะมีไฟปาทุกป จะทําแนวกันไฟ 2 ชั้น ถาไมทําปองกันไว ปาไมจะเสียหาย มีผลกระทบตอ

สัตวปา ปาไมไมปลอดภัย เสียทรัพยสินของผูที่อาศัยทํากินบริเวณโดยรอบ เพราะปาไมเปนแหงตนน้ํา 

เปนแดนบุญที่อากาศสะอาดบริสุทธิ์ ดิน หิน ใบไมเปนปุย เปนแหลงอาหารคนและสัตว ไมตายแลวมาทําฟน 
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เปนเชื้อเพลิง มีอินทรียวัตถุตาง ๆ ที่ตายทับถมอยูในปา จึงเปนสมบัติที่มีคามากมาย จึงตองชวยกัน

รณรงคดูแลรักษาปาไมและพัฒนาอยางจริงจัง ไมปลอยใหเกิดไฟปาเพราะ จะทําลายทุกสิ่งที่มีอยู

เสียหายหมด สัตวปาที่อาศัย มีทั้งหมูปา ไกปาและเกงตลอดจน ใบไม ตนไมและซากตนไมที่ตายแลว

เสียหายไปกับไฟปา จะทําใหบริเวณนั้นสูญเสียปุยชั้นดี ทั้งดิน กิ่งไม ใบไม ที่ทับถมมายาวนาน ซึ่งจะ

เปนปุยอยางดีมาก สามารถนํามาเพาะปลูกได มาทําบารายคัลเจอร เปนการทํากสิกรรมไรสารพิษบนพื้นที ่

ที่จัดเตรียมเปนพิเศษ โดยจิตอาสาแพทยวิถีธรรมชวยกันขุดหลุม ทําที่เก็บน้ํา และสรางภูเขานอย    

บนหลุมนั้น ทําใหประหยัดน้ํา อันเปนที่กักเก็บน้ําตามธรรมชาติที่ดีที่สุด จากนั้นมีการปรับพื้นที่ทํา

แปลงกสิกรรมปลูกถั่ว ธัญพืช ปลูกพืชผักรอน-เย็นสมุนไพรไรสารพิษไวกินอยู ใชอาศัย อยางเปนสุข     

จิตอาสาไดฝกความแข็งแกรงทั้งกายและใจ ไมหวั่นไหว ระวังแตไมระแวง จึงพรอมรับชวยผูคนไดมาก 

เพราะจิตอาสาสวนใหญยิ้มแยม อิ่มเอิบเบิกบานแจมใสอยูตลอดเวลา ไมทุกขรอนใด ๆ มีกินมีใชใน

ศูนย ขณะเดียวกันไดมีการสื่อสารออนไลนแนะนําการดูแลตนเอง พึ่งตนเองใหได ในชวงวิกฤตโลก

ครั้งนี้ โดยใหความรูการดูแลสุขภาพดวยเทคนิค 9 ขอ และการดําเนินชีวิตดวยการเรียนรูธรรมะของ

พระพุทธเจาในการรักษากายใจใหกับผูคนเดือดรอนและผูที่มีอาการหวาดผวา ตื่นตระหนกจากการ

แพรกระจายของเชื้อไวรัส โควิด 19 จะปฏิบัติตนอยางไร วิธีการเอายา 9 เม็ดไปใชไดอยางไร ซึ่งองคการ

แพทยวิถีธรรมไดเปดชองรายการ 24 ชั่วโมง ชื่อชองวา “หมอเขียวทีวี สื่อสารเพื่อการพึ่งตนและ   

ชวยคนใหพนทุกข” ผานยูทูปและเฟรสบุก เชน จัดทํารายการ “ธรรมะพาพนทุกข” “หมูมิตรดีปลูก

ปญญาพาพนทุกข” และรวมพลังแบงปนดวยใจที่บริสุทธิ์ รายการออกกําลังกาย กดจุดโยคะ อาหาร

สุขภาพ และเพลงคุณธรรมเปนตน ขณะเดียวกันมีการโฟนอินดวยโปรแกรมกูเกิลมีท (Google Meet) 

ใหเครือขายไดมารวมกิจกรรม ไดมารายงานบอกเลาวิถีชีวิตที่พาพนทุกขไดอยางไรบางและประชุม 

อปริหานิยธรรมรวมกัน 

 ขณะเดียวกันอาจารย “หมอเขียว”สอนใหลางความชอบ-ชังในทุกสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ  

ในปจจุบัน เอาธรรมะของพระพุทธเจามาเปนหลักในการพิจารณาในทุกเรื่อง จะทําใหลดกิเลสไดมาก 

จะลางความกลัวกังวลในโรคไวรัสโควิด (Covid-19) อันเปนวิบากกรรมของตนเองและวิบากกรรมของ

โลกรวมกัน ที่ทุกคนตองอยูใหไดและกาวขามผานไปใหไดดวยใจที่ไรทุกขและสิ่งสําคัญที่จําเปนที่สุด

คือ ทุกคนตองรวมพลังชวยกันไมแพรเชื้อ กระจายออกไปใหมากกวานี้ ใหอยูในบานเพื่อความปลอดภัย

ของตนเองและผูอื่นและรวมพลังมาชวยเหลือกัน มี “ตูปนสุข” ใครมีอะไรจะมาแบงปน เอามาใสตูแบงปน 

ทุกคนสามารถมารับน้ําใจของพี่นองชาวไทยดวยความสุขใจ ซึ่งตอมารัฐบาลไดประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 
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ควบคุม COVID–19 มีผลบังคับใช 26 มีนาคม 2563 เปนกฎที่กําหนดขึ้นมาเพื่อรักษาความปลอดภัย

ของคนไทยทั้งปวงที่ตองไดรับความรวมมือกันของทุก ๆ คน 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 งานวิจัยในประเทศ 

 บุษกร วัฒนาธนบุตร (2562: 24–36) บางสวนในการศึกษาของการวิจัยเรื่องการพัฒนาทุน

มนุษยในวิถีพุทธสําหรับการเตรียมประชาคมอาเซียนมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาหลักธรรมและหลักธรรม

ในการประยุกตใชกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในยุคโลกาภิวัตน 2) เพื่อศึกษาการบูรณาการ

ทางพุทธศาสนาสําหรับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและผลการวิจัยพบวา 1) หลักการและธรรมะ

ที่สามารถนํามาประยุกตใชไดกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในยุคโลกาภิวัตน พบวาการพัฒนา

รางกายดวยศีลสามารถควบคุมพฤติกรรมที่ดี สมาธิสามารถสนับสนุนความสงบและความมุงมั่นในการ

กระทํางานและปญญาสามารถสนับสนุนความรูสติปญญาและความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาชีวิต

มนุษยดวยวิธีการทางพุทธศาสนา 2) การบูรณาการทางพุทธศาสนาสําหรับกระบวนการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยในยุคโลกาภิวัตนพบวา การพัฒนาควรบูรณาการระหวาง ไตรสิกขานั่นคือ ศีล สมาธิ ปญญาและ

มนุษยกับกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร ไดแก การฝกอบรมการศึกษาและการพัฒนา  

 ศิริศักดิ์ นันติ (2558: 75–83) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยตามทฤษฎีตะวันตกกับหลักการทางพระพุทธศาสนาวัตถุประสงค 3 ประการ คือ เพื่อศึกษา  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามทฤษฎีตะวันตก เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักการ 

ทางพระพุทธศาสนาและเพื่อบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามทฤษฎีตะวันตกกับหลักการ

ทางพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบวาการพัฒนาทรัพยากร มนุษยตามทฤษฎีตะวันตกหมายถึง 

กระบวนการที่ผูบริหารมุงเนนเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในองคการอยางเต็มความสามารถ

เอื้ออํานวยให องคการบรรลุเปาหมายในการเลือกสรรคนดีมีความรูความสามารถเขามาทํางานและการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยตามทฤษฎีตะวันตกนั้น เกิดขึ้นจากการผสมผสาน แนวคิดทฤษฎีหลักทั้ง 3 ดาน 

ไดแก ทฤษฎีเศรษฐศาสตร ทฤษฎีระบบ และทฤษฎีจิตวิทยามีวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการ

ฝกอบรมการศึกษาและการพัฒนา การอบรมเนนการงานในปจจุบันของบุคลากรในองคกร สวนการศึกษา

นั้นเนนความเจริญรุงเรืองในอนาคต และดานการพัฒนานั้นเปนการพัฒนาตนเองดานกิจกรรมการ

เรียนรูตาง ๆ ไมใชระบุแคงานที่ไดรับมอบหมายประจําแตเปนการพัฒนาองครวมสูองคกรเปนระบบ 

สวนหลักการทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมไดแยกองคประกอบแตจะประกอบ
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ไปดวยบทบาทกระบวนการรูปแบบและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักไตรสิกขาซึ่งถือวาเปน

หลักการของการปฏิบัติที่ครบถวนสมบูรณที่ประกอบไป ดวยศีล สมาธิและปญญา มีขอบเขตครอบคลุม 

มรรคมีองค 8 โดยมีผลสัมฤทธิ์ หรือตัวชี้วัด ที่ภาวนา 4  

 สํารวม แกวแกมจันทร (2558: ค, 67) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสราง

เครือขายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วัตถุประสงคที่ 1) เพื่อศึกษารูปแบบเดิมของเครือขายแพทยวิถีธรรม 

2) วิเคราะหขอมูลเพื่อยกรางรูปแบบและวัตถุประสงคที่ 3 คือ เพื่อพัฒนารูปแบบสรางเครือขาย

สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม ผลการวิจัยพบวา 1) เปนการดูแลสุขภาพแบบองครวมของรางกาย จิตใจ สังคม

สิ่งแวดลอมอยางสมดุลผานจิตวิญญาณ รับรูการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม ธรรมชาติ รูจัก

สมดุลรอน–เย็น แกปญหาตนเหตุ ประหยัด เรียบงาย เนนใหประชาชนมีความรู ดูแลสุขภาพตนเอง

แบบองครวม มีกระบวนการกลุม มีการสรางเครือขาย ที่สําคัญนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

ธรรมะของพระพุทธเจามาบูรณาการ ประยุกตใชใหเหมาะสม และชุมชนมีสวนรวมโครงสรางเครือขาย    

ซึ่งมีองคประกอบคือศูนยเรียนรูชุมชนสุขภาพพึ่งตน โดยมีจิตอาสาเปนแกนนําของเครือขาย 2) มีการ

ประสานงานและบริการ 3) มีการดูแลสุขภาพพึ่งตน 4) มีสวัสดิการ รานคา กองบุญ ตลาดวิถีธรรม    

มีการรวมพลของบุคคลทุกระดับ ทั้งตําบล หมูบานและจังหวัด เพื่อชวยเหลือเกื้อกูลกัน ขยายเครือขาย

เผยแพรวิถีการแกปญหาตามหลักพุทธศาสตร ลางกิเลสเปน ดวยใจผาสุกท่ีตนและชวยคนที่ศรัทธา  

 กองพัน จิตแสง (2561: 59, 84–85) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการปฏิบัติงานของ    

จิตอาสาแพทยวิถีธรรม จังหวัดขอนแกนการวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติ

และการปฏิบัติงานของจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 2) เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

จังหวัดขอนแกน รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกวิเคราะหพฤติกรรม

การปฏิบัติตามหลักการแพทยวิถีธรรมหรือเทคนิค 9 ขอ ผลการวิจัยพบวาจิตอาสาแพทยวิถีธรรมเปน 

บุคคลที่ไดเรียนรูการแพทยวิถีธรรมซึ่งเปนการแพทยที่บูรณาการองคความรู โดยเอาจุดดีของทุกแผน

มาปรับใชแบบบูรณาการดวยพุทธธรรมอยางเหมาะสม โดยมีการปฏิบัติงานดวยการชวยเหลือ เกื้อกูลผูคน

มีการรวมกลุม สานพลังกับหมูคนดี มีความสามารถพึ่งตนเองได ถายทอดองคความรูใหผู อื่นได โดยไม

รับคาตอบแทนใด ๆ มีการปลูกฝงใหตระหนักถึงความพรอมดานรางกาย จิตใจ ความรู มุงประโยชน 

ตอสวนรวม และการเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง สวนผลปฏิบัติงานจิตอาสาแพทยวิถีธรรมโดยรวม

วิเคราะหจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของรวมถึงการสอบถามจิตอาสาผูมีประสบการณในการ

ทํางานพบวาการทํางานของจิตอาสาแพทยวิถีธรรม มีขั้นตอนการทํางานอยางเปนระบบ ดังนี้คือ     

1) ผูบริหารองคการเปนผูมีภูมิปญญาที่ชาญฉลาดสามารถวิเคราะหกลไกการเกิดการหายของโรคได  
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2) การปฏิบัติงานของจิตอาสามีแผนงานโครงการเปนขั้นเปนตอน มีการประสานงานหลากหลายชองทาง 

3) จิตอาสามีความมุงมั่นในการพัฒนาตัวเองสามารถเลือกศึกษาหาความรูไดหลากหลายชองทาง      

4) จิตอาสายึดมั่นในหลักธรรมคําสอน หลักสูตรการเรียนการสอน เรียบงายแนวเศรษฐกิจพอเพียง    

มีการทํางานเปนทีม เติมเต็มในความพรอง สามารถแกไขปญหามีการรับประทาน อาหารมังสวิรัติ     

เวนขาดจากการทํารายสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ทุกคนที่เปนจิตอาสาถือปฏิบัติในแนวเดียวกัน 5) จิตอาสา    

มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน อดทนตอความเหน็ดเหนื่อยมีความสุขกับ การทํางานมีการประเมินผล

การปฏิบัติงานทุกขั้นตอน รวมถึงการตรวจสอบภาวะธรรมทางดานจิตใจ หลังจากปดคายการอบรม

ทุกครั้ง 6) การทํางานขององคกรการแพทยวิถีธรรมมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนา

รวมถึงพัฒนาผูปฏิบัติ เชน จิตอาสาใหเจริญงอกงามตามรอยธรรม 

 ใจเพชร กลาจน (2559: 779–780) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง จิตอาสาแพทยวิถีธรรมเพื่อมวล

มนุษยชาติ หนึ่งในวัตถุประสงคการวิจัยคือการสรางรูปแบบจิตอาสาแพทยวิถีธรรมนานาชาติพันธุ 

เพื่อมวลมนุษยชาติดังนั้นการวิเคราะหสังเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางจิตอาสาแพทยวิถีธรรมนานาชาติ

พันธุไดดังนี้ 1) การใหความสําคัญของเทคนิคการปรับสมดุลรอนเย็น หรือเทคนิคการดูแลสุขภาพแตละ

ขอตามหลักการแพทยวิถีธรรม 2) แรงจูงใจในการมาเปนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 3) ความสําเร็จ ปญหา

อุปสรรค ในการพึ่งตนและชวยเหลือผูอื่นใหมีสุขภาวะที่ดี ตามหลักการแพทยวิถีธรรมไดผลการวิจัย

ดังนี้ 1) การใหความสําคัญของเทคนิคการปรับสมดุลรอนเย็น หรือเทคนิคการดูแลสุขภาพแตละขอ

ตามหลักการแพทยวิถีธรรมอันดับแรก ที่จิตอาสาแพทยวิถีธรรมใหความสําคัญของเทคนิคการปรับ

สมดุลรอนเย็น คือ เทคนิคขอ 8 ใชธรรมะ ละบาป บําเพ็ญบุญกุศล ทําจิตใจใหผองใส คบมิตรดี สราง

สังคมและสิ่งแวดลอมที่ดี 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเปนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมสูแพทย

วิถีธรรมอันดับแรก แรงจูงใจในการอยากชวยผูอื่นใหพนทุกขอยากทําความดีรองลงมา จิตอาสาแพทย

วิถีธรรมมีความศรัทธาเชื่อมั่นในหลักการแพทยวิถีธรรมวิธีการของยา 9 เม็ด อันดับสาม จิตอาสา

แพทยวิถีธรรมมีความศรัทธาตอผูนํา (อ.หมอเขียว) 3) ปจจัยความสําเร็จ ของปญหาอุปสรรคในการ

พึ่งตนและชวยเหลือผูอื่นใหมีสุขภาวะที่ดีตามหลักการแพทยวิถีธรรมสูการแพทยวิถีธรรมอันดับแรก คือ 

การปฏิบัติธรรมลด ละ เลิก บาป บําเพ็ญกุศล ใจเบิกบาน ไรกังวลอันดับรองลงมา มี 2 ประเด็น คือ     

1) การปฏิบัติจริง สม่ําเสมอ และตอเนื่อง 2) พลังความดี ความปรารถนา ความสามัคคี ความจริงใจ    

คาความเปนมนุษย 
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 กมลพร อุดมธรรมรักษ (2557: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ศูนยเรียนรูสุขภาพพึ่งตนตาม

หลักแพทยทางเลือกวิถีพุทธ การศึกษาและการออกแบบมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคนควาขอมูล

เกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก การรักษาในทางพุทธศาสนา 

รวมทั้ง ภูมิปญญา วิธีคิด พัฒนาการ การกอสรางที่อยูอาศัยในพื้นที่ภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศเผื่อหาจุดเดน

ของภูมิปญญาการแพทยในศาสตรตาง ๆ ผสมผสานกับพัฒนาการดานการอยูอาศัยในการเปนแนวทาง

สรางกระบวนการทางความคิดในการออกแบบให เปนสถาปตยกรรมที่สามารถสรางไดตามแนวทางหลัก 

“พึ่งตน” ทั้งทางเทคโนโลยี พลังงานและทรัพยากรควบคูไปกับทัศนียภาพธรรมชาติบําบัดและ

สภาพแวดลอมการอยูอาศัย เพื่อลดปญหาทางดานสุขภาพ ผลของการศึกษาวิเคราะหปจจัยทางดาน

สุขภาพ ซึ่งมุงเนนการดูแลสุขภาพไดดวยตนเองเปนหลักหรือ เรียกวา“สุขภาพพึ่งตน” ปจจัยทางดาน

แพทยทางเลือก หลักการรักษาตามแนวทางพุทธศาสนา และปจจัย ทางดานสถานที่ ที่อยูอาศัยภูมิ

ประเทศ สภาพแวดลอม ซึ่งสงผลตอรูปแบบการดํารงชีวิตการดูแลสุขภาพที่เนนการพัฒนาศักยภาพ

ประชาชนใหพึ่งตนเองดานการสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค ดวยสิ่งที่ประหยัด เรียบงาย เขาใจ

สภาพแวดลอมที่อาศัยอยูทั้งนี้ที่อยูอาศัยเปนปจจัยหนึ่งที่ สําคัญของการดํารงชีวิต สุขภาพจะดีสมดุล 

พอดี เบาสบาย อยูอาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับพื้นที่ คิดตามหลักพุทธ คือความพอดี รวมไปถึง

ความพอดีของวัสดุที่ใชดวยใชวัสดุกอสรางจากทรัพยากรในทองถิ่นเปนหลัก หางาย สรางงาย ดูแลงาย    

ไดดวยผูอยูอาศัยเอง  

 พระครูนิวิฐปญญากร ตุลพงศารักษ (2555: 134) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห

หลักพุทธธรรมในการเสริมสรางการพึ่งพาตนเองมีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนวทางในการนําพุทธธรรม

มาใชการเสริมสรางการพึ่งพาตนเอง สรุปผลการวิจัยจากแนวคิดทฤษฎีการสรางการพึ่งพาตนเอง    

ในสังคมไทย พบวาการพ่ึงพาตนเอง เปนการแสดงออกถึงความพยายามที่จะใชความรู ความสามารถ    

ที่ตนมีอยู กระทําสิ่งใดใหสําเร็จดวยตนเอง มีความเปนอิสระในการคิดริเริ่มและตัดสินใจดวยตนเอง  

มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความอิสระในการคิดริเริ่ม ตัดสินใจดวยตนเอง แกปญหาไดอยางถูกตอง

เหมาะสม ยอมรับผิดของตนเอง ซึ่งหลักพุทธธรรมในการเสริมสรางการพึ่งพาตนเองหลักพุทธธรรม 

กับวิถีชีวิตของคนไทยหรือสังคมไทยมีความเกี่ยวของสัมพันธกันอยางแนบแนน และพบวาการนําเอา

หลักพุทธธรรมมาเสริมสรางการพึ่งตนตองมีการประสานงานรับความรวมมือกันระหวางหนวยงาน

และองคการตาง ๆ ไดแก โรงเรียน สถาบัน วัด เปนกลไกการพัฒนาและสรางชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็ง 

สามารถพึ่งตนเองได 5 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ยึดทางสายกลาง พออยูพอกิน ดานการทรัพยากร คือ

เพื่อสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ใหดํารงอยูหรือไมเสียสมดุล ดานสังคมและ
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เทคโนโลยีคือสามารถเลือกบริโภคทางเทคโนโลยีแตพอดีไมมากเกิน เพื่อดํารงชีวิตอยางพอเพียง     

พออยูพอกิน ดานจิตใจใหเปนผูใหมีจิตใจเขมแข็งมีจิตใจสํานึกที่ดี สรางสรรคใหตนเองและชาติ

โดยรวม มีจิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอม  

 สรณีย สายศร (2556: 396–405) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนา

ในการทํางานจิตอาสาวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักการในการทํางานจิตอาสา 2) เพื่อศึกษา

แนวคิดและหลักการทางพระพุทธศาสนาในการทํางานจิตอาสา 3) เพื่อบูรณาการแนวคิดและหลักการ

ทางพระพุทธศาสนาในการทํางานจิตอาสากับแนวคิดและหลักการในการทํางานจิตอาสาเพื่อนําเสนอ

องคความรูใหม คือ “หลักการทํางานจิตอาสาแนวพุทธเชิงบูรณาการ” เพื่อประยุกตใชในการทํางาน

จิตอาสาจากการวิจัยพบวา แนวคิดจิตอาสาในบริบทของสังคมปจจุบันหมายถึง การมีจิตอาสาที่อาสา

ชวยเหลือผูอื่นใหพนจากความทุกขในรูปแบบตาง ๆ หรือชวยใหผูอื่นมีความสุขหรือมีชีวิตทีดีขึ้น   

โดยที่ไมหวังสิ่งใดตอบแทนมีจิตที่ประกอบดวยคุณธรรม คือความเมตตา กรุณา ความเสียสละและ

ปรารถนาจะชวยเหลือผูอื่นใหพนจากความทุกขโดยไมหวังสิ่งใดตอบแทน คุณธรรมและหลักการ

ทํางานเพื่อชวยเหลือสรรพสัตวของพระพุทธเจา สามารถนํามาเปนองคความรู ใหมคือ “หลักการ

ทํางานจิตอาสาแนวพุทธเชิงบูรณาการมีพระพุทธคุณ พระพุทธจริยา และพุทธธรรม ควบคูไปบูรณาการ

ผานการทํางานจิตอาสาทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานปญญา และดานสังคม ชวยเหลือ

เนนการใหธรรมทาน คือ วิชา ความรู ขอคิด โดยเฉพาะความรูทางธรรมะหรือสัจธรรมเพื่อนําไป

แกปญหาความทุกขไดกอใหเกิดประโยชนทั้งประโยชนตนและประโยชนทาน 

 พระมหายุทธนานรเชฏโฐ (2556: 206) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง หลักการพึ่งตนเองเชิงพุทธ

บูรณาการในสังคมไทย มีวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการหลักการพึ่งตนในพระพุทธศาสนาสังคมไทย  

สรุปผลการวิจัย ตามประเด็นคือ หลักการ วิธีการและเปาหมายการพึ่งตนมีดังนี้ คือ มีหลักการพึ่งตน

ในพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการมี 2 ระดับ คือ หลักธรรมคําสอนในการพึ่งตนในระดับโลกิยะและระดับ

โลกุตระ เมื่อบูรณาการแลวไดหลักการ การพึ่งตนเชิงพุทธบูรณาการ 3 ประการ 1) หลักการมีคุณธรรม

ประจําใจ มีความชวยเหลือ อดทน เมตตา ประหยัด 2) หลักการพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา 3 ในศีล 

สมาธิ ปญญา และ 3) ซึ่งในชุมชน 6 แหง การบูรณาการพึ่งตน เปนหลักเกี่ยวของกับปจเจกบุคลและ

สังคมหมูกลุม โดยที่ระดับบุคคล ตองมีคุณสมบัติที่ดีตอครอบครัว มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติ

ตามคําสอนของพระพุทธเจา เคารพกฎหมายบานเมือง เห็นกับประโยชนสวนรวม ใหความสําคัญกับ

การพึ่งตน และเปนคนเสียสละ ไมเบียดเบียน สวนในระดับ หมูกลุม สังคม ตองมีองคประกอบของกลุม 

คือ กรรมการกลุม สมาชิก หรือกฎระเบียบ กฎเกณฑ ที่มีความสามัคคี เปนประโยชนแกชุมชนในสังคม 
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ปรารถนาดีตอหมูคณะ เปนเอกภาพอ มีธรรมและประชาธิปไตย มีกิจกรรมสรางสรรคที่เปนประโยชน

แกสังคมและภายในชุมชน ตลอดจนสรางความสัมพันธอันดีกับหนวยงาน องคการของรัฐและเอกชน 
 

 งานวิจัยตางประเทศ 
 Brad (2016: Abstract) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง โปรแกรมการฝกอบรมสําหรับอาสาดําเนินการ

ดูแลจิตวิญญาณของคน ที่โรงพยาบาลเฟเธอรริเวอรในแคลิฟอรเนีย ผูวิจัยไดกลาววา จากความรับผิดชอบ

ในการใหบริการของโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเฟเธอรริเวอร (FRH) มีหลักการในการบริหารจัดการ 

รวมถึงการทําพันธกิจในการดูแลทั้งคนที่เปนผูปวยและพนักงานโดยใหความสําคัญกับจิตใจและ

อารมณซึ่งในอดีตที่ผานมาไมมีทุนเพียงพอ ในการวาจางบุคลากรของโรงพยาบาล จึงไดมีโครงการ 

อบรม MAT (Mission Ambassador Support (MASG) ใหกับพนักงานและจิตอาสาในชุมชนซึ่ง

โครงการถูกสรางและดําเนินงานทุกเดือน ตั้งแตมกราคม 2558 ถึงมิถุนายน 2558 จุดประสงคเพื่อ

ฝกอบรมพนักงาน จิตอาสาดวยการทํางานเปนทีม โดยเนนการดูแลรักษาแบบองครวมและให

ความสําคัญดานจิตวิญญาณ เปนการฝกอบรมท่ีจําเปนมากในการสรางคุณภาพชีวิตผูเขารับการอบรม

ใหความสนใจและเห็นความสําคัญ ซึ่งองคประกอบการเรียนรูมีการเชื่อมโยงทั้งภายนอกและภายใน 

ทั้งการดูแลสุขภาพรางกายและสัมผัสรับรูถึงจิตใจและอารมณ ความรูสึก ทําใหผูเขารับการอบรม

เขาใจในบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานที่ใชจิตวิญญาณเปนสําคัญ ผลที่ไดจากการประเมิน เจาหนาที่

ดูแลผูปวยและผูเขารับการฝกอบรมที่เปนอาสาสมัคร สรุปไดวาเปนโครงการฝกอบรมมีประโยชน   

ตอองคการมาก 

 Weerasinghe, Thisera and Kumara (2015: 93–112) งานวิจัยในบทความตอนหนึ่ง

กลาววา การจัดการองคกรเปนหนึ่งในประเด็นที่นาสนใจในเศรษฐกิจยุคปจจุบัน องคกรคือกลุมคนที่

ทํางานรวมกันเพื่อมุงสูเปาหมายรวมกัน Building Block พื้นฐานขององคกรใด ๆ คือ บุคลากร 

พนักงาน ในที่สุดการจัดการองคกรก็คือการทําสิ่งตาง ๆ ใหสําเร็จผานพนักงาน ดังนั้นวิธีการจัดการ

องคกรแบบเห็นอกเห็นใจและจริงจังเปนสิ่งจําเปนเพื่อรักษาไวในสภาพแวดลอมที่วุนวายในปจจุบัน 

จะเห็นไดวาชุมชนชาวธรรม “Sanga” เปนองคกรที่มีทักษะการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม ศาสนา

พุทธเสนอมุมมองเชิงปฏิบัติและมุมมองที่นาสนใจเกี่ยวกับการประยุกตใชแนวทางการจัดการองคกร   

ที่เหมาะสม จึงมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความหมายของมุมมองทางศาสนาเชนความพอประมาณ

ความไมเที่ยง ความเชื่อในตัวตนที่ไมใชตัวเอง มีศีลหา และเสนทางเดิน มรรคองค 8 และมีวินัย      

ในตนเองมีมุมมองรวมของการสรางทีม การเสียสละเพื่อประโยชนที่ดีโดยทั่วไปความเคารพซึ่งกัน 
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บทความนี้เปนการศึกษาการประยุกตใชแนวความคิดและการปฏิบัติของชาวธรรมในดานการจัดการ

องคกรซึ่งรวมถึงความสัมพันธระหวางบุคคลพฤติกรรมจริยธรรมความฉลาดทางอารมณการสรางทีม

การสื่อสารการเปนผูนําการจัดการความขัดแยงการพัฒนาสวนบุคคลธรรมาภิบาล การจัดการความรู

และการจัดการคนในที่ทํางานใหกวางขึ้น บทความแสดงใหเห็นวาแนวความคิดและการปฏิบัติทาง

ธรรมของศาสนามีประสิทธิภาพที่จะนําไปใชในการจัดการองคกรและแนวความคิดและการปฏิบัติ

เหลานั้นมีการใชงานที่เปนสากลมากขึ้นซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานขององคกรตาม

ผลลัพธที่ได 

 Bhiri et al (2014: 25–46) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของอาสาสมัครชุมชนในการ

มีสวนรวมเพื่อความยั่งยืนขององคกรพัฒนาเอกชนโครงการลดความยากจนในซิมบับเวองคกรพัฒนา

เอกชนที่กําลังขยายตัวในซิมบับเวโดยมีจุดประสงคเพื่อลดระดับความยากจนในชุมชนมีความตองการ

อาสาสมัครพนักงานเพิ่มขึ้น การสรางความสําคัญของอาสาสมัครและโครงการการมีสวนรวมเพื่อความ

ยั่งยืนสรุปวาแรงจูงใจของอาสาสมัครตออาสาสมัครนั้นลวนเพื่อความพึงพอใจสวนตัวสนใจในองคกร

ความรูสึกของความสําเร็จและความปรารถนาที่จะชวยเหลือผูอื่นแรงจูงใจ เชน แพ็คอาหาร ความ

ชวยเหลือทางการแพทยหลักสูตรฝกอบรมคาเลาเรียนสําหรับเด็กและโอกาสในการทํางานที่องคกรพัฒนา

เอกชนใหเปนสวนหนึ่งของบทบาทในการรักษาอาสาสมัครสิ่งจูงใจเหลานี้นํามาซึ่งความพึงพอใจของ

อาสาสมัครและอาสาสมัครพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเปนอาสาสมัครเปนประโยชนตอชุมชน 

 Claire et al (2010: 1920–1927) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง โครงการอาสาสมัครสุขภาพชุมชนสตรี

ในเนปาล: การรับรูของผูมีอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับอาสาสมัครการจายเงินและสิ่งจูงใจอ่ืน ๆ การวิจัย  

ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีสวนรวมในการออกแบบและ

ดําเนินงานอาสาสมัครสุขภาพชุมชนหญิงเกี่ยวกับแรงจูงใจของอาสาสมัครและแรงจูงใจที่เหมาะสม

และเปรียบเทียบมุมมองและความคาดหวังของอาสาสมัคร การสัมภาษณกึ่งโครงสรางดําเนินการในป 

2552 โดยมีผูมีสวนไดสวนเสียที่ไมใชอาสาสมัคร 19 คน ซึ่งไดรับการคัดเลือกอยางมีเจตนารวมถึงผู

กําหนดนโยบายและผูจัดการโครงการ ผลการเปรียบเทียบกับขอมูลจากการศึกษากอนหนาของ

อาสาสมัครสุขภาพชุมชนหญิงและจากการสัมภาษณกับอาสาสมัคร 4 คน และนักกิจกรรมอาสาสมัคร 

2 คน สรุปผลอาสาสมัครมีแรงจูงใจหลักจากการเคารพในสังคมหนาที่ทางศาสนาและศีลธรรม อิสระ

ในการใหบริการในยามวางถือเปนหัวใจสําคัญของแนวคิดอาสาสมัคร 
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 Joost and Tialda (2016: 576–597) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง หมูบานที่นาอยู: ความสัมพันธ

ระหวางอาสาสมัครและความเปนอยูในการรับรูของผูอยูอาศัยในชนบท ซึ่งนโยบายของเนเธอรแลนด

มีความคิดและใหความสําคัญมากกับการเปนพลเมืองที่กระตือรือรนจะสงผลในเชิงบวกตอความพึงพอใจ

ตอสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย บทความไดทาทายตอสมมติฐานนั้นโดยพิจารณาวาการเปนอาสาสมัคร

ในชีวิตในหมูบานและการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวพันกันนั้น จากกลุมตัวอยาง 468 คน จากผูนํา

ครอบครัว คิดเปนรอยละ 85.7 เพศชาย คิดเปนรอยละ 49.4 เพศหญิง คิดเปนรอยละ  50.6 ผลจาก

แบบสอบถามชุดของการถดถอยตามลําดับชั้นพบวา การมีโอกาสเปนอาสาสมัครในชีวิตในหมูบานไมได

เปนตัวทํานายที่สําคัญของการรับรูความสามารถในการดํารงชีวิต ยิ่งไปกวานั้นการจําแนกผูอยูอาศัย     

ในชนบทเปนผูที่ไมเขารวมในการเปนอาสาสมัคร ผูเขารวมในการเปนอาสาสมัครเล็กนอยและผูมีสวนรวม

ในการเปนอาสาสมัครในชีวิตในหมูบาน พบไดวาผูอยูอาศัยที่กระตือรือรน ประเมินความสามารถ    

ในการอยูอาศัยนอยกวา อีกสองกลุม ดังนั้นปจจัยที่นอกเหนือจากการเปนอาสาสมัครและการเปนพลเมือง

ที่กระตือรือรนจะสามารถทํานายความสามารถในการดํารงชีวิตที่รับรูไดดีกวา แมวาตัวแปรเฉพาะ   

จะแตกตางกันไปสําหรับผูอยูอาศัยในชนบทแตละกลุม สิ่งนี้ชี้ใหเห็นวารัฐบาลประเมินทั้งความเต็มใจ

ของชาวชนบทที่จะเปนอาสาสมัครและประโยชนของการมีสวนรวมในชีวิตในหมูบาน 

 



 

บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนินวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา

แพทยวีถีธรรม ครั้งนี้ เปนรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development Research) 

โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) มีวัตถปุระสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษา

สภาพการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 2) เพื่อพัฒนารูปแบบ

การบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 3) ประเมินรูปแบบการ

บริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมการวิจัยออกเปน 3 ระยะดังนี้ 

 ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา

แพทยวิถีธรรมประกอบดวย 2 ขั้นตอนดังนี้ 

 1. การทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานเชิงระบบ

โครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

 2. การศึกษาสภาพการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทย

วิถีธรรม ความตองการพัฒนาบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

 ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิต

อาสาแพทยวิถีธรรมประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังนี้ 

 1. ยกรางรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย

วิถีธรรม 

 2. พัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย

วิถีธรรม 

 3. ทดลองใชรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย

วิถีธรรม ในพื้นที่ทดลองรูปแบบจัดอบรม “พระไตรปฎก” โครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย   

วิถีธรรมที่สรางขึ้นและประเมินผล 
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 ระยะที่ 3 การประเมินผลรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตน

จิตอาสาแพทยวิถีธรรมประกอบดวย 2 ขั้นตอนดังนี้ 

 1. นําเสนอรูปแบบเพื่อใหผูเชี่ยวชาญประเมินรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการ

สรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมโดยใชแบบประเมินความเหมาะสม และความเปนไปได

ประโยชนในการปฏิบัติจริง  

 2. ปรับปรุง แกไข สรุปและนําเสนอผลรูปแบบ 
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 กระบวนการวิจัย 3 ระยะ มีขั้นตอนดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  

ระยะการดําเนินการ รายละเอียดการดําเนินการ ผลที่ไดรับ 

1.1 แนวคิด ทฤษฎงีานวิจัยเกี่ยวกบัการบริหารงาน

เชิงระบบ เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

1.2 ศึกษาสภาพบริหารงานเชิงระบบโครงการสราง

ศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม จากสัมภาษณ 

ธรรมะเชิงลึก 16 คน จัดกลุมสนทนาธรรม 15 คน 

สังเกตการณอยางมสีวนรวม 

1.3 ตรวจสอบวิเคราะหเนื้อหา และวิเคราะห 

SWOT สรุปผล 

ระยะที ่1 

ศึกษาสภาพการ

บริหารงานเชิงระบบ

โครงการสราง

ศักยภาพพึ่งตนจิต

อาสาแพทยวิถีธรรม 

สภาพการ

บริหารงานเชิงระบบ

โครงการสราง

ศักยภาพพึ่งตนจิต

อาสาแพทยวิถีธรรม 

ระยะที่ 2 

พัฒนารูปแบบการ

บริหารงานเชิงระบบ

โครงการสราง

ศักยภาพพึ่งตนจิต

อาสาแพทย 

วิถีธรรม 

2.1 รางรูปแบบการบรหิารงานเชิงระบบโครงการ

สรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

2.2 นําเสนอผูทรงคณุวุฒิจัดสนทนากลุม 

เพื่อปรับปรุงรางรปูแบบบริหารงานเชิงระบบ

โครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม

โดยผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน 7 คน 

2.3 นํารูปแบบที่ปรับปรุงแลวไปทดสอบใชกับ

กลุมเปาหมาย จํานวน 60 คน 

2.4 วิเคราะหเชิงปริมาณและคณุภาพ 

รูปแบบการ

บริหารงานเชิงระบบ

โครงการสราง

ศักยภาพพึ่งตนจิต

อาสาแพทยวิถีธรรม

ที่ปรับปรุงและผาน

การทดสอบและ

ประเมินผล 

ระยะที่ 3 ประเมิน

รูปแบบการ

บริหารงานเชิงระบบ

โครงการสราง

ศักยภาพพึ่งตนจิต

อาสาแพทย 

วิถีธรรม 

3. ตรวจสอบ โดยผูเชี่ยวชาญ ประเมินความ

เหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบจาก

ผูเชี่ยวชาญ 17 คน วิเคราะหขอมลู สถิติ และ

สรุปผล 

รูปแบบการ

บริหารงานเชิง

ระบบโครงการ

สรางศักยภาพพึ่ง

ตนจิตอาสาแพทย

วิถีธรรม 
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ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตน
จิตอาสาแพทยวิถีธรรม 
 
 สภาพการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม

ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 1) ศึกษาหลักธรรมคําสอนที่จิตอาสานํามาใช 2) ศึกษากิจกรรม 

“ฝกปฏิบัติธรรม” 3) ศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ  

 วิธีดําเนินการวิจัยในระยะท่ี 1 แบงการดําเนินงานเปน 2 สวน ดังนี้  

 1. แหลงขอมูล ไดแกพระไตรปฎกตําราฉบับหลวง (สยามรัฐ) เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 2. ศึกษาสภาพรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา

แพทยวิถีธรรมเพื่อนําผลศึกษาที่ไดไปใชเปนแนวทางในการรางรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการ

สรางศักยภาพพึ่งตนของจิตอาสาแพทยวิถีธรรม ซึ่งประกอบดวยผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล 

และการวิเคราะหขอมูล   

 ศึกษาสภาพรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม

เพื่อนําผลสํารวจที่ไดไปพัฒนารูปแบบประกอบดวย  

 1. ประชากร กลุมเปาหมาย ผูใหขอมูลหลัก 

 2. เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพ 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

 ลงพื้นที่ศึกษาสภาพการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา

แพทยวิถีธรรม มี 3 องคประกอบ ดังนี้ 1) ศึกษาหลักธรรมคําสอนที่จิตอาสานํามาใช 2) ศึกษากิจกรรม 

“ฝกปฏิบัติธรรม” 3) ศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธกําหนดแนวทางในการสัมภาษณเจาะลึก 

และระดมสมองกลุมสนทนาธรรมและสังเกตการณอยางมีสวนรวม 

 ประชากร/กลุมเปาหมาย 

 ผูใหขอมูลหลักกลุมที่ 1 เปนกลุมที่อยูในขบวนการคัดเลือกจิตอาสา เลื่อนระดับแบง 

เปน 4 ระดับ ระดับเริ่มตน คือ ระดับจิตอาสาคบคุน เลื่อนระดับที่สอง คือ ระดับจิตอาสาเตรียมเลื่อน

ระดับที่สาม คือ ระดับจิตอาสาจร เลื่อนระดับที่สี่ คือ ระดับจิตอาสาประจํา เลือกกลุมเฉพาะเจาะจง 
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(Purposive Sampling) มาจาก 4 ศูนยในการเก็บขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณธรรมะเชิงลึก (In-depth 

Dharma Interview) 16 คน 

 ผูใหขอมูลหลักกลุมที่ 2 คือ เปนกลุมจิตอาสาประจํา ที่ผานการคัดเลือกเปนจิตอาสา

ประจําแลว และไดเปนคณะกรรมการ ที่มีฐานะหัวหนา พี่เลี้ยง (แมงาน พองาน) จํานวน 15 คน เลือก

กลุมเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑที่กําหนดคือ เปนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมตั้งแต 4 ป

ขึ้นไป ในการเก็บขอมูลโดยวิธีการตั้งกลุมสนทนาธรรม (Set up Dharma Discussion Group) สัมภาษณ

ธรรมะชิงลึก (In-depth Dharma Interview) และการสังเกตการณอยางมีสวนรวม (Participate in 

Observations)   

 ผูใหขอมูลหลักกลุมที่ 2 เปนคณะกรรมการจากสวนปานาบุญ 1, 2, 8, 9 ทั้งหมด 15 คน 

เปนเวลา 2 วัน ตั้งแต 07.30–09.30 น. ตั้งกลุมสนทนาธรรม (Set up Dharma Discussion Group)

เพื่อยืนยัน หรือถาขอมูลที่ยังคลุมเครือมีผูดําเนินการเสวนาหรือสนทนาธรรม เปนการระดมสมองกัน

ทั้ง 4 ศูนย ผูวิจัยเปนผูสังเกตการณอยางมีสวนรวม ในการเสวนาหรือสนทนาธรรมเก็บบรรยากาศ 

สถานที่ประชุม บรรยากาศในพื้นที่และบริเวณโดยรอบ ความพรอมของผูเขากลุมสนทนาธรรม เพื่อได

ขอมูลเชิงคุณภาพที่ละเอียดลึกซึ่งจากนั้นนํามาถอดเทปเพ่ือมาวิเคราะหขอมูล    

 วิธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 

 1. สัมภาษณธรรมะเชิงลึก (In-depth Dhamma Interview)  

 2. ตั้งกลุมสนทนาธรรม (Set Up Dhamma Discussion Group) 

 3. การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation)     

 4. การรวบรวมขอมูลเอกสาร (Documentary Search)   

 พื้นที่เก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดลงพื้นที่สวนปานาบุญ 4 ศูนยขององคการแพทยวิถีธรรม 

 1. ศูนยสวนปานาบุญ 9 ตําบล สระกระโจม อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 11–19 

มิถุนายน 2562 เปนการอบรมพระไตรปฎกรุน “ไมโทษใคร ใจไรทุกข ทําดีเรื่อยไป ใจเย็นขามชาติ”

ครั้งที ่25 ทําการสัมภาษณธรรมะเชิงลึก จากจิตอาสา 4 ศูนย ที่เดินทางมารวมอบรมพระไตรปฎก  

 2. เครือขายสวนปานาบุญ 8 ที่จังหวัดนครสวรรค วันที่ 19–26 กรกฎาคม 2562 เปน

การอบรมพระไตรปฎก รุน “อปริหานิยธรรม นําชัยไรทุกข” ครั้งที่ 26 ทําการสัมภาษณธรรมะเชิงลึก   

จากจิตอาสา 4 ศูนย ที่เดินทางมารวมอบรมพระไตรปฎก  
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 3. ศูนยสวนปานาบุญ 1 อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 26 ตุลาคม–3 พฤศจิกายน 

2562 เปนอบรมพระไตรปฎกรุน “ดับกิเลส ดับเครื่องกังวล” ครั้งที่ 27 การตั้งกลุมสนทนาธรรมและ

สังเกตการณอยางมีสวนรวม  

 4. สวนปานาบุญ 2อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 19–25 มกราคม 2563  

ครั้งที ่28 รุน “รวมพลัง รวมเข็น กงลอพระธรรมจักร” ณ อาคาร “ปลุกชีพใหม” 

 เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 

 ตอนที่ 1 วิเคราะห แยกแยะขอมูล จัดหมวดหมู และสังเคราะหพระธรรมคําสอน       

ในพระไตรปฎกที่จิตอาสานํามาใชมีพระธรรมคําสอนในพระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ การสังเคราะห

เนื้อหาเนื้อแกนธรรมในพระไตรปฎก ในสุขภาวะองครวมพึ่งตนดานรางกาย จิตใจ สังคม และปญญา 

 ตอนที่ 2 ใชแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง สัมภาษณธรรมะเชิงลึกมี 2 ประเด็น คือ วิถี

ชีวิตจิตอาสาและการพึ่งตน 7 มิต ิ

 ตอนที่ 3 ใชแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง ศึกษาและสังเกตการณอยางมีสวนรวม         

ในกิจกรรม “ฝกปฏิบัติธรรม” มี 6 ประเด็น คือ 1) สวดมนต 2) การขัดเกลาจิตใจระหวางอบรมคํา

สอนในพระไตรปฎกดวยการฟงธรรม ทบทวนธรรม และสนทนาธรรม 3) ทํางานตามบทบาทหนาที่ 

(บําเพ็ญบุญตามฐานงาน) 4) การดูแลรักษาตนเองดวยหลักแพทยวิถีธรรม 5) การฝกรูใจตนเองดวยอาริยสัจ 4 

6) การฝกทํามารชชิ่งแพทยวิถีธรรมเพ่ือความพรอมเพรียง 

 ตอนท่ี 4 ตั้งกลุมสนทนาธรรม สัมภาษณธรรมะเชิงลึก และสังเกตการณอยางมีสวนรวม 

ในการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ มี 2 ประเด็น คือ 1) พื้นฐานการบริหารทรัพยากร

มนุษยแนวพุทธ 2) กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธวางแผนงาน การจัดการบุคลากร 

สื่อสารประสานงานการประเมินผลและติดตามผล 

 ตอนที่ 5 นําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลทั้ง 3 องคประกอบมาวิเคราะหสภาพสถานการณ

ภายนอกและภายในขององคการแพทยวิถีธรรมดวยเทคนิค SWOT 

 การตรวจสอบคุณภาพขอมูล 

 นําขอมูลที่ไดแตละวันมาตรวจสอบความครบถวนของขอมูล โดยจะนําขอมูลที่ไดจาก

การเก็บรวบรวมขอมูลในแตละครั้งมาทําการแยกแยะขอมูลออกเปนหมวดหมูตามประเด็น หัวขอของ

วัตถุประสงคของการวิจัย และครอบคลุมแนวคิดที่ตองการศึกษาเพื่อใหไดความหมายครบถวนใน

ขอบเขตที่ตองการศึกษา ผูวิจัยทําการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) คือ การตรวจสอบ  

ทั้งในดานเวลา สถานที่และบุคคลใหครบทั้ง 3 ดาน (สุภางค จันทรวานิช 2540: 129–130) เพื่อความ
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ครบถวน ครอบคลุมในเนื้อหาตามวัตถุประสงคของการวิจัย สามารถตอบปญหาของการวิจัยไดชัดเจน

โดยผูวิจัยจะทําการตรวจสอบขอมูลทุกครั้ง ที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบขอมูล   

มีดังนี ้

 1. การตรวจสอบแบบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) โดยการตรวจสอบ

แหลงขอมูล ซึ่งประกอบดวยแหลงเวลา แหลงสถานที่ แหลงบุคคล และดูวาขอมูลที่ไดมาจากจุด 

ตาง ๆ เปนขอมูลที่เหมือนกันหรือไม ถาหากวาขอมูลที่ไดมา เหมือนกันหรือซ้ํา ๆ กัน ผูวิจัยถือวา

ขอมูลนั้นเชื่อถือได และเปนขอมูลจริง แลวจะบันทึกขอมูลไว 

  1.1 แหลงเวลา โดยการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักที่ตางเวลาใน

แตละภูมิภาค ในเวลาที่ตางกันมาตรวจสอบและเปรียบเทียบผลวาขอมูลแตละสวนที่ไดรับมามีความ

เหมือนหรือตางกันอยางไร 

  1.2 แหลงสถานที่ โดยการนําขอมูลที่ไดจากสัมภาษณผูใหขอมูลหลักตางพื้นที่ทําการ 

ตรวจสอบและเปรียบเทียบผลวาขอมูลแตละสวนที่ไดรับมามีความเหมือนหรือตางกันอยางไร 

  1.3 แหลงบุคคลโดยการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณใหขอมูลหลักจิตอาสาคบคุน 

จิตอาสาเตรียม จิตอาสาจร จิตอาสาประจํา ที่ตางเวลาและตางพ้ืนที่ในแตละตัวบุคคล โดยใชประเด็น

คําถามเดียวกันแตคนตอบไมซ้ํากัน มาตรวจสอบและเปรียบเทียบผลวาขอมูลแตละสวนที่ไดรับมา    

มีความเหมือนหรือตางกันอยางไร 

 2. การตรวจสอบแบบสามเสาดานวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล (Methodological 

Triangulation) ผูวิจัยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมในกิจกรรมคูไปกับการสัมภาษณธรรมะเชิงลึก 

การตั้งกลุมสนทนาธรรม และศึกษาจากขอมูลเอกสารประกอบกับทฤษฎีที่เกี่ยวของ ผลที่ไดรับจาก

การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาดังกลาวขางตน นอกจากจะชวยยืนยันความถูกตอง และนาเชื่อถือ

ของขอมูลแลว ยังสงผลถึงคุณภาพและการยอมรับของผลการวิจัยดวย  

 วิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลเนื้อหา แบงเปน 3 องคประกอบ   

 องคประกอบท่ี 1 ศึกษาหลักธรรมคําสอนท่ีจิตอาสานํามาใชแบงเปน 2 ประเด็นดังนี้ 

 ประเด็นที่ 1 ศึกษาวิเคราะหเอกสารระดับทุติยภูมิ หลักธรรมคําสอนในพระไตรปฎกและ

เอกสารวิชาการ งานวิจัย เอกสารการศึกษา ตํารา สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ ที่จิตอาสานํามาใช เปนการวิจัย   

เชิงคุณภาพ (Qualitative) วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  

 พระธรรมคําสอนในพระไตรปฎก ดําเนินการวิจัย มีขั้นตอนวิเคราะหคือ 1) สืบเสาะ

คนหา คําสอนจากหมวดธรรมตาง ๆ ในพระไตรปฎก 2) เรียบเรียงขอมูล แยกแยะขอมูล จัดเปน
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หมวดหมู 3) เครื่องมือในการเก็บขอมูลคือทําการสังเคราะหเนื้อหา ที่มีเนื้อหาปรากฏในพระไตรปฎก

ภาคภาษาไทยและภาษาบาลี ฉบับสยามรัฐ (ฉบับหลวง) ในหลักธรรมทางพุทธศาสนากับ “สุขภาวะ

พึ่งตน” ทางกาย จิต สังคม และปญญาผูวิจัยสามารถเขาถึงขอมูลเนื้อหาพระธรรมในพระไตรปฎก ได

คนควาและเก็บเนื้อแกนธรรมมาสังเคราะหยอย ขยายเปนภาษาไทยงาย ๆ ที่ตรงตามคําแปลที่เปน

ภาคภาษาไทยในที่ปรากฏในพระไตรปฎกโดยมีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง คือ พระสงฆหรือ

สมณะ 2 รูป และผูเชี่ยวชาญดานบริหารจัดการบุคคลขององคการแพทยวิถีธรรม เจาหนาที่ดานสุขภาพ 

เจาหนาที่ฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

 ประเด็นที่ 2 บริบทพื้นที่และวิถีชีวิต การพึ่งตน 7 มิต ิสัมภาษณธรรมะเชิงลึก 

 วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

 องคประกอบท่ี 2 ศึกษากิจกรรม“ปฏิบัติธรรม” ขอมูลที่นํามาวิเคราะห จะเปนขอความ

บรรยาย (Descriptive) ซึ่งไดจากการสังเกตการณอยางมีสวนรวม สัมภาษณธรรมะเชิงลึก ศึกษา

กิจกรรม“ปฏิบัติธรรม”มี 6 ประเด็นศึกษา คือ 1) สวดมนต 2) การขัดเกลาจิตใจระหวางอบรมคําสอน      

ในพระไตรปฎกดวย ฟงธรรม ทบทวนธรรม สนทนาธรรม 3) การทํางานตามบทบาทหนาที่ (บําเพ็ญบุญ

ตามฐานงาน) 4) การดูแลรักษารางกายดวยหลักแพทยวิถีธรรม 5) การฝกรูใจตนเองดวยหลักอาริยสัจ 4 

6) การฝกทํามารชชิ่งแพทยวิถีธรรมเพ่ือความพรอมเพรียง  

 องคประกอบท่ี 3 ศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ 

 ขอมูลที่นํามาวิเคราะห จะเปนขอความบรรยาย (Descriptive) ซึ่งไดจากการ สัมภาษณ

ธรรมะเชิงลึก สังเกตการณอยางมีสวนรวม และตั้งกลุมสนทนาธรรมมี 2 ประเด็นศึกษา คือ 1) หลัก

พื้นฐานบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ 2) กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ 

 หลังจากศึกษาสภาพการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา

แพทยวิถีธรรมประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 1) ศึกษาหลักธรรมคําสอนที่จิตอาสานํามาใช 2)

ศึกษากิจกรรม “ปฏิบัติธรรม” 3) ศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธแลว ทําการวิเคราะห

เนื้อหาและนํามาประเมินหาสภาพสถานการณแวดลอมจริงภายใน ภายนอกขององคการแพทยวิถีธรรม

เพื่อย้ําชัดในสิ่งที่ดีควรสนับสนุน สิ่งบกพรองควรปรับปรุงแกไข พิจารณาในจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ

อุปสรรคเพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนา เปนเทคนิคการวิเคราะห SWOT Analysis นําขอมูลทั้งจุดดี จุดออน 

แลวนํามาเปรียบเทียบกับโอกาส–อุปสรรค คือจุดแข็ง–โอกาสจุดออน–อุปสรรคจุดออน–โอกาส และ

จุดแข็ง–อุปสรรคอยูในสถานการณ 4 รูปแบบ ทําใหสามารถเห็นภาพที่ชัดเจน แกปญหาใหตรงประเด็น 

และสามารถท่ีนํามาเปนสวนในการรางรูปแบบของผูวิจัยที่จะเสนอตอผูทรงคุณวุฒิวิพากษตอไป 
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 ผูวิจัยไดสราง (ราง) รูปแบบขึ้นและยกรางรูปแบบนําเสนอผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนา

รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 
 

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพ
พึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมซึ่งดําเนินการ 
 

 ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนในการพิจารณาพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการ

สรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม เปน 3 ขั้นตอน  

 ขั้นตอนที่ 1 การยกรางรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตน 

จิตอาสาแพทยวิถีธรรม จากผลการศึกษาในระยะท่ี 1 

 ขั้นตอนที่ 2 การสรางหรือพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพ

พึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใชรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิต

อาสาแพทยวิถีธรรม 

 ขั้นตอนที่ 1 การยกรางรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตน 

จิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

 การวิจัยเพื่อพัฒนา หลังจากผานระยะที่ 1 ศึกษารวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล ผูวิจัย

วิเคราะหสภาพแวดลอม ภายนอกและภายใน ดวยเทคนิคการวิเคราะห SWOT Analysis และนํามา

พัฒนารูปแบบ  

 ขั้นตอนที่ 2 การสรางหรือพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพ

พึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

 การสรางหรือพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิต

อาสาแพทยวิถีธรรมในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยจะสรางหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมากอน เปนรูปแบบตาม

สมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของ ทําการราง

รูปแบบนําเสนอผูทรงคุณวุฒิ  

 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย

วิถีธรรม เปนระยะการพัฒนารูปแบบดวยการสนทนากลุมวิพากษและเสนอแนะรางรูปแบบฯ มีรายละเอียด

และข้ันตอน ซึ่งประกอบดวย กลุมเปาหมาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวม

ขอมูลและการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
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 กลุมเปาหมาย 

 ผูทรงคุณวุฒิ ระดับกําหนดนโยบายขององคการแพทยวิถีธรรม ตั้งกลุมสนทนาธรรมใช

วิธีการเลือกแบบเจาะจง ผูทรงคุณวุฒิมีความรู ความสามารถ และประสบการณจํานวน 7 คน ไดแก 

ประธานผูนําองคการแพทยวิถีธรรม รองประธานผูนําองคการแพทยวิถีธรรม ผูรับใชเครือขายแพทย

วิถีธรรม เจาหนาที่ผูบริหารจัดการบุคคลองคการภายในและภายนอก เจาหนาที่องคการพัฒนามนุษย 

และผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

 ผูทรงคุณวุฒิ วิพากษและเสนอแนะรางรูปแบบ ในระยะ 2 มีดังนี ้

 1. ดร.ใจเพชร กลาจน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค 

(สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

 2. ดร.ดวงกมล ภูนวล ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

 3. ดร.ผุสดี เจริญไวยเจตน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค 

(สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

 4. ดร.ปทิตตา จารุวรรณชัย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองคการและการ

จัดการสมรรถนะของมนุษย วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 5. พญ.กานดา ศักดิ์ศรชัย วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาแพทยศาสตรและแพทยศาสตร

บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 6. ดร.สม นาสอาน หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ 

 7. ดร.ภูเพียรธรรม กลาจน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค 

(สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบบันทึกการสนทนากลุม   

 เก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ขอหนังรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเพื่อขอความ

อนุเคราะหผูเกี่ยวของกับงานวิจัยเขารวมในการสนทนากลุมและนําไปยื่นใหกับกลุมเปาที่กําหนดไว

ดวยตนเอง 

 2. เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุม ตั้งกลุมสนทนาธรรม (Set up the Dharma 

Discussion Group) และสังเกตการณอยางมสีวนรวม (Participate in observations)  
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 3. ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูล บันทึกขอมูลดวยอุปกรณบันทึกภาพ อุปกรณบันทึกเสียง 

 4. แบงชวงเวลาในการเก็บขอมูลเปน 3 ระยะ ดังนี้  

  4.1 ชวงที่ 1 จากการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ 7 คน ผูบริหารองคการแพทยวิถีธรรม 

อาจารย ดร.ใจเพชร กลาจน เปนประธานประชุมรองประธานผูนําองคการแพทยวิถีธรรม ผูรับใช

เครือขายแพทยวิถีธรรม เจาหนาที่ผูบริหารจัดการบุคคลองคการภายในและภายนอก เจาหนาที่

องคการพัฒนามนุษย ในหัวขอการพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพ    

พึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่ราชธานีอโศก จังหวัดอุบลาชธานี 

ชวยกันปรับปรุงและเสนอแนวคิด  

  4.2 ชวงที่ 2 มีการประชุมยอยของ 9 ศูนย สวนปานาบุญ เกี่ยวกับการปรับปรุง

หลักเกณฑปวารณา (พิธีการคัดคนเขาเปนจิตอาสา) จิตอาสาแพทยวิถีธรรม มีผูเขารวมประชุม 25 คน 

เพื่อนําเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑปวารณา (พิธีการคัดคนเขาเปนจิตอาสา) ที่สวนปานาบุญ 2 คาย

พระไตรปฎก ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 17–18 มกราคม 2563 เวลา 07.00–09.30 น. จํานวน 2 วัน 

ผูเขารวมประชุม  เปนจิตอาสาประจําซึ่งเปนคณะกรรมการของศูนยไดตั้งทีมขึ้นมาเปนผูเอาภาระงาน

ดานการบริหารงานบุคลากรจิตอาสา โดยทําการประชุม “อปริหานิยธรรม” ชวยกันพิจารณา

หลักเกณฑคัดจิตอาสาแพทยวิถีธรรมที่จําเปนตองมีการปรับปรุงใหดีขึ้น 

  4.3 ชวงที่ 3 ประชุมใหญของ 9 ศูนย สวนปานาบุญเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563ได

เสนอรางกฎหลักเกณฑคัดจิตอาสาแพทยวิถีธรรมตอองคประชุมใหญ โดยมีอาจารย ดร.ใจเพชร กลาจน 

เปนประธาน และจิตอาสาทุกศูนยที่เขารวมประชุมรับทราบขอเสนอนั้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 

เวลา 19.00–21.00 น. ไดลงมติและสรุปออกมาเปนกฎและหลักเกณฑสําหรับผูที่เขามาเปนจิตอาสา

แพทยวิถีธรรมทั่วประเทศ มีจัดตั้งฝายบุคลากรแพทยวิถีธรรมเกิดขึ้นรวมกันใน 9 ศูนย มีผูเอาภาระ

ประจําการคอยทํางานรับเรื่องหรือปญหาตาง ๆ ของศูนยที่ควรแกไข เปนผูประสานงานเชื่อมรอย   

จิตอาสาแพทยวิถีธรรม ซึ่งผูวิจัยไดเขารวมในการประชุมใหญ “อปริหานิยธรรม” ในครั้งนี้ดวย 

 การวิเคราะหขอมูล 

 นําขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ 7 คน และองคประชุมใหญขององคการ

แพทยวิถีธรรมที่ลงมติแลว นํามาวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จาก

การวิพากษและขอเสนอแนะมาสรุปผลการปรับปรุงรางรูปแบบฯ จนไดรูปแบบที่พัฒนา 
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 ขั้นตอนที่ 3 รูปแบบที่ไดมานําไปทดลองใชดวยการอบรม “พระไตรปฎก”ในการสราง

ศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

 ทดลองใชรูปแบบที่พัฒนาขึ้นและประเมินผลการใช 

 นํามาทดลองใชกับพื้นที่ศึกษา มีรายละเอียดและขั้นตอน ซึ่งประกอบดวย กลุมเปาหมาย

การทดลองใชรูปแบบฯ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะห

ขอมูล     

 การทดลองใชรูปแบบ 

 ทดลองใชรูปแบบการบริหารเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

ณ ภูผาฟาน้ํา จังหวัดเชียงใหม อาคาร “ดอยฟา” อบรม “พระไตรปฎก”ตามรอยบาทพระศาสดารุน 

“พรอมสู อุปสรรค อยางเบิกบาน ไมทรมานจนเบิกบูด ไมหยอนยานจนย่ําแย” ครั้งที่ 29 เขารับการ

อบรมเฉพาะผูบําเพ็ญภาคเหนือ จํานวน 7 วัน ตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ–4 มีนาคม 2563 ตั้งแต 

04.00–18.30 น. มีรายละเอียดและขั้นตอน ซึ่งประกอบดวยกลุมเปาหมาย เครื่องมือที่ในการวิจัย 

สรางและหาคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล  

 กลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมายในการทดลองใชรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพ

พึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมคือ กลุมเปาหมายที่ ภูผาฟาน้ํา จังหวัดเชียงใหม เครือขายภาคเหนือ 

ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑที่กําหนด คือผานการอบรมคายสุขภาพแพทยวิถีธรรม

หลักสูตร 5 วันขึ้นไป อยางนอย 1 ครั้งผูเขารวมทดลองอยูฐานะ “ผูบําเพ็ญ” ยังไมไดเปนจิตอาสา   

ยังไมมีสิทธิ์เขารวมประชุมอปริหานิยธรรมมีอิสระในการบําเพ็ญตามกําลังที่มี ที่สมัครใจเขารวมอบรม 

จํานวน 60 คน จากยอดทั้งหมด 81 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการทดลอง  

 การเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถามแบบประเมิน แบบวัดอุดมการณ แบบบันทึกรายบุคคล

มีรายละเอียดดําเนินการตามขั้นตอนคือ แนะนําขั้นตอนการทดลองใชรูปแบบฯ ใหแกกลุมเปาหมาย 

1) ประวัติสวนตัว 2) ตอบแบบสอบถามแรงจูงใจเขาสูองคการแพทยวิถีธรรม 3) สอบถามการปฏิบัติ

ตนของผูเขารับการอบรมโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 4) ประเมินระดับความ

เขาใจตอการอบรมโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมในความเขาใจประยุกตใช   

คําสอนในพระไตรปฎกความเขาใจชํานาญทํางานอยางสัมมาทิฎฐิความเขาใจเชี่ยวชาญขัดเกลากิเลส
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ความเขาใจปรับอุปนิสัยทัศนคติสูบุคคลวรรณะ 9 ของผูเขารับการอบรมทั้งกอนและหลังอบรม 5) แบบวัด

อุดมการณรวมแหงชีวิตของผูเขารับการอบรมท้ังกอนและหลังอบรม 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยสรางเครื่องมือ (แบบสอบถาม) จากการสกัดคําถามวิเคราะหเนื้อหาในระยะที่ 1 

จนถึงการพัฒนารูปแบบ นําขอมูลมาวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช คือ 

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบดวย Dependent Samples 

t-test (บุญชม ศรีสะอาด 2553: 114) การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 5สวน ตามแบบสอบถามดังนี ้

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจรายการ (Check List) แบงออกเปน 6 ตอนดังนี ้

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูเขารับการอบรม 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามแรงจูงใจเขาสูองคการแพทยวิถีธรรม 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นในการปฏิบัติตนของผูเขารับการอบรมโครงการ

สรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม    

 ตอนที่ 4 แบบประเมินผลความเขาใจตอการประยุกตใชคําสอนในพระไตรปฎกดาน

ความเขาใจชํานาญทํางานอยางสัมมาทิฎฐิ ดานความเขาใจเชี่ยวชาญขัดเกลากิเลส ดานความเขาใจ

ปรับอุปนิสัย ทัศนคติ สูบุคคลวรรณะ 9 กอนอบรมและหลังอบรม 

 ตอนที่ 5 แบบวัดอุดมการณรวมกับองคการแพทยวิถีธรรมของผูเขารับการอบรมกอน

และหลังอบรม 

 ตอนที่ 3–5 ลักษณะแบบสอบถามใหเลือกตอบได 1 คําตอบ คําถามเปนแบบประเมินคา 

(Rating Scale) ระดับความคิดเห็นมากนอยเพียงใดโดยใชแบบ Likert Scale แบงเปน 5 คือ มากที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

 5 คะแนน หมายถึง มากที่สุด 

 4 คะแนน หมายถึง มาก 

 3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 

 2 คะแนน หมายถึง นอย 

 1 คะแนน หมายถึง นอยที่สุด 
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 การแปลผลขอมูล (Best and Kahn 1998: 247) ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย 4.50–5.00 หมายถึง มากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ย 3.50–4.49 หมายถึง มาก 

 คะแนนเฉลี่ย 2.50–3.49 หมายถึง ปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย 1.50–2.49 หมายถึง นอย 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.49 หมายถึง นอยที่สุด 

 ผลการทดลองใชรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา

แพทยวิถีธรรม จากการอบรมพระไตรปฎก   

 1. ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 2. ผลแรงจูงใจการเขาสูองคการแพทยวิถีธรรม 

 3. ผลความคิดเห็นในการปฏิบัติตนของผูเขารับการอบรมโครงการสรางศักยภาพพึ่งตน

จิตอาสาแพทยวิถีธรรม   

 4. ความเขาใจตอการประยุกตใชคําสอนในพระไตรปฎก ความเขาใจชํานาญทํางาน

อยางสัมมาทิฎฐิ ความเขาใจเชี่ยวชาญขัดเกลากิเลส ความเขาใจปรับสูอุปนิสัย ทัศนคติสูบุคคล

วรรณะ 9 

 5. แบบวัดอุดมการณรวมกับองคการแพทยวิถีธรรม   

 ประเมินผลการทดลองใชรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตน

จิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

 กลุมผูบําเพ็ญที่ยังไมไดเปนจิตอาสาจํานวน 60 คนเขารับการอบรม “พระไตรปฎก”ใน

โครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

 1. แบบประเมินความคิดเห็นความเขาใจตอการอบรมโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิต

อาสาแพทยวิถีธรรม ดานความเขาใจประยุกตใชคําสอนในพระไตรปฎก ดานความเขาใจชํานาญ

ทํางานอยางสัมมาทิฎฐิ ดานความเขาใจเชี่ยวชาญขัดเกลากิเลส และดานปรับอุปนิสัย ทัศนคติ สูบุคคล

วรรณะ 9 กอนอบรมและหลังอบรม 

 2. แบบวัดอุดมการณรวมกับองคการแพทยวิถีธรรมของผูเขารับการอบรมกอนและหลัง

อบรม 
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 เขาสูระบบการอบรม “พระไตรปฏก” ประกอบดวย 4 ขัน้ตอน 

 1. สิ่งที่ปอนเขาไป (Input) หมายถึง ผูเขารับการอบรม ผูจัดอบรม (ผูนําและจิตอาสา   

ที่เอาภาระ) ตารางกิจกรรม สถานที่ วัสดุอุปกรณ และความรูจะนํามาอบรม 

 2. กระบวนการหรือการดําเนินงาน (Process) หมายถึง การนําเอาสิ่งที่ปอนเขาไป แบงเปน 

4 ชวง ชวงที่ 1คือการเตรียมตัว สรางความพรอม เทคนิคการจัดการอบรม ชวงที่ 2 ดําเนินการตามตาราง 

ชวงที่ 3 ฝกปฏิบัติเขม ชวงที่ 4 ติดตามผล มาจัดกระทําใหเกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตองการ 

คือ จิตอาสามีศักยภาพพ่ึงตน 

 3. ผลผลิต หรือการประเมินผล (Output)/(Outcome) หมายถึง ผลที่ไดจากการ

กระทําในขั้นที่สอง (กระบวนการ) ไดแก ผลสัมฤทธิ์จากการฝกอบรม “พระไตรปฏก” จิตอาสามี

ความเขาใจประยุกตใชพระไตรปฏก เขาใจชํานาญทํางานอยางสัมมาทิฏฐิ เขาใจเชี่ยวชาญลางกิเลส 

จิตอาสาปรับสูบุคคลวรรณะ 9 และมีอุดมการณรวมกับองคการ ผลที่ไดจากการกระทําของกระบวนการ

นํามาวิเคราะหระบบ (System Analysis) 

 4. การวิเคราะหระบบ เปนวิธีการนําเอาผลที่ได ซึ่งเรียกวา ขอมูลยอนกลับ (Feed 

Back) จากผลผลิตหรือการประเมินผลมาพิจารณาปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยผูวิจัยได

เพิ่มองคความรูในพลังหรือกําลังภาวะผูนํา การเห็นความสําคัญของหมูมิตรดี การลางกิเลสดวยการ

ทําบุญ สละออก การชวยผูคนเปนพลังสรางกุศลและการปรับสมดุลดานรางกาย จิตใจและเหตุการณ

ใหกับผูเขารับการอบรม ที่นําหลักคําสอนทางพุทธศาสนาในการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ   

มาปรับปรุง แกไข ระบบการสรางศักยภาพพ่ึงตนมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ผูวิจัยนํารูปแบบที่ผานการทดลองและปรับปรุง แกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและ

ประเมินรูปแบบ จึงเขาสูระยะที่ 3 อันเปนขบวนการพัฒนารูปแบบใหไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

ใหเหมาะสมและนําไปใชได 
 

ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพ
พึ่งตนอาสาแพทยวิถีธรรม  
 

 การประเมินรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา

แพทยวิถีธรรม โดยประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบ

โครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมและการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได   

ในเงื่อนไขในความสําเร็จ จิตอาสาสูบุคคลวรรณะ 9 มีอุดมการณรวมกับองคการแพทยวิถีธรรม
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ตรวจสอบรูปแบบ โดยการนําแบบประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจ ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอน

ประกอบดวย การจัดทํารูปแบบและเอกสารการประเมินเครื่องมือที่ใชในการประเมินสรางและ

คุณภาพเครื่องมือในการประเมิน การกําหนดผูเชี่ยวชาญ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

และผลที่ไดรับดังนี้ 

 1. จัดทํารูปแบบและเอกสารการประเมินมีขั้นตอนคือ 

  1.1 นํารางเอกสารรูปแบบและการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได

รูปแบบนําเสนออาจารยปรึกษาวิทยานิพนธใหทําการตรวจสอบ เพื่อแกไขและปรับปรุง 

  1.2 นํารูปแบบและเอกสารประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดมาปรับปรุง

แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญแตละคนทําการประเมิน 

 2. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน เปนแบบสอบถามม ี4 ตอน ดังนี้ 

  2.1 แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

  2.2 คําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะในดานความเหมาะสมและความเปนไปได

ของรูปแบบที่ควรปรับปรุงและแกไขในแตละองคประกอบตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคน 

 3. การสรางและหาคาคุณภาพเครื่องมือในการประเมิน การดําเนินการสรางเครื่องมือ 

ในการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสราง

ศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

  3.1 สรางแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดังนี้ 

  5 หมายถึง องคประกอบของรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพ   

พึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมมีความเหมาะสมและความเปนไปได ในระดับมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง องคประกอบของรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพ   

พึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมมีความเหมาะสมและความเปนไปได ในระดับมาก 

  3 หมายถึง องคประกอบของรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพ   

พึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมมีความเหมาะสมและความเปนไปได ในระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง องคประกอบของรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพ   

พึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมมีความเหมาะสมและความเปนไปได ในระดับนอย 
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  1 หมายถึง องคประกอบของรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพ   

พึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมมีความเหมาะสมและความเปนไปได ในระดับนอยที่สุด 

  3.2 นําแบบสอบถามไปนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมในภาษาที่ใช 

  3.3 ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะแลวนําไปเก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ 

 4. การกําหนดผูเชี่ยวชาญ การดําเนินการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได

ของรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม ไดกําหนด

เปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณในเรื่องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย บริหารงาน

บุคลากร ดานการแพทยวิถีธรรมการพัฒนาสังคม จํานวน 17 คน  

 5. การเก็บรวบรวมขอมูลมีการดําเนินการ ดังนี้ 

  5.1 ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อขอ

ความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญในการประเมินรูปแบบบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตน

จิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

  5.2 ทําการติดตอผูเชี่ยวชาญเพื่อแนะนําตัวและขอความอนุเคราะหในการประเมิน

รูปแบบ 

  5.3 นําเอกสารรูปแบบและการประเมินพรอมหนังสือรับรองเพื่อขอความอนุเคราะห

ไปมอบใหเชี่ยวชาญเพื่ออธิบายกรอบแนวคิดการศึกษา วัตถุประสงคและผลที่จะไดรับ 

  5.4 ผูวิจัยขอนัดหมายเวลาแลวเสร็จและสะดวกไปรับเอกสารเพื่ออธิบายเหตุผล  

และขอเสนอแนะ 

  5.5 นําขอมูลจากการประเมินและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหและ

ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 

 6. การวิเคราะหขอมูล ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามการประเมินโดยการหาคาเฉลี่ย     

เลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นและนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ ดังนี้ 

 คาเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง องคประกอบของรูปแบบฯมีความเหมาะสม/ความเปนไปได

ในระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง องคประกอบของรูปแบบฯมีความเหมาะสม/ความเปนไปได

ในระดับมาก  
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 คาเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง องคประกอบของรูปแบบฯมีความเหมาะสม/ความเปนไปได

ในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง องคประกอบของรูปแบบฯมีความเหมาะสม/ความเปนไปได

ในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง องคประกอบของรูปแบบฯมีความเหมาะสม/ความเปนไปได

ในระดับนอยที่สุด 

 7. ผลที่ไดรับ ไดรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา

แพทยวิถีธรรมที่ผานการประเมินและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 สถิติที่ใชในวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบาย

ลักษณะสวนบุคคลของตัวอยาง ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) (จําเริญ จิตรหลัง 2550: 90–91) ดังนี้ 

 1. รอยละ โดยคํานวณจากสูตรตอไปนี้ 
 

P = 
N
100f  

  เมื่อ  

   P  แทน รอยละ 

   f  แทน ความถี่ท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 

   N แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด 

 2. คาเฉลี่ย โดยคํานวณจากสูตรตอไปนี้ 
 

    X  = 
n
X  

  เมื่อ  

   X  แทน คาเฉลี่ย 

 X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม  
 n  แทน จํานวนตัวอยางทั้งหมด 
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 3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยคํานวณจากสูตรตอไปนี้  
 

S.D.  =  
1)-n(n

XXn 22
   

   เมื่อ   

   S.D. แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   X  แทน   คะแนนของแตละคน 

   n  แทน   จํานวนตัวอยางทั้งหมด 
 

การพิทักษสิทธิ์ของผูใหขอมูล 
 
 การวิจัยครั้งนี้ผานการพิจารณาดานจริยธรรมในการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ HE622037 ผูวิจัยไดพิทักษสิทธิ์ของ

ตัวอยาง โดยผูวิจัยแนะนําตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค ประโยชนของการวิจัยใหกับตัวอยางทราบโดยให

ขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยอยางครบถวนการเก็บรักษาความลับของขอมูล การเปดโอกาสใหตัวอยางได

ซักถามขอสงสัยตาง ๆ กอนตัดสินใจเขารวมและลงนามในใบยินยอมเขารวมการวิจัย ในระหวางการ

เขารวมวิจัยหากผูใหขอมูลไมสมัครใจที่จะใหขอมูลสามารถยกเลิกการใหขอมูลไดโดยไมเกิดผลเสียใด ๆ 

กับตัวอยางและใหลงลายมือชื่อยินยอมเขารวมวิจัย และใหถอนตัวไดทุกขณะ หากไมประสงครวม   

ใหขอมูลและเมื่อตัวอยางอนุญาตแลวจึงทําการเก็บขอมูล 



 

บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถี

ธรรม เปนรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development Research) โดยใชระเบียบวิธี

วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) มีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาสภาพการ

บริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการ

บริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 3) ประเมินรูปแบบการ

บริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมการวิจัยแบงออกเปน 3 ระยะ 

คือ ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสา

แพทยวิถีธรรม ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตน   

จิตอาสาแพทยวิถีธรรม ระยะท่ี 3 การประเมินผลรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสราง

ศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมในบทนี้ผูวิจัยไดนําเสนอสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการศึกษา

และขอเสนอแนะดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ไดสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 1) สภาพการบริหารงานเชิง

ระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 2) การพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิง

ระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 3) การประเมินรูปแบบการบริหารงานเชิง

ระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม มีดังนี้ 

 1. ผลสภาพการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

สภาพการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมประกอบดวย 3

องคประกอบ คือ 1) ศึกษาหลักธรรมคําสอนท่ีจิตอาสานํามาใช 2) ศึกษากิจกรรม “ฝกปฏิบัติธรรม”

3) ศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ   

 ผลวิเคราะหองคประกอบท่ี 1 นําหลักธรรมคําสอนในพระไตรปฎกนํามาใช 
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 จากการวิเคราะห และสังเคราะหจากพระไตรปฎก ในสุขภาวะพ่ึงตนดานรางกาย จิตใจ สังคม 

ปญญารวมกับเอกสาร ตํารา งานวิจัยในวิถีชีวิตจิตอาสา ในการพ่ึงตน 7 มิติ ของจิตอาสา ดานเศรษฐกิจ

สังคมและวัฒนธรรม ปกครองสุขภาพ สิ่งแวดลอม ศึกษา และการสื่อสาร  

 จิตอาสามีแนวทางปฏิบัติ 5 อยางในการพัฒนาศักยภาพพ่ึงตนของจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

 1. ถือศีล 5 เปนอยางนอยผูจะมีปญญาไดตองมีศีล 5 เปนอยางนอยในการดําเนินชีวิต

เปนขอพึงปฏิบัติ มีดังนี้ 

  1.1 ศีลขอท่ี 1 ละหรือเวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะวางศาสตรา มีความ

ละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู ดวยการไมเบียดเบียนตนเอง 

ผูอ่ืนและสัตวอ่ืน  

  1.2 ศีลขอ 2 ละหรือเวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของท่ีเขาใหตองการแต

ของท่ีเขาใหไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู  

  1.3 ศีลขอ 3 ละหรือเวรขาด กรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย  ประพฤติ

พรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน รวมท้ังลดความหลงมัวเมาใน

กิเลสกาม (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสท่ีเปนโทษเปนภัยตอชีวิต) 

  1.4 ศีลขอ 4 ละหรือเวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มี

ถอยคํา  เปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอก

ขางโนนเพ่ือใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลว มาบอกขางนี้เพ่ือใหคนหมูโนนแตกราว

กัน จงมาสมานคนท่ีแตกกันแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน 

ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําท่ีทําใหคนพรอมเพรียงกัน 

เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ เพราะหูชวนใหรักจับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรัก

ใคร พอใจ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย   

พูดแตคํามีหลักฐาน มีท่ีอางมีท่ีกําหนด ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันควรดวยศีล 

  1.5 ศีลขอ 5 ละหรือเวนขาดจากสุราและของมึนเมารวมท้ังไมหลงมัวเมาในการ

ทําผิดศีลท้ัง 4 ขอ ท่ีกลาวมาแลวขางตน โดยการพากเพียรปฏิบัติจุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล เทาท่ี

พยายาม   ทําได 

 2. เลิกอบายมุข เปนเสนทางแหงความฉิบหายควรเลิก 6 ทาง คือ 1) การเสพของมึนเมา

ใหโทษคือเสียทรัพย กอการวิวาท เกิดโรค เสียชื่อเสียง ไมรูจักละอายบั่นทอนกําลังทํางาน 2) การเท่ียว

กลางคืนทําใหไมคุมครองรักษาตนเอง ครอบครัว ทรัพยสิน คนระแวงสงสัย พูดโกหกท้ังท่ีรูไมดีแต   

จะทํา 3) เท่ียวกลางคืน ชมการเลนตาง ๆ เชน ละคร ภาพยนตร ฟงเพลง ดูกีฬาฯ 4) เลนการพนัน เลนไพ 

เลนหวยพนันบอล มีโทษทําใหเสื่อมทรัพย ผูชนะกอเวร ผูแพเสียดายอาฆาต การพูดไมนาเชื่อถือ    
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คนหม่ินประมาท เลี้ยงครอบครัวไมได 5) คบคนชั่วเปนมิตรเชน ผูเสพยาเสพติด นักเลงการพนัน เจาชู   

นักดื่มของมึนเมา นักเลงหัวไมชวนทะเลาะ นักเสพกาม นักม่ัวสุม นักเท่ียว นักซ้ือ ชักจูงคนทําผิดศีล

ใหหลอกลวงผูอ่ืน ชักจูงใหคนคดโกง 6) เกียจครานทํางาน เอาเปรียบผูอ่ืน จะไมแข็งแรง จะขาดแคลน 

สมบัติยังไมเกิดจะไมเกิด สมบัติท่ีมีจะคอย ๆ หมดไปในท่ีสุด  

 3. รับประทานมังสวิรัติ หมายถึง การรับประทานอาหารพืชผัก ผลไม สมุนไพร ธัญพืช ถ่ัว 

งาท่ีมีประโยชน ไรสารพิษ และรับประทานอาหารพืชผักมีฤทธิ์รอน–ฤทธิ์เย็น อยางสมดุลอาหาร

รสชาติไมจัดจานเกินไป รสเปนอยางกลาง ๆ รับประทานอาหารตามลําดับควรเริ่มจากผลไมฤทธิ์เย็น

ตอดวย ผักสด ผักลวก ขาวพรอมกับขาว ลดหรืองดเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวใหไดมากท่ีสุด

เทาท่ี   จะทําได ใชโปรตีนจากถ่ัวแทน (สําหรับผูท่ียังไมสามารถงดเนื้อสัตวได ควรลด หรืองดเนื้อสัตว

ใหญหันมารับประทานสัตวเล็กแทนจนเหลือรับประทานปลาและไขเปนลําดับ) และเพ่ิมการ

รับประทานผักและผลไมท่ีไมหวานจัด มีหลักการสําคัญในการฝก คือ ลดละเลิกอาหารท่ีชอบนอยใหได

กอน แลวคอยมาเลิกรับประทานอาหารท่ีชอบมาก ๆ หันมารับประทานของท่ีหางาย ใกลตัว ไมมีโทษ มี

ประโยชนกับรางกาย และลด ละ เลิกขนมหรือของทานเลนตาง ๆ เทาท่ีทําไดเพราะไมมีประโยชนเสียเวลา 

เสียเงิน     ทํารายฟนและรางกาย รับประทานมังสวิรัติไดจะทําใหรางกายเจ็บปวยนอย ลําบากกาย

นอย เบากายมีกําลัง รางกายสมสวน สมประกอบดีข้ึน จิตใจมีเมตตาข้ึน จิตใจสบายข้ึน มีปญญา

พิจารณาสิ่งตาง ๆ ดีข้ึน อายุยืน แข็งแรงไมออนแอ (พระไตรปฎกเลม 12 ขอ 265)  

 4. ฟงมติหมูกลุมคนดีมีศีล การอยูรวมกันในสังคมแลวเกิดความสงบสุข เปนการอยูรวม

กับหมูมิตรดี การเขาขบวนการหมูกลุม จะไมสามารถทําตามอําเภอใจได อยูบานทําอะไรไดดั่งใจหมาย 

กิเลสพอกหนาเปนทุกข ทํางานเสียสละมาอยูกับสังคมคนดีจะไดถูกขัดใจ ไมเอาแตใจตนเอง ถาใจเรา

ยอมจึงผาสุกข้ึน ถูกขัดใจแตกลับมีความสุขข้ึน เพราะการไดดั่งใจมีความสุขและไมไดดั่งใจมันทุกข

วนเวียนอยู มาฝกถูกขัดใจใหหมูมิตรดีขัดเกลากิเลส ลดความเอาแตใจตนเองลดความยึดม่ันเปนการ

อยูรวมกันในสังคมแบบพุทธะเรียกวา “การทําอปริหานิยธรรม” (พระไตรปฎก เลมท่ี 10 ขอ 71) คือ

พรอมเพรียงกันประชุมพรอมเพรียงกันเลิก พรอมเพรียงกันทํากิจ เปนการคุยกัน สังเคราะหกันกอน

จะทําอะไรสักอยางหนึ่ง ทําการเสนอดีและวางดี ยอมฟงคนอ่ืน ตางทําดีท่ีตนกอนและฟงเพ่ือน ๆ   

พูดไดอยางสงบดวยการฟงมติหมู ยอมรับเปนหนึ่งเดียวในการรวมเสียสละ พ่ึงตนและชวยเหลือผูอ่ืน 

 5. ทํางานไมหวังผลตอบแทน เพ่ิมเวลาทํางานฟรี หรือหัดทํางานโดยไมมีสิ่งตอบแทน 

เปนการฝกปฏิบัติจุลศีลขอท่ี 13 “เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน” (พระไตรปฎก เลม 9 ขอ 

103–121) ใหบริสุทธิ์มากยิ่งข้ึนดวยการเขาหาหมูกลุมท่ีทําความดี มาเปนจิตอาสาเปนครั้งคราวหรือ

ตลอดไป มาทํางานเม่ือมีโอกาส ลดความเห็นแกตัว มาเสียสละ เชน เขารวมการเปนจิตอาสาพระราชทาน 

ของโครงการในหลวงรัชกาลท่ี 10 มาบําเพ็ญชวยคนเทาท่ีทําได คนพ่ึงตนเองไดมักจะทํางานฟรีได   
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ทํากิจกรรมตามความถนัด ไมไดบังคับใจใคร เปนระบบการอยูรวมกันแบบไมใชลาภแลกลาภ แบบ 

“สาธารณโภคี” (พระไตรปฎก เลม 22 ขอ 282) อยูกินรวมกันแบงปนกัน มีเวลาจัดสรรมาชวยกัน 

เปนการสะสมกุศลกรรมท่ีดี ไมใชเงินทอง สามารถอยูไดอยางผาสุก  

 ผลวิเคราะหองคประกอบท่ี 2 ศึกษากิจกรรม “ฝกปฏิบัติธรรม” 

 กิจกรรม “ฝกปฏิบัติธรรม” มี 6 ประเด็นศึกษา คือ 1) สวดมนต 2) การขัดเกลาจิตใจ

ระหวางอบรมคําสอนในพระไตรปฎกดวย ฟงธรรม ทบทวนธรรม สนทนาธรรม 3) การทํางานตาม

บทบาทหนาท่ี (บําเพ็ญบุญตามฐานงาน) 4) การดูแลรักษารางกายดวยหลักแพทยวิถีธรรม 5) การฝกรูใจ

ตนเองดวยหลักอาริยสัจ 4 6) การฝกทํามารชชิ่งแพทยวิถีธรรมเพ่ือความพรอมเพรียงจะแบงออกเปน

ปจจัยดานรางกาย วาจา และดานจิตใจ 

 1. ปจจัยเหตุกิจกรรม “ฝกปฏิบัติธรรม” สวดมนต 

 ปจจัยผล 

 ดานรางกาย วาจา มีสัญลักษณในทางกาย คือ เรานอมเคารพอยางสุดเศียรสุดเกลา   ตอ

พระพุทธเจาการเปลงเสียงสวดมนต เพ่ือท่ีจะเปลงสาระ และทําใหผูสวดเขาใจกับสาระนั้นมากข้ึน

ปฏิบัติบูชาทางกาย วาจา ใจ จนสามารถปฏิบัติศีลไดเปนลําดับ 

 ดานจิตใจจิตใจสงบจากกิเลส เหมือนไดเชื่อมพลังความดีงามและคําสอนของพระพุทธเจาจิตนิ่งมี

สมาธิ สติตั้งม่ันไมแกวง ปฏิบัติศีลจนเกิดปญญาพุทธะไดสมาธิและเขาใจความหมายของบทสวด เพ่ิมพูน

ความคิด ใหแตกฉานลึกซ้ึงจัดเปนปญญาจิตตั้งม่ัน สะสมตกผลึกเปนสมาธิท่ีแข็งแกรงมีพลังจิตในการ

ตอสูกิเลส กาม อัตตา (ความโลภ โกรธ หลง) ของตนเอง  

 2. ปจจัยเหตุกิจกรรม “ฝกปฏิบัติธรรม” การขัดเกลาจิตใจระหวางอบรมคําสอนใน

พระไตรปฎกดวย ฟงธรรม ทบทวนธรรมสนทนาธรรม 

 ปจจัยผล 

 ดานรางกาย วาจาทบทวนฟง อานหรือสนทนาซํ้า ๆ เกิดความเขาใจ จะชํานาญมากข้ึนการ

ฝกปฏิบัติธรรมบอย ๆ จะมีจิตหิริโอตตัปปะ เกรงกลัวตอบาป ไมกลาทําชั่วอยูกับหมูกลุมดีจะพากันไป

ทําดีมีอาการสํารวมระวังกายวาจาใจไดมากรางกายจะแข็งแรง พูดจามีสารประโยชน 

 ดานจิตใจจิตฝกบอย ๆ จะถูกขัดเกลาอยูเสมอ จิตจะไมหางตัว ไมหลงไปโทษใคร ๆ ใจไม

หวั่นไหวไดเห็นตัวอยางท่ีดีและไมดีจากเพ่ือน ไดอนิสงสการตั้งอธิศีล ไดเรียนรู “กรรม” ผลของกรรมเปน

บทเรียน จะรูเห็นเหตุตาง ๆ และทําใจในใจใหแยบคาย พรอมปรับ แกไขขอผิดพลาดลางความ   ยึด

ม่ันถือม่ันในใจ  

 3. ปจจัยเหตุกิจกรรม “ฝกปฏิบัติธรรม”การทํางานตามบทบาทหนาท่ี 

 ปจจัยผล 
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 ดานรางกาย วาจามีพ่ีเลี้ยงท่ีมีประสบการณชวยงาน มาถายทอดความรูใหฟงไดแลกเปลี่ยน

ความรูกันไดอยางอิสระเสรี พัฒนาตนเองสรางภาวะผูนํา ขจัดความขลาดกลัว มีความกลาแสดงออก

เห็นคุณคาของเวลาท่ีผานไป ไมตั้งอยูในความประมาทเรียนรูการเสียสละของพ่ีเลี้ยง หรือผูเอาภาระ 

 ดานจิตใจรูซ้ึงถึงน้ําใจ พ่ีเลี้ยงในกลุม ท่ีคอยชวยเหลือในดานตางๆดวยความยินดี เต็มใจ

เรียนรูและเขาใจในความหมายของความแตกตางระหวางบุคคลยอมรับความจริงท่ีเกิดข้ึนอยางแจมชัด 

เชื่อม่ันชัดเจนใน “กรรม” ขจัดความข้ีเกียจ สรางความต่ืนตัวรูจักการลางกิเลสไดมาก การขัดเกลา 

ทําจิตใหแววไว หัวออนดัดงายพรอมท่ีจะปรับเปลี่ยน  

 4. ปจจัยเหตุกิจกรรม “ฝกปฏิบัติธรรม”การดูแลรักษาตนเองดวยหลักแพทยวิถีธรรม 

 ปจจัยผล 

 ดานรางกาย วาจาดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงอยูอยางประหยัดเรียบงายพ่ึงตนเองได มี

แรงชวยผูอ่ืนขยัน ทํางานไดมาก พลังมาก ชวยคนไดมากไมเปนภาระใครประหยัดคาใชจาย หรือ   ยา

รักษาโรคไมสะสมเลี้ยงงาย บํารุงพัฒนางายมีโรคนอย อายุยืน 

 ดานจิตใจจิตใจจะไรทุกข ไรกังวล ไดเกือบตลอดเวลาจิตจะเมตตา ปรารถนาดีตอผูอ่ืนจิต

แข็งแรงจะมีศักยภาพลางกิเลสไดเกงข้ึนเปนลําดับ ๆ จิตแข็งแรง กายและจิตสัมพันธกัน จิตเปน

ประธานของสิ่งท้ังปวง  

 5. ปจจัยเหตุกิจกรรม “ฝกปฏิบัติธรรม” การรูใจตนเองดวยหลักอาริยสัจ 4 

 ปจจัยผล 

 ดานรางกาย วาจา รูทุกขท้ังรางกายและจิตใจ และกําจัดทุกขไดดวยเทคนิค รูทุกข      รูเหตุ

แหงทุกข รูการพนทุกข รูทางเดินสูทางพนทุกข กลาแสดงออก กลาคิด กลาพูด กลาทํา        กลา

เสนอแนะ และกลาวางดี ปรับบุคลิกภาพ มีความสุขุม รอบคอบ มีอาการนาเลื่อมใสไมตําหนิใคร ไม

โทษใคร พิจารณาการกระทําตนเองเปนสําคัญ 

 ดานจิตใจเชี่ยวชาญลางกิเลส หรือกําจัดกิเลสในกาม อัตตา โลกธรรม ในโลภ โกรธ หลงให

เบาบาง จางคลายฝกทําใจไมไดดั่งใจหมายได ไมติดยึด ไมยึดชอบชัง เขาใจโลก วาโลกมีธรรมะ 2 คือ 

เรียนรูความสุดโตงของคน 2 ดาน เชน ยึดดียึดชั่ว ยึดมียึดไมมี ยึดสวยยึดไมสวย ยึดรักยึดชัง  เปนตน 

โลกมีแตกุศลกับอกุศล หม่ันลางกิเลสบอย ๆ จะมีสภาวะ เขาใจจึงไรทุกข  

 6. ปจจัยเหตุกิจกรรม “ฝกปฏิบัติธรรม” การฝกทํามารชชิ่งแพทยวิถีธรรมทุกวันเพ่ือ

ความพรอมเพรียง 

 ปจจัยผล 

 ดานรางกายวาจาไดเรียนรูความพรอมเพรียง ในหมูคณะหรือหมูกลุมไมกอเกิดความแตกราว 

รักษาระเบียบ วินัยมีรางกายแข็งแรงยึดหยุน เบากายสบายตัว 
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 ดานจิตใจจิตสมานเปนหนึ่งเดียว พรอมใจกัน เปนเอกีภาวะหรือหนึ่งเดียวจิตจะกลาแกรง พรอม

ใหอภัย จิตยอมรับ และศรัทธาในมติหมูกลุมคนดี เปนการสรางจิตสํานึกทํากิจอยางสมัครใจ  เต็มใจ

อยางมีฉันทะ (ยินดี) 

 ผลวิเคราะหองคประกอบท่ี 3 ศึกษาบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ 

 การบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธมีประเด็นศึกษา คือ 1) พ้ืนฐานการบริหารทรัพยากร

มนุษยแนวพุทธ 2) กระบวนบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ 

 1. พ้ืนฐานการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ คือ สัปปุริสธรรม 7 มหาปเทส 4 

อปริหานิยธรรม 7 สาราณียธรรม 6 พุทธพจน 7 ฯ 

 2. กระบวนบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ คือ การวางแผนงาน การจัดการบุคลากร

สื่อสาร และประสานงานการประเมินผลติดตามผล   

 พ้ืนฐานการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ คือ สัปปุริสธรรม 7 มหาปเทส 4 อปริหานิยธรรม 7 

สาราณียธรรม 6 พุทธพจน 7 ฯ 

 “อปริหานิยธรรม 7” พรอมประชุม พรอมเลิก พรอมทํากิจท่ีบริหารปกครองดวย “ธรรม” 

พาเจริญอยางเดียวไมมีเสื่อมเลย และเปนธรรมของสัตบุรุษ คือผูท่ีมีความเห็นถูกตรงจากการเรียนรูพระ

ธรรมคําสอนจน นํามาบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธไดดวยหลัก “สัปปุริสธรรม 7” ตลอดจนใช

หลักการอยูรวมกันอยางสงบ สันติ เก้ือกูลแบงปน ปฏิบัติใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิตดวยหลัก 

“สาราณียธรรม 6” “พุทธพจน 7” และหลักการประมาณการใชใหเหมาะสมในชีวิตดวย “มหาปเทส 

4” 

 การวางแผน 

 เนื้อหาสาระท่ีประชุมเหมาะสมกับกาลและบุคคล พรอมปรับเปลี่ยนเขากับหมูกลุมและให

ความสําคัญของความตางของบุคคล สามารถเสนอความคิดเห็นดีเพ่ือสมานสามัคคีเม่ือพบปญหา  ใน

การตีความเนื้อหาสาระธรรมใชหลัก “มหาปเทส 4” พิจารณาหลักการประมาณการใช ใหเหมาะสม      ท่ี

เปนหลักการใหญใชอางอิงตรวจสอบ แลวตัดสินไดมี 4 ขอจากกรอบนี้ (พระไตรปฎก“เภสัชชขันธกะ” 

เลมท่ี 5 ขอ 92) มีดังนี้ 1) สิ่งใดไมหามวา ไมควร แตสิ่งนั้นเขากับสิ่งไมควร ขัดกับสิ่งควร สิ่งนั้นจึงไมควร 

2) สิ่งใดไมหามวา ไมควรแตสิ่งนั้นเขากับสิ่งท่ีควร ขัดกับสิ่งท่ีไมควร สิ่งนั้น จึงควร 3) สิ่งใดไมอนุญาตวาควร 

แตสิ่งนั้นเขากับสิ่งไมควร ขัดกับสิ่งควร สิ่งนั้นจึงไมควร 4) สิ่งใดไมอนุญาตวา ควรแตสิ่งนั้นเขากับสิ่งควร 

ขัดกับสิ่งไมควร สิ่งนั้นจึงควรและหม่ันวางแผนพูดคุยวางแผนประชุมสมํ่าเสมอพรอมประชุมพรอมทํากิจ 

พรอมเลิกวางแผนปรึกษาหารือเหมือนพอแมพ่ีนองคุยกัน เขาใจกัน  

 การจัดการบุคลากร 
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 รูจักบุคคล คือ รูจักความแตกตางของบุคคล รูความสามารถ และประสบการณท่ีแตกตาง  ไม

บังคับ ไมชักจูง ไมโนมนาว ใหรูจักคิด มีจิตสํานึกดวยตนเองกอนใชมติหมูเปนหลัก ทุกคนแสดงความ

คิดเห็นไดแตใชมติหมูมิตรดีเขาใจฐานจิตตางกัน ศรัทธาในสวนดีเมตตาในสวนดอยซ่ึงผูเขามาเปนจิต

อาสาจะถูกการคัดดวยระบบ คือ อบรมสุขภาพเปนเบื้องตนและอบรมพัฒนาจิตใจข้ึนเปนลําดับ ๆ 

องคการแพทยวิถีธรรมไมมีการเปดรับสมัครจิตอาสา ผูเขามาจะตองผานการเรียนรู อบรมท้ังอบรม

สุขภาพและอบรมพระไตรปฎก มาทํากิจกรรมรวมกันแบบไมมีคาตอบแทนใด ๆ กฎระเบียบท่ีใช คือ การ

เชื่อในกฎแหง “กรรม” เปนแดนบุญ ชําระกิเลส ใครเขามา จะมีวินัยหรือกรอบของศีลกําหนดไว มี

ระเบียบคราว ๆ ซ่ึงการจัดการองคการเปนการจัดการบริหารระบบแบบ “สาธารณโภคี” มาอยูกับหมูกลุม

คนดีมีศีล มาทําดีรวมกัน ใชระบบเครือญาติ กินอยูรวมกันกับกองกลางเม่ือมีกิจกรรมตาง ๆ จะมีประชุม มี

การจัดสรรท่ีไมมีรูปแบบตายตัว ข้ึนอยูกับสาระสําคัญท่ีตัวบุคลากรจิตอาสานั้นตั้งใจมาทํางานฟรี   มา

เสียสละชวยผูอ่ืนแตจิตอาสาตองรูบทบาทหนาท่ีท่ีเหมาะควรในการทํางานกับผูอ่ืน 

 สื่อสารและประสานงาน 

 บริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธเปนสื่อสาระธรรมพาเจริญพาพนทุกข พูดในสิ่งท่ีควรพูด พูด

ใหสามัคคี ไมพูดโกหก ไมพูดเพอเจอไมพูดสอเสียดไมพูดนินทาใหคนแตกแยกเสนอดีตอหมูมิตรดี ทํา

ดีท่ีสุดและวางดีไดดวยใจเปนสุขพูดจาไมโกหก ไมเพอเจอ ไมหยาบ ไมสอเสียดใหทะเลาะกัน     พูด

ใหสามัคคีกัน พูดใหรักกัน เขาใจกันพูดใหรูจักไมละโมบโลภมากพูดใหกิเลสลดลงใหพากเพียรปฏิบัติ

ในกรอบของศีลใหสมบูรณการสื่อสารขององคการแพทยวิถีธรรมเปนการใชสื่อสารและประสานงาน

ดวยระบบเครือขายหรือเครือญาติชวยเหลือกันและกันมีการประสานงานใชผานโซเชียล เชน LINE 

กลุม เพ่ือแจงขาวสารขอมูลการใชวิทยุสื่อสารเคลื่อนท่ีในงานตาง ๆ ใชโทรศัพทมือถือ หรือการใช

ไมโครโฟนในสวนกลางท่ีสามารถแจงขาวสารหรือการประชาสัมพันธนัดหมายหรือมีการเปลี่ยนแปลง

งานตาง ๆ ท่ีตองทราบการประสานงานในกิจกรรมเพ่ือจิตอาสาไดทํางานอยางเขาใจไมตองคาดเดา 

เปนการสื่อสารท่ีเนนพัฒนาจิตวิญญาณใหดีข้ึนพรอมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไมยึดม่ัน วางใจในทุก

สถานการณ   

 การประเมินผล 

 หลักการประเมินจิตอาสาใชท่ีใจสําเร็จไมใชงานสําเร็จ รูชัดใน “ธรรม” และผลของ “กรรม” 

งานพรองได ไมสมบูรณได ไมยึดม่ันได ทําดีท่ีสุด ไดเทานี้ดีมากแลว ไมมีใครผิดไมมีใครถูกเพราะไมยึด

ทํางานเปนทีมเริ่มพรอมกัน ทําพรอมกัน เลิกพรอมกัน เปนผลงานของหมูกลุมจึงประเมินผลจากหมู

กลุมเปนสําคัญ ประเมินคุณคาของใจ ท่ีสามารถเก้ือกูล และแบงปน ผลลัพธไมไดอยูท่ีงานความสําเร็จ

ซ่ึงการประเมินผลจิตอาสาข้ึนอยูกับจิตสํานึกของแตละคน ความพรอมของแตละคน ไมเรงผล ซ่ึงแตละ

คนมีความเพียรทําสิ่งท่ีดีท่ีเหมาะควรโดยท่ีหมูกลุมรูเห็นอยูรวมกันคอย ๆ เปนไปท้ังพฤติกรรม ความ



    

281 

คิดเห็นการปรับตัวกับสังคมแพทยวิถีธรรมการวางดี โดยผานกระบวนการขัดเกลามีเกณฑท่ีกําหนด คือ จิต

อาสาพัฒนาสูการเปนบุคคลวรรณะ 9 ซ่ึงผูท่ีประเมินเปนตัวของจิตอาสาเองสามารถประเมินตัวเองได

วาทุกขในตนของตัวเองนั้นลดลงมากนอยแคไหน การประเมินผลจะไมเนนความสําเร็จของงาน เนนใจ

สําเร็จทําดีท่ีสุดและวางดีไดประเมินผานมติหมูเปนหลัก วิธีการบริหารงานบุคลากรนั้นในแตละสวน

งานท่ีทํางานในแตละครั้งเสร็จก็จะมีการประชุมสรุปงานสรุปใจ โดยใหผูรวมงานไดมีโอกาสแสดงความรูสึก

และความคิดเห็น จิตอาสาท่ีเปนแมงาน พองานก็จะเปนพ่ีเลี้ยงในการทํางาน ชวยอธิบายสภาวะหรือชวย

ตอบคําถามในสิ่งท่ีสงสัย  

 ติดตามผล 

 แตละบุคคลสามารถตางกัน พ่ีเลี้ยงคอยชี้แนะเทานั้น สวนการเดินทางเปนเรื่องของแตละ

บุคคล ใครปฏิบัติทําตามหรือไมปฏิบัติอยูท่ีวิบากแตละคน ไมเริ่มทําดีตอนนี้จะทําใหเนินชาข้ึนอยู  ท่ี

กรรมและกาละของแตละคน และการปฏิบัติตองคอย ๆ เปนไปจากเบื้องตน ทามกลาง บั้นปลายเปน

ลําดับซ่ึงการเขาหาหมูกลุมดีและหม่ันประชุม พูดคุยสิ่งท่ีไดรับมาเปนประจําสมํ่าเสมอ จะสามารถตอ

ยอดความรูและเพ่ิมพูนปญญาระลึกถึงความดีของผูท่ีใหความรูจะไมประมาทหม่ันฝกปฏิบัติใหมาก

ยิ่งข้ึน ๆ ซ่ึงการติดตามผลผูท่ีผานการอบรมแลว จะพบวามีท้ังผูท่ีกลับไปปฏิบัติตอท่ีบาน หรือกลับ  

ไปทําบางไมทําบางหรือกลับไปไมทําเลย ข้ึนอยูกับความเพียรของแตละคน การปฏิบัติธรรมเปนการ

เดินทวนกระแส ยอมทําไดยากกวาการเดินตามกระแสท่ีท้ังโลกทําตามกันอยูการเดินทวนกระแสโลก

ทําไดยากแตพนทุกขได สวนการเดินตามกระแสโลกทําไดงายทําไดเหมือนกันท้ังโลกแตไมพาพนทุกข  

ซ่ึงนโยบายขององคการแพทยวิถีธรรมมีหลักการใหญ คือ คนเขามาในองคการตองมาดวยความสมัครใจ 

เต็มใจมาฝก เม่ือมาฝกฝนไดแลวนําไปปฏิบัติตอใหพ่ึงตนเองใหไดมากท่ีสุด ใครท่ีทําความเขาใจและ

ทดลองปฏิบัติจนเห็นผลไดจริง จะไปทําตอไดไมยากไมลําบาก หรือจะกลับมาฝกเพ่ิมเติมเม่ือมีโอกาส 

(ฝกอบรมสุขภาพ หรืออบรมพระไตรปฎก) จะเห็นวา ผูท่ีผานการอบรมซํ้าๆมีเปนจํานวนมากข้ึน บาง

ทานมาทวนความจํา บางทานมาตอยอดองคความรู องคการแพทยวิถีธรรมไมเขาไปชักจูงโนมนาว

หรือ เชิญชวนใหมาปฏิบัติตามแตองคการแพทยวิถีธรรมใหจิตอาสาปฏิบัติตน ตามท่ีพระพุทธเจาตรัส

สอนไววา “เราเปนเพียงผูชี้ทาง สวนการเดินทางเปนเรื่องของทาน” ซ่ึงผูคนจะสามารถศึกษาดวย

ตนเองได โดยสื่อสารผานทางโซเชียลออนไลน (Social Network) ท่ีองคการแพทยวิถีธรรมทําหนาท่ี 

เผยแผความจริงทางพุทธะออกไปใหไดศึกษาติดตามท้ังการดูแลสุขภาพและการพัฒนาระดับจิตวิญญาณ

ดวยการปฏิบัติตามคําสอนใหไดสูงข้ึนสูความผาสุกของตนเองดวยการพ่ึงตนเองและชวยผูอ่ืนได 

 2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชงิระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสา

แพทยวิถีธรรม แบงออกเปน 2 สวน คือ 
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 สวนท่ี 1 สราง (ราง) รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตน    จิต

อาสาแพทยวิถีธรรม 

 นําเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ รวมกันวิพากษ แนะนํา ปรับปรุง แกไข ไดรูปแบบการบริหารงานเชิง

ระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมประกอบดวย 6 องคประกอบ มีดังนี ้               

1) หลักการ 2) ปณิธานสูความสําเร็จขององคการ 3) วัตถุประสงค 4) การประเมินผล 5) เง่ือนไขใน

ความสําเร็จ และ 6) วิธีการดําเนินการมี 5 องคประกอบ คือ (1) การบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ      

มี 4 สวน คือ การสรรหา การธํารงรักษา การพัฒนาอบรม การพนจากตําแหนงหรือออกจากงาน (2) การ

จัดการความหลากหลายบุคลากรจิตอาสา (3) การพัฒนาบุคลากรจิตอาสา (4) จิตอาสานักพัฒนา (5) 

สรางพันธมิตรเครือขายเรียนรูรวมกัน  

 สวนท่ี 2 ประเมินผลการทดลอง 

 ผลการทดลองใชรูปแบบ ผูเขารับการอบรมมีระดับ ความเขาใจในการประยุกตใชคําสอนใน

พระไตรปฎกวัดจากคาคะแนนเฉลี่ยกอนการอบรม เทากับ 2.08 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย     หลัง

การอบรม เทากับ 4.71 คะแนน และจากการทดลองทางสถิติโดยทดสอบคาทีแบบสองกลุม     ไม

เปนอิสระตอกัน พบวาดานความเขาใจในการประยุกตใชคําสอนในพระไตรปฎกหลังการอบรมสูงกวา

กอนการอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 

 ผูเขารับการอบรมมีระดับความเขาใจชํานาญทํางานอยางสัมมาทิฎฐิ จากคาคะแนนเฉลี่ยกอน

การอบรม เทากับ 2.07 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรม เทากับ 4.51 คะแนน และจากการ

ทดลองทางสถิติโดยทดสอบคาทีแบบสองกลุมไมเปนอิสระตอกัน พบวาดานชํานาญทํางานอยาง

สัมมาทิฎฐหิลังการอบรมสูงกวากอนการอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 ผูเขารับการอบรมมีระดับความเขาใจเชี่ยวชาญในการขัดเกลากิเลส จากคาคะแนนเฉลี่ยกอน

การอบรม เทากับ 2.16 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมเทากับ 4.63 คะแนน และ   จาก

การทดลองทางสถิติโดยทดสอบคาทีแบบสองกลุมไมเปนอิสระตอกัน พบวาความเขาใจเชี่ยวชาญใน

การขัดเกลากิเลสหลังการอบรมสูงกวากอนการอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 ผูเขารับการอบรมมีระดับปรับอุปนิสัย ทัศนคติ สูบุคคลวรรณะ 9 จากคาคะแนนเฉลี่ยกอน

การอบรม เทากับ 2.27 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรม เทากับ 4.46 คะแนน และจากการ

ทดลองทางสถิติโดยทดสอบคาทีแบบสองกลุมไมเปนอิสระตอกัน พบวาดานอุปนิสัย ทัศนคติ สูบุคคล

วรรณะ 9 หลังการอบรมสูงกวากอนการอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 ผูเขารับการอบรมมีระดับอุดมการณรวมกับองคการแพทยวิถีธรรม จากคาคะแนนเฉลี่ยกอน

การอบรม เทากับ 2.14 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมเทากับ 4.58 คะแนน และ จากการ
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ทดลองทางสถิติโดยทดสอบคาทีแบบสองกลุมไมเปนอิสระตอกัน พบวาดานอุดมการณรวมกับองคการ

แพทยวิถีธรรม หลังการอบรมสูงกวากอนการอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 สรุปไดวา การทดลองรูปแบบของผูเขารับการอบรม “ผูบําเพ็ญ” เปนเพศหญิง รอยละ 88.3 

มีอายุระหวาง  60 ปข้ึนไป รอยละ 36.6 เปนผูท่ีสามารถตัดสินใจเองได มีอิสระ จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี รอยละ 55.0 เปนโสดไมมีภาระ รอยละ 48.3 สามารถมาปฏิบัติธรรมไดเต็มท่ีพรอมเสียสละ 

จากผลแรงจูงใจการเขามาองคการแพทยวิถีธรรมนั้นระบุวา อยากอยูในหมูมิตรดีและสังคม  ท่ีดีของ

คนดีมีศีล รอยละ 95.0 และความต้ังใจมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจามีความศรัทธาผูนําองคการ

และเพ่ือพัฒนาจิตวิญญาณของตนเองใหสูงข้ึน รอยละ 93.3 และอยูอยางพอเพียง ประหยัดคาใชจาย 

ชีวิตมีชีวิตเรียบงายพรอมปรับเปลี่ยน รอยละ 90.0 จะเห็นวาผูเขารับการอบรมมีระดับอุดมการณ

รวมกับองคการแพทยวิถีธรรม จากคาคะแนนเฉลี่ยกอนการอบรม เทากับ 2.25 คะแนนและ มีคะแนน

เฉลี่ยหลังการอบรม เทากับ 4.62  

 ผลท่ีไดจากการกระทําขบวนการ ( Process) การฝกอบรม “พระไตรปฎก” ประเมินผล จิต

อาสามีความเขาใจประยุกตใชพระไตรปฎก เขาใจชํานาญทํางานอยางสัมมาทิฎฐิ เขาใจเชี่ยวชาญลาง

กิเลส จิตอาสาปรับสู บุคคลวรรณะ 9 และจิตอาสามีอุดมการณรวมกับองคการผูวิจัยนํามาวิเคราะห

ระบบ (System Analysis) ซ่ึงการวิเคราะหระบบ เปนวิธีการนําเอาผลท่ีได ซ่ึงเรียกวา ขอมูลยอนกลับ 

(Feed Back) จากผลผลิตหรือการประเมินผลมาพิจารณาปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สังเกต

ไดวายิ่งปฏิบัติทวนซํ้ามาก ๆ ยิ่งทําใหผูปฏิบัติจะเปนจิตอาสาท่ีมีศักยภาพและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้นผูวิจัยไดเห็นความสําคัญของพลัง หรือกําลังของพุทธะท่ีสงผลตอผูปฏิบัติมีภาวะของผูนํา พลัง

สําคัญของการเชื่อมรอยของหมูมิตรดี  พลังการลางกิเลสอยางจริงจังดวยการทําบุญ สละออก พลัง

การชวยผูคนท่ีมีเรี่ยวแรงแข็งขันคือพลังสรางกุศล และพลังการรูจักปรับสมดุลใหตนเองท้ังดาน

รางกาย จิตใจและเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับผูเขารับการอบรม ท่ีชัดเจนเปนผลตอการสราง

ศักยภาพพ่ึงตนใหมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงแกไขรูปแบบจาก

การคนพบในการทดลองตัวอยาง กอนนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบรูปแบบตอไป 

 รูปแบบหลังจากการทดลองและปรับแกไขประกอบดวย 6 องคประกอบ 

 หลักการ แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ ดวยพลังพุทธะคือ 7 พลัง พวธ.  มี

ผูนําดี หมูมิตรดีทําบุญชําระกิเลส ทํากุศลชวยผูอ่ืน สมดุลรางกาย สมดุลจิตใจ สมดุลเหตุการณ 

 ปณิธานขององคการ พ่ึงตนและชวยคนชวยโลก 

 วัตถุประสงคสรางศักยภาพพ่ึงตนเพ่ือสืบสานพระพุทธศาสนา 

 การดําเนินการประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 1) การบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ 4 

สวน คือ การสรรหาบุคลากร การธํารงรักษา การอบรมพัฒนา การคัดออก 2) การจัดการความหลากหลาย
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บุคลากรจิตอาสา 3) การพัฒนาบุคลากรจิตอาสา 4) จิตอาสานักพัฒนา 5) สรางพันธมิตรเครือขาย

เรียนรูรวมกัน ระบบท่ีปกครองเหมือญาติพ่ีนอง 

 การดําเนินการประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ  

 1. การบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธมี 4 สวน คือ การสรรหาบุคลากร การธํารง

รักษา การอบรมพัฒนา การคัดออก 

 การสรรหาบุคลากรคัดคนดีมีศีลเขาองคการ อยางนอยควรถือศีล 5 และละอบายมุข     มี

ความตั้งใจ ลด ละ เลิก การกินเนื้อสัตวในชีวิตประจําวัน ออนนอมถอมตน ทํางานฟรีได (ศูนยบาท) 

รับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน ใชมติหมู 

 การธํารงรักษาการสรางขวัญกําลงัใจไดดวยตนเองเปนสําคัญการใหสวัสดิการ คือ มีเพ่ือนหมูมิตร

ดีเปนสวัสดิการการดูแลยามเจ็บปวย พ่ึงแก พ่ึงเจ็บ พ่ึงตายได  

 การพัฒนาอบรม อบรมพระธรรมคําสอนจากพระไตรปฎกอบรมการมีพ่ีเลี้ยงชวย

ประหยัดเวลาในการเรียนรู ดีกวาเรียนรูดวยตนเองอยางเดียว และฝกเสียสละเพ่ือผูอ่ืนอบรมสรางภาวะผูนํา 

กลาคิด กลาพูด กลาทํา กลาเสนอดี กลาวางดีอบรมทําขบวนการหมูกลุม ดวยการพรอมประชุม พรอมทํา 

พรอมเลิก การคัดออกหรือสิ้นสุดจากการเปนจิตอาสาตรวจสอบดวยศีล และความเห็นของมติหมู 

 2. บริหารจัดการความหลากหลายบุคลากรจิตอาสา ดวยการเคารพผูนําและฟงมติหมู 

อยางอบอุน ปรองดอง  

 3. การบริหารในการพัฒนาบุคลากรจิตอาสาการจัดการความรู การเรียนรู และการ

เรียนรูในพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติจริง  

 4. การบริหารจิตอาสานักพัฒนา 

  4.1 ผูนําองคการแพทยวิถีธรรม ท่ีดีมีศีลจิตอาสาแพทยวิถีธรรมเชิงบุคคล ท่ีดีมี

ศีล จิตอาสาแพทยวิถีธรรมเชิงระบบ (มติหมู) ท่ีดีมีศีล  

 5. การบริหารสรางพันธมิตรเครือขายเรียนรูรวมกัน 

  5.1 ระบบท่ีปกครองเหมือญาติพ่ีนอง 

 การประเมินผล ความเขาใจในการประยุกตใชคําสอนในพระไตรปฎก ความเขาใจชํานาญ

ทํางานอยางสัมมาทิฎฐิ ความเขาใจเชี่ยวชาญในการขัดเกลากิเลส ความเขาใจปรับอุปนิสัย ทัศนคติ    

สูบุคคลวรรณะ 9 

 เง่ือนไขในความสําเร็จ จิตอาสาสู บุคคลวรรณะ 9 ท่ีมีอุดมการณรวมกับองคการแพทยวิถี

ธรรม 

 รูปแบบท่ีผานการทดลองปรับปรุงแลวนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญประเมินรูปแบบ จึงเขาสูระยะท่ี 

3 เพ่ือรูปแบบท่ีดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหเหมาะสมและนําไปใชได 
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 การประเมินรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถี

ธรรม 

 นําเสนอผลประเมินรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสา

แพทยวิถีธรรมประกอบดวย 4 สวน คือ 1) การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของ

รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 2) การประเมิน

ความเหมาะสมและความเปนไปไดเง่ือนไขในความสําเร็จจิตอาสาสูบุคคลวรรณะ 9 มีอุดมการณ

รวมกับองคการแพทยวิถีธรรม 3) นําเสนอรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพ    

พ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 4) สรุปผลของรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพ

พ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมเปนลักษณะบริหารงานเชิงระบบท่ีดี 

 1. ประเมินของผูเชี่ยวชาญโดยรวมรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสราง

ศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( X =4.77) และมีความ

เปนไปไดระดับมากท่ีสุด ( X =4.60) เม่ือพิจารณาในแตละองคประกอบพบวา หลักการแนวคิดการ

บริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธของรูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( X =4.88) และ     

มีความเปนไปไดในระดับมากท่ีสุด ( X =4.71) สําหรับปณิธานองคการมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 

( X =4.88) และมีความเปนไปไดในระดับมากท่ีสุด ( X =4.76) วัตถุประสงคของรูปแบบมีความเหมาะสม

ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.82) และมีความเปนไปไดในระดับมากท่ีสุด ( X =4.71) วิธีการดําเนินการ พบวา

โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( X =4.88) และมีความเปนไปไดในระดับมากท่ีสุด ( X =4.76) 

การประเมินผลความเขาใจ พบวาโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( X =5.00) และมีความ

เปนไปไดในระดับมากท่ีสุด ( X =4.76) และเง่ือนไขในความสําเร็จพบวา โดยรวมความเหมาะสม     

ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.59) และมีความเปนไปไดในระดับมาก ( X =4.47)  

 2. ประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดในเง่ือนไขความสําเร็จจิตอาสาสูบุคคล

วรรณะ 9 มีอุดมการณรวมกับองคการแพทยวิถีธรรมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( X =4.59) 

และมีความเปนไดระดับมาก ( X =4.47)เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาคนจิตใจดีงาม จิตใจเปนสุข     

มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( X =4.88) และมีความเปนไดระดับมากท่ีสุด ( X =4.76) คนพ่ึงตน 

พอเพียงเรียบงายเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( X =4.88) และมีความเปนไดระดับมากท่ีสุด ( X =4.88) 

และคนออนนอม ถอมตน เปนคนรับใชมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( X =4.88) มีความเปนไปได

ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.60) 

 3. นําเสนอรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบการโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสา

แพทยวิถีธรรม สรุปไดรูปแบบประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ 1) หลักการ แนวคิดการบริหารทรัพยากร

มนุษยแนวพุทธ 2) ปณิธานขององคการ พ่ึงตนและชวยคนชวยโลก 3) วัตถุประสงคสรางศักยภาพพ่ึงตน
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เพ่ือสืบสานพระพุทธศาสนาการดําเนินการตามวัตถุประสงคประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ  (1) การ

บริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ 4 สวน คือ การสรรหาบุคลากร การธํารงรักษา การอบรมพัฒนา การคัด

ออก (2) การจัดการความหลากหลายบุคลากรจิตอาสา (3) การพัฒนาบุคลากรจิตอาสา (4) จิตอาสา

นักพัฒนา (5) สรางพันธมิตรเครือขายเรียนรูรวมกัน ระบบท่ีปกครองเหมือญาติพ่ีนอง 4) การประเมินผล

และ 5) เง่ือนไขในความสําเร็จ 

 

 4. สรุปผลของรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสา

แพทยวิถีธรรมเปนลักษณะบริหารงานเชิงระบบท่ีดี เปนรูปแบบเปนระบบท่ีดีสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และมีความยั่งยืน (Sustainable) เพราะมีลักษณะ 4 ประการ คือ  

  4.1 มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม (Interact with Environment ) องคการ

แพทยวิถีธรรมมีการบริหารจัดการองคการดวยการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธท่ียึดหลัก        

สัปปุริสธรรม 7เปนธรรมมะ ท่ีจิตอาสาตองผานการพากเพียรปฏิบัติจนเห็นผลเปนผูรูธรรม  

รูสารประโยชน รูตน รูประมาณ รูเวลาอันควร รูหมูคนและรูบุคคล รูรอบ คือ รูครบในตนเอง จะทํา

อะไร ทําเพ่ืออะไรและเดินสูเปาหมายอยางไร มีการจัดการฝายตางๆเขาสูระบบไดอยางครอบคลุม 

จัดการความหลากหลายดวยการเคารพผูนําและมติหมูใหโอกาสกับทุกฝายเสนอดีและวางดีลงไดเพ่ือ

สวนรวม และทุกฝายพรอมปรับแกไขใหมใหดีข้ึนไปเปนลําดับ ๆ 

  4.2 มีจุดหมายหรือเปาประสงค (Purpose) องคการแพทยวิถีธรรมมีปณิธาน

และปรัชญาดําเนินชีวิตดวยการพ่ึงตนและชวยคนใหพนทุกขดวยจิตใจและรางกายท่ีเขมแข็ง มุงม่ัน

จริงใจ มีวัตถุประสงคสรางศักยภาพใหจิตอาสาพรอม เพ่ือเปนกําลังขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา 

  4.3 มีการรักษาสภาพตนเอง (Self–Regulation) มีการพัฒนาจากจุดเริ่มตน ท่ีถูก

ขัดเกลาท้ังการงานและขัดเกลากิเลสในใจตน อยูในกรอบของระบบ “ศีล” ในชีวิตประจําวัน และหม่ัน

ฝกฝน ฟงธรรมบอย ๆ ทบทวนธรรมบอย ๆ สนทนาธรรมบอย ๆ จนตกผลึก หนักแนนเข็มแข็ง 

สามารถกาวไปสูท่ีสูงข้ึน จากท่ีทําไมไดจนทําได นําสิ่งท่ีทําไดมาตั้งเปนฐานใหม ตั้งอธิศีลท่ีสูงข้ึนไป 

ยากข้ึนสูความเจริญท่ีดีกวา คือเปนรักษาสภาพท่ีตั้งม่ันเปนสมาธิท่ีแนวแน และเดินตอยอดพัฒนาสิ่งท่ี

ดีกวาใหดีข้ึนไปเรื่อย ๆ เพราะพุทธะไมสอนใหอยูนิ่ง ยังมีสิ่งท่ีดีกวา จึงกาวเดินไปขางหนาอยางเข็ม

แข็ง และม่ันคง 

  4.4 มีการแกไขตนเอง (Self–Correction) แมองคการแพทยวิถีธรรมจะมี

จุดเดน    ในตนเองและมีโอกาสไดรับการสนับสนุน ท้ังในระดับปจเจกบุคคลและระดับระบบของ

องคการแตสิ่งสําคัญของความเจริญท่ีเกิดข้ึนมาจาก หลักการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ ท่ีมี

หลักการพัฒนาเริ่มท่ีตนในแตละบุคคลกอน จนมากเขา ๆ กลายเปนการพัฒนาหมูกลุมใหญท่ีเชื่อมรอย
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กันไดท่ัวทุกศูนยท้ังในประเทศและตางประเทศมีความเชื่อในการกระทําดีของตนเองรวมกัน ไมโทษใคร 

ดวยใจไรทุกข    แตหันมาแกไขและปรับท่ีตัวเองแมสภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดออน และ

สภาพแวดลอมภายนอก   ท่ีเปนอุปสรรคจะยังมีผลอยูบาง แตระบบการบริหารงานเชงิระบบโครงการ

สรางศักยภาพพ่ึงตน    จิตอาสาแพทยวิถีธรรมสามารถเดินหนาอยางไมหยุดยั้ง ตองฝนทวนกระแส

โลก ไมทอแทปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจา ท่ีเชื่อวามีแตเจริญอยางเดียวไมมีเสื่อม จึง

เจริญตอไปเรื่อย ๆ พัฒนาข้ึนไปเรื่อย ๆ มาจากการพากเพียรปฏิบัติธรรมของจิตอาสาคนแลวคนเลาท่ี

เขามาและมุงปรับปรุงแกไขตนเองอยูตลอดเวลา จึงทําใหการรักษาสภาพตัวเองและสภาพของระบบ

ขององคการแพทยวิถีธรรมอยูรอดปลอดภัยเปนรูปแบบการบริหารเชิงระบบท่ีแข็งแกรง เพราะ

ศักยภาพจิตอาสามีพลังมากข้ึน  พ่ึงตนไดมากข้ึนจึงชวยคนไดมากข้ึน  

 

อภิปรายผลการวิจัย  
 

 จากการศึกษา รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทย

วิถีธรรมมีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายผล 4 ประเด็น ดังนี้  

 1. สภาพการบรหิารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม   

มี 3 องคประกอบ คือ 1) จิตอาสานําหมวดธรรมคําสอนในพระไตรปฎกมาใช ซ่ึงจิตอาสานํามาเปน

แนวทางปฏิบัติ 5 อยางในการพัฒนาศักยภาพพ่ึงตนของจิตอาสาแพทยวิถีธรรม คือ ถือศีล 5        

เปนอยางนอยเลิกอบายมุขรับประทานมังสวิรัติฟงมติหมูกลุมคนดีมีศีล และทํางานไมหวังตอบแทน    

2) มีกิจกรรม “ฝกปฏิบัติธรรม” ดานกิจกรรมมีอยูรวมกัน 6 กิจกรรม คือ (1) สวดมนต (2) การขัดเกลา

จิตใจระหวางอบรมดวยการ ฟงธรรม ทบทวนธรรม สนทนาธรรม (3) การทํางานตามบทบาทหนาท่ี 

(บําเพ็ญบุญตามฐานงาน) (4) การดูแลรักษารางกายดวยหลักแพทยวิถีธรรม (5) การฝกรูใจตนเอง

ดวยหลักอาริยสัจ 4 (6) การฝกทํามารชชิ่งแพทยวิถีธรรมเพ่ือความพรอมเพรียง 3) การบริหาร

ทรัพยากรมนุษยแนวพุทธใชหลักพ้ืนฐานการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธและสรางกระบวนการ

บริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธคือมีการวางแผน  การจัดการบุคลากร สื่อประสานงาน ประเมินผล

และติดตามผล ซ่ึงเปนการบริหารงานเชิงระบบขององคการแพทยวิถีธรรมท่ีมีการจัดการบริหาร

องคการคลายสมัยพุทธกาลคือ การบริหารแบบ “สาธารณโภคี” ท่ีเปนการมาอยูกินรวมกันเหมือน พอ แม 

พ่ีนองปกครองดวยระบบ “สวนกลาง” ท่ีแตละคนสามารถมาใชของรวมกันในกองกลาง หรือสวนกลางได

อยางมีสัดสวนท่ีพอเหมาะ ไมตองมาซ้ือมาขาย แบงปนกัน ใหกันใช เหมือนมี “ตนกัลปพฤกษ” เปนตนไม

แหง “อุดมคติ” เปนสัญลักษณของความอุดมสมบูรณของคนทําความดีท่ีไมจําเปนตองมีขาวของเครื่องใช

ติดตัวอะไรมากมาย ใหมาท่ี“ตนกัลปพฤกษ”หรือท่ี “กองกลาง” ซ่ึงจะเกิดข้ึนในยุค “พระศรีอารย”      
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ท่ีมีกลาวกันวา หลังยุคของพระพุทธเจาสมณะโคดมสิ้นสุดลง ในอีกสองพันกวาปขางหนานี้ จะเปนยุคใหม

ท่ี “ศิวิไลซ” เปนยุคพระพุทธเจาชื่อวา “พระศรีอริยเมตไตรย” เปนพระพุทธเจาองคหนึ่งในอนาคต    

แตจริง ๆ ในยุคนี้สมัยพุทธกาลของพระพุทธเจาหรือองคสมณะโคดม ไดทรงจัดตั้ง “ชุมชนอาริยสังฆะ” ข้ึน 

คือ เปนชุมชนท่ีมีคนมาอยูรวมกันอยางเมตตากัน ไมมีซ้ือขาย มีแตเก้ือกูลแบงปน ทางองคการแพทย

วิถีธรรมไดประพฤติปฏิบัติตนเดินตามรอยบาทพระศาสดาอยูมาจนถึงทุกวันนี้ 25 ป ไดทําการ

ชวยเหลือผูคนมากกวา 500,000 คน ในเรื่องสุขภาพพ่ึงตน และองคการแพทยวิถีธรรมมี “เอกลักษณ” 

เปนลักษณะท่ีเปนชุมชนหรือองคการมีความเปนอยูกระจายหลากหลายในประเทศและตางประเทศ 

สามารถทํางานพรอมกันไดอยางไมแตกแยก พรอมเพรียงกันและมีลักษณะเฉพาะตัวเรียกวา “อัตลักษณ” 

เปนสังคม พวธ. (แพทยวิถีธรรม) ท่ีมีความเก้ือกูล แบงปน ตางมีใจกลางคือ “พระพุทธเจา” โดยมี

ผูนําและเพ่ือนรวมอุดมการณมา “หลอหลอม” ทํากิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาไดรวม   

เปนหนึ่งเดียว (เอกีภาวะ) ไดอยางมี “ดุลยภาพ” ท่ีมาปฏิบัติตัวเหมือนกันมาอยูรวมกัน เพ่ือมาลดละ

ทรัพยสมบัติและกิเลส มาเรียนรู มาอบรมและฝกฝนปฏิบัติทําตามคําสอนของพระพุทธเจา จากการ

วิเคราะหทราบวา องคการแพทยวิถีธรรมไมขาดจิตอาสาท่ีจะมาบําเพ็ญทํางานแตองคแพทยวิถีธรรม

จะบริหารงานบุคลากรอยางไรใหไดบรรลุวัตถุประสงคหลักอันสูงสุด คือการบรรลุสูความเจริญทางธรรม 

ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาสภาพการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนของจิตอาสาแพทยวิถีธรรม

ท้ังในสวนปจเจกบุคคลและในสวนระบบขององคการแพทยวิถีธรรม ดานปจจเจกบุคคลนั้นไมมีปญหา 

ตางมาเพ่ือพัฒนาจิตวิญญาณของตนใหดีข้ึนไปเปนลําดับ ๆ แตมีปญหาเชิงระบบขององคการท่ีตอง

ปรับปรุง แกไขหรือพัฒนาใหดีข้ึน ท้ังในดานการบริหารขององคการและการทํางานรวมกันของจิตอาสา 

มาปรับทําความเขาใจในบทบาทตนเองตอองคการแพทยวิถีธรรมไดรับความรวมมือและสมานสามัคคี

กันท้ังหมดชวยกันแกไขสูสิ่งท่ีดีกวา เพ่ือขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา 

 2. ประโยชนการพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตน

จิตอาสาแพทยวิถีธรรมท่ีประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการ 2) ปณิธาน 3) วัตถุประสงค 

4) การดําเนินการ 5) การประเมินผล และ 6) เง่ือนไขในความสําเร็จของรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบ

โครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมนั้นมีประโยชนตอองคการแพทยวิถีธรรมในการ

สรางศักยภาพท่ีดีจิตอาสาสามารถแบงประโยชนท่ีไดรับออกเปน 2 สวน คือ 

  2.1 ประโยชนระดับปจเจกบุคคลคือตัวจิตอาสามีเปาหมายท่ีชัดเจนในการ

พัฒนาตนเองเปนการสรางเสริมใหมีสุขภาพดีข้ึน ทําความเขาใจในองคการไดมากข้ึน ทําใหมีจิตใจดี ได

พบมิตรดี สังคมดี ผูนําดี ไดทําความดี มีความเขาใจในเพ่ือนจิตอาสาในองคการไดมากข้ึน และเปนสวน

หนึ่ง     ของผูมาเข็ญกงลอพระธรรมจักรสืบสานพระพุทธศาสนา   

  2.2 ใหประโยชนระดบัระบบขององคการแพทยวิถีธรรม 
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 3. สภาพแวดลอมการทํางานในองคการ มีความอบอุน รมรื่น สรางวัฒนธรรมรวมกัน   

ในองคการมีการจัดการบริหารจิตอาสาเหมือนญาติพ่ีนองมากข้ึน สนิทใจมากข้ึน เปนกันเองมากข้ึน

สื่อสารทําความเขาใจกันไดมากข้ึน ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับองคการ 

 4. ปรับการจัดการบริหารบุคลากรใหมีระเบียบ มีกฎเกณฑท่ีเขาใจรวมกันสรางระบบ

การรับจิตอาสาเขาสูองคการแพทยวิถีรธรรมไดอยางสมบูรณข้ึน 

 5. มีจิตอาสามารับภาระในการจัดการบริหารบุคลากรในศูนยของตนเองในทุกภูมิภาค

ของประเทศและตางประเทศ 

 6. จิตอาสาเรียนรูการประมาณ กาลท่ีควรทํา เหมาะสมกับสภาพการณจริงท่ีปรากฏ

ขณะดําเนินชีวิตหรือปฏิบัติงานไดอยางเขาใจดีข้ึน 

 7. จิตอาสาสามารถนําพระธรรมคําสอนมาใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางดีเริ่ม

เชี่ยวชาญ ชํานาญและมีทักษะในการใชไดอยางดีเปนลําดับ ๆ 

 8. จิตอาสาฝกฝนการทํางานเปนขบวนการ ท่ีตองพ่ึงบารมีรวมกัน ทุกคนจะดึง

ศักยภาพตนเองท่ีมีออกมาใช เพ่ือเปนพลังมวลรวมของหมูกลุมไดมากเต็มท่ี 

 9. เขาใจในงานท่ีทํา ไมใชเพ่ือเงินหรือเบียดเบียนผูอ่ืน แตงานท่ีทําเปนงานท่ีทําใหจิต

อาสาพรอมมาเสียสละไดตลอดเวลา เพราะเห็นคุณคาของการทํางานท่ีไมใชลาภแลกลาภ 

 10. จิตอาสารูวาถาลดกิเลสไดมากเทาไร ตนเองจะสุขสงบ พนทุกขและพนอุปสรรคมาก

เทานั้น 

 11. จิตอาสาเกิดความม่ันใจในระบบ “สาธารณโภคี”พรอมท่ีจะทุมโถมเปนจิตอาสาท่ีดี

บําเพ็ญและยืนหยัดอยูเคียงขางกับองคการแพทยวิถีธรรมตลอดไป 

 3. หัวใจสําคัญของการพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพ

พ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพจิตอาสาแพทยวิถีธรรมใหสามารถพ่ึงตนและชวยคน 

ชวยโลกไดโดยมีเง่ือนไขในความสําเร็จนั้น คือ องคการแพทยวิถีธรรมไดคนดีจิตอาสาท่ีมีศักยภาพ

สามารถปรับตนเองสูบุคคล “วรรณะ 9” คือ บุคคลท่ีมีอุปนิสัย ทัศนคติ คานิยม นายกยอง นาสรรเสริฐ 

ท่ีปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาตลอดจนมีอุดมการณรวมกับองคการแพทยวิถีธรรม เพ่ือสืบสาน

พระพุทธศาสนาไดอยางแทจริงโดยจิตอาสาสามารถนําพลังอํานาจหรือศักยภาพในตนออกมาใช

ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางออนนอมถอมตน กอเกิดประโยชน พหุชนหิตายะ (เพ่ือประโยชนหมูมวล

มหาชนเปนอันมาก) พหุชนสุขายะ (เพ่ือความสุขของหมูมวลมหาชนเปนอันมาก) โลกานุกัมปายะ    

(รับใชโลก ชวยโลก) 
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 ซ่ึงสัจธรรมตาง ๆ ของพระพุทธเจา ศึกษาเรื่องของความเปนมนุษยกับเรื่องของความเปน

สังคมมนุษย สังคมคือมวลมนุษยท่ีมาอยูรวมกัน เพราะฉะนั้นจุดสําคัญก็เพงไปท่ีมนุษย ใหมนุษยได

เรียนรูแลวเปลี่ยนแปลงตนเองจะเปนประโยชนเปนมวลรวมสรางพฤติกรรมสังคมใหดีข้ึน ๆ ดวยการ

มาปรับตัวสูบุคคลวรรณะ 9 ดังนี้ คือมาเปนคนเลี้ยงงาย (สุภระ) บํารุงงายปรับใหเจริญไดงาย (สุโปสะ) มัก

นอยกลาจน (อัปปจฉะ) ใจพอ สันโดษ (สันตุฏฐิ) ขัดเกลากิเลส (สัลเลขะ) เพงทําลายกิเลส มีศีลสูง อยู

ปกติ (ธูตะ, ธุดงค) มีอาการนาเลื่อมใส (ปาสาทิกะ) ไมสะสม ไมกักเก็บออม (อปจยะ) ขยันเสมอ 

ระดมความเพียร (วิริยารัมภะ) (พระไตรปฎก “ปฐมปาราชิกกัณฑ” เลมท่ี 1 ขอท่ี 20) 

 สุภระ คือ เลี้ยงงายคนไมเรื่องมาก อัตตานอย ไมดื้อ ไมทําอะไรใหวุนวาย ติดดินจะไปก็งาย จะ

มาก็งาย จะกินก็งาย จะนอนก็งาย จะอยูก็งาย อะไรก็งายไปหมด 

 สุโปสะ คือ บํารุงงายปรับใหเจริญข้ึนพัฒนาไดงาย ไมวาจะพัฒนาทางโลกหรือพัฒนา

คุณธรรม ก็เปนคนท่ีวานอนสอนงาย รูงาย พัฒนาตัวเองใหกาวหนาเร็ว มีคุณสมบัติท่ีดี มีคุณธรรมท่ีดี  

 อัปปจฉะ คือ ชอบแตมีนอย ๆ ในความนอยท่ีสุดคือ 0 เอา 0 ไมเอามากกวา 0 แตไมเอานอย

กวา 0 ตัวจบ คือ 0 คน ท่ีอยูในระดับ 0 ได มีจิตใจท่ีไมมักมาก มีจิตใจมักนอย เปนผูท่ีเปนคนจนมี

นอยไมตองมีมากอะไร มีนอยพอเปนเครื่องอาศัย บริขารก็นอย อยางพอเหมาะพอควร ตองจนพอดี 

เสื้อผาไมติดหรูหรา ใสเสื้อผาเพ่ือกันแมลงสัตวกัดตอยเพ่ือกันอุจาด ใสเสื้อกันรอนกันหนาวเทานั้น

อาหารการกินก็ไมไดกินหรูหรากินพอเลี้ยงรางกายได วัน ๆ หนึ่ง ท่ีอยูอาศัยอยูไดสะอาดพอดี มีความ

สบายพักผอน ไวศึกษาใหตนเองเปนคนดีมีความเจริญได เจริญในทางธรรม เจริญในทางโลกุตระ    

จากความมักนอย 

 สันตุฏฐิ (สันโดษ) คือ มีใจพอมีเทานี้ก็พอ นอยสุดเทาท่ีพอของตน สุดทาย 0 ก็ยังพอ แตท่ีไม 

0 มักนอยกับพอมันเก่ียวกัน มีนอยก็พอ จึงเปนนักเศรษฐกิจสุดยอด เปนเศรษฐกิจพอเพียงนอย ๆ ก็

พอ เปนคนมีชีวิตอยูเพ่ือท่ีจะพัฒนาตนเองใหมีประโยชนเพ่ือผูอ่ืน ไมตองแยงกันเพราะมีกิเลส แตเปนผู

มีคุณธรรม มีคุณวิเศษ มีใจพอ นอกจากใจพอแลวก็มาขัดเกลาตัวเองอีก ยังมีอะไรบกพรอง    ก็ขัด

เกลาตัวเองท้ังกายวาจาใจ ดวยหลักเกณฑศีล สมาธิ ปญญา  

 สัลเลขะ คือ ขัดเกลา โดยเฉพาะขัดเกลากิเลสออกจากจิต ขัดเกลากายกรรม วจีกรรม 

มโนกรรม ท่ีมันไมดีไมเหมาะไมควร มันต่ํา มันเสื่อม มันหยาบคาย ใหมันใหดีข้ึน พฤติกรรมท่ีแสดงเปน 

กายวิญญัติ วจีวิญญัติ ความเคลื่อนไหวของกาย ความเคลื่อนไหวของวาจา ไดอยางพอเหมาะพอสมควร 

เปนผูท่ีมีสภาพขัดเกลา จนมีลักษณะของบุคคลมีบุคลิกของคนมีศีล  

 ธูตะ คือ ศีลสูง ศีลเครง กําจัดกิเลส ปฏิบัติศีลเครงในจุลศีล มัชฌิมศีล เปนศีลของศาสนาพุทธ แต

ถูกละเมิดในศีลของสังคมมนุษยปจจุบัน เขาใจผิด แครองขอ แคพูด ไมมีการพากเพียรปฏิบัติกําจัดกิเลส

พิสูจนความจริงดวยตนเองอยางแทจริง มหาศีล พระพุทธเจาทานตรัสไวครบแลวแตไมเขาใจกัน ไมมีศีล 
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ทุกวันนี้นักบวชก็เหลือแตวินัยสงฆ 227 ขอเทานั้น แตไมรูจักจุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล ดังนั้น “ศีลธูตะ” 

ผูอ่ืนเห็นวา เครง ยากแตผูปฏิบัติไดจะรูสึกสบาย ทําไดอยูอยางสบาย ๆ สบายปกติ ทําไดแลวก็มีศีล  

ท่ีสูงข้ึนก็เปน อธิศีล อธิจิต อธิปญญา สูงข้ึนไปไดอีก เทาท่ีมันจะสูงท่ีสุดได จึงเรียกวาเปนผูท่ีเจริญไปตาม 

ธูตะ พอทําไดแลว อาการกาย วาจา ใจ ก็เจริญดีข้ึน เปนอาการท่ีนาเลื่อมใส 

 ปาสาทิกะ คือ เปนอาการท่ีผูรู ผูเปนปราชญจะยกยองชมเชย นาเลื่อมใส หมายความวาสิ่งท่ี

ปฏบิัติไดเครงครัดข้ึนสะอาดข้ึนเจริญข้ึน เราทําไดถึงข้ันนี้ มีสัลเลขะ ธูตะ ความมักนอยใจพอ อาการ

เหลานี้จึงเปนอาการท่ีนาเลื่อมใส 

 อปจยะ คือ คนไมสะสม ไมกักเก็บออมสวนตัวเปนคนท่ีสามารถเขาใจชีวิต อยู กับ

องคประกอบหรือเหตุปจจัยตาง ๆ ไดอยางไมเดือดรอนใจ ไมมีอาการอยากกอบโกย ไมอยากแยงชิง 

ทํางานกับเหตุปจจัยท่ีเรามีท่ีเราอาศัย อยูอยางเปนประโยชน ตนเองไมตองมาก ขนาดนี้พอแลว     

สวนท่ีมีประโยชนกวานั้นสรางเพ่ือผูอ่ืน ไมมีตัว ไมมีตน ไมสะสม  

 วิริยารัมภะ คือ ระดมความเพียร มีความเพียรอยูเสมอ อุตสาหะวิริยะ ไมดูดาย ขวนขวาย ถึง

เวลาขยันก็ขยัน ถึงเวลาควรจะพักก็พัก เปนคนไมสะสม จึงมีความขยันเสมอขยันตลอดเวลา ขยัน

สรางสรรรูพอเพียง ไมทําลายสุขภาพรางกายเปนผูท่ีสรางสรรคมีประโยชนคุณคาตอสังคมตอโลก    

แลวไมสะสม เอาเขาสวนกลางแบงกันกินกันใชสามารถประกอบกิจการงานอยางสัมมาทิฎฐิ เปนการแก

หรือขจัดความข้ีเกียจ เปนคนมีสมรรถนะ มีความสามารถท่ีมีความสุขจากการรูจักพุทธธรรมในวรรณะ 9

จึงเปนเครื่องชี้วัดความเปนมนุษยกับความเปนสังคมผาสุกท่ีสูงสุด (สมณะโพธิรักษ 2562: 10–12) 

 อุดมการณรวม 7 อยางของจิตอาสากับองคการแพทยวิถีธรรม  

 1. คนมีรางกายแข็งแรงสบาย เบากาย มีกําลัง คือ ชวยเหลือตนเองและผูอ่ืนได 

 2. คนจิตใจดีงาม จิตใจเปนสุข คือ คิด พูด ทํา เสนอดีและวางดีไดอยางเปนสุข 

 3.คนพ่ึงตน พอเพียงเรียบงาย คือ คนไมสิ้นเปลืองใชประโยชนกับสิ่งใกลตัว ไมมีโทษและมี

ประโยชนสูงสุด 

 4. คนท่ีคบและเคารพมิตรดีท่ีมีศีล คือ ศรัทธาความดีของคนดีและเมตตาในสวนดอย 

 5. คนเก้ือกูลเผื่อแผแบงปน คือ เมตตาธรรม คํ้าจุนโลก 

 6. ทํางานไมหวังผลตอบแทน คือ ทํางานฟรีอยางบริสุทธิ์ใจ 

 7. คนออนนอม ถอมตน เปนคนรับใช คือ คนนาเลื่อมใส เลือกทําสิ่งท่ีคนอ่ืนทําไดยาก 

 คนดีจิตอาสามีศักยภาพพ่ึงตน สูบุคคลวรรณะ 9 และมีอุดมการณรวมกับองคการแพทยวิถี

ธรรมไดอยางแทจริงดังภาพท่ี 5.1 
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ภาพท่ี 5.1 แสดงอุดมการณรวมกับองคการแพทยวิถีธรรม 7 อยาง ของจิตอาสา “วรรณะ 9” 

 

 มีงานวิจัยท่ีไดศึกษาธรรมะของพระพุทธเจาของ นภารัตน อเนกบุณย (2560: 17) ได

ศึกษาวิจัยเรื่องการติดตามจิตอาสาท่ีปฏิบัติตอสังคมปจจุบันอยางยั่งยืน ผลการวิจัยพบวา การทํางาน

จิตอาสาในแงของพระพุทธศาสนาเปนการฝกฝนจิตใจ ลดละกิเลส ลดความยึดม่ันถือม่ันในตัวตน 

สามารถสรางความซาบซ้ึงในคุณคาตนเอง ถือเปนการปฏิบัติท่ีไมควรท่ีจะละเลยในการฝกฝนและ

พัฒนาตนเอง ตามหลักการทางพระพุทธศาสนาการทํางานจิตอาสาก็คือ การปฏิบัติธรรมหรือเปน

โอกาสในการท่ีจะไดพัฒนาฝกฝนตนเองอันเปนประโยชนท้ังประโยชนแกตน ประโยชนแกผูอ่ืนและ

งานวิจัยของ กองพัน จิตแสง (2561: 59, 84–85) ไดศึกษาผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาแพทย    

วิถีธรรม จังหวัดขอนแกน พบวาการทํางานของจิตอาสาแพทยวิถีธรรม มีผูบริหารองคการเปนผูมีภูมิปญญา

ท่ีชาญฉลาด สามารถวิเคราะห กลไกการเกิดการหายของโรคไดการปฏิบัติงานของจิตอาสามีแผนงาน

โครงการเปนข้ันเปนตอน มีการประสานงานหลากหลายมีการทํางานปนทีม จะชวยเหลือกันและกัน   

ท่ีสําคัญจิตอาสาพากเพียรปฏิบัติ ยึดม่ันในหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนา และมาอยูอยางสมถะ 

กินอยูเรียบงาย เดินตามรอยของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
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ภูมิพลอดุลยเดช อันเปนหลักการพ่ึงตน พออยูพอกิน ใจพอ ซ่ึงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   

วันพุธท่ี 4 ธันวาคม 2534 พระองคตรัสไววา “เราบอกวา ถาจะใหแนะนําก็แนะนําได ตองทํา” “แบบคนจน” 

เราไมเปนประเทศ ท่ีร่ํารวย เรามีพอสมควร พออยูไดแตไมเปนประเทศท่ีกาวหนาอยางมาก เราไมอยาก   

จะเปนประเทศกาวหนาอยางมาก เพราะถาเราเปนประเทศกาวหนาอยางมาก ก็จะมีแตถอยหลัง 

ประเทศเหลานั้น ท่ีเปนประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมกาวหนา จะมีแตถอยหลัง และถอยหลังอยางนากลัว

แตถาเรามีการบริหารแบบเรียกวา “แบบคนจน” แบบท่ีไมติดกับตํารามากเกินไป ทําอยางมีสามัคคี   

นี่แหละ คือ เมตตากัน ก็จะอยูไดตลอดไป..คนท่ีทํางานตามวิชาการ จะตองดูตํารา เม่ือพลิกไปถึงหนา

สุดทายแลวในหนาสุดทายนั้นเขาบอก “อนาคตยังมี” แตไมบอกวาใหทําอยางไร ก็ตองปดเลมคือปด

ตํารา ปดตําราแลวไมรูจะทําอะไร ลงทายก็ตองเปดหนาแรกใหม เปดหนาแรกก็เริ่มตนใหม ถอยหลัง

เขาคลอง แตถาเราใชตํารา “แบบคนจน” ใชความอะลุมอลวยกัน ตํารานั้นไมจบ เราจะกาวหนาไป

เรื่อย ๆ (พระราชดํารัสท่ีทรงเรียบเรียงและปรับปรุงข้ึนจากท่ีไดบันทึกพระสุรเสียงไว ในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา วันพุธท่ี 4 ธันวาคม 2534) จะเห็นวาพระองคเดินตามรอยบาทพระศาสดา    

ท่ีสอนใหอยูอยางเรียบงาย พอเพียงไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืนใหอยูอยางพ่ึงตนและเมตตากัน   

และกันเปนสําคัญ  

 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) (2551: 42–46) กลาวไววา การศึกษาตามหลักพุทธ

ศาสนาหรือการปฏิบัติธรรมนั้น สิ่งสําคัญท่ีจะตองมีคือ ความเชื่อใน “โพธิ” เรียกวา “โพธิศรัทธา” ซ่ึงถือ

วาเปนศรัทธาพ้ืนฐาน เม่ือมนุษยเชื่อในปญญาท่ีทําใหมนุษยเปนพุทธะไดแลว ดังเชนในหลักบุคคล 4 

ประเภท พัฒนาศักยภาพตามท่ีไดสั่งสมกรรม คือปฏิบัติศีลท่ีปฏิบัติทํากันมาอยางยาวนาน  อันเปน

ศักยภาพท่ีมนุษยฝกไดจนถึงท่ีสุด พัฒนาถึง “ปญญา” ท่ีเดินดวยการปฏิบัติ “ศีล” เพ่ือจะให “โพธิ” 

นี้ปรากฏข้ึนมาทําใหบุคคลกลายเปน “พุทธะ” ชีวิตท่ีดําเนินในแนวทางของ “โพธิ “เปนการดําเนิน

ชีวิตท่ีดีอยางนี้เรียกวาเดิน “มรรค” คือ การดําเนินชีวิตอันเปน วิธีการหรือกระบวนการ “ฝก” มนุษย

ใหมีชีวิตท่ีดี ดวยการศึกษาเรียกวา “สิกขา” คือ การศึกษาดวยการ “ฝก” ปฏิบัติศีลดวยมรรคองค 8 คือ 

ศึกษา (สิกขา) 3 คือ ศีล สมาธิปญญา การพัฒนามนุษยเม่ือฝกไดผลทําใหบุคคลพัฒนาอยางมีบูรณา

การมนุษยเปนองครวมท่ีพัฒนาอยางมีดุลยภาพดวย ศีล 1 เครื่องมือท่ีใชในการฝกศีล คือ     การมี

วินัยของตนเอง อยูในสภาพท่ีเอ้ือตอการพัฒนา สมาธิ 1 เปนเรื่องของการฝกในดานจิต หรือระดับ

จิตใจ ลางกิเลสได ความอ่ิมใจ เบิกบานใจ ความสดชื่นผองใสมีสมรรถภาพสุขภาพของจิตท่ีดีและ

ปญญา 1 เปนเรื่องของการฝกหรือพัฒนาในดานปญญารูความจริง เริ่มตั้งแตความเชื่อ ความเห็น 

ความรูความเขาใจ ความหยั่งรู เหตุผล การรูจักวินิจฉัย ไตรตรองตรวจสอบ คิดการตาง ๆ สรางสรรค

รูตรงตามความเปนจริง หรือรูเห็นตามจริง รูเทาทันธรรมดาของโลกและชีวิต จิตใจเปนอิสระ ปลอด

ปญหา ไรทุกขเขาถึงอิสรภาพ ดวยการศึกษาสิกขา “ศีล” แลวฝกฝนจนเปนมรรคแหงการดําเนินชีวิต
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อยูในปจจุบันดวยปญญาของพุทธะ อันเปนศักยภาพพ่ึงตนกลาวไดวา แมเปนคนจนก็มีเก็บมีกิน    

เหลือเผื่อแผ แบงปน สามารถสรางสังคมพอเพียงได เปนดรรชนีชี้วัดการพัฒนาตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมศาสนาคือมีสัมมาอาชีวะ ท่ีเนนมัชฌิมาปฏิปทา

คือทางสายกลางท่ีสมดุลเก่ียวกับการพัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจ ดวยการปฏิบัติท่ีไมใช  

การตอบสนองความโลภ โกรธ หลงหรือตัญหาท่ีไมมีวันเต็มอ่ิม แตมุงสรางความรูจักพอท่ีสันโดษสงบ

สงัดจากกิเลส รูประมาณ ไมแกงแยง ไมเบียดเบียน มีความรักสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูล เปนผูร่ํารวย

ดวยทรัพยภายในหรืออริยทรัพย จึงจะสามารถสรางสังคมแหงสันติสุขไดนั้นคือการพ่ึงตนได”      

(พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) 2560: 13–24) ซ่ึงการพ่ึงตนของจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

สามารถทํางานท่ีเปนอิสระ มีความสุขสําราญเบิกบานใจ ยินดีท่ีไดให ไดมารับใชเพ่ือมวลมนุษยชาต ิ  

ไดอยางเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันเรียวกวา“เอกีภาวะ” คือภาวะของระบบท่ีเปนหนึ่งเดียวของจิตอาสา   

ท่ีเปนสามัตถิยะ (Competence หรือ Potention) ท้ังสวนตัวและสวนรวม 

 ซ่ึงตามแนวคิดของ แมคเคิลแลนด (McClelland 1973) มีแนวคิดในการสรางศักยภาพ

มนุษยตามใน “โมเดลภูเขาน้ําแข็ง” (Iceberg Model) ไดกลาววา “ศักยภาพ” ในสวนแรก คือ    

ดานความรูและทักษะนั้นจะมองเห็นชัด พัฒนาไมยาก แตสวนท่ีสองคือสวนท่ีซอนเรนอยูในแตละ

บุคคลเปนสิ่งท่ีพัฒนาไดยาก ไดแก ทัศนคติ คานิยม ความเห็น อุปนิสัย ภาพลักษณ บุคลิกลักษณะ

ประจําตัว ยากท่ีจะแกไข อยูลึก มองไมเห็น เปลี่ยนยาก จับตัวยากและซับซอนแตหลักธรรมทางพุทธ

ศาสนานั้นสอนวามนุษยพึงฝกได ปฏิบัติได ในบทสวด “พุทธานุสสติ” กลาววา “พระพุทธเจา” เปนผูไกล

จากกิเลสเปนผูตรัสรูชอบไดโดยพระองคเองในกาลนั้น ๆ (จากการฝกปฏิบัติมากอนท่ียาวนานในอดีต) 

เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เปนผูไปแลวดวยดี เปนผูรูโลกอยางแจมแจง เปนผูสามารถฝกบุรุษ  

ท่ีสมควรฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา เปนครูสอนเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานดวยธรรม 

เปนผูมีความจําเริญจําแนกธรรมสั่งสอนสัตวเปนตน (พระไตรปฏก “มหานามสูตร” เลมท่ี 22 ขอ 281 

พุทธคุณ 9) ดังนั้นแนวทางพุทธศาสนานั้นสอนใหคอย ๆ ฝก คอย ๆ ปฏิบัติไปเปนลําดับ ๆ มนุษย

สามารถปรับเปลี่ยนได มนุษยสามารถพัฒนาศักยภาพพ่ึงตนตามแนวทางพุทธศาสนาไดองคการ

แพทยวิถีธรรมมีแนวทางปฏิบัติพ้ืนฐาน 5 อยางนี้ คือ 1) ปฏิบัติศีลหาเปนอยางนอย 2) เลิกอบายมุข 

3) รับประทานอาหารมังสวิรัติ 4) ฟงมติหมูกลุมคนดีมีศีล 5) ทํางานฟรี ท้ังหมดนี้ทําใหจิตอาสาแพทย

วิถีธรรมมีศักยภาพพ่ึงตนดวยรางกายท่ีแข็งแรง จิตใจดีงาม จิตใจเปนสุข เพราะเปนอนิสงสของการ

ปฏิบัติ “ศีล” ทําใหไมเดือดเนื้อรอนใจ เบิกบานยินดี อ่ิมใจไดตลอด (พระไตรปฎก “กิมัตถิยสูตร” 

เลมท่ี 24 ขอ 1) และอยูในสังคมหมูมิตรดี สามารถพัฒนาจิตวิญญาณสรางภูมิปญญาใหสูงข้ึนได    

เปนลําดับ ๆ จนสามารถชวยคน ชวยโลกใหอยูรวมกันไดอยางสงบ สันติ  
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 4. องคความรู “7 พลัง พวธ.” (Seven Powers of Buddhist Dhamma Medicine) เปน

พลังขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา จิตอาสามีพลังมีสมรรถนะในการดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาท่ีการงาน 

จากการปฏิบัติตามแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธท่ีบูรณาการรวมกับศาสตรตาง ๆ ได

สรรคา สรางคน ไดพลังศักยภาพพ่ึงตนชื่อวา “7 พลัง พวธ.” เปนพลังประสิทธิภาพพ่ึงตนจิตอาสา 

เปนพลังพุทธะท่ีไดจากการปฏิบัติตามคําสอนอยางสมํ่าเสมอ (พระไตรปฎก “สัทธาสูตร” เลมท่ี 19 ขอ 

1011–1015 และ พระไตรปฎก “วิตถตสูตร” เลมท่ี 22 ขอ 14 คือ อินทรีย 5 พละ 5 อํานาจแหงพุทธะ) 

จนเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน อันเปนพละหรือกําลังของพุทธะจากการทําปฏิสังขานพละและ

ภาวนาพละ (พระไตรปฎก เลม 20 เลม 257–258) ท่ีตนเองพากเพียรปฏิบัติ จนเกิดพลังในตน        

ท่ีมนุษยพึงได พึงมี พึงเปน พลังสนับสนุนประสิทธิภาพนั้น คือ 1) พลังผูนําท่ีดีมีศีล 2) พลังหมูมิตรดี

สหายดี 3) พลังบุญ (ชําระใจ ลางกิเลส) 4) พลังกุศล (ชวยผูคนใหพนทุกข) 5) พลังสมดุล ดานรางกาย    

6) พลังสมดุลดานเหตุการณ และ 7) พลังสมดุลดานจิตใจ “พลังผูนําท่ีดีมีศีล” คือ มีพลังปญญามีความ

บริสุทธิ์ใจ มีความแววไว เปนผูนําทางความคิด สติปญญาและการกระทํา “พลังหมูมิตรดีสหายดี” คือ   

อยูในสังคมหมูมิตรดี เชื่อฟงและทําตามมติหมู “พลังบุญ” คือ จิตอาสาหม่ันชําระกิเลส ลางความกังวล 

ความเบียดเบียน ความยึดม่ันถือม่ันตาง ๆ “พลังกุศล” คือ ความยินดีและเต็มใจชวยผูอ่ืนดวยใจท่ีบริสุทธิ ์

ไมหวังสิ่งตอบแทน “พลังสมดุล”คือเปนการประมาณท่ีดีของจิตอาสาได “พลังสมดุลดานรางกาย”  

คือ ทําใหรางกายแข็งแรง เบากายสบายตัว ได “พลังสมดุลดานเหตุการณ” คือ ทําใหเราประมาณการกระทํา

ท่ีพอเหมาะในเหตุการณนั้น ๆ ไดดี  “พลังสมดุลดานจิตใจ” คือ ใจไมทุกขไมสุข จิตใจท่ีแกลวกลาอาจหาญ 

มาอยูกับความเสียสละ มาจน มาขาดแคลนเพ่ือผูอ่ืนไดจนจิตไดสภาวะ “จิตอุเบกขา” (พระไตรปฏก 

“ธาตุวิภังคสูตร” เลม 14 ขอ 690) สภาวะจิตวิญญาณบริสุทธิ์ ไรกิเลสท้ังกามและอัตตาท่ีปลอดโปรง

คือ “ปริสุทธา” จิตบริสุทธิ์หมดจด “ปริโยทาตา” จิตสะอาดผุดผองแมสัมผัสอยู ถูกสั่งสมจิตสะอาด

ไปเรื่อย ๆ จนเกิด “มุทุ” เปนจิตหัวออน ดัดงาย แววไว ยิ่งเกงแคลวคลอง วองไว แข็งแรง ชัดเจนอัน

เปนแกนท่ีทําใหเกิดสภาวะ “จิตกัมมัญญา” และ “ปภัสสรา” เปนจิตควรแกการงานและจิตผองใส 

เบิกบาน จาก “มุทุ” ท่ีทําได จึงทํางานไดมากอยางแข็งแรง ยิ่งแข็งแรงยิ่งทํางานไดมากยิ่งข้ึน ๆ ได

สูงข้ึน ๆ มีสมรรถนะสูงข้ึน ๆ ไปเรื่อย ๆ เจริญข้ึนเรื่อย ๆ จิตบริสุทธิ์ข้ึนเรื่อย ๆ ซ่ึงเปนปญญาพุทธะ   

ท่ีสรางสรรค ใหผูปฏิบัติอยูรอดปลอดภัย และชวยผูอ่ืนไดมากข้ึนเรื่อย ๆ เปน “ระบบพุทธะ” เปนพลัง    

มีคุณคา เปนอํานาจบริสุทธิ์ท่ีเปนประโยชนสูงสุดอยางแทจริง อันเปนบรมภาวะสุดประเสริฐ ของมนุษย

และสังคม ท่ีมีความเปนอิสรเสรีภาพ (Independence) จากอบายมุข โลกธรรม กาม อัตตา ของกิเลสท้ัง

ปวงมีความรักกัน เก้ือกูลกันเหมือนญาติพ่ีนอง เปนภราดรภาพ (Fraternity) มีสันติภาพ (Peace) 

เปนอยูปรองดองกันอยางสงบสุข สันติสามารถทํากิจการงานอยางมีสมรรถนะ มีพลังใจไรทุกข มีกําลังใจ

ผาสุกผองใส ไรกังวล คือ มีสมรรถภาพ (Efficency) และการบูรณภาพ (ntegrity) คือ สรางความม่ันคง
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อยางสมดุลเปน น้ําหนึ่งใจเดียวกัน ท่ีกอเกิดประโยชนอันสูงสุด เปนไปเพ่ือ “พหุชนหิตายะ” เพ่ือหมู

มวลมหาชนเปนอันมาก “พหุชนสุขายะ” และ “โลกานุกัมปายะ” เพ่ือรับใชโลก ชวยโลก เปนบุคคล

ท่ีเหมาะควรไดเข็ญกงลอพระธรรมจักร สืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป อันเปนอุดมการณรวมของบุคลากร

จิตอาสาและองคการแพทยวิถีธรรม ท่ีสามารถพ่ึงตน และทําประโยชนสูงสุดตอมวลมนุษยชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.2 แสดงองคคุณ “อุเบกขา 7” คือ สภาวะจิตวิญญาณบริสุทธิ์ ไรกิเลสท้ังกามและ

อัตตา คือ ประโยชนสูงสุดตอมวลมนุษยชาติ 

 ท่ีมา: สถาบันบุญนิยม 2563: 5 

  

 

ผูวิจัยไดพบ “7 พลัง พวธ.” (Seven Powers of Buddhist Dhamma Medicine) เปน

พลังพุทธะท่ีขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา ในรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตน

จิตอาสาแพทยวิถีธรรมดังภาพท่ี 5.3  
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ภาพท่ี 5.3 แสดง “7 พลัง พวธ.” (Seven Powers of Buddhist Dhamma Medicine Model) 
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ขอเสนอแนะ   
 

 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

 1. มีพระธรรมคําสอนท่ีจารึกไวในพระไตรปฎก มีหมวดธรรมตาง ๆ บันทึกไวถึง 45 

เลม ท่ีพระพุทธเจาถายทอดไวเปนอยางดีแลวนั้น ยังไมนิยมนํามาคนความาสังเคราะหไวใชงาน ผูวิจัย     

มีแนวทางนําไปใชใหไดผลจริงได เปลี่ยนกระบวนทัศนมาศึกษาพระธรรมคําสอนอยางจริงจัง เปนความรู

ถึงจะเกาสมัย แตใหมเสมอถารูจักประยุกตใชใหเหมาะสมกับบุคคล เหตุการณ สถานท่ีและกาลอันควร 

ศาสนาพุทธมีจุดยืนหยัดแตยืดหยุน เปนไปตามลําดับ ๆ โดยเริ่มท่ีผูวิจัยตองอยูในกรอบของศีล 5   

เปนอยางนอย จึงจะนําพุทธศาสตรมาคนควาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชงิระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสา

แพทยวิถีธรรมมีความเหมาะสมและเปนไปไดมากท่ีสุดในการนําไปประยุกตใชสรางศักยภาพพ่ึงตน

และพัฒนาบุคลากรในองคกรไมแสวงหากําไรหรือองคกรตาง ๆ ท่ีปรารถนาเกิดสิ่งดี ๆ ในองคกร 

 3. องคการแพทยวิถีธรรม ควรนํารูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพ

พ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมไปประยุกตใชในการบริหารบุคลากรเพ่ือสรางศักยภาพพ่ึงตนของจิต

อาสาอยางตอเนื่อง   

 

 ขอเสนอแนะประเด็นในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. วิจัยเชิงยุทธศาสตรชาติมีกรอบการพัฒนาระยะยาว โดยใช “ศีล” เปนรัฐธรรมนูญ

และนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชพัฒนาเปนหลักเพ่ือสรางความสุขและเกิดประโยชนจาก

การสรางคุณคาใหกับชีวิตดวยการพ่ึงตนเองไดจริงและมีกําลังเผื่อแผแบงปน ชวยเหลือผูอ่ืน งานวิจัย

ท่ีสรางคน สรางประเทศ จะเกิดการพัฒนาท่ีม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน 

 2. ศึกษายุทธศาสตรการบริหารประเทศแนวพุทธ ทําการวิจัยและพัฒนาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ สรางกลยุทธทําดีเพ่ือสังคม เปนคูมือพกติดตัว เพ่ือประโยชนสําหรับผูสนใจ 

หรือผูประกอบการองคการตาง ๆ เชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
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รหัสแบบสอบถาม……………. 

 

แบบสอบถามการวิจัย ระยะที่ 1 
เร่ือง รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตน 

จิตอาสาแพทยวิถีธรรม 
 

คําชี้แจง 

 1.  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับสภาพ 

การบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

 2.  แบบสอบถามฉบับนี้ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม หมายถึงคุณลักษณะของกลุมผูใหขอมูลหลัก 

ไดแก 1) เพศ 2) อาย ุ3) ระดับการศึกษา 4) รายได 5) อาชีพ และ 6) สถานภาพสมรส              

 ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณธรรมะเชิงลึก (In-depth Dharma Interview) สภาพการบริหารงาน

เชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

 ตอนที่ 3 การจัดกลุมสนทนาธรรม (Set Up the Dharma Discussion Group) สภาพ

การบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

 

 

 

(นางสาวหมายขวัญพุทธ กลาจน) 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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แนวการสัมภาษณธรรมะเชิงลึก (In-depth Dharma Interview) 
การบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อรวบรวมขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพ

พึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

 1. เริ่มดําเนินการสัมภาษณ 

  1.1 ผูวิจัยแนะนําตนเอง 

  1.2 ผูวิจัยขออนุญาตบันทึกเสียงและจดบันทึก 

 2. ชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย 

 3. ประเด็นคําถาม 

 แนวการสัมภาษณธรรมะเชิงลึกสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมมีประเด็น

คําถาม ดังนี้ 

  3.1 ขอมูลทั่วไปของผูรับการสัมภาษณ 

  3.2 ทานมีวิถีชีวิตของจิตอาสาอยางไร   

  3.3 การพึ่งตน 7 มิติ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานการปกครอง ดานสุขภาพ 

ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษาดาน การสื่อสาร 

 4. สรุปและปดการสัมภาษณธรรมะเชิงลึก 
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แนวการจัดกลุมสนทนาธรรม (Set up the Dharma Discussion Group) 
การบริหารงานเชิงระบบการโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบการโครงการสราง

ศักยภาพจิตอาสาแพทยวิถีธรรม  

 1. เริ่มดําเนินการสนทนาธรรม 

  1.1 ผูวิจัยแนะนําตนเองและผูชวยผูวิจัย รวมทั้งสมาชิกใหรูจักกัน 

  1.2 ผูวิจัยขออนุญาตบันทึกเสียงและจดบันทึก 

 2. ชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย 

 3. ประเด็นคําถาม 

 แนวการจัดกลุมสนทนาธรรมการบริหารงานเชิงระบบการโครงการสรางศักยภาพพึ่งตน

จิตอาสาแพทยวิถีธรรม ศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ มีประเด็นคําถาม 2 ประเด็น ดังนี้ 

หลักพ้ืนฐานการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ 

 4. สรุปและปดการสนทนาธรรม 
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รหัสแบบสอบถาม………….. 

 

แบบสอบถามการวิจัย ระยะที่ 2 
เร่ือง รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตน 

จิตอาสาแพทยวิถีธรรม 
 

วัตถุประสงค 

 เพื่อรวบรวมขอมูลความคิดเห็นรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพ 

พึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

 1. เริ่มดําเนินการสัมภาษณ 

  1.1 ผูวิจัยแนะนําตนเอง 

  1.2 ผูวิจัยขออนุญาตบันทึกเสียงและจดบันทึก  

 2. ชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย 

 3. ประเด็นคําถาม  

 แนวการสัมภาษณธรรมะเชิงลึก (In-depth Dharma Interview) และแบบสอบถาม 

 3.1 แนวการสัมภาษณธรรมะเชิงลึก (In-depth Dharma Interview) 

   3.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูรับการสัมภาษณของกลุมทดลอง 

   3.1.2 มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบางหลังการอบรม “พระไตรปฎก”  

 3.2 แบบสอบถามในการอบรมรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพ

พึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

 อนุเคราะหกรอกแบบสอบถามการอบรมรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการ   

สรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม         

 แบบสอบถามฉบับนี้ แบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้   

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูเขารับการอบรม 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามแรงจูงใจเขาองคการแพทยวิถีธรรม 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นในการปฏิบัติตนของผูเขารับการอบรมโครงการสราง

ศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม    
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 ตอนที่ 4 แบบประเมินผลความเขาใจตอการประยุกตใชคําสอนในพระไตรปฎก ดานความ

เขาใจชํานาญทํางานอยางสัมมาทิฎฐิ ดานความเขาใจเชี่ยวชาญขัดเกลากิเลส ดานความเขาใจปรับ

อุปนิสัย ทัศนคติ สูบุคคลวรรณะ 9 กอนอบรมและหลังอบรม 

 ตอนที่ 5 แบบวัดอุดมการณรวมกับองคการแพทยวิถีธรรมของผูเขารับการอบรมกอน

และหลังอบรม 

 ตอนที่ 3–5 ลักษณะแบบสอบถาม ใหเลือกตอบได 1 คําตอบ คําถามเปนแบบประเมินคา 

(Rating Scale) ระดับความคิดเห็นมากนอยเพียงใด โดยใชแบบ Likert Scale แบงเปน 5 คือ มากที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

 

 

 

(นางสาวหมายขวัญพุทธ กลาจน) 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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แบบสอบถามในงานวิจัย 
 

เร่ือง รูปแบบบริหารงานเชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 
 

คําชี้แจง  

 แบบสอบถามนี้ประกอบดวย 5 ตอน  

 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 6 ขอ 

 ตอนท่ี 2 แรงจูงใจจิตอาสาเขาองคการแพทยวิถีธรรม 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดในการปฏิบัติของผูเขารับการอบรมโครงการสรางศักยภาพ

พึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม  

 ตอนที่ 4 แบบประเมินการอบรมโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

ดานความเขาใจตอการประยุกตใชคําสอนในพระไตรปฎก ดานความเขาใจชํานาญทํางานอยางสัมมาทิฎฐิ 

ดานเขาใจเชี่ยวชาญขัดเกลากิเลส ดานเขาใจปรับอุปนิสัย ทัศนคติ สูบุคคลวรรณะ 9 กอนอบรมและ

หลังอบรม 

 ตอนที่ 5 แบบวัดอุดมการณรวมกับองคการแพทยวิถีธรรม ผูเขารับการอบรม ทดสอบ

กอนอบรมและหลังอบรม 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
  

 ศึกษาขอมูลสวนบุคลของผูเขารับการอบรมชวยอนุเคราะหตอบคําถาม ทําเครื่องหมาย  

หนาขอท่ีตอบตามความเปนจริง 

 1. เพศ 

  1) ชาย  2) หญิง 

 

 2. ปจจุบันอาย.ุ.........ป 
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 3. ระดับการศึกษา  

  1) ต่ํากวาประถมศึกษา   
  2) ประถมศึกษา  

  3) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  

  4) อนุปริญญาตรีหรือเทียบเทา  
  5) ปริญญาตรี 

  6) ปริญญาโท 

  7) ปริญญาเอก  
 
 4. รายไดเฉลี่ย..........บาท/เดือน 

  1) ไมมีรายได  

  2) ต่ํากวา 5,000 บาท 

  3) ตั้งแต 5,001–15,000 บาท 

  4) ตั้งแต 15,001–30,000 บาท   

  5) สูงกวา 30,000 บาท 
 
 5. อาชีพ  

  1) ขาราชการ 

  2) รับราชการบํานาญ 

  3) บริษัทเอกชน 

  4) ธุรกิจสวนตัว 

  5) เกษตรกร 

  6) รับจางทั่วไป 

  7) อาชีพอ่ืน ๆ 
 
 6. สถานภาพสมรส 

  1) โสด    

  2) สมรส   

  3) หมาย 

  4) หยาราง 

  5) แยกกันอยู 
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ตอนที่ 2 แรงจูงใจที่ทานเขาองคแพทยวิถีธรรม ใสเครื่องหมายถูกหนาขอที่เลือก (ตอบไดมากกวา 

1 ขอ) 

 (  ) ตองการเปนจิตอาสา 

  (  ) ตั้งใจมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจา 

  (  ) เคารพและศรัทธาผูนําองคการ  

 (  ) พัฒนาจิตวิญญาณของตนเองใหสูงขึ้น 

 (  ) สุขภาพไมดีจึงตองการมาดูแลตนเองและพึง่พาตนเองดานสุขภาพได  

 (  ) ใชเวลาวางทําประโยชนเพื่อผูอื่น 

 (  ) ตองการอยูในหมูมิตรดีและสังคมท่ีดีของคนดีมีศีล  

 (  ) ประทับใจการทํางานที่เสียสละของผูนําและจิตอาสา 

 (  ) ประหยัดคาใชจาย ชีวิตมีชีวิตเรียบงาย 

 (  ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………….................... 
 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นในการปฏิบัติตนของผูเขารับการอบรมโครงการสรางศักยภาพ  

พึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 
 

คําชี้แจง  

 โปรดอานขอความและทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน

ตามลําดับ 

 มากที่สุด  หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นมากที่สุด 

 มาก    หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นมาก 

 ปานกลาง    หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นปานกลาง 

 นอย          หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นนอย 

 นอยที่สุด     หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นนอยที่สุด 

 

 

 

 

 



    

317

ความคิดเห็นในการปฏิบัติตนของผูเขารับการอบรม

โครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

ความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง  

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

การปฏิบัตินําหลักธรรมคําสอนในพระไตรปฎกมาใช      

1. ดานเศรษฐกิจ      

1.1 ประหยัดคาใชจายในการใชชีวิตประจําวัน      

1.2 พอใจและมีความสุขกับการไดอุทิศตนดวยการ

ทํางานฟรี เพื่อสังคมและประเทศชาติ 

     

1.3 การศึกษาธรรมะอยางสัมมาทิฎฐิ ทําใหไมเสียเวลา 

เสียคาใชจายไปกับการศึกษาที่ไมพนทุกข 

     

1.4 รูจักเลือกและรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชนตอ

สุขภาพ โดยประหยัดเรียบงายและใชของในทองถิ่นเปนหลัก 

     

1.5 รูจักดูแลสุขภาพตนเองไดเหมาะสมเพื่อที่จะลด

คาใชจายในดานการรักษาพยาบาล 

     

2. ดานสังคม วัฒนธรรม      

2.1 รูจักเลือกคบคนดีมีศีล      

2.2 สรางความรัก ความอบอุน อยูอยางสงบและสันติ

ตั้งแตระดับครอบครัวไปจนถึงระดับสังคมมนุษยโลก 

     

2.3 สรางวัฒนธรรม มีความเมตตา พรอมกับชวยเหลือ

เผื่อแผแบงปนกัน 

     

2.4 มีความฉลาดและควบคุมอารมณเมื่อเผชิญกับ

อุปสรรคหรือปญหาที่เขามาโดยมีสติและรูเทาทัน 

     

2.5 รูจักประมาณการอยูในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา 

     

3. ดานสุขภาพ      

3.1 รูจักเรียนรูปรับสมดุลรอน–เย็นใหเหมาะสมทั้งดาน

รางกายและดานจิตใจ 
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ความคิดเห็นในการปฏิบัติตนของผูเขารับการอบรม

โครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

ความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง  

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

3.2 รับประทานพืชผักสมุนไพรตาง ๆ ที่หางาย 

รับประทานงายและมีประโยชนตอสุขภาพ 

     

3.3 ปฏิบัติดูแลสุขภาพตนเองดวยหลักการแพทย 

วิถีธรรมได 

     

3.4 รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยและไม

เบียดเบียนผูอื่นหรือสัตวอื่น ทําศีลขอหนึ่งไดบริสุทธิ์ขึ้น 

     

3.5 ทําใจไรทุกขไดเปนลําดับ ๆ เพราะไดปฏิบัติศีลจน

เกิดปญญาดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ 

     

4. ดานการศึกษา      

4.1 ไมไปเสียเวลากับการศึกษาที่ไมพาพนทุกข      

4.2 ไดเรียนวิชาที่พัฒนาใหตนเองทําประโยชนเพื่อผูอ่ืน

ไดมาก 

     

4.3 การทํากิจกรรม สนทนากับคนดีมีศีล นําพาเรา 

สูการพนทุกขได 

     

4.4 การขัดเกลากิเลส ทําดีกับผูอื่น ทําใหตนเองขจัด

ทุกขจาก อบายมุข กาม โลกธรรม อัตตาไดจริง 

     

4.5การเขาฝกอบรมครั้งนี้เรามีความกลาหาญ ที่จะกาว

ขามผานความกลัวในสิ่งที่เลิกไดยากซึ่งเปนพิษมีโทษภัย

ตอตนเองและผูอื่น 

     

5. ดานการสิ่งแวดลอม      

5.1 หลักคําสอนของพระพุทธเจาใหเราอยูกับทุกสรรพ

สิ่งในโลกดวยความผาสุกโดยไมทําลายสิ่งแวดลอมและ

คนรอบขางไดอยางมีอิสระ 
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ความคิดเห็นในการปฏิบัติตนของผูเขารับการอบรม

โครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

ความคิดเห็น 

มา
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ี่สุด
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นอ
ยที่

สุด
 

5.2 ทุกสรรพสิ่งในโลกลวนเปนปจจัยเกื้อกูลกันและกัน

ในการดํารงชีวิต หากสิ่งใดถูกทําลายก็จะสงผลกระทบ

ตอกัน 

     

5.3 การขัดเกลากิเลสไดเปนลําดับ ๆ ทําใหเกิดปญญา

สามารถทํางาน สรางประโยชนใหกับทุกสรรพสิ่ง 

ที่แวดลอมตัวเราไดเพ่ิมขึ้นตามลําดับ 

     

5.4 มีความคิดสรางสรรค รูจักใช ดิน น้ํา ไฟ ลม และ

วัสดุสิ่งของที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด 

     

5.5 พระธรรมชวยลดโลกรอนเพราะการลดไฟรอนจาก

กิเลสของมนุษย 

     

6. ดานการปกครอง การเมือง      

6.1 ผูนําองคการปฏิบัติตน เปนคนดีมีศีล มีปญญา 

เสียสละ ทําใหสังคม สงบสุข 

     

6.2 มหีมูกลุมคนดีทํากิจกรรมดีรวมกันมาก ๆ มีผลทําให

ผูบริหารองคการและผูบริหารประเทศทํางานไดงายขึ้น

และมีประสิทธิภาพในการพัฒนามากข้ึน  

     

6.3 ประชาธิปไตยเกิดจากผูปกครองดี ประชาชนดี 

สามัคคีรวมใจ รวมพลัง 

     

6.4 ทุกคน คิดดี พูดดี ทําดี เสนอดี สลายอัตตา สามัคคี 

โดยขับเคลื่อนดวยมติหมูคนดี  

     

6.5 การปกครองแบบ “สาธารณโภค”ี กินอยูรวมกันกับ

สวนกลางไดมากท่ีสุดคือเปรียบเสมือนเสียภาษีเกือบ 

100% ใหกับองคการหรือประเทศชาติ 
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ความคิดเห็นในการปฏิบัติตนของผูเขารับการอบรม

โครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

ความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
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ง  
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นอ
ยที่

สุด
 

7. การสื่อสาร      

7.1 การศึกษาพระธรรมทําใหพูดคุยหารืองายขึ้นเขาใจกัน 

และกันลดการถือสา 

     

7.2 การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ เปนการ

สื่อสารที่ทําใหไดความจริง มากกวาแคไดฟงหรือไดยินมา  

     

7.3 การสื่อสารที่มีสัมมาทิฎฐิ จะสงผลใหสื่อสารความ

จริงอยางตรงไปตรงมาไมไปสงเสริมกิเลสกันและกันเชน

ไมพูดคําหยาบ ไมพูด ยุแหย ไมพูดเพอเจอ ไมพูดโกหก 

     

7.4 การสื่อสารที่ดีตองสอนใหคนเห็นกิเลส ลางกิเลส

เปนและเห็นผลจริงกับตนเอง 

     

7.5 การฝกหัดขัดเกลากิเลสจนสําเร็จ เปนสื่อเหนี่ยวนํา

ใหผูอื่นปฏิบัติตามได 

     

 
ตอนที่ 4 แบบประเมินการอบรมโครงการสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรมในความ

เขาใจประยุกตใชคําสอนในพระไตรปฎก ความเขาใจชํานาญทํางานอยางสัมมาทิฏฐิ ความเขาใจ

เชี่ยวชาญขัดเกลากิเลส ความเขาใจปรับอุปนิสัย ทัศนคติ สูบุคคลวรรณะ 9 ผูเขารับการอบรม 

ทดสอบกอนอบรมและหลังอบรม  
 

คําชี้แจง  

 โปรดอานขอความ และ ทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

 มากที่สุด      หมายถึง  ทานพึงพอใจมากท่ีสุด 

 มาก           หมายถึง  ทานพึงพอใจมาก 

 ปานกลาง    หมายถึง  ทานพึงพอใจปานกลาง 

 นอย          หมายถึง  ทานพึงพอใจนอย 

 นอยที่สุด    หมายถึง  ทานพึงพอใจนอยที่สุด   
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ขอความ 

ความเขาใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
น ก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

1. เขาใจในการประยุกตใชคําสอนในพระไตรปฎก      

1.1มีความเขาใจที่จะประยุกตพระธรรมในพระไตรปฎก

ใหกับตนเองและการทํางานกับเพื่อน ๆ ในองคการไดดี 

     

1.2 เขาใจเนื้อหาความรูคําสอนไดดี ปรับใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางดี 

     

1.3 เขาใจสามารถนําพระธรรมคําสอน มาชําระลาง

กิเลสได และชวยผูอื่นใหพนทุกขได 

     

1.4 เขาใจ รูวิธีลางทุกขไดถูกตอง      

1.5 มีความเขาใจมากพอ ที่จะไมเดินหลงทาง ให

เสียเวลาไปสรางทุกขสรางความลําบาก วนเวียนไมรูจบ 

     

2. เขาใจ ชํานาญทํางานอยางสัมมาทิฎฐิ      

2.1 ทํางานฟรี ใหกับกองกลาง      

2.2 การฝกปฏิบัติในแตละฐานงานทําไดโดยไมยาก 

ไมลําบาก 

     

2.3 การทํางานสบาย ๆ ไมมีกดดันตนเอง มุงใจสําเร็จ 

ไมใชอยูที่ผลของงาน 

     

2.4 ตื่นตัวอยูกับปจจุบัน สามารถปรับเปลี่ยนการทํางาน

ไดตลอดเวลา 

     

2.5 ไมมีอาชีพการงานที่ดีมีเกียรติ หรือมีคนชื่นชมและ

ไมตองทํางานปริมาณมาก ๆ เพื่อตนเองและครอบครัว 

     

3. เขาใจ เชี่ยวชาญขัดเกลากิเลส      

3.1 การขัดเกลาลางกิเลส ทําใหไมเอาแตใจตนเอง มี

ผลดีตอสุขภาพรางกายและจิตใจ 
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ขอความ 

ความเขาใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
น ก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

3.3 มีปญญารูจักใชเวลาไดอยางมีคุณคาสูงสุดคือตองขัด

เกลากิเลสตลอดเวลา 

     

3.4 การขัดเกลากิเลสตนเอง ชวยเข็ญกงลอพระธรรมจักร 

สืบสานพระพุทธศาสนาไดมากกวาการทอดกฐินทอดผาปา 

     

3.5 การทํางานตามมติหมูจะไดผลที่ดีที่สุด แมตนเองจะ

ไมเห็นดวย 

     

4. เขาใจ ปรับอุปนิสัย ทัศนคติสูบุคคลวรรณะ 9      

4.1 เปนคนเลี้ยงงาย กิน อยู หลับนอน เรียบงายไมยึดมั่น      

4.2 เปนคนบํารุงงาย วานอนสอนงาย พัฒนาได      

4.3 มักนอย กลาจน กลาสละออก (สลัด สละคืน ปลอยไป 

ไมพัวพัน) 

     

4.4 ใจพอ รูจักพอ      

4.5 รูจักขัดเกลาตนเอง เปลี่ยนพฤติกรรมไมดีใหดีขึ้น  

มีปญญารูดีขึ้นเรื่อย ๆ  

     

4.6 มีศีลเครง เปนเครื่องชําระกิเลส การตั้งศีล 5  

เปนเบื้องตน 

     

4.7 มีอาการนาเลื่อมใส รูจักมารยาทสังคม      

4.8 เปนคนไมสะสม ทั้งสิ่งของและกิเลส      

4.9 ยอดขยัน ปรารถนาความเพียร ขวนขวาย เอาภาระ      
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ตอนที่ 5 แบบวัดอุดมการณรวมกับองคการแพทยวิถีธรรม ผูเขารับการอบรม ทดสอบกอนอบรม

และหลังอบรม 

 

ขอความ 

ระดับอุดมการณรวม 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
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ปา
น ก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

ดานอุดมการณรวมกับองคการแพทยวิถีธรรม      

1) รางกายแข็งแรงคือสบาย เบากาย มีกําลัง      

2) จิตใจดีงาม จิตใจเปนสุข จากการคิดดีพูดดีทําดี ใจไรทุกข      

3) พึ่งตน ใจพอ เรียบงาย คือพึ่งตนและชวยผูอื่นใหพน

ทุกขไดจริง 

     

4) คบและเคารพมิตรดีที่มีศีลและสัมมาทิฎฐิ      

5) เกื้อกูล เผื่อแผ แบงปนใหไดทุกคน ใครเดือดรอน 

ชวยเหลือไดหมด 

     

6) ทํางานฟรี (สมัครใจ พึงพอใจ) ทํางานไมหวังตอบแทน      

7) บุคลิกภาพ ออนนอมถอมตน เปนคนรับใช (ผูยอมผู

เสียสละ ผูให) ไมใชมารยาทสังคมหรือมีอํานาจมากดดัน 

     

 

ตอนที่ 6 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
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รหัสแบบสอบถาม…………. 
 

แบบสอบถามการวิจัย ระยะที่ 3 
แบบประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบ

โครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 
 
คําชี้แจง  

 แบบประเมินฉบับนี้เปนการประเมินสวนที่เปนเนื้อหาสาระจากรูปแบบการบริหารงาน

เชิงระบบโครงการสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม ในฐานะที่ทานเปนผูเชี่ยวชาญขอความ

กรุณาใหทานพิจารณารูปแบบที่กําหนดไวที่มีองคประกอบ 6 ดาน ไดแก หลักการ วัตถุประสงค 

ปณิธานหรืออุดมการณขององคการ การดําเนินการ การประเมินผลและเงื่อนไขในความสําเร็จวามี

ความเหมาะสมและความเปนไปไดอยางไร โดยขอความกรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางสําหรับ

เลือกตอบในแตละขอขององคประกอบรูปแบบ เพื่อแสดงความเหมาะสมและความเปนไปได โดยมี

รายละเอียดสําหรับความหมายในการตอบแตละชอง ดังนี้ 

 5 หมายถึง มีความเห็นวาองคประกอบของรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการ

สรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม มีความเหมาะสมความเปนไปไดในระดับมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง มีความเห็นวาองคประกอบของรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการ

สรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม มีความเหมาะสมความเปนไปได ในระดับมาก 

 3 หมายถึง มีความเห็นวาองคประกอบของรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการ

สรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม มีความเหมาะสมความเปนไปได ในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง มีความเห็นวาองคประกอบของรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการ

สรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม มีความเหมาะสมความเปนไปได ในระดับนอย 

 1 หมายถึง มีความเห็นวาองคประกอบของรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการ

สรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม มีความเหมาะสมความเปนไปได ในระดับนอยที่สุด 
 

ขอขอบพระคุณในความกรุณาของทาน 

 

หมายขวัญพุทธ กลาจน 
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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แบบประเมินความเหมาะสมแลความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบ 

การสรางศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

 

รูปแบบการบริหารงาน 

ความเหมาะสม ความเปนไปได 

มา
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สุด
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ย 
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สุด
 

องคประกอบที่ 1 หลักการ           

หลักการ แนวคิดการบริหารทรัพยากร

มนุษยแนวพุทธ 

          

องคประกอบที่ 2 ปณิธาน           

ปณิธานขององคการ พึ่งตนและชวยคน 

ชวยโลก 

          

องคประกอบที่ 3 วัตถุประสงค           

เพือ่สรางศักยภาพพ่ึงตนเพื่อสืบสาน

พระพุทธศาสนา 

          

องคประกอบที่ 4 การดําเนินการ           

4. การดําเนินการเพื่อใหเปนไปตาม

วัตถุประสงค 

          

4.1 การบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ

ม ี4 สวน คือ การสรรหาบุคลากร การธํารง

รักษา การอบรมพัฒนา การคัดออก 

          

4.1.1 การสรรหาบุคลากรคัดคนดีมีศีลเขา

องคการ 

          

4.1.1.1 อยางนอยควรถือศีล 5 และ 

ละอบายมุข 

          

4.1.1.2 มีความตั้งใจ ลด ละ เลิก  

การกินเนื้อสัตวในชีวิตประจําวัน 
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รูปแบบการบริหารงาน 

ความเหมาะสม ความเปนไปได 
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4.1.1.3 ออนนอมถอมตน (อัตตาไมจัด)             

4.1.1.4 ทํางานตามบทบาทหนาที่ (ทํางาน

ฟร)ี 

          

4.1.1.5 รับฟงความคิดเห็นผูอื่น ใชมติหมู           

4.1.2 การธํารงรักษา           

4.1.2.1 การสรางขวัญกําลังใจไดดวย

ตนเองเปนสําคัญ 

          

4.1.2.2 การใหสวัสดิการคือ มีเพ่ือน 

หมูมิตรดีเปนสวัสดิการ 

          

4.1.2.3 การดูแลยามเจ็บปวย พึ่งแก 

พึ่งเจ็บ พึ่งตายได 

          

4.1.3 การพัฒนาอบรม           

4.1.3.1 อบรมพระธรรมคําสอนจาก

พระไตรปฎก 

          

4.1.3.2 อบรมการมีพ่ีเลี้ยงชวยประหยัด 

เวลาในการเรียนรู ดีกวาเรียนรูดวยตนเอง

อยางเดียว และฝกเสียสละเพ่ือผูอ่ืน 

          

4.1.3.3 อบรมสรางภาวะผูนํา ทําใหกลา

คิด กลาพูด กลาทํา กลาเสนอดี กลาวางด ี

          

4.1.3.4 อบรมทําขบวนการหมูกลุม ดวย

การพรอมประชุม พรอมทํา พรอมเลิก 

          

4.1.4 การออกหรือสิ้นสุดจากการเปน 

จิตอาสา ตรวจสอบดวยศีล และความเห็น

ของมติหมู 
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รูปแบบการบริหารงาน 

ความเหมาะสม ความเปนไปได 
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4.2 การจัดการความหลากหลายบุคลากร

จิตอาสาดวยการเคารพผูนําและฟงมติหมู 

อยางอบอุน ปรองดอง 

          

4.3 การพัฒนาบุคลากรจิตอาสาการ

จัดการความรู การเรียนรู และ 

การเรียนรูในพื้นที่ที่ปฏิบัติจริง  

          

4.4 จิตอาสานักพัฒนา           

4.4.1 ผูนําองคการแพทยวิถีธรรม  

ที่ดีมีศีล 

          

4.4.2 จิตอาสาแพทยวิถีธรรมเชิงบุคคล ที่

ดีมีศีล 

          

4.4.3 จิตอาสาแพทยวิถีธรรมเชิงระบบ 

(มติหมู) ที่ดีมีศีล 

          

4.5 สรางพันธมิตรเครือขายเรียนรูรวมกัน

ระบบที่ปกครองเหมือญาติพี่นอง 

          

องคประกอบที่ 5 ประเมินผล           

5. การประเมินผล           

5.1 ประยุกตใชพระธรรมคําสอนใน

พระไตรปฎก 

          

5.1.1 เขาใจประยุกตพระธรรมในพระไตรปฎก

ใหกับตนเองและการทํางานกับเพื่อน ๆ  

ในองคการไดดี 

          

5.1.2 เขาใจเนื้อหาความรูคําสอนไดดี 

ปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางด ี
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รูปแบบการบริหารงาน 

ความเหมาะสม ความเปนไปได 
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5.1.3 เขาใจ สามารถนําพระธรรมคําสอน 

มาชําระลางกิเลสได และชวยผูอื่นใหพน

ทุกขไดมาก 

          

5.1.4 เขาใจ รูวิธีลางทุกขไดถูกตอง           

5.1.5 เขาใจมากพอ ที่จะไมเดินหลงทาง 

ใหเสียเวลาไปสรางทุกข สรางความลําบาก 

วนเวียนไมรูจบ 

          

5.2 เขาใจชํานาญทํางานอยางสัมมาทิฎฐิ           

5.2.1 ทํางานฟรี ใหกับกองกลาง           

5.2.2 การฝกปฏิบัติในแตละงานทําไดโดย

ไมยากไมลําบาก 

          

5.2.3 การทํางานสบาย ๆ ไมมีกดดันตามถนัด 

มุงใจสําเร็จ ไมใชอยูที่ผลของงาน 

          

5.2.4 ตื่นตัวอยูกับปจจุบัน สามารถ

ปรับเปลี่ยนการทํางานไดตลอดเวลา 

          

5.2.5 ไมมีอาชีพการงานที่ดีมีเกียรตหิรือ 

มีคนชื่นชม และไมตองทํางานปริมาณ 

มาก ๆ เพื่อตนเองและครอบครัว 

          

5.3 เขาใจเชี่ยวชาญขัดเกลากิเลส           

5.3.1 การขดัเกลาลางกิเลส ทําใหจิตใจผองใส 

ไรความกลัว ความกังวล ความระแวง ความ

หวั่นไหว ทําใหจิตตั้งมั่นในการทําความดี 

          

5.3.2 การขัดเกลาลางกิเลส ทําใหไมเอา

แตใจตนเอง มีผลดีตอสุขภาพรางกาย 
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รูปแบบการบริหารงาน 

ความเหมาะสม ความเปนไปได 
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5.3.3 ขัดเกลากิเลสตนเองได ทําใหเกิด

การอยูรวมกันภายในองคการดวยความ

สามัคคี เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

          

5.3.4 มีปญญาขัดเกลากิเลสตลอดเวลาถือ

วาเปนผูไมประมาท 

          

5.3.5 การขัดเกลากิเลส เปนการธํารงไว

ซึ่งแกนแทพระพุทธศาสนาและเปนการ

เข็ญกงลอพระธรรมจักร 

          

5.4 ปรับอุปนิสัย ทัศนคติ สูบุคคลวรรณะ 9            

5.4.1 เปนคนเลี้ยงงาย กิน อยู หลับนอน 

เรียบงายไมยึดมั่น 

          

5.4.2 เปนคนบํารุงงาย วานอนสอนงาย 

พัฒนาได 

          

5.4.3 มักนอย กลาจน กลาสละออก  

(สลัด สละคืน ปลอยไป ไมพัวพัน) 

          

5.4.4 ใจพอ รูจักพอ            

5.4.5 รูจักขัดเกลาตนเอง เปลี่ยนพฤติกรรม 

ไมดีใหดีขึ้น มีปญญารูดีขึ้นเรื่อย ๆ 

          

5.4.6 มีศีลเครง เปนเครื่องชําระกิเลส  

การตั้งศีล 5 เปนเบื้องตน 

          

5.4.7 มีอาการนาเลื่อมใส รูจักมารยาทสังคม           

5.4.8 เปนคนไมสะสม ทั้งสิ่งของและกิเลส           

5.4.9 ยอดขยัน ปรารถนาความเพียร 

ขวนขวาย เอาภาระ 
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รูปแบบการบริหารงาน 

ความเหมาะสม ความเปนไปได 
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องคประกอบที่ 6 เงื่อนไขในความสําเร็จ           

6. เงื่อนไขในความสําเร็จจิตอาสาสูบุคคล

วรรณะ 9 มีอุดมการณรวมกับองคการ

แพทยวิถีธรรม 

          

6.1 คนมีรางกายแข็งแรงคือสบาย เบากาย 

มีกําลัง 

          

6.2 คนจิตใจดีงาม จิตใจเปนสุข            

6.3 คนพ่ึงตน พอเพียงเรียบงาย           

6.4 คนที่คบและเคารพมิตรดีที่มีศีล           

6.5 คนเกื้อกูลเผื่อแผแบงปน           

6.6 ทํางานไมหวังผลตอบแทน           

6.7 คนออนนอม ถอมตน เปนคนรับใช           

 

ขอเสนอแนะ  

 ทานเห็นวาควรแกไขหรือเพิ่มเติมในองคประกอบของรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบ

การสรางศักยภาพพ่ึงตนจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 
 

1. หลักการของรูปแบบ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

2. วัตถุประสงคของรูปแบบ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

3. ปณิธาน 
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

4. การดําเนินการ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

5. ประเมินผล 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

6. เงื่อนไขความสําเร็จ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

 

 

 

................................................................................ 

(นางสาว หมายขวัญพุทธ กลาจน) 
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ภาคผนวก  ข 
หนังสือราชการที่เกี่ยวของ 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ–สกุล          นางสาวหมายขวัญพุทธ  กลาจน 

วันเกิด          15 ธันวาคม 2508 

สถานที่เกิด          อําเภอบางกอกนอย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สถานที่อยูปจจุบัน       28 หมู 7 ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล  

          จังหวัดมุกดาหาร 49120 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน  จิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

สถานที่ทํางานปจจุบัน      มูลนิธิแพทยวิถีธรรมแหงประเทศไทย 

          114 หมู 11 ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล 

          จังหวัดมุกดาหาร 49120 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2525     มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  

          แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2530     บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา–การประชาสัมพันธ 

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป  

  กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2559     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

 พ.ศ. 2564     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตําบลในเมือง 

  อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 




