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อาสา มีเจ้าหน้าที่ประจ าคอยเป็นพ่ีเลี้ยง จิตอาสาจึงเข้าสู่กระบวนการท างานตามศักยภาพที่มีอยู่
อย่างเต็มความสามารถ ตอบสนองความต้องการโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เขา้ใจในวิถีของชีวิต ยอมรับ
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กับความจริงที่เกิดขึ้น แม้ว่าในที่สุดของการรักษาคือ การเสียชีวิต แต่เป็นการเสียชีวิต อย่างสุขสงบ 
หรือ “ตายแบบยิ้มได้” ที่เป็นผลมาจากการยอมรับความตาย ดังค ากล่าวว่า “อยู่สบาย ตายสงบ งบ
ไม่เสีย” จิตอาสาได้ประจักษ์เห็นความจริงของชีวิตจากการดูแลผู้ป่วย การปรับทัศนคติในการด าเนิน
ชีวิต การระลึกถึงมรณานุสติ ตลอดจนการเรียนรู้วิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม  

ในส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังจิตอาสา แบ่งได้เป็น ๒ ด้าน คือ ปัจจัยที่เป็นแรงสนับสนุน
ภายนอก หมายถึงศักยภาพ ความสามารถทางด้านวิชาชีพ ฐานะและบทบาททางสังคม และปัจจัยที่
เป็นแรงสนับสนุนภายในเริ่มต้น ที่ความศรัทธา และพุทธธรรมในใจของจิตอาสา ที่ส่งเสริมให้มีการ
ท างานอย่างมุ่งมั่น จริงจัง จริงใจ พัฒนาศักยภาพไปพร้อมกับการท างาน เนื่องเพราะใช้งานเป็นฐาน
ของการภาวนา จึงเกิดสมาธิจากการท างาน ท าให้เห็นการเจริญเติบโต คุณธรรมที่ผลิบานในใจ ดังนั้น 
การพัฒนากระบวนการและการใช้ศักยภาพของจิตอาสาที่อโรคยศาลจึงเป็นไปอย่างธรรมชาติ และใน
ที่สุดเข้าถึงปัญญา จนไม่มีความขุ่นมัว โดยมี พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี (จิรธัมโมภิกขุ), ดร. หรือ 
เรียกขานในนาม “หลวงตา” เป็นต้นบุญสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ “ท าด้วยใจ ให้ด้วยรัก ไม่หวัง
ผลตอบแทน” และไม่ว่าศักยภาพของจิตอาสาจะเป็นเช่นไรก็ตาม แต่สิ่งที่ส าคัญยิ่งกว่า คือการจัดใจ
ของจิตอาสา อยู่กับโลกตามที่เป็นจริง อยู่กับโลกอย่างเหนือโลก 
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Abstract 

 

 The three objectives of this thesis are: 1) to study the BuddhaDhamma that 

enhance volunteers’ working process, 2) to study working process and role model of 

volunteers at Arokhayasala Wat Khampramong, Sakonnakhon Province, and 3) to 

study and analyze factors enhance the power of volunteers at Arokhayasala Wat 

Khampramong, Sakonnakhon Province.   

Documentary and qualitative research were used. In the documentary 

research, the researcher searched the information from the Tipiṭaka, books, and other 

related works under the topic of BuddhaDhamma. According to the qualitative part, it 

was gathered the data from observation, in-depth interview and focus group 

discussion concerning factors enhance the power of volunteers at Arokhayasala Wat 

Khampramong, Sakonnakhon Province.   

The BuddhaDhamma that promote volunteers’ working process can be 

separated into 5 categories. They are 1) Brahmavihara 4 2) Iddhipada 4                      

3) Sangahavatthu 4 4) Saraniyadhamma 6 and 5) SappurisaDhamma 8. If one can 

practice continuously one of the mentioned BuddhaDhamma, one will gain Samadhi 

(concentration), and then Panna (wisdom) both in the worldly and secular world. Sila 

is the foundation. While Samadhi and Panna support the prosperous of goodness to 

blossom along the way of the Noble Eightfold Path. 
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The working process and role model found out that the administration of 

Arokhayasala run by the power of volunteers who take turn in accordance to time. 

They can be separated into three groups: 1) Role Model Volunteers 2) Frontier 

Volunteers, and 3) Supporter Volunteers. Patients and their relatives are also 

welcomed to act as volunteers. The full time officers are supported them.  Thus, 

volunteers fully go with the working process by performing their highest potentiality. 

The approaches of patients-centered, understanding what life is, and accepting reality 

even the final outcome of curing illness is death are used. “Smiles with Death” is the 

outcome of the recognition as shown in the phrase “Happy Living, Peace at Death, 

and No payment”. At the same time, volunteers realize the reality of life from caring 

the illness, adjust their attitudes, do death contemplation, and practice way of living 

related to BuddhaDhamma. 

The two factors enhance the power of volunteers are the outer factors and 

the inner factors. The outer factors refer to potentiality, occupational ability, and 

social status. The inner factors refer to ‘Confidence’ (Saddha) and BuddhaDhamma 

within the heart of volunteers. This reinforces volunteers’ strong determination, 

sincerity, and inner development along with the working process. This is because of 

“Work is the foundation of meditation”. As the result of these, ‘Samadhi’ from 

working is watered the inner morality to shine out. Therefore, the power of volunteers 

at Arokhayasala is developed and purified naturally. Finally, volunteers enter the 

stage of ‘Panna’ to “Do by heart, Give with Love, No Need for Return”. Phra  

Paponpatchara Pibanpaknitee, Dr., (Ciradhammho Bhikkhu) or “Luangta” is the 

super-role model. Last but not least, ‘transformation of mind’ and ‘seeing the world as 

it is’ are more important for beyond the potentiality of volunteers.  
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สารบัญ 

 
เรื่อง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ   จ 
สารบัญ  ฉ 
สารบัญแผนภูมิ                                              ซ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ  ฌ 
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ๓ 
 ๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย ๓ 
 ๑.๔ ปัญหาที่ต้องการทราบ ๔ 
 ๑.๕ ค าจ ากัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย ๔ 
 ๑.๖ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ๖ 
 ๑.๗ วิธีด าเนินการวิจัย ๑๑ 
 ๑.๘ ประโยชน์ที่ได้รับ ๑๒ 
 ๑.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๒ 
บทที่ ๒ หลักพุทธธรรมที่เกื้อกูลการท างานจิตอาสา ๑๓ 
 ๒.๑ ความหมายและความส าคัญของจิตอาสา ๑๓ 
 ๒.๒ หลักพุทธธรรมในการท างานจิตอาสา ๑๙ 
 ๒.๓ ตัวอย่างจิตอาสาที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ๒๖ 
บทที ่๓ กระบวนการท างานและบทบาทจิตอาสา  

อโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร 
๓๑ 

 ๓.๑ ด้านการดูแลผู้ป่วย ๓๑ 
 ๓.๒ ด้านการจัดการหลังการเสียชีวิต ๔๐ 
 ๓.๓ ด้านงานทั่วไป ๔๐ 
 ๓.๔ ด้านการศึกษาดูงานและงานวิทยากร ๔๔ 
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บทที่ ๔ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพลังจิตอาสา อโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร ๔๗ 
 ๔.๑ หลักพุทธธรรมที่เกื้อกูลการท างานของจิตอาสา ๔๙ 
 ๔.๒  ศักยภาพของจิตอาสา ๕๙ 
 ๔.๓ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังจิตอาสา ๖๖ 
บทที่ ๕ สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๗๒ 
 ๕.๑ สรุปผลการศึกษา ๗๒ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการศึกษา ๗๕ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๗๗ 
บรรณานุกรม ๗๘ 
ประวัติผู้วิจัย ๘๒ 
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สารบัญแผนภูมิ 

 
 หน้า 
แผนภูมิที ่ ๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๒ 
แผนภูมิที ่ ๒ หลักพุทธธรรมที่เกื้อกูลการท างานจิตอาสา ๒๔ 
แผนภูมิที่ ๓ ตัวอย่างจิตอาสาที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ๒๙ 
 
       



จ 
 

                                    กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือสนับสนุนจากบุคคลหลาย
ฝ่ายที่ได้ให้ค าปรึกษา แนะแนวทางในการค้นคว้าวิจัย และอ านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยขอ
แสดงความขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

กราบขอบพระคุณ พระสุธีธรรมานุวัตร, ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขา
ลัยที่สนับสนุนการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต และท าให้ผู้วิจัยมี
โอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ 

กราบขอบพระคุณ พระเอกภัทร อฉิฉนฺโท ผศ.ดร.ประธานกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และขอขอบพระคุณ พญ. รุจิรา มังคละศิริ  กรรมการปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ คอย
ช่วยเหลือให้แนวคิดและค าแนะน า พร้อมทั้งตรวจแก้ไขงานด้วยความเมตตายิ่ง 

กราบขอบพระคุณ พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี, (จิรธัมโมภิกขุ)ดร. เจ้าอาวาสวัดค า
ประมง ผู้ชี้แนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติด้วยความเมตตายิ่ง ดร. แม่ชีกาญจนา เตรียมธนาโชค ที่
คอยช่วยเหลือเมตตายิ่ง ให้แนวคิดและค าแนะน า แม่ชีทัศนา จิระสิริธรรม อาจารย์ประจ าสาวิกา
สิกขาลัย ที่คอยช่วยเหลือ เมตตา เป็นก าลังใจอย่างดียิ่ง 

กราบขอบพระคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีส่วนช่วย
ก าหนดรูปแบบในการด าเนินการวิจัยให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม เป็นงานที่มีความครบถ้วนและ
สมบูรณ์แบบมากข้ึน 

กราบขอบพระคุณเสถียรธรรมสถาน เจ้าหน้าที่ คุณสุชาดา พ่ึงบุญ เจ้าหน้าที่ประจ า
ส านักงานสาวิกาสิกขาลัย กัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือ รุ่นพ่ีสาวิกาสิกขาลัย เพ่ือนนิสิตสาวิกาสิกขา
ลัยรุ่นที่ ๕ และนิสิตสาวิกาสิกขาลัยรุ่นที่ ๖ รวมทั้งจิตอาสาที่ให้ความร่วมมือตอบค าถามสัมภาษณ์ 
อันเป็นประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

คุณค่าและประโยชน์แห่งวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยขอถวายเป็นพุทธบูชาแห่งพระพุทธคุณ 
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ญาติพ่ีน้อง
ทุกท่านและผู้มีพระคุณต่อผู้วิจัยทุกท่าน  

 กันธิชา เผือกเจริญ 
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
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ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 

 ก. ค ำย่อเกี่ยวกับพระไตรปิฎก 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการ
อ้างอิง โดยระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังค าย่อชื่อคัมภีร์ เช่น องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๑๗ หมายถึง 
สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต พระไตรปิฎก ภาษาไทย เล่มที่ ๒๑ ข้อที่ ๑๕๗ หน้าที่ ๒๑๗  
 

พระวินัยปิฎก 
วิ.มหา.  (ไทย)  =  วินัยปิฎก  มหาวิภังค์ (ภาษาไทย) 
วิ.ม. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวรรค (ภาษาไทย) 
วิ.จู. (ไทย) = วินัยปิฎก จูฬวรรค (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 
ส .ส.  (ไทย)  =   สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
ส .สฬา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค (ภาษาไทย) 
ม.มู.  (ไทย)  =   สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์    (ภาษาไทย) 
ม.อุ.  (ไทย)  =   สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์    (ภาษาไทย) 

 

ข. ค ำย่อเกี่ยวกับคัมภีร์อรรถกถำ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ใช้อรรถกถาภาษาไทย  ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ในการอ้างอิง โดย
ระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น ม.มู.อ. (ไทย) ๑/๑๐๖/๒๕๓หมายถึง มัชฌิมนิกาย ปปัญจสูทนี มูลปัณณาสก์
อรรถกถา ภาษาไทย  เล่มที่ ๑ ข้อที่ ๑๐๖ หน้า ๒๕๓ 

 
อรรถกถำพระสุตตันตปิฎก 

ส .สฬา.อ. (ไทย) = สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี สฬายตนวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 



 

 

บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
วัด เป็นสถานประกอบกิจกรรมทางศาสนา ศูนย์กลางของชุมชน สถานที่อบรมจิตใจ อีก

ทั้งวัดยังเป็นแหล่งศึกษาเล่าเรียน เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกิจกรรมของชุมชน จึงท าให้การแบ่งเขตภายใน
วัดแบ่งออกเป็น ๒ เขต คือ เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส โดยเขตพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูป
เจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรม ส่วนเขตสังฆาวาส เป็นกุฎิ ส าหรับพระภิกษุ สามเณรจ า
พรรษา และบางวัดมีส่วนเพ่ิมเติม เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน นั่นคือ เขตฌาปนสถาน 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกอบพิธีที่เกี่ยวข้องกับศพ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า วัดเกี่ยวพันธ์กับวิถีชีวิตของ
คนตั้งแต่เกิดจนตาย วัดจึงเป็นสถานที่ชุมนุมของสังคมทุกกาลวาระ ทั้งทางที่เป็นมงคลและอวมงคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดในชนบท จัดได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธา เพ่ือสร้าง เกื้อกูล ผูกโยง 
ความสัมพันธ์ของพระสงฆ์กับคนในชุมชนอย่างใกล้ชิดและลึกซึ้งจนยากที่จะแยกออกจากกัน วัดจึง
เป็นเหมือนผู้น าทางจิตวิญญาณ เมื่อมีการก่อตั้งชุมชน จะมีการสร้างวัดขึ้นมาพร้อมกันด้วย๑ 

วัดในชนบท เช่น วัดค าประมง ตั้งอยู่ที่บ้านค าประมง ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณนานิคม 
จังหวัดสกลนคร เป็นวัดที่มีลักษณะสอดคล้องเหมือนกับวัดทั่วไปที่กล่าวถึงข้างต้น ทั้งในด้านของ
สถานที่ การประกอบพิธีทางศาสนา การฌาปนกิจ และเป็นศูนย์กลางของชุมชน นอกจากนี้แล้ว พันธ
กิจของวัดค าประมงท่ีแตกต่างจากวัดทั่วไป กล่าวคือ การจัดตั้งอโรคยศาล  

อโรคยศาล เป็นสถานอภิบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง แบบผสมผสานและประคับประคองทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เป็น
องค์รวมแนววิถีพุทธ ใช้ยาสมุนไพรไทยเป็นหลักในการรักษา และกิจกรรมบ าบัด อาทิเช่น มนตรา
บ าบัด ดนตรีบ าบัด ออกก าลังกายบ าบัด โภชนาการบ าบัด และไม่คิดค่าใช้จ่ายใดในการรักษา  

อโรคยศาลเป็นทางเลือกในการเยียวยา ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ไม่ต้องการเข้ารับการ
รักษาตามแนวทางของการแพทย์แผนปัจจุบัน หรือได้เข้ารับการรักษาจนสุดทางแล้ว ยังไม่มีหนทาง
รักษาได้อีก สถานที่ภายในอโรคยศาลมีการออกแบบสถาปัตยกรรม สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม และ
แนวทางการรักษาอย่างเหมาะสม ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของผู้ป่วย  

 

                                         
๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๔๒, [ออนไลน์], แหล่งที่มา:  

http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp [๒๔ ม.ค. ๒๕๕๗]. 



๒ 

 

โดยไดด้ าเนินการเปิดโอกาสให้บุคคลจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ 
แพทย์ พยาบาล แพทย์แผนไทย บุคลากรทางสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์ ข้าราชการ วิศวกร 
สถาปนิก นักธุรกิจ นักสื่อสารมวลชน ศิลปิน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และประชาชนทั่วไป เข้ามามี
บทบาทในการเป็นจิตอาสา โดยมีหลวงตา ให้โอกาส เรียนรู้ ท างานจิตอาสา ซึ่งเป็นงานที่มีความ
ยืดหยุ่นสูง ไม่มีรูปแบบส าเร็จ ขึ้นอยู่กับบุคคล ที่จะต้องพัฒนาศักยภาพ ให้สอดคล้องกับระบบการ
ท างาน เป็นธรรมชาติ เกิดเป็นประโยชน์๒  

รูปแบบของงานจิตอาสาที่แตกยอด เท่ากับเป็นการท างานในลักษณะที่ขยายออกไปใน
วงกว้าง ได้ประโยชน์สูงสุด ช่วยท าให้การท างานของจิตอาสาได้ขยายตัวออกไปทั้งในแง่ปริมาณและ
คุณภาพ ท างานเป็นอิสระ สอดคล้องกับศักยภาพ ความสามารถ โดยไม่ขัดต่อแนวทางการรักษา
ผู้ป่วยของอโรคยศาล ที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน ในฐานะที่เป็น
ส่วนหนึ่งของการเยียวยาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ที่มีความส าคัญไม่ต่างไปจากบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุข เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกัน๓ 

ส าหรับ “จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย” ถือว่าเป็นกิจกรรมจิตอาสาแนวใหม่ใน
สังคมไทยที่เริ่มขึ้นเมื่อไม่กี่ปี โดยอาจกล่าวได้ว่าเป็นพัฒนาการสืบเนื่องมาจากการท างานดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายในศาสนสถาน เช่น วัดพระบาทน้ าพุ จังหวัดสระบุรี สันติวนา (คริสต์ศาสนา) และมี
หลายองค์กรที่ท างานดังกล่าว เช่น มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง (Wishing Well) เครือข่ายพุทธิกา 
ซึ่งมีภารกิจเพื่อการพัฒนาพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งด้วยการประยุกต์หลักธรรมให้มีพลังในการแก้ไข
ปัญหาของสังคมสมัยใหม่ ด้วยการบูรณาการความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาของปัจเจกบุคคลกับปัญหา
สังคม โดยเฉพาะการขยายแนวคิดเรื่องการท าบุญจากเพียงแค่การให้ทานในรูปของวัตถุ มาเป็นการ
ท าบุญในลักษณะอ่ืน เช่น การท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน หรือขวนขวายช่วยในกิจการที่ชอบ๔ โดยเชื่อว่า
การด าเนินงานดังกล่าว จะเกิดทั้งประโยชน์ตน (อาสาสมัคร) ประโยชน์ท่าน (ผู้ป่วย) และประโยชน์
ต่อสังคมส่วนรวม กล่าวคือ งานของจิตอาสาไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อ
กระบวนการท างานในระบบบริการสาธารณสุขด้วย ในแง่ที่ว่าแพทย์และพยาบาล จะได้ให้ความสนใจ
ในเรื่องจิตใจมากข้ึน ไม่ใช่สนใจหรือให้ความส าคัญแค่การเยียวยาทางกายเพียงอย่างเดียว๕   

 

                                         
๒ อโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร, เยียวยำมะเร็งด้วยรัก, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์     

ธีรานุสรณ์การพิมพ,์ ๒๕๕๖), หน้า ๕. 
๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖. 
๔ “จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย”, จดหมำยข่ำวกำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำย อำทิตย์อัสดง, ปีที่ 

๒ ฉบับท่ี ๔ (มกราคม–มีนาคม ๒๕๕๓): ๒. 
๕ อโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร, เยียวยำมะเร็งด้วยรัก, หน้า ๗ 



๓ 

 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกื้อกูลต่อการท างานของจิต
อาสาและศึกษากระบวนการท างานของอโรคยศาล เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังจิตอาสา 
ใน อโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร ให้สอดคล้องกับจิตอาสา มีการเตรียมความพร้อมของ
จิตอาสาที่จะเข้ามาอาสาท างานช่วยเหลือผู้ป่วยตามศักยภาพของตน และต้องการให้ผลการศึกษา
ดังกล่าวเป็นเมล็ดพันธุ์จากต้นบุญต้นแบบ การเป็นจิตอาสาที่มีอิสระทางความคิด ความถูกต้องโดย
ธรรม และมีศักยภาพสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวจิตอาสา ต่ออโรคยศาล และผู้ป่วยให้มาก
ที่สุด  

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกื้อกูลการท างานจิตอาสา 
๑.๒.๒ เพ่ือศึกษากระบวนการท างานและบทบาทจิตอาสาของอโรคยศาล วัดค าประมง 

จังหวัดสกลนคร 
๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังจิตอาสาในอโรคยศาล วัดค าประมง 

จังหวัดสกลนคร 

๑.๓ ขอบเขตของกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็น ๒ ด้าน คือ  
๑.๓.๑ กำรศึกษำวิจัยด้ำนข้อมูลเอกสำร 
ศึกษาค้นคว้าจากประมวลค าสอนของพระพุทธองค์ หลักพุทธธรรมในพระไตรปิฎก 

คัมภีร์อรรถกถา เอกสารที่เกี่ยวกับบทบาทการท างานจิตอาสา และอาสาสมัคร งานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบของการให้ทาน การช่วยเหลือแบ่งปัน การขวนขวายรับใช้ผู้อ่ืน 

๑.๓.๒ กำรศึกษำวิจัยด้ำนภำคสนำม 
๑) เข้าร่วมสังเกตการณ์กระบวนการท างานของวัดค าประมง และบันทึกข้อมูลอย่างเป็น

ระบบ 
๒) สัมภาษณ์เชิงลึก จิตอาสาวัดค าประมง โดยแบ่งกลุ่มจิตอาสาเป็นประเภทกลุ่มบุคคล 

คือ กลุ่มพระสงฆ์ กลุ่มงานสาธารณสุข กลุ่มสถาบันการศึกษา และกลุ่มบุคคลทั่วไป รวม ๘ ท่าน 
๓) สนทนากลุ่ม จิตอาสาวัดค าประมง โดยแบ่งกลุ่มจิตอาสาเป็นประเภทกลุ่มบุคคล คือ 

เจ้าหน้าที่อโรคยศาล สื่อมวลชน บุคคลทั่วไป ผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นแล้วสมัครใจเป็นจิตอาสา และญาติ
ผู้ป่วย รวม ๗ ท่าน 

โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกจิตอาสาในการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม คือ      
๑) เป็นจิตอาสาที่ท างานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า ๓ ปี และ ๒) เป็นผู้อุทิศตนท าความดี 
เสียสละก าลังกาย ก าลังทรัพย์ หรือก าลังสติปัญญา ความสามารถ โดยไม่ได้รับผลตอบแทน 
 



๔ 

 

๑.๔ ปัญหำที่ต้องกำรทรำบ 
 ๑.๔.๑ หลักพุทธธรรมที่เกื้อกูลการท างานจิตอาสาเป็นอย่างไร 
 ๑.๔.๒ กระบวนการท างานและบทบาทจิตอาสาของอโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัด
สกลนคร เป็นอย่างไร 
 ๑.๔.๓ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังจิตอาสาในอโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร เป็น
อย่างไร 

๑.๕ ค ำจ ำกัดควำมของศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ๑.๕.๑ หลักพุทธธรรมที่เกื้อกูลกำรท ำงำนจิตอำสำ หมายถึง หลักธรรมที่ว่าด้วยหลักค า
สอนของพระพุทธองค์ ที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกเถรวาท ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับจิตอาสา 
หลักพุทธธรรมเหล่านี้ ได้แก่ พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ ๔ สาราณียกรรม ๖ สัปปุสทาน ๘ 
และ ศีล ๕ 
 ๑.๕.๒ จิตอำสำอโรคยศำล หมายถึง จิตอาสา ๓ กลุ่ม ๑) จิตอาสาต้นแบบ ๒) จิตอาสา
แกนหลัก และ ๓) จิตอาสาสนับสนุน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสียสละก าลังกาย ก าลังทรัพย์ หรือ
ก าลังสติปัญญา หรือเวลา เพ่ือช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็น
จิตอาสาต่อเนื่องมากกว่า ๓ ปี 
 ๑.๕.๓ อโรคยศำล วัดค ำประมง หมายถึง สถานที่ที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบ
องค์รวมที่มีการดูแลสุขภาพทั้งทางกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณเพ่ือลดความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย
มะเร็ง 
 ๑.๕.๔ หลวงตำ หมายถึง พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี ดร. (จิรธัมโมภิกขุ) เจ้าอาวาส
วัดค าประมง และประธานมูลนิธิอโรคยศาล  
 ๑.๕.๕ ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ำย หมายถึง ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า
เป็นโรคมะเร็งระยะที่มีการแพร่กระจายของโรคไปตามอวัยวะ ไม่สามารถรักษาให้หายได้ และเข้าสู่
ระยะสุดท้ายของโรค 
 ๑.๕.๖ คุณธรรม หมายถึง ความดีงาม ความมีน้ าใจ เสียสละ อดทน มีจิตส านึกที่ดี ร่วม
แรงร่วมใจ ร่วมมือในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน 
 ๑.๕.๗ ศักยภำพ หมายถึง ความสามารถสูงสุดของบุคคลที่มีการน าออกมาใช้อย่างเต็มที่
ในการเป็นจิตอาสา มีอิสระทางความคิดที่ถูกต้องโดยธรรม บนพ้ืนฐานของความพึงพอใจของผู้ป่วย
และญาติ และไม่ขัดกับหลักการดูแลผู้ป่วยของอโรคยศาล ถูกต้องทั้งทางสังคม วัฒนธรรม ทั้งทางกาย 
วาจา ใจ 



๕ 

 

 ๑.๕.๘ พลังจิตอำสำ หมายถึง พลังที่เกื้อกูลต่อการท างาน แรงกาย แรงใจที่มีความ
ทุ่มเท เสียสละ เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน ผ่านภารกิจและการปฏิบัติตน โดยยึดหลัก “ช่วยเหลือแบบไม่มี
ข้อแมไ้ร้ขีดจ ากัด มีความสุขที่ได้ท า” 

๑.๖ ทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้รวบรวมเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้อง
หรือสอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้ โดยมี หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่น่าศึกษาค้นคว้า 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑) หนังสือ  
 ๑.๖.๑ พระไพศำล วิสำโล กล่าวไว้ในหนังสือ “สุขแท้กลำงใจเรำ” ว่าสุขแท้เกิดจาก
ปัญญา ปัญญาจะท าให้บุคคลนั้นพบว่าการแบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็นการสร้างสุขให้ทั้ง
ตนเองและผู้อ่ืน หากบุคคลใดคิดแต่จะเอาจะยิ่งทุกข์ การเห็นความจริงเช่นนี้จะท าให้คนเห็นแก่ตัวกัน
น้อยลง โลกจะน่าอยู่มากขึ้น๖ 
 ๑.๖.๒ เพชรภี ปิ่นแก้ว สัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล ในหนังสือ “จิตอำสำ สุขสร้ำง
ง่ำยๆ แค่ลงมือท ำ” ว่า จิตอาสาเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง เป็นการพัฒนาวิญญาณ ท าให้ชีวิต
ของเรามีประโยชน์และมีคุณค่า จิตอาสาจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรารู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
ปรารถนาเข้าไปช่วย ไม่ใช่การให้เงินอย่างเดียว แต่เป็นการสละเวลา ลงแรงด้วยจิตที่เป็นสุขที่ได้
ช่วยเหลือผู้อ่ืน “สุขที่แท้นั้น อยู่ที่ใจ ใจที่ลดละ ไม่ใช่ใจที่คิดจะเอา” การช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยมุ่งแต่
ประโยชน์ของผู้รับ โดยไม่ค านึงถึงตัวเองว่าจะได้อะไร ดังนั้นรางวัลของจิตอาสาคือความสุขและความ
ภูมิใจในตนเองเท่านั้น๗ 
 ๒) เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.๖.๓ ณรงค์ศักดิ์ ถิระวงศ์และคณะ เสนอรายงานการวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธ์ในกำร
บ ำบัดผู้ป่วยมะเร็ง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการร่วมระหว่าง
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือศึกษาถึงผล
การบ าบัดดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งของอโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการทราบอัตราการเสียชีวิต ความสงบขณะเสียชีวิต ความพึงพอใจ และความไม่กลัวต่อความ
เจ็บป่วย และค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย โดยท าการศึกษาใน ๑๗๗ คน เฉพาะผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา
นานกว่า ๑๐ วัน พบว่าผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่อยู่ในระยะสุดท้ายมีอัตราการเสียชีวิตโดยสงบสูง ผู้ป่วย

                                         
๖ พระไพศาล วิสาโล, สุขแท้กลำงใจเรำ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สามลดา, ๒๕๕๓), หน้า ๔. 
๗ เพชรภี ปิ่นแก้ว, จิตอำสำ สุขสร้ำงง่ำยแค่ลงมือท ำ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ไอแอม บุ๊คกา

ซีน, ๒๕๕๔), หน้า ๑๐-๑๘. 



๖ 

 

ลดความกลัวต่อการเจ็บป่วย มีความพึงพอใจต่อการบ าบัดดูแลสูง ประหยัดค่าใช่จ่าย และเป็น
ทางเลือกท่ีช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายมีจิตวิญาณดีข้ึน๘ 

๑.๖.๔ รศ.ดร. นพมำศ สุนทรเจริญนนท์ เสนอรายงานการวิจัยเรื่อง “กำรวิจัยและ
พัฒนำต ำรับยำต้ำนมะเร็งสูตรวัดค ำประมง” ผลการวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบตามข้อก าหนดใน
เภสัชต ารับพบว่าสารสกัดยาต้านมะเร็งสูตรนี้สามารถยับยั้งการเกิดเนื้องอกจากการเหนี่ยวน าด้วย
สารเคมีได้ ผลสรุปสามารถบ่งชี้ได้อย่างแท้จริงว่าต ารับยาต้านมะเร็งสูตรวัดค าประมงมีฤทธิ์ต้าน
มะเร็ง๙ 

๑.๖.๕ เอ้ือมพร ทองกระจำย และจินตนำ สุวิทวัส ท าการวิจัยเรื่อง ภำวะโภชนำกำร
และพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรต้ำนมะเร็งของผู้ป่วยมะเร็งที่อโรคยศำล วัดค ำประมง อ ำเภอ
พรรณนำนิคม จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่มีภาวะขาดสารอาหาร 
ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับอาหารต้านมะเร็งส่วนใหญ่อยู่ ในระดับปานกลาง อาหารส่วนใหญ่ได้มา
จากตลาด การเลือกอาหารค านึงถึงเรื่องการปลอดสารพิษมากท่ีสุด๑๐ 

๑.๖.๖ รศ.ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ ท าการวิจัยเรื่อง “ระบบกำรบริหำรจัดกำรมูลนิธิพุทธฉือ
จี้” โดยได้น าเสนอแนวคิดเรื่องอาสาสามัครของมูลพุทธนิธิฉือจี้ ที่ประกอบด้วย ๔ หลัก คือ หลักพุทธ
ศาสนาแนวมนุษยนิยม ความเชื่อในเรื่องชาติภพและกฎแห่งกรรม การมองมนุษย์ในแง่บวก และภาวะ
ผู้น าเปี่ยมบุญญานุภาพของท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน โดยแนวคิดทั้ง ๔ เรื่องนี้เป็นการสร้างรากฐาน
ส าคัญต่อความรู้สึกเอ้ือเฟ้ือเสียสละพร้อมกับความเชื่อว่า วิถีของอาสาสมัครคือวิถีของการปฏิบัติ
ธรรม ที่น าไปสู่การมีพฤติกรรมเพ่ือสังคม (Prosocial Behavior) ในการอาสาเข้ามาช่วยสรรพชีวิต 
โดยมีปัจจัยภาวะผู้น าเปี่ยมบุญญานุภาพที่ช่วยท าให้เกิดต้นแบบของพลังจิตอาสาให้เดินตามรอยคือ 
พระโพธิสัตว์ท่าน ธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน และอาสาสมัครรุ่นพ่ีที่เสียสละ นอกจากนั้นยังได้เสนอ
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการรณรงค์ชักชวนผู้คนให้ท าดี คือสถานีวิทยุและโทรทัศน์ โดยการจัด

                                         
๘ณรงค์ศักดิ์ ถิระวงศ์ และคณะ, “ผลสัมฤทธ์ในการบ าบัดผู้ป่วยมะเร็ง”, รำยงำนกำรวิจัยฉบับ

สมบูรณ์, (สกลนคร: มูลนิธิอภิญาณอโรคยศาล, ๒๕๕๒), หน้า บทคัดย่อ. 
๙ นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, รศ.ดร., “การวิจัยและพัฒนาต ารับยาต้านมะเร็งสูตรวัดค าประมง”, 

รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์, (สภาวิจัยแห่งชาติ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๖), หน้า 
บทคัดย่อ.        

๑๐ เอื้อมพร  ทองกระจาย และจินตนา สุวิทวัส, “ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ต้านมะเร็งของผู้ป่วยมะเร็งที่อโรคยศาล วัดค าประมง อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร”, รำยงำนกำรวิจัย
ฉบับสมบูรณ์, (สกลนคร: มูลนิธิอภิญาณอโรคยศาล, ๒๕๕๓), หน้า บทคัดย่อ. 



๗ 

 

อบรมให้ผู้จัดรายการวิทยุได้มีความรู้และทักษะในการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม ความดี และจิตอาสา 
เพ่ือชักชวนและจูงใจให้ผู้ฟังท าความดีเพ่ือสังคม๑๑ 

๑.๖.๗ สุนิตย์ เชรษฐำ และ วินย์ เมฆไตรภพ ท าการวิจัยเรื่อง “กำรศึกษำและ
ประยุกต์บทเรียนงำนอำสำสมัครจำกต่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำระบบอำสำสมัครในประเทศไทย” 
ได้น าเสนอว่าระบบอาสาสมัครได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่เป็นกลไกส าคัญในการ
ยกระดับจิตใจของคนไทยให้มีความเห็นใจและร่วมช่วยเหลือสังคม โดยแสดงให้เห็นถึงคุณูปการของ
อาสาสมัคร เช่น ประโยชน์ของงานอาสาสมัครต่อตัวอาสาสมัครเอง ต่อองค์กรพัฒนาเอกชน ต่อภาค
ธุรกิจและภาครัฐ และส าหรับการศึกษาบทเรียนจากกรณีอาสาสมัครในต่างประเทศมาใช้ในประเทศ
ไทยก็พบว่าควรมีการจัดการฐานข้อมูลอาสาสมัคร องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์กรภาคประชา
สังคมเป็นแกนกลาง มีภาครัฐและภาคธุรกิจสนับสนุน ทั้งนี้ควรมีการใช้สื่อเพ่ือให้งานอาสาสมัครเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวาง๑๒ 
 ๑.๖.๘ ดร. มิชิตำ จ ำปำเทศ รอดสุทธิ เขียนบทความเรื่อง “จิตอำสำคืออะไร” มีความ
ว่า ความงดงามของจิตใจผู้คนทั้งหลาย ที่ทนไม่ได้กับความทุกข์ยากของเพ่ือนมนุษย์ แต่ละคน
พยายามหาทางช่วยเหลือกัน ไม่ว่าจะทางไหนที่ท าได้ ตั้งแต่การบริจาคทรัพย์ สิ่งของ หรือแม้แต่เอา
ตัวลงไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือกันเท่าที่จะท าได้ โดยไม่แยกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ หรือชนชั้น นับเป็น
ความงดงามที่หลายคนนึกว่ามนุษย์ยุคนี้ไม่มีเหลือแล้ว ในประเทศไทยมีอาสาสมัครนับพัน นับหมื่นคน
หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปช่วยเหลือเรียนรู้กับผู้ประสบภัยสึนามิ จนเกิดเป็นคลื่นมวลชนจิตอาสา ท างาน
ต่อเนื่องกันมาถึงในปัจจุบันและขยายเครือข่ายขยายงานอาสาท าดีเพ่ือสังคมชัดขึ้น เพ่ือระลึกถึงความ
ดีงามท่ีผุดขึ้นมาจากมวลชนหลากหลายตั้งแต่วันนั้น จึงก าหนดวันที่ ๒๗ ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วัน
จิตอาสา” เพ่ือเตือนใจและส่งเสริมให้พวกเราแต่ละคนท าดีกันต่อไป๑๓ 
 ๑.๖.๙ เตือนใจ ดีเทศน์ สัมภำษณ์โดย วินย์ เมฆไตร เรื่อง “จิตอำสำเป็นกำรปฏิบัติ
ธรรม” มีเนื้อหาโดยสรุปว่า เป็นการท าหน้าที่เพื่อประโยชน์ของมวลชน ส าหรับต้นแบบแรงบันดาลใจ
ของอาจารย์ คือหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ อาจารย์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ส าหรับอาจารย์

                                         
 ๑๑ ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, “อาสาสมัคร การพัฒนาตนเองและสังคม”. ส ำนักบัณฑิตอำสำสมัคร,  ปีที่ ๑ 

ฉบับท่ี ๒ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๔๘): ๗-๘. 
๑๒ สุนิตย์ เชรษฐา และ วินย์ เมฆไตรภพ, “การศึกษาและประยุกต์บทเรียนงานอาสาสมัครจาก

ต่างประเทศเพื่อการพัฒนาระบบอาสาสมัครในประเทศไทย”, รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์, (ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) : แผนพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, ๒๕๔๘), หน้า 
บทคัดย่อ.      
 ๑๓ มิชิตา จ าปาเทศ รอดสุทธิ, จิตอำสำ พัฒนำผู้น ำ, (ออนไลน์), แหล่งที่มา: http://www.vachira 
phuket.go.th/www/volunteer/?name=knowledge&file=readknowledge&id=1[๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖]. 

http://www.vachiraphuket.go.th/www/volunteer/?name=knowledge&file=readknowledge&id=1
http://www.vachiraphuket.go.th/www/volunteer/?name=knowledge&file=readknowledge&id=1


๘ 

 

การเป็นอาสาสมัครท าให้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ท าหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุด เพ่ือพัฒนาตัวเอง มี
ความสุข ที่จะท า ผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ อาสาสมัครเป็นการเรียนรู้ร่วมกันทั้งการเป็นผู้รับและผู้ให้ เป็น
ความสุขและเป็นการเรียนรู้การพัฒนาจิตใจ ปัจจุบันการรณรงค์เรื่องจิตอาสาในเมืองไทยยังมีน้อย
จนเกินไป การมีเครือข่ายเป็นสิ่งที่ดี ท าให้คนที่มีจิตอาสา คนที่อยากจะอาสาท าประโยชน์ได้มองเห็น
ช่องทาง ตอนนี้ยังไม่สายเกินไปที่จะท าให้จิตอาสาเกิดขึ้นในทุกวิชาชีพ ให้เด็กตั้งแต่อนุบาลขึ้นมา ว่า
จะท าประโยชน์อะไรให้กับตัวเอง ให้กับครอบครัวและให้กับสังคมได้บ้าง โดยเฉพาะหลักสูตรของ
นักเรียนทุกระดับจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ต้องมีกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม๑๔ 
 ๑.๖.๑๐ ไจตนย์ ศรีวังพล ท าการวิจัยเรื่อง “ศึกษำกำรประยุกต์หลักพุทธธรรมในกำร
ท ำงำนจิตอำสำของอำสำสมัคร สวพ.๙๑” ว่าจิตอาสาเป็นการเลือกกระท าในสิ่งที่เห็นว่าควรกระท า
โดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่ใช่การกระท าโดยหน้าที่ การที่สังคมมีผู้มีจิตอาสา จะส่งผลต่อการ
พัฒนาทั้งระดับบุคคล สังคม และประเทศชาติ จึงควรสนับสนุนให้เกิดการมีจิตอาสา เพ่ือความสงบสุข 
ร่มเย็นในสังคม หลักพุทธธรรมที่อาสาสมัคร สวพ.๙๑ น ามาประยุกต์ใช้ คือ พรหมวิหาร ๔ และ 
สังคหวัตถุ ๔๑๕ 
 ๑.๖.๑๑ จรัสแสง ผิวอ่อน ท าการวิจัยเรื่อง “กำรจัดกำรเพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้ำยแบบองค์รวม กรณีศึกษำวัดค ำประมง จังหวัดสกลนคร” ผลการวิจัยพบว่า การดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายที่วัดค าประมง การดูแลทางกายมีความสอดคล้องกับหลักธรรม สัปปายะ ๗  
ไตรลักษณ์ โยนิโสมนสิการ การพิจารณามรณานุสติ การภาวนาโดยใช้อานาปานสติ การอยู่กับโลก
ธรรม ๘ ผลลัพธ์ต่อสุขภาพทางกายและใจความรับรู้ต่อความเจ็บป่วยทางกายของผู้ป่วยเป็นไปในทาง
ที่ดีขึ้น ความทุกข์ทางใจ ทุกข์น้อยลง เกิดความปล่อยวางมีความตั้งใจที่จะต่อสู้กับโรคร้าย สามารถ
ยอมรับและพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปอย่างสงบ๑๖ 
 ๑.๖.๑๒ นงลักษณ์ สรรสม ท าการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยคัดสรรที่มีควำมสัมพันธ์กับ
คุณภำพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ำย” เป็นการศึกษาแบบบรรยายเชิงความสัมพันธ์ เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์เกี่ยวกับอาการ การปฏิบัติที่สัมพันธ์กับกิจกรรมทางศาสนา แรง

                                         
๑๔ เตือนใจ ดีเทศน์ สัมภาษณ์โดย วินย์ เมฆไตร “จิตอำสำเป็นกำรปฏิบัติธรรม”, ออนไลน์ 

แหล่งที่มา http://www.volunteerspirit.org/node/786 [๒ พ.ค.๒๕๕๖]. 
 ๑๕ ไจตนย์ ศรีวังพล, “ศึกษาการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการท างานจิตอาสาของอาสาสมัคร สวพ.
๙๑”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), 
หน้า บทคัดย่อ. 

๑๖ จรัสแสง ผิวอ่อน, “การจัดการเพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม : กรณีศึกษาวัดค า
ประมง จังหวัดสกลนคร”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า บทคัดย่อ. 

http://www.volunteerspirit.org/node/786,%20๒


๙ 

 

สนับสนุนจากครอบครัว พฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลในครอบครัว และคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้าย ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย อยู่ในระดับสูง แรง
สนับสนุนจากครอบครัว การปฏิบัติที่สัมพันธ์กับกิจกรรมทางศาสนา พฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลใน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ต่ า และต่ ากับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ๑๗ 
 ๑.๖.๑๓ ทศพล ด ำแดง ท าการวิจัยเรื่อง “กำรรับรู้ชีวิตและควำมตำยกับควำมงอก
งำมทำงจิตใจ กรณีศึกษำอำสำสมัครธรรมรักษ์นิเวศน์ วัดพระบำทน้ ำพุ จังหวัดลพบุรี” โดยกล่าว
ว่าอาสาสมัครที่ท าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั้นควรมีความงอกงามทางจิตใจในแง่ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง (Self Esteem) และคุณธรรมพรหมวิหาร ๔ ที่จะช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ให้พ้นจากความ
ทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๘ 
 ๑.๖.๑๔ เบญจมำศ ตระกูลงำมเด่น ท าการวิจัยเรื่อง “ผลของโปรแกรมกำรจัดกำร
อำกำรที่เน้นกำรสวดมนต์ต่ออำกำรปวดของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ำย” เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรม
การจัดการอาการที่เน้นการสวดมนต์ต่ออาการปวดของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผลการวิจัยพบว่า
อาการปวดภายหลังการทดลอง ๔ วัน และ ๗ วันของกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญและอาการปวดภายหลังการทดลอง ๔ วัน ๗ วันของกลุ่มทดลอง น้อยกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญ๑๙ 
 ๑.๖.๑๕ พรทิพย์ ปุกหุต ท าการวิจัยเรื่อง “ผลของกำรสวดมนต์บ ำบัดต่อควำมวิตก
กังวลและควำมผำสุกทำงจิตวิญญำณในผู้ป่วยมะเร็งเต้ำนมระยะรับกำรรักษำ” ผลการศึกษาพบว่า
โปรแกรมการสวดมนต์บ าบัดช่วยลดความวิตกกังวลและเพ่ิมความผาสุกทางจิตวิญญาณให้ผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมได้ พยาบาลควรน าโปรแกรมการสวดมนต์บ าบัดไปใช้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งในแผนก
หอผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยใน๒๐ 
                                         

๑๗ นงลักษณ์ สรรสม, “ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย”, 
วิทยำนิพนธ์พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า บทคัดย่อ. 

 ๑๘ทศพล ด าแดง, “การรับรู้ชีวิตและความตายกับความงอกงามทางจิตใจ กรณีศึกษาอาสาสมัคร
ธรรมรักษ์นิเวศน์ วัดพระบาทน้ าพุ จังหวัดลพบุรี”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า บทคัดย่อ. 

๑๙ เบญจมาศ ตระกูลงามเด่น, “ผลของโปรแกรมการจัดการอาการที่เน้นการสวดมนต์ต่ออาการปวด
ของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย” , วิทยำนิพนธ์พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า บทคัดย่อ. 

๒๐ พรทิพย์ ปุกหุต, “ผลของการสวดมนต์บ าบัดต่อความวิตกังวลและความผาสุกทางจิตวิญญาณใน
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะรับการรักษา”, วิทยำนิพนธ์พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๕), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๐ 

 

 ๑.๖.๑๖ ยุวดี พนำวรรต ท าการวิจัยเรื่อง “ประสบกำรณ์ทำงจิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ที่ได้รับกำรบ ำบัดด้วยพลังจิตตำมแนวพุทธ” ผลการวิจัยพบว่า การบ าบัดด้วยพลังจิตตามแนวพุทธ
จะประสบความส าเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติสองหลักธรรม คือ พละ ๕ และอินทรีย์ ๕ ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ธรรมเดียวกันคือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ว่าพลังจิตตามแนว
พุทธช่วยให้หายจากโรคร้ายได้ด้วยจิตใจเข้มแข็ง รู้จักปล่อยวาง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี๒๑ 
 ๑.๖.๑๗ วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล ท าการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับควำม
ผำสุกทำงจิตวิญญำณของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ำย” เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์และความสามารถในการท านายระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ความรุนแรงของ
อาการเจ็บป่วย แรงสนับสนุนทางสังคม กับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 
ผลการวิจัยพบว่า ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ในระดับสูงแรง
สนับสนุนทางสังคมและการปฏิบัติที่สัมพันธ์กับกิจกรรมทางศาสนามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย๒๒ 
 ๑.๖.๑๘ อรพิมณฑ์ (สุธรรมำ) พงษ์ประเสริฐ ท าการวิจัยเรื่อง “กำรเลือกวิธีกำรรักษำ
ด้วยกำรแพทย์แผนไทยแนวพุทธ (สมำธิบ ำบัด) ของผู้ป่วยหญิงมะเร็งปำกมดลูก” พบว่า ภายหลัง
จากนั่งสมาธิแล้วส่วนใหญ่ปลงได้และไม่กลัวตายมองความตายเป็นเรื่องธรรมดา เป็นจุดเริ่มต้นที่
จะต้องเผชิญกับความตายและความเจ็บป่วย ความตายเป็นกระบวนการที่ผู้หญิงต้องเตรียมตัวเตรียม
ใจก่อนตาย อีกทั้งสมาธิบ าบัดยังช่วยให้พ้นทุกข์ จิตใจผ่อนคลาย ด าเนินชีวิตได้ตามปกติ ช่วยยืดชีวิต
ออกไปได้อีก พร้อมต่อสู้กับโรค เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะอย่างแท้จริง เป็นการตายอย่างสงบและได้
กล่าวค าอ าลาก่อนตาย และเชื่อว่าการฝึกจิตให้บริสุทธิ์ก่อนตายนั้นน าไปสู่การเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีใน
ชาติหน้า๒๓ 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า ผู้ป่วยมะเร็งต้องเผชิญกับ
สภาวะของความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดที่กระทบต่อร่างกายและจิตใจ ความสุขในชีวิตลดลง 

                                         
๒๑ ยุวดี พนาวรรต, “ประสบการณ์ทางจิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการบ าบัดด้วยพลังจิตตามแนว

พุทธ”, วิทยำนิพนธ์พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า 
บทคัดย่อ. 

๒๒ วิไลลักษณ์  ตันติตระกูล, “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้าย”,  วิทยำนิพนธ์พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), 
หน้า บทคัดย่อ. 

๒๓ อรพิมณฑ์ (สุธรรมา) พงษ์ประเสริฐ, “การเลือกวิธีการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยแนวพุทธ 
(สมาธิบ าบัด) ของผู้ป่วยหญิงมะเร็งปากมดลูก”, วิทยำนิพนธ์พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๑ 

 

ความเครียดเพ่ิมข้ึน สาเหตุมาจาก ความวิตกกังวล ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันที่เพ่ิม
สูงขึ้น อโรคยศาล วัดค าประมงได้น าหลักพุทธธรรมพร้อมทั้งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยใช้
สมุนไพรจากภูมิปัญญาไทยเป็นหลัก โดยมีสูตรยา ที่เรียกว่า “ยอดยารักษามะเร็ง” 
 นอกจากนี้แล้ว งานวิจัยที่ทบทวนข้างต้น ได้กล่าวถึง วัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นแรง
สนับสนุนให้ระบบการท างานของจิตอาสาขับเคลื่อน มีความเห็นใจ ช่วยเหลือกันในสังคม ถือได้ว่าเป็น
กลไกส าคัญในการยกระดับจิตใจ จิตอาสายังสามารถใช้ระบบการท างาน เป็นการปฏิบัติธรรม น้อมน า
จิตใจ ให้สามารถตระหนักในคุณค่าของชีวิต น าหลักพุทธธรรมมาใช้เพ่ือเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และ
ฝึกจิตให้บริสุทธิ์ รวมทั้งเป็นการปฏิบัติธรรมเพ่ือช่วยสรรพชีวิตในสังคม และนี่คือการได้ร่วมทั้ง
แรงกายและแรงใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง ที่อโรคยศาล วัดค าประมง 
 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกื้อกูลการท างานจิตอาสา ตลอดจน
กระบวนการท างานและบทบาทจิตอาสาของอโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร รวมทั้งการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังจิตอาสา ในอโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร เพ่ือเป็นต้นแบบ
ของจิตอาสา ที่เข้ามาบ่มเพาะต้นกล้าคุณธรรมอันดีงามในจิตใจ ฝึกการเยียวยาและรับใช้สังคมอย่าง
แท้จริง ย่อมเกิดประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองและสังคม กระตุ้นให้ผู้สนใจเข้ามาพัฒนา
กระบวนการท างานและบทบาทจิตอาสา ที่เปิดโอกาสอย่างกว้างขวาง ไม่มีที่สุด ไม่มีงบประมาณ 
ส่งเสริม สร้างพลังที่เกื้อกูลต่อการท างานจิตอาสาอย่างแท้จริง กอปรทั้งได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนตามศักยภาพ
ของตนอย่างไร้ขีดจ ากัด 

๑.๗ วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 ๑.๗.๑ ขั้นศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) 
 (๑) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ได้แก่ คัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์อรรถกถา 
 (๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ ต าราทางวิชาการ บทความ  
บทสัมภาษณ์ วิทยานิพนธ์ 
 ๑.๗.๒ สังเกตการณ์กระบวนการท างานของอโรคยศาล วัดค าประมง ระหว่างเดือน
กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๖ ประมวลข้อมูลที่ได้จากทุกขั้นตอนมาเรียบเรียง วิเคราะห์ สรุปและ
น าเสนอผลการวิจัย 
 ๑.๗.๓ ขั้นศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์จิตอาสาต้นแบบ 
จ านวน ๘ ท่าน ประกอบด้วย พระสงฆ์ ๑ รูป แพทย์แผนปัจจุบัน ๑ ท่าน พยาบาลวิชาชีพช านาญ
การ ๑ ท่าน แพทย์แผนไทย ๑ ท่าน ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ๓ ท่าน และวิศวกรกรมชลประทาน 
จ านวน ๑ ท่าน 



๑๒ 

 

 

๑.๗.๔ ขั้นศึกษาข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม โดยการสัมภาษณ์จิตอาสา จ านวน ๗ ท่าน 
ประกอบด้วย สื่อมวลชน ๑ ท่าน อาจารย์วิทยาลัยเทนิคสกลนคร ๑ ท่าน เจ้าหน้าที่ประจ าอโรคยศาล 
วัดค าประมง ๑ ท่าน คหบดีจังหวัดสกลนคร ๑ ท่าน ผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นแล้วสมัครใจเป็นจิตอาสา ๑ 
ท่าน ญาติผู้ป่วย ๒ ท่าน  

ทั้งนี้จิตอาสาดังกล่าวทุกท่าน ได้เมตตาอนุญาตให้ผู้วิจัยระบุชื่อจริงในงานวิจัยนี้ได้ด้วย
ความยินดีและเต็มใจ 

๑.๘ ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑.๘.๑ ทราบถึงหลักพุทธธรรมที่เกื้อกูลการท างานจิตอาสาตามท่ีปรากฏในคัมภีร์ 
 ๑.๘.๒ ท าให้ทราบและเข้าใจกระบวนการท างานและบทบาทจิตอาสาของอโรคยศาล 
วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร 
 ๑.๘.๓ ท าให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังจิตอาสาในอโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัด
สกลนคร 

๑.๙ กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 แนวคิดท่ีส าคัญของการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีความเชื่อมโยงระหว่างหลักพุทธธรรมกับการ
ท างานจิตอาสา ซึ่งจิตอาสาน ามาใช้ในการท างานที่ตรงกับกระบวนการท างานของ อโรคยศาลวัดค า
ประมง ตามแผนภูมิที่ ๑ ดังนี้ 

แผนภูมิที่ ๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 

                                   

หลกัพทุธธรรม 
ท่ีเกือ้กลูการ 

ท างานจิตอาสา 

พระไตรปิฎก 
คมัภีร์อรรถกถา
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

กระบวนการ 
 ท างานของ 
อโรคยศาล 
วดัค าประมง 

 

ความต้องการ
ศกัยภาพ 

ของจิตอาสา 
ท่ีสอดคล้องกบั

กระบวนการท างาน 
 

ปัจจยัท่ีสง่ผล 
ตอ่พลงัจิตอาสา 
ในอโรคยศาล 
วดัค าประมง 

จงัหวดัสกลนคร 
บทบาท 
จิตอาสา 

ของอโรคยศาล 
วดัค าประมง  

 

ศกัยภาพ  
และ 

คณุธรรม 
 



๑๓ 
 

บทท่ี ๒ 
หลักพุทธธรรมทีเ่กื้อกลูการท างานจิตอาสา 

 

ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักพุทธธรรมที่ เกื้อกูลการท างานจิตอาสาโดยศึกษาใน ๓ ประเด็น 
ดังต่อไปนี้ 

๑) ความหมายและความส าคัญของจิตอาสา 
๒) หลักพุทธธรรมที่เก้ือกูลการท างานจิตอาสา 
๓) ตัวอย่างจิตอาสาทีป่รากฏในพระไตรปิฏก 

๒.๑ ความหมายและความส าคัญของจิตอาสา 
๒.๑.๑ ความหมายของจิตอาสา 
“จิตอาสา” คือ จิตที่พร้อมจะท าเพ่ือสาธารณประโยชน์๑ นึก และคิดเสนอตัว รับท าเพ่ือ

ส่วนรวมด้วยความเต็มใจ จิตมีความหมายเดียวกับใจ คือสิ่งที่ท าหน้าที่รับรู้ รู้สึก คิดและนึก ค าว่า 
“อาสา” หมายถึง รับท าโดยความเต็มใจ๒ และมีค าศัพท์ที่มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่าจิตอาสา 
ดังนี้ 

“จิตสาธารณะ” คือ จิตส านึกเพ่ือส่วนรวม เพราะค าว่า “สาธารณะ” คือ สิ่งที่มิได้เป็น
ของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการมีสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแลและบ ารุงรักษาร่วมกัน 
เช่น การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติของส่วนรวม โดยให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่าตลอดจนช่วยดูแลรักษาให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความ
ช่วยเหลือ ตลอดจนร่วมมือกระท าเพ่ือป้องกันปัญหาหรือช่วยกันแก้ปัญหา ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า 
Public Mind 

“อาสาสมัคร”คือ ผู้ที่อาสาท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความเต็มใจ๓มีจิตอาสาโดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทน มีจิตใจงดงาม เสียสละ และบ าเพ็ญประโยชน์แห่งประชาชนเพ่ือสังคม ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า 
Volunteer 

การเลือกกระท าสิ่งที่ควรกระท าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่หวังผลตอบแทน และ
การกระท านี้ไม่ใช่ภาระงานตามหน้าที่ ภาษาอังกฤษใช้ค าที่มีความหมายสอดคล้องและใกล้เคียงกัน

                                         
๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นาน

มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๓๒๙. 
๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๗๐. 
๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๗๐. 



๑๔ 

 

คือ Voluntary Spirit หรือ Philanthropy ทั้งนี้ยังหมายถึง บุคคลที่นึกคิด และคิดเสนอตัว รับท า
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมด้วยความเต็มใจ  

จิตอาสา เป็ นจิ ตที่ พร้ อมจะสละเวลา  แรงกาย  แรงใจ  และสติปัญญา  เ พ่ือ
สาธารณประโยชน์ในการท ากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน การ
สร้างให้จิตเป็นจิตอาสานั้นต้องเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ คุณธรรม และการ
ติดต่อสื่อสาร การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

๒.๑.๒ ความหมายของจิตอาสาตามแนวนักวิชาการพุทธศาสนาฝ่ายบรรพชิต 
ในส่วนนี้นักวิชาการพุทธศาสนาฝ่ายบรรพชิตหลายท่านได้ให้ความหมายและค าจ ากัด

ความของจิตอาสาไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ 
พุทธทาสภิกขุ ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “จิตอาสา” ซึ่งอธิบายในเรื่องโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจ โดยกล่าวไว้ว่า สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ เมื่อมนุษย์มีการให้ทาน คือ มีความ
กรุณา และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ จาคะ คือ มีความเสียสละ ซึ่งใกล้เคียงกับสังคมไทยในอดีตที่มีความกรุณา
และการแบ่งปัน สิ่งเหล่านี้จะท าให้คนในสังคมนั้น มีความปรารถนาดีต่อกัน และเป็นไปอย่างยั่งยืน๔  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมาย “จิตอาสา” ในหมวดค าอธิบาย 
“จาคะ” ว่าเป็นการกระท าที่เสียสละ หากผู้ใดมีจาคะ จะสามารถท าทานได้อย่างเต็มที่ สละได้ถึง
ความสุขส่วนตัวเพ่ือผู้อ่ืน ช่วยเหลือผู้อ่ืน หรือเรียกอีกค าว่ามีน้ าใจ เป็นผู้ใจกว้าง รับฟังผู้อ่ืน และ
พร้อมบ าเพ็ญคุณธรรมและบารมี นอกจากนี้ได้กล่าวไว้ ในหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย
ความ ในเรื่องการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้เดือดร้อนให้เขามีความสุขว่า  เป็นการกระท าที่ไม่หวัง
ผลตอบแทน ซึ่งมีความหมายเดียวกับการท างานจิตอาสา โดยกล่าวไว้ในเรื่อง คุณสมบัติส าคัญของ
บุคคลโสดาบันข้อที่ ๔ คือ จาคะ ซึ่งได้ให้ความหมายของจาคะว่าเป็นการสละทั้งวัตถุและกิเลส การ
ให้โดยไม่ปรารถนาผลตอบแทน เนื่องจากอริยสาวกทั้งหลายเป็นผู้มีจิตที่ พ้นจากความต้องการ
ผลประโยชน์ใด การให้ของท่านจึงเป็นความสุขที่ได้กระท า นอกจากนี้ ท่านยังมีความเข้าใจผู้อ่ืน เห็น
ความทุกข์ ความเดือนร้อนของผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว และมีใจที่พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้น 
เพ่ือให้พวกเขาพ้นทุกข์๕ 

พระไพศาล วิสาโล ให้ความหมายของค าว่า “จิตอาสา” คือ จิตที่พร้อมจะสละแรงกาย 
ความสามารถ สติปัญญา และเวลาเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืนในสังคม เป็นจิตที่เป็นสุขเมื่อได้ท าความดี 

                                         
๔พุทธทาสภิกขุ, โอวาทท่านพุทธทาส, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๓๗), หน้า ๒๐. 
๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), กฐินสองที่สายใจธรรม, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, 

๒๕๓๗), หน้า ๓๒-๓๖. 



๑๕ 

 

ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นผู้ประสบกับความทุกข์ยาก เป็นการยกระดับปัญญาและส านึกทางสาธารณะ 
เพ่ือน าไปสู่การมีส่วนร่วมของบุคคลนั้น ในการสร้างสังคมที่ดีงาม เป็นสังคมที่เป็นธรรมและมีสันติ๖ 

พระครูปริยัติกิตติธ ารง (ทองขาว กิตฺติธโร) , ผศ.ดร. นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
กล่าวถึง การท างานจิตอาสาไว้ว่า “พุทธศาสตรบัณฑิต คือ บทบาทความเป็นนักจิตอาสาแบบเต็มตัว 
เนื่องด้วยหน้าที่ของพุทธศาสตรบัณฑิต มีบัญญัติไว้ว่าเป็นผู้ให้ธรรมทาน การให้ธรรมทาน คือ การให้
ธรรมะ เป็นการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ ช่วยขจัดปัญหาความทุกข์ที่เกิดขึ้น”๗ 

พระชวลิต  จนฺทว โส (ถาวรศิริ ) ศึกษาเรื่อง ความมีน้ าใจในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
พบว่า ความมีน้ าใจในพระไตรปิฎก คือ หลักธรรมของพระพุทธองค์ รวมทั้งพระกรุณาธิคุณ ส่วน
ความหมายของน้ าใจทั่วไป คือ ความปรารถนาดีที่ผู้ให้ตั้งใจมอบให้ผู้รับด้วยความบริสุทธิ์ทั้งทางกาย 
วาจา ใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน หลักพุทธธรรมที่ก่อให้เกิดน้ าใจตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ประกอบด้วยหลักธรรม ๗ ประการ คือ ๑) พรหมวิหาร ๔ ๒) สังคหวัตถุ ๔ ๓) อิทธิบาท ๔           
๔) ปฏิสันถาร ๒ ๕) อคติ ๔ ๖) ทศพิธราชธรรม ๑๐ และ ๗) สาราณียธรรม ๖๘ 

จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น ความหมายของจิตอาสาตามแนวนักวิชาการพุทธ
ศาสนาฝ่ายบรรพชิต สามารถแบ่งเป็น คันถธุระและวิปัสสนาธุระ ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อันจะ
น าไปสู่ความเข้าใจในเรื่องชีวิตอย่างถูกต้องและน าไปสู่การปฏิบัติสู่สังคหธุระเป็นการท ากิจอันยัง
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืนอย่างแท้จริง เป็นการท าหน้าที่ ๓ ธุระ คือ 

๑) คันถธุระ หมายถึง การศึกษาหลักธรรมะวินัย ตามพระคัมภีร์พระไตรปิฎก เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ
สมณเพศ 

๒) วิปัสสนาธุระ หมายถึง การฝึกอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิ เพ่ือน าไปใช้ในการก าจัดกิเลส
ความเศร้าหมองแห่งจิตและให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง จากการท าหน้าที่ที่เป็นประโยชน์๙ 

                                         
๖พระไพศาล วิสาโล, เมื่อดอกไม้บานสะพร่ังทั้งแผ่นดิน, (กรุงเทพมหานคร: เครือข่ายพุทธิกา, 

๒๕๔๘), หน้า ๕. 
๗พระครูปริยัติกิตติธ ารง (ทองขาว กิตฺติธโร), “บทบาทพุทธบัณฑิตที่สังคมพึงประสงค์”, พุทธจักร, ปี

ที่ ๖๔ ฉบับท่ี ๕ (พฤษภาคม ๒๕๕๓): ๓๐-๓๗. 
๘พระชวลิต จนฺทว โส (ถาวรศิริ), “ศึกษาวิเคราะห์เรื่องความมีน้ าใจในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,  

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า 
บทคัดย่อ. 

๙ พระพุทธโฆสาจารย์, ธัมมปทัฏฐกถา (ปฐโม ภาโค), พิมพ์ครั้งที่ ๑๘, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐. 



๑๖ 

 

๓) สังคหธุระ หมายถึง การท าหน้าที่เผยแผ่ธรรมเพ่ือบริการสังคม การสงเคราะห์
ชาวบ้านหรือสังคหธุระของพระสงฆ์๑๐ 

ซึ่งมีความหมายไปในทิศทางเดียวกันกับความหมายของจิตอาสาโดยทั่วไป ที่กล่าวว่าจิต
อาสาเป็นบุคคลที่กระท าสิ่งที่เห็นว่าเป็นสิ่งควรกระท า และเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่หวัง
ผลตอบแทนเป็นเงินทอง และการกระท านี้ไม่ใช่ภาระงานที่ต้องท าตามหน้าที่๑๑ การให้ทาน การ
เสียสละ อันเป็นความปรารถนาดีต่อกัน เป็นสิ่งที่ช่วยให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีการเสียสละนี้ 
หมายถึง เสียสละความสุขส่วนตัว เรียกว่า เป็นการมีน้ าใจ และเป็นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน มีใจ
พร้อมที่จะช่วยเหลือ ไม่นิ่งดูดาย ช่วยขจัดปัญหาความทุกข์ ซึ่งเป็นความบริสุทธิ์ทั้งทาง กาย วาจา ใจ 
ช่วยยกระดับปัญญาและจิตส านึกสาธารณะของจิตอาสา  

๒.๑.๓ ความหมายของจิตอาสาตามแนวนักวิชาการพุทธศาสนาฝ่ายคฤหัสถ์ 
ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ไดพ้ระราชทาน พระบรมราโชวาทแก่บัณฑิตอาสาสมัครว่า “การที่ท่านทั้งหลายขึ้นชื่อ
ว่าเป็นอาสาสมัคร หมายความว่า ตนเองอาสาที่จะปฏิบัติงาน นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นโชคลาภของตน 
ขอให้ทกุคนตั้งใจท าความเข้าใจในงานให้ดีตั้งแต่ต้น แล้วพยายามท างานด้วยความตั้งใจที่แน่ ด้วยอุดม
คติที่สูง อย่าให้ก าลังใจลดลงไป รักษาก าลังทั้งกายทั้งใจให้ดี เพ่ือที่จะปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ เป็น
ความส าเร็จส าหรับตนเอง เป็นประโยชน์ เป็นความส าเร็จ เป็นความก้าวหน้าส าหรับส่วนรวม”  

ในส่วนนี้นอกเหนือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไดพ้ระราชทาน พระบรมราโชวาท
แก่บัณฑิตอาสาแล้ว ผู้วิจัยขอน าเสนอความหมายของจิตอาสาตามแนวนักวิชาการพุทธศาสนาฝ่าย
คฤหัสถท์ีไ่ด้ให้ความหมายและค าจ ากัดความของจิตอาสาไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ 

รศ.ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ ได้ศึกษาแนวคิดเรื่องงานอาสาสมัครและระบบการบริหารจัดการ
ของมูลนิธิพุทธฉือจี ้โดยได้น าเสนอแนวคิดเรื่องอาสามัครของมูลนิธิพุทธฉือจี้ ที่ประกอบด้วย ๔ หลัก 
คือ หลักพุทธศาสนาแนวมนุษยนิยม ความเชื่อในเรื่องชาติภพและกฎแห่งกรรม การมองมนุษย์ในแง่
บวก และภาวะผู้น าเปี่ยมบุญญานุภาพของท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน โดยแนวคิดทั้งสี่เรื่องนี้เป็นการ

                                         
๑๐พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต) , พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท์แห่งชาติ , 

[ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.mcu.ac.th/En/articlecontent_desc.php?article_id=590&article 
group _id=21 [๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖]. 

๑๑ เปี่ยมศรี  เศรษฐพรรค์, “ศึกษาการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการท างานจิตอาสาของเยาวชน 
SOS ของเสถียรธรรมสถาน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๔. 

http://www.mcu.ac.th/En/articlecontent_desc.php?article_id=590&article


๑๗ 

 

สร้างรากฐานส าคัญต่อความรู้สึกเอ้ือเฟ้ือเสียสละ พร้อมกับความเชื่อว่าวิถีของอาสาสมัคร คือ วิถีของ
การปฏิบัติธรรมที่น าไปสู่การมีพฤติกรรมเพื่อสังคม (Prosocial Behavior)๑๒ 

แนวคิดพุทธฉือจี้นั้น ค่อนข้างมีความแตกต่างจากองค์กรชาวพุทธโดยทั่วไป (รวมทั้งใน
ไต้หวันด้วย) เพราะแทนที่จะติดอยู่ที่พิธีกรรม หรือการปลีกตนบ าเพ็ญภาวนา กลับเน้นที่การท าความ
ดี ด้วยการลงไปช่วยเหลือ และให้บริการผู้คน โดยไม่จ ากัดเชื้อชาติ ศาสนา หรือลัทธิการเมือง
หลักธรรมของพุทธศาสนาในแบบของฉือจี้ที่มีอิทธิพลต่อการเป็นอาสาสมัคร คือ พรหมวิหาร ๔ ที่ถูก
ใช้เป็นปรัชญาในการด าเนินการทุกด้านของมูลนิธิพุทธฉือจี้ โดยพรหมวิหาร ๔ ของพุทธฉือจี้ ได้รับ
การตีความหมาย พอสรุปได้ดังนี้ คือ ๑) เมตตา ความรักโดยไม่แบ่งแยก ๒) กรุณา การลงมือช่วยให้
ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ๓) มุทิตา ความสุขที่เกิดจากการช่วยให้ผู้อ่ืนเป็นสุข ๔) อุเบกขา การให้โดยไม่หวัง
ผลตอบแทนการแปลความหมายของพรหมวิหาร ๔ ที่เน้นการมีความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมมอบให้กับ
บรรดาสรรพชีวิต และความสุขที่เกิดจากการให้และลงมือท าเพ่ือผู้อ่ืนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จึงเป็น
ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเกิดความรู้สึก เสียสละ เอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน (Altruism) และพฤติกรรมเพ่ือสังคม 
(Prosocial Behavior) อย่างแท้จริง จนก่อเกิดฐานงานอาสาสมัครขนาดมหึมา ของมูลนิธิพุทธฉือจี้๑๓ 

มูลนิธิพุทธฉือจี้  ก่อก าเนิดโดยท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน ภิกษุณีในพุทธมหายาน  
นิกายสุขาวดี ท่านเป็นศิษย์ของท่านปรมาจารย์อ้ินชุ่น (มรณภาพ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๘) ท่าน
ปรมาจารย์อ้ินชุ่น เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแนวคิด
เรื่อง“เหรินเจียนฝอเจี้ยว”คือ พุทธศาสนาแนวมนุษยนิยม ที่เน้นความเป็นไปของสังคม ความเป็น
มนุษย์ ความเมตตากรุณา สร้างสุขแก่ผู้คน ซึ่งแนวคิดนี้ต่างจากความเชื่อและการปฏิบัติเดิม ที่มองว่า
ถ้าได้บ าเพ็ญเพียรจะสามารถหลุดพ้นจากโลกมนุษย์นี้  ไปเกิดยังดินแดนสุขาวดีได้ ถือว่าเป็น
ความส าเร็จของชีวิต 

ธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน ได้ขยายความเรื่องโพธิสัตว์ต่อจากท่านปรมาจารย์อ้ินชุ่นว่า 
คนเราทุกคนสามารถเป็นโพธิสัตว์ในขณะที่มีชีวิตด้วยการอุทิศตนช่วยเหลือสรรพชีวิต โดยท่านเคย
กล่าวไว้ว่า “มนุษย์เรามีความเป็นโพธิสัตว์อยู่ในตัวเองอยู่แล้ว เพียงแค่เราอุทิศตนลงมือปฏิบัติเพ่ือ
ช่วยเหลือสรรพชีวิต และเมื่อเราช่วยเหลือผู้คนได้ ๕๐๐ คน ก็เท่ากับว่าเรามีมือ ๑,๐๐๐ มือ ไม่ต่าง

                                         
๑๒ ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, รศ.ดร., “อาสาสมัคร การพัฒนาตนเองและสังคม”. ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร,  

ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๔๘): ๗-๘. 
๑๓ไจตนย์ ศรีวังพล,“ศึกษาการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการท างานจิตอาสาของอาสาสมัคร สวพ.

๙๑”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), 
หน้า ๑๔. 



๑๘ 

 

จากเจ้าแม่กวนอิมนั่นเอง”๑๔การอาสาเข้ามาช่วยสรรพชีวิต โดยมีปัจจัยภาวะผู้น าเปี่ยมบุญญานุภาพ
ที่ช่วยก่อเกิดต้นแบบของพลังจิตอาสาให้เดินรอยตาม คือ พระโพธิสัตว์ ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน 
และอาสาสมัครรุ่นพ่ีที่ทุ่มเทเสียสละ ซึ่งรากฐานเหล่านี้ ล้วนเสริมให้เกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นว่า 
งานอาสาสมัคร คือ ภารกิจของมวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวฉือจี้ หลักการส าคัญของ
อาสาสมัครฉือจี้ คือ “ใครมีเงินออกเงิน ใครมีแรงออกแรง ใครมีทั้งเงินทั้งแรง ออกทั้งเงินออกทั้งแรง” 
ด้วยหลักการนี้เองจึงท าให้ใครก็สามารถมาร่วมเป็นอาสาสมัครกับฉือจี้ได้๑๕ 

มิชิตา จ าปาเทศ รอดสุทธิ และ ชลลดา ทองทวี กล่าวถึงกิจกรรมอาสาสมัครว่า เป็น
กระบวนการของการฝึกการ “ให้” ที่ดี เพ่ือขัดเกลา ละวางตัวตน และบ่มเพาะการรักผู้อ่ืนโดยไม่มี
เงื่อนไข เป็นการยอมสละตนเพื่อรับใช้และช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบกับความทุกข์ยากล าบาก ในวิถีของ
พรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา๑๖ 

วรรณพร เพียรสาระ ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอาสาสมัครมูลนิธิป่อ
เต็กตึ๊ง พบว่า อาสาสมัครส่วนใหญ่มาเป็นอาสาสมัครด้วยความสมัครใจของตนเอง และเหตุผลส่วน
ใหญ่ที่มาเป็นอาสาสมัครเนื่องจากเป็นกุศลที่ได้ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์๑๗ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การมีจิตอาสาที่แท้จริงนั้นต้องท าความดี และ
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่จ ากัดเชื้อชาติ ศาสนา ใช้หลักธรรมของพรหมวิหาร ๔ ที่เอ้ือต่อการเกิดความรู้สึก
ของการเสียสละ คือ ใครมีสิ่งใดก็ให้สิ่งนั้น จิตอาสายังเป็นการฝึกในการละวางตัวตน และการแบ่งปัน 
โดยไม่หวังผลตอบแทน นอกจากหวังผลบุญจากการที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งเป็นความสุขใจอย่างแท้จริง 

 
 
 

                                         
๑๔พระไพศาล วิสาโล, รายงานการไปเยี่ยมดูงานมูลนิธิฉือจี้ ไต้หวัน , [ออนไลน์], แหล่งที่มา:  

http://www.visalo.org/article/budSatandSilp.htm [๒๐ ม.ค. ๒๕๕๗]. 
๑๕อ าพล จินดาวัฒนะ, จิตอาสาพลังสร้างโลก, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลัง

แผ่นดินเชิงคุณธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๔๒. 
๑๖ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนด้านจิตตปัญญาศึกษา , จิตตศิลป์/

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญา , (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม และส านักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), ๒๕๕๒), หน้า บท
สังเขป. 

๑๗วรรณพร เพียรสาระ, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กต้ึง ศึกษา
เฉพาะกรณีอาสาสมัครหน่วยบริการและหน่วยกู้ภัย, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
๒๕๓๙), หน้า ๒. 



๑๙ 

 

๒.๒ หลักพุทธธรรมในการท างานจิตอาสา 
การท างานจิตอาสานั้น ต้องตระหนักถึงความส าคัญของจิตอาสา จิตแห่งการให้ความดี

งามทั้งปวงแก่เพ่ือนมนุษย์ โดยเต็มใจ สมัครใจ อ่ิมใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข พร้อมจะเสียสละ เวลา 
แรงกาย สติปัญญา เพ่ือสาธารณประโยชน์ มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความเชื่อมั่น
ในตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหา หรือความทุกข์ยากที่เกิด
ขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย "บุญ" คือ ความสงบเย็น และพลังแห่งความดี ช่วยลด "อัตตา" หรือ
ความเป็นตัวตนของตนเอง 
 หลักพุทธธรรมในการท างานจิตอาสาเป็นจุดเริ่มต้นของการเสียสละทั้งภายในและ
ภายนอกหรือเรียกว่า“จาคะ” นั้นเป็นหนึ่งในวัฑฒิธรรม๑๘เรียกเต็มว่า อริยวัฑฒิ แปลว่าหลักธรรม
เจริญอย่างอริยะ หากพุทธศาสนิกชนใดเจริญธรรมทั้ง ๕ ประการครบถ้วนย่อมเข้าถึงพระนิพพานได้ 
ธรรม ๕ ประการนั้นประกอบไปด้วย ๑) ศรัทธา ๒) ศีล ๓) สุตะ ๔) จาคะ ๕) ปัญญา บุญกิริยาวัตถุที่
เรียกว่า เวยยาวัจจมัย หรือท าบุญด้วยการช่วยขวนขวายท ากิจกรรมที่ถูกที่ควร นอกจากจะเป็นบุญ
แล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะได้พบกัลยาณมิตร ผู้มีศรัทธาที่จะท าหน้าที่พุทธบริษัทเพ่ือเป็นการสืบอายุพระ
ศาสนาให้ตกทอดถึงคนรุ่นหลังอาสาสมัครสู่การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตามแนวทางค าสอนของพระ
พุทธองค์ดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ตอนที่พระพุทธองค์ส่งพระอรหันต์รุ่นแรกจ านวน ๖๐ รูป
เดินทางออกไปเพื่อประกาศพระพุทธศาสนา และแสดงธรรม หลังออกพรรษา แม้พระพุทธองค์เอง ก็
เสด็จไปยังต าบลอุรุเวลาเสนานิคม เพ่ือแสดงธรรมด้วย 
 การเดินทางไปประกาศพระพุทธศาสนาของพระอรหันต์เหล่านี้คือการท างานจิตอาสา
อย่างแท้จริง ท่านท าเพ่ือประโยชน์ของสาธารณชนและของส่วนรวม โดยการน าความรู้ที่พระพุทธองค์
ทรงค้นพบออกเผยแพร่เพ่ือประโยชน์ของมวลชน เพ่ือให้เขาเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์ ประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ 
 พระจริยาวัตรของพระพุทธองค์ในการบ าเพ็ญประโยชน์คือพระพุทธจริยา ๓ เป็นการ
เน้นย้ าว่าทรงให้ความส าคัญแก่การท างานจิตอาสา มีดังนี้ 
 (๑) โลกัตถจริยา หมายถึง การบ าเพ็ญประโยชน์แก่โลก ซึ่งประกอบด้วยพุทธกิจ
ประจ าวัน ๕ ประการคือ ช่วงที่หนึ่งคือช่วงเช้าพระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตเพ่ือโปรดสัตว์โลก ช่วงที่
สองคือเวลาเย็นพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่คนทั่วไป ช่วงที่สามคือเวลาค่ าทรงให้โอวาทแก่
พระภิกษุ ช่วงที่สี่คือเวลาเที่ยงคืนทรงแสดงธรรมและตอบปัญหาแก่เทวดา และช่วงที่ห้าคือเวลาใกล้
รุ่งทรงตรวจดูสัตว์โลกและแสดงธรรมตามบารมีของบุคคลนั้น จะเห็นได้ว่าตลอดทั้งวัน พระพุทธเจ้า
ทรงท างานเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นอยู่ตลอด 

                                         
๑๘ส .สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๑๓/๓๓๓. 



๒๐ 

 

 (๒) ญาตัตถจริยา หมายถึง การบ าเพ็ญประโยชน์แก่พระญาติ 
 (๓) พุทธัตถจริยา หมายถึง การบ าเพ็ญประโยชน์โดยฐานเป็นพระพุทธองค์๑๙ 
 พระพุทธองค์ทรงสนับสนุนให้ท าประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืนและเพ่ือส่วนรวม “ชนเหล่าใด ปลูก
สวน ปลูกป่า สร้างสะพาน จัดบริการน้ าดื่ม และบึงบ่อสระน้ า ให้ที่พักอาศัย บุญของชนเหล่านั้น ย่อม
เจริญงอกงาม ทั้งคืนทั้งวัน ตลอดทุกเวลา ชนเหล่านั้น ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นผู้เดินทาง
สวรรค์”๒๐ 
 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า พระพุทธองค์ ไม่สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนท าประโยชน์แก่ตนเอง
เพียงอย่างเดียว เพ่ือการบรรลุถึงนิพพาน แต่ทรงเน้นย้ าให้ทุกคนท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เพราะการ
ท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม เสมือนเป็นการสร้างความดี สร้างธรรมะแก่บุคคลนั้น ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญอย่างหนึ่ง หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการท างานของจิตอาสาที่ผู้วิจัยรวบรวมไว้มี ๕ หมวด
ธรรม คือ 

(๑) พรหมวิหาร ๔ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของพรหมวิหาร ๔ เป็นหลัก

ประพฤติในการด าเนินชีวิต๒๑ พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ เป็น
หลักธรรมประจ าใจที่จะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ พรหมวิหารจึงเป็น
หลักธรรมส าหรับทุกคน 

๑) เมตตา ความปราถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข  
๒) กรุณา ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ พระพุทธองค์ทรงสรุปไว้ว่า 

ความทุกข์มี ๒ กลุ่มดังนี้ 
๒.๑) ทุกข์โดยสภาวะ หรือเกิดจากเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกาย เช่น การ 

เกิด การเจ็บไข้ ความแก่และความตาย ซึ่งรวมเรียกว่า กายิกทุกข์ 
๒.๒) ทุกข์จรหรือทุกข์ทางใจ อันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากสาเหตุที่อยู่นอกตัวเรา เช่น 

เมื่อปรารถนาแล้วไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจาก
สิ่งอันเป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ รวมเรียกว่า เจตสิกทุกข์ 

๓) มุทิตา ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี ค าว่า "ดี" ในที่นี้ หมายถึงความปรารถนาให้ผู้อ่ืนมี
ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เราต้องหมั่นฝึกหัดตนให้เป็นคนที่มีมุทิตา เพราะจะสร้างไมตรี
และผูกมิตรกับผู้อื่นได้ง่ายและลึกซึ้ง 

                                         
๑๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์,(กรุงเทพมหา 

นคร: ธนธัชการพิมพ,์ ๒๕๕๓), หน้า ๒๗๐. 
๒๐ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๔๖/๔๗. 
๒๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๒๔. 



๒๑ 

 

๔) อุเบกขา การรู้จักวางเฉย หมายถึง การวางใจเป็นกลาง เราควรมีความปรารถนาดี 
คือพยายามช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ในลักษณะที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม  

กล่าวโดยสรุป พรหมวิหาร ๔ เป็นหลักพุทธธรรมที่จิตอาสาพึงมีคือการช่วยเหลือเพ่ือน
มนุษย์ในยามที่พวกเขาล าบากด้วยความเมตตาและกรุณา ยินดีเมื่อเขามีสุข ไม่ทุกข์ รวมถึงการรักษา
อุเบกขาเพ่ือความสุขของตนเองด้วย หลักพรหมวิหาร ๔ ช่วยให้การท างานร่วมกับผู้อ่ืนบรรลุได้ 
รวมทั้งได้อานิสงค์คือการพัฒนาตนอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งสอดคล้องกับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทรงกล่าวถึง พรหมวิหาร ๔ ว่า เป็นหลักธรรมส าหรับเป็นที่อยู่ของ
จิตใจแห่งพรหม เป็นธรรมที่เป็นที่อยู่แห่งความดีและความสุข ในการน าไปปฏิบัตินั้น ขั้นแรกให้ปฏิบัติ
ด้วยจิตคิดเกื้อกูลแผ่ไปในสัตว์และบุคคลทั้งหลายคือเมตตา จากนั้นเมื่อทราบว่าเขามีความทุกข์ความ
เดือดร้อนก็ช่วยบรรเทาทุกข์คือกรุณา จากนั้นเมื่อเห็นว่าเขาไม่สุขไม่ทุกข์ก็ยินดีคือมุทิตา สุดท้ายเมื่อ
ไม่มีกิจที่ควรท าก็วางเฉยคืออุเบกขา๒๒ 

(๒) อิทธิบาท ๔ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของ อิทธิบาท ๔ ว่าเป็นคุณธรรมที่

น าไปสู่ความส าเร็จที่ตั้งใจไว้ ซ่ึงประกอบด้วย 
๑) ฉันทะ คือ ความปรารถนาที่จะท าสิ่งนั้น 
๒) วิริยะ คือ ความเพียร ความพยายามที่จะท าสิ่งนั้น 
๓) จิตตะ คือ ความมุ่งม่ันที่จะท าสิ่งนั้น 
๔) วิมังสา คือ การใช้ปัญญาวางแผน แก้ไขปรับปรุงในการกระท านั้น๒๓ 
หากผู้ใดมีความมุ่งมั่น มีความรักในงานที่ท า ย่อมก่อให้เกิดความเพียรพยายามในการ

ประกอบกิจการนั้น เมื่อมีความพยายามแล้ว ความสนใจใส่ใจเกิดตาม และใช้ปัญญาด าเนินกิจกรรม
นั้น เมื่อมีปัญญาแล้ว ในที่สุดงานนั้นจะส าเร็จได้ด้วยดี จึงเป็นหลักธรรมในการพัฒนาตนหลักธรรม
หนึ่งที่เพียรสร้างสรรค์และพัฒนาตนให้ประสบความส าเร็จ ในการท างานจิตอาสานั้นผู้ที่กระท าควร
ถือหลักอิทธิบาท ๔ เพราะหากเบื่อหรอืเกิดอุปสรรคแล้วจะล้มเลิกงานที่จะกระท า งานจิตอาสานั้นจะ
ไม่ส าเร็จสมบูรณ์ 

 
 
 
 

                                         
๒๒สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), รวมธรรมะ, (กรุงเทพมหานคร:

อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับเลชช่ิง, ๒๕๔๓), หน้า ๑๙๕-๒๐๓. 
๒๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๖๐. 



๒๒ 

 

(๓) สังคหวัตถุ ๔ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของสังคหวัตถุ ๔ เป็นธรรมที่ยึด

เหนี่ยวใจและประสานใจของกลุ่มคนให้เกิดความสามัคคี ประกอบด้วย 
๑) ทาน หมายถึง การให้ ได้แก่ การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การให้ทานให้เพ่ือขจัด

กิเลส เป็นการช าระจิตใจให้สะอาด ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น การท าทานโดยให้สังคหวัตถุนี้ ในแง่ปฏิบัติ 
หมายถึง การเฉลี่ยหรือแบ่งให้จากส่วนที่คนมีอยู่ สามารถแบ่งปันให้ทานผู้อ่ืนได้ตามอัตภาพของตน 
คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว  

๒) ปิยวาจา หมายถึง การพูดค าสุภาพ อ่อนหวาน เพ่ือให้เกิดความสมานสามัคคี ปิย
วาจาท าได้ง่าย เพราะวาจานั้นมีในตัวเรา เพียงเรามีสติ มีเมตตาในใจก็สามารถพูดออกมาได้ ค าพูดมี
อยู่ ๒ ประเภท ได้แก่ 

๒.๑) ค าพูดที่พูดออกไปแล้วคนฟังเกลียด เช่น ค าหยาบ ค าด่า ค าประชด ค ากระทบกระ
เทียบ ค าแดกดัน ค าสบถ เป็นต้น ค าพูดเหล่านี้เรียกว่า "อัปปิยวาจา" 

๒.๒) ค าพูดที่พูดออกไปแล้วท าให้คนฟังรัก เช่น ค าอ่อนหวาน ค าชมเชยจากใจจริง 
ค าพูดที่ชวนให้เกิดความสมัครสมานไมตรี เป็นต้น 

๓) อัตถจริยา หมายถึง การท าตนให้เป็นประโยชน์ และท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทาง
พระพุทธศาสนาเรียกว่า "คนท าหมู่คณะให้งดงาม" อยู่ที่ไหน ก็สร้างความเจริญที่นั้น  

๔) สมานัตตตา หมายถึง การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย หมายถึง การวางตนได้
เหมาะสม มีความหมาย ๒ ประการ  

๔.๑) วางตนได้เหมาะสมกับฐานะที่ตนมีอยู่ในสังคม ตนอยู่ในฐานะอะไรก็วางตนให้
เหมาะสมกับฐานะที่เป็นอยู่ และท าได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

๔.๒) ปฏิบัติตนอย่างสม่ าเสมอต่อคนทั้งหลาย คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจ
หนักแน่นไม่โลเลรวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย๒๔ 

เมื่ออยู่ร่วมกันในสังคม คนเหล่านั้นต้องรักใคร่ ปรองดอง แบ่งปันกันตามฐานะ เพ่ือ
ความสุขความสงบ ความราบรื่นของสังคมท่ีมนุษย์เหล่านั้นอาศัยอยู่ หลักพุทธธรรมข้อสังคหวัตถุ ๔ นี้ 
อธิบายการท างานจิตอาสาในแง่การท างานเพ่ือประโยชน์สุขของผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งเป็ น
องค์ประกอบหลักของการท างานจิตอาสา การวางตนให้เหมาะกับเหตุการณ์ ซึ่งเป็นข้อหนึ่งที่ส าคัญใน
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน หากผู้ใดปฏิบัติครบทั้ง ๔ ข้อข้างต้นแล้ว ผู้นั้นย่อมยกระดับจิตใจตน สามารถ
พัฒนาตนได้อย่างสมบูรณ์ 

 

                                         
๒๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๓. 



๒๓ 

 

(๔) สาราณียธรรม ๖ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต ) ได้ให้ความหมายของสาราณียธรรม ๖ เป็น

หลักธรรมของการอยู่ร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี ประกอบด้วย 
๑) เมตตากายกรรม ช่วยเหลืองานของหมู่คณะด้วยความเต็มใจ สุภาพ ทั้งต่อหน้าและ

ลับหลัง 
๒) เมตตาวจีกรรม แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ หวังดี สุภาพ แก่หมู่คณะทั้งต่อหน้าและ

ลับหลัง 
๓) เมตตามโนกรรม ปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
๔) สาธารณโภคิตา แบ่งปันสิ่งที่มีแก่หมู่คณะ เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
๕) สีลสามัญญตา ประพฤติตนสุจริต ตามระเบียบวินัยทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
๖) ทิฏฐิสามัญญตา มีความเห็นชอบร่วมกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
หากผู้ใดยึดถือปฏิบัติหลักธรรมข้อสาราณียธรรม ๖ นี้แล้ว คือปฏิบัติช่วยเหลือผู้อ่ืน พูดดี 

คิดดี แบ่งปันอย่างเหมาะสม รักษาศีลบริสุทธิ์ และมีความเห็นชอบร่วมกันจะท าให้เป็นที่รัก ที่เคารพ
ของผู้อื่น และจะท าให้ตนเองและผู้อ่ืนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข การท างานจิตอาสาเป็นการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และเป็นการพัฒนาตน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่มีการทะเลาะหรือขัดแย้งกัน มีการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือกัน  

(๕) สัปปุริสทาน ๘  
สัปปุริสทาน ๘ คือ หลักการให้ทานของคนดี หรือสัตบุรุษ ที่เน้นทั้งเรื่องวัตถุทานและตัว

ผู้รับ การท าทานด้วยวัตถุเหล่านี้ ต้องให้ความพิจารณาไปด้วยว่า ผู้รับนั้นจะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
หรือไม่ โดยผ่านเนื้อนาบุญที่ดีและมีความบริสุทธิ์ มีลักษณะส าคัญ ๘ อย่าง คือ 

๑) ให้ของสะอาด 
๒) ให้ของประณีต 
๓) ให้เหมาะกาล ให้ถูกเวลา 
๔) ให้ของสมควร ให้ของที่ควรแก่เขา ซึ่งเขาจะใช้ได้ 
๕) พิจารณาเลือกให้ ให้ด้วยวิจารณญาณ เลือกของ เลือกคนที่จะให้ ให้เกิดผลเกิด

ประโยชน์มาก 
๖) ให้เนืองนิตย์ ให้ประจ า หรือ สม่ าเสมอ 
๗) เมื่อให้ท าจิตผ่องใส 
๘) ให้แล้วเบิกบานใจ  
สัปปุริสทาน ๘ นี้ เป็นหลักธรรมที่ครอบคลุมการท างานของจิตอาสาที่เน้นทั้งวัตถุทาน

และตัวผู้รับ ซึ่งผู้รับนั้นจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และสร้างความรู้สึกปิติแก่ผู้ให้อย่างแท้จริง 



๒๔ 

 

หลักพุทธธรรมดังที่กล่าวมา จะปฏิบัติไม่ได้เลย ถ้าไม่มีศีลเป็นฐาน สร้างสมาธิให้เกิด
ปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรม ศีลเป็นบาทฐานที่แท้จริงของคุณความดีทั้งปวงเมื่อศีลบริบูรณ์การ
เจริญสมาธิและปัญญา ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธองค์ ศึกษาให้เข้าใจ และเมื่อมีความเข้าใจก็
จะอุปการะเกื้อกูลให้คุณความดีเจริญขึ้นด้วย การรักษาศีลจึงย่อมเป็นบาทฐานของความประพฤติ
และปฏิบัติในทางแห่งมรรค 

ศีล หมายถึง สิ่งที่พึงปฏิบัติหลายระดับคือ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ และ ศีล ๒๒๗ และใน
บรรดาศีลชนิดเดียวกันก็ยังจัดแบ่งออกเป็นระดับธรรมดา มัชฌิมศีล และอธิศีล การรักษาศีลเป็นการ
เพียรพยายามเพ่ือระงับโทษทางกายและวาจา เป็นการบ าเพ็ญบุญบารมีที่สูงกว่าการให้ทาน และศีล 
๘ ศีล ๑๐ และศีล ๒๒๗ นั้นย่อมมีอานิสงส์เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นตามระดับและประเภทของศีลที่รักษา 

เบญจศีลหรือศีล ๕ คือ 
๑) ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต  
๒) การไม่ถือเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนที่เจ้าของมิได้เต็มใจให้  
๓) การไม่ล่วงประเวณีในคู่ครอง หรือคนในปกครองของผู้อื่น  
๔) การไม่กล่าวมุสา  
๕) การไม่ดื่มสุราเมรัย เครื่องหมักดองของมึนเมา 
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า จิตอาสาที่มีความเมตตามอบให้ผู้อ่ืนแบบอ่อนน้อม 

ไม่ให้แบบผู้เหนือกว่า เป็นการให้ที่เต็มใจเสียสละ เป็นการขัดเกลาจิตใจของจิตอาสา ผู้รับเองก็เป็น
ผู้ให้ไปในตัว การให้หรือเสียสละนี้สามารถแบ่งปันและบรรเทาความทุกข์ของสรรพสัตว์ จิตอาสาที่มี
น้ าใจ เสียสละ จิตใจโอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ทุกคนในสังคม ช่วยเหลือเท่าที่เห็นว่าสมควรจะ
ช่วยเหลือได้ เห็นใครควรแก่การช่วยเหลือก็ช่วยเหลือตามก าลัง ทั้งด้วยก าลังกายหรือก าลังทรัพย์ 
ก าลังสติปัญญา มีความกรุณาสงสารเป็นเบื้องหน้า มุ่งที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ของผู้อ่ืนด้วยความ
เต็มใจ บริสุทธิ์ใจ เมื่อฝึกฝนในเรื่องของการเสียสละย่อมสละได้โดยง่าย สามารถที่จะท าได้อย่าง
สม่ าเสมอ และสละให้ได้แม้สิ่งอันเป็นที่รัก มีอวัยวะและชีวิตเป็นที่สุดความเอ้ือ เฟ้ือเผื่อแผ่และการ
เสียสละเป็นคุณธรรมส าคัญประการหนึ่งที่สร้างความนับถือ ผูกไมตรี ย่อมให้ผลที่ดีเสมอ พระพุทธ
องค์ทรงกล่าวถึงการให้เป็นไปเพื่อก าจัดกิเลสตัณหาออกจากจิตใจและมุ่งสู่พระนิพพานที่เป็นที่สุด 

 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

แผนภูมิที่ ๒ หลักพุทธธรรมที่เกื้อกูลการท างานจิตอาสา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

๒.๓ ตัวอย่างจิตอาสาที่ปรากฎในพระไตรปิฏก 
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะศึกษาบุคคลตัวอย่างจิตอาสาที่ใช้หลักพุทธธรรมที่เกื้อกูลการ

ท างานจิตอาสา ที่ปรากฎในพระไตรปิฏก ๕ ท่าน คือ 
๑) พระมหาโมคคัลลานะ 
๒) พระยสเถระ  
๓) พระทัพพมัลลบุตร  
๔) หมอชีวกโกมารภัจน์  
๕) นางสุปปิยา 
๑) พระมหาโมคคัลลานะ 
พระมหาโมคคัลลานะเป็นสหายที่สนิทกับพระสารีบุตร วันหนึ่งได้ชวนกันไปเที่ยวในงาน

รื่นเริงประจ าปีขณะชมมหรสพอยู่นั้นเกิดความสลดใจขึ้นมาอย่างเดียวกันว่ากิจกรรมนี้ไร้สาระสิ้นดี 
ควรจะหาสิ่งใดเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เมื่อมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ เกิดความศรัทธาจึงถือบวช 
และบรรลุเป็นพระอรหันต์ ซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่า พระโมคคัลลานะ เป็นพระ
อัครสาวกเบื้องซ้าย พระสารีบุตรเป็นพระธรรมเสนาบดีอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธองค์  

พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรเสด็จตามพระพุทธองค์ไปที่เชตวันมหาวิหาร พระสารี
บุตรเกิดอาพาธเป็นไข้ตัวร้อน ท่านพระมหาโมคคัลลานะ เข้าไปเยี่ยมท่านพระสารีบุตร ได้ถามท่าน
พระสารีบุตรว่า เมื่อก่อนท่านอาพาธ เป็นไข้ตัวร้อน รักษาหายด้วยเภสัชอะไร ท่านพระสารีบุตรตอบ
ว่า รักษาหายด้วยรากบัวและเหง้าบัว ท่านพระมหาโมคคัลลานะ ได้หายตัวไปปรากฏอยู่ ณ ริมฝั่ง 
สระโบกขรณีมันทากินี ช้างเชือกหนึ่งรู้พระประสงค์สั่งช้างอีกเชือกหนึ่งทันทีว่า เจ้าจงถวายเหง้าบัว
และรากบัว แก่พระคุณเจ้า จนพอแก่ความต้องการ ช้างเชือกที่ถูกใช้นั้นลงสู่สระโบกขรณีมันทากินี ใช้
งวงถอนเหง้าบัวและรากบัวล้างน้ า ให้สะอาด ม้วนเป็นห่อเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะ แล้ว
ท่านพระมหาโมคคัลลานะ ได้หายตัวมาปรากฏตัวที่พระวิหารเชตวัน เมื่อท่านพระสารีบุตรฉันเหง้าบัว
และรากบัวแล้ว โรคไข้ตัวร้อนก็หายทันที๒๕ 

จะเห็นได้จากเรื่องนี้ว่า จากการท างานจิตอาสาของพระโมคคัลลานะนั้น เป็นผู้เปี่ยมล้น
ด้วยคุณธรรมและความสามารถในอิทธิปาฏิหาริย์ แต่ท่านก็เป็นผู้มีอัธยาศัย ใจกว้าง ท าด้วยความเต็ม
ใจ สุดก าลัง โดยที่พระสารีบุตรไม่ต้องร้องขอ ให้ความช่วยเหลือโดยไม่รีรอ 

 
 
 

                                         
๒๕วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๗๘/๗๖-๗๗. 



๒๗ 

 

๒) พระยสเถระ 

พระยสเถระ เป็นบุตรของนางสุชาดา เสนียธิดาผู้ถวายข้าวมธุปายาสแด่พระพุทธองค์ 
ตอนเด็กนั้นถูกเลี้ยงดูด้วยความสุขสบาย วันหนึ่ง ยสกุลบุตรเกิดความเบื่อหน่ายจึงได้ไปเข้าเฝ้าพระ
พุทธองค์เจ้ายังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนา โดยได้ตรัสถึง โทษ
ของกามทั้งหลาย ยสกุลบุตรมีจิตปราศจากนิวรณ์ ก็บรรลุโสดาบัน นอกจากนั้นแล้ว  พระยสเถระยัง
น าสหายอีก ๕๕ คน มาเข้าเฝ้าฟังธรรมก็บรรลุโสดาบันเช่นกัน บุคคลเหล่านี้เคยตั้งจิตปรารถนาพระ
อรหันต์ ไว้ในส านักพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง และปฏิบัติท ากรรมที่เป็นบุญไว้เป็นอันมาก ครั้งหนึ่งใน
สมัยเมื่อพระพุทธองค์ยังไม่อุบัติขึ้นนั้น ก็ร่วมกันจัดแจงศพคนไร้ที่พ่ึง วันหนึ่ง พวกเขาพบศพหญิงตาย
ทั้งกลม จึงตกลงกันว่าจะเผาเสีย จึงน าศพนั้นไปป่าช้า เมื่อน าศพมาถึงป่าช้าแล้ว ยสกุลบุตรกับเพ่ือน
อีก ๔ คน จึงอยู่ที่ป่าช้านั้นเพ่ือจัดการเผาศพ ส่วนเพ่ือนที่เหลืออีก ๕๐ คนกลับไป ในขณะที่ท าการ
เผาศพหญิงตายทั้งกลมอยู่นั้น ยสกุลบุตรได้ใช้หลาวเขี่ยศพนั้นเพ่ือพลิกศพกลับไปกลับมาให้โดนไฟให้
ทั่ว ขณะที่เอาไม้เข่ียร่างศพอยู่นั้น ก็ได้พิจารณาศพที่ถูกเผา ได้อสุภสัญญาแล้ว จึงแสดงอสุภสัญญาแก่
สหายอีก ๔ คนนั้น 

จากอสุภสัญญาในอดีตชาตินั้น เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้พระยสะกุลบุตรออกบวชในชาติ
ปัจจุบัน แล้วพระยสกุลบุตรมีจิตอาสาที่จะท าบุญโดยการจัดแจงเผาศพคนไร้ที่พ่ึง เป็นการกระท าที่
ต้องมีความเสียสละอย่างสูง และได้อสุภสัญญาจนเกิดปัญญาและเป็นบาทฐานบรรลุพระอรหันต์ การ
กระท าของพระยสกุลบุตรนั้นหาได้ท าคนเดียวไม่ ยังส่งเสริมให้เพ่ือนร่วมเป็นจิตอาสา และน าเข้าเฝ้า
ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ จนบรรลุเป็นพระอรหันต์ ๕๕ พระองค์ทั้งหมดล้วนเป็นก าลังส าคัญของ
พระพุทธองค์ในการประกาศพระพุทธศาสนาในช่วงต้นพุทธกาล เป็นจิตอาสาที่มีอิทธิบาท ๔ อย่าง
แท้จริง๒๖ 

๓) พระทัพพมัลลบุตร 
 พระทัพพมัลลบุตร บรรลุอรหัตตผลเมื่ออายุ ๗ ปี ท่านมีความประสงค์ช่วยภารกิจเพ่ือ
ส่วนรวมของหมู่สงฆ์ ต้องการก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในการจัดสถานที่ จัดเสนาสนะและแจก
ภัตตาหารแด่หมู่สงฆ์ อ านวยความสะดวกแก่ภิกษุผู้เข้าพักตามความประสงค์ จัดภิกษุที่มีอุปนิสัย 
ความคิดเห็น และความรู้คล้ายคลึงกันให้พักอาศัยด้วยกัน เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการอยู่ร่วมกัน 
หรือภิกษุที่ทรงพระสูตร ให้พักร่วมกัน เพ่ือซักซ้อมพระสูตรร่วมกัน ภิกษุพวกทรงพระวินัย ให้พัก
ร่วมกัน เพ่ือวินิจฉัยพระวินัยร่วมกัน ภิกษุผู้ทรงพระอภิธรรม ให้พักร่วมกัน เพ่ือภิกษุเหล่านั้นได้
สนทนาพระอภิธรรม และภิกษุผู้ได้ฌาน ให้พักร่วมกัน เพ่ือไม่รบกวนกัน หากเป็นภิกษุใหม่จะแนะน า

                                         
๒๖วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๕-๓๑/๓๑-๔๐. 



๒๘ 

 

สถานที่และให้ข้อมูลที่ควรทราบแก่ภิกษุนั้น จัดภิกษุไปฉันนิมนต์ตามวัยวุฒิและคุณวุฒิของภิกษุที่ไป
ร่วมกัน และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามความเหมาะสม  

พระทัพพมัลลบุตร แม้เป็นเด็กแต่มีความคิดในการท างานจิตอาสาเพ่ือหมู่สงฆ์อาสารับ
ท างานเพ่ือส่วนรวมในส่วนที่มองว่าเป็นงานที่ยังไม่มีผู้ใดรับท า และเนื่องจากพระทัพพมัลลบุตรยัง
แข็งแรงจึงรับท างานที่เห็นว่าเห็นว่าเหมาะกับกายภาพของตน การท างานจิตอาสาจึงไม่จ ากัดเฉพาะ
ว่าต้องเป็นวัยผู้ใหญ่ งานจิตอาสาเกิดขึ้นได้ทุกช่วงวัย ที่มีจิตพร้อมที่จะรับใช้ และยินดีเป็นผู้ถูกใช้
นั่นเอง๒๗ 

๔) หมอชีวกโกมารภัจน์ 
หมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นบุตรบุญธรรมของพระราชโอรส อภัยราชกุมาร โอรสในพระ

เจ้าพิมพิสาร ตั้งชื่อว่า ชีวก แปลว่า ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนค าว่า โกมารภัจจ์ แปลว่า กุมารที่ได้รับการเลี้ยง
ดู หรือกุมารในราชส านัก หมายถึง บุตรบุญธรรม เจริญวัยได้ศึกษาเรียนวิชาการแพทย์อยู่กับอาจารย์
ที่เมืองตักกศิลาเป็นเวลา ๗ ปี เรียนรู้จบหลักสูตรแล้วได้กลับสู่บ้านเมืองเพ่ือน าวิชาความรู้ช่วยเหลือ
คนเจ็บป่วยทุกข์ยาก หมอชีวกโกมารภัจจ์ได้รักษาพระอาการประชวรด้วยพระโรค “ภคันทลาพาธ” 
หรือโรคริดสีดวงทวาร ของพระเจ้าพิมพิสารจนหายขาดจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหมอหลวงพร้อม
พระราชทานสวนมะม่วงให้ ต่อมาสวนมะม่วงแห่งนี้หมอชีวกได้ถวายเป็นวัดที่ประทับของพระพุทธ
องคแ์ละพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย  

หมอชีวกโกมารภัจจ์ ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน ด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์ และ
ปรารถนาจะไปเฝ้าเพ่ือท าการอุปัฏฐากวันละ ๒-๓ ครั้ง เห็นว่า พระเวฬุวันไกลเกินไปจากบ้านที่หมอชี
วกพักอาศัย จึงได้ด าริว่าสวนมะม่วง(อัมพวัน)ที่ได้รับพระราชทานมาจากพระเจ้าพิมพิสารมหาราชนั้น
อยู่ใกล้และสะดวกกว่า จึงได้สร้างวัดถวายในอัมพวัน เรียกกันว่า ชีวกัมพวัน๒๘นอกจากนั้น หมอชีวก
ได้กราบทูลเสนอให้ทรงอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟเป็นครั้งแรก เพ่ือเป็นที่บริหารกายช่วยรักษา
สุขภาพของภิกษุท้ังหลาย 

สมัยหนึ่ง พระเทวทัตวางแผนปลงพระชนม์พระพุทธองค์หลายวิธี วิธีหนึ่งคือ ตัดสินใจ
ขึ้นบนภูเขาคิชฌกูฏแต่เช้าตรู่ รอเวลาพระพุทธองค์เสด็จมาจงกรมก็กลิ้งหินใส่  สะเก็ดหินแตก
กระเด็นใส่พระบาทพระพุทธองค์จนเกิดพระโลหิตห้อขึ้น เกิดทุกขเวทนา พระพุทธองค์มีพระประสงค์
จะเสด็จไปยังสวนมะม่วงของหมอชีวกจึงตรัสว่า “เธอทั้งหลาย จงน าเราไปในสวนมะม่วงของหมอชีวก
นั้น” พวกภิกษุได้พาพระผู้มีพระพุทธองค์ไปยังสวนมะม่วง หมอชีวกถวายการรักษา ผ่ากรีดพระโลหิต
ที่แผลออก และถวายพระโอสถทาทั่วบริเวณพระบาท พระอาการปวดและบาดแผลหายสนิท๒๙ 
                                         

๒๗วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๘๐/๔๑๒. 
๒๘วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๕๐/๑๒-๑๓. 
๒๙ม.อุ. (ไทย) ๓/๑/๓๑๑. 



๒๙ 

 

หมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นหมอที่รักษาผู้ป่วยด้วยความเมตตา บ าเพ็ญแต่สิ่งที่ดีงาม 
ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ไม่เลือกฐานะ ไม่เรียกร้องค่าตอบแทนในการรักษาและมีจิตศรัทธาต่อพระพุทธ
องค์มีความตั้งใจที่จะถวายตัวเป็นหมอประจ าพระพุทธองค์ ให้การดูแลหมู่สงฆ์ มีความเสียสละ
ทรัพย์สินที่ดินถวายเป็นสถานพยาบาลจึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเอตทัคคะ ในด้าน 
เป็นที่รักของปวงชน นอกจากนี้แล้วหมอชีวกโกมารภัจจ์ ได้แต่งต าราไว้ใช้ในการรักษาโรค หรือปรุงยา
แผนโบราณ ใช้ศึกษาและรักษาผู้ป่วยสืบกันมา สรรพต าราได้ถูกรวบรวมและเรียนรู้ในหลักสูตร
อายุรเวท การแพทย์แผนไทยท่ียังคงอยู่ในปัจจุบัน ท่านจึงเป็นบรมครูของการแพทย์แผนไทย 

๕) นางสุปปิยา 
นางสุปปิยา เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ดูแลพระสงฆ์ในพระนครพาราณสี วันหนึ่ง 

ได้ออกเยี่ยมและเรียนถามภิกษุทั้งหลายว่า มีภิกษุรูปใดอาพาธบ้างจะน าอาหารมาถวายครั้งนั้น มีภิกษุ
รูปหนึ่งดื่มยาถ่ายและต้องการน้ าต้มเนื้อ นางรับค าว่า ดิฉันจักน ามาถวายเป็นพิเศษ  แล้วเที่ยวหาซื้อ
เนื้อทั่วพระนครพาราณสีก็หาไม่ได้  เพราะตรงกับวันพระ จึงมีความปริวิตกว่า การที่รับค าแล้วไม่
จัดหาไปถวายนั้น เป็นการไม่สมควรจึงได้หยิบมีดหั่นเนื้อมาเชือดเนื้อขาส่งให้หญิงคนรับใช้ต้มแล้ว
น าไปถวายภิกษุรูปที่อาพาธ แล้วเอาผ้าพันขาไว้ สามีของนางทราบเรื่องก็อนุโมทนากับศรัทธาของนาง 
และกราบนิมนต์พระพุทธองค์มาฉันภัตตาหารที่บ้าน ทันทีที่นางได้เห็นพระผู้พุทธองค์แผลใหญ่ที่เกิด
จากนางได้เชือดเนื้อตนเองถวายภิกษุไข้นั้นก็ได้หายเป็นปกติ มีเนื้อขึ้นมาเต็มเช่นเดิม มีผิวพรรณเรียบ
สนิท นางกล่าวว่า “พระตถาคตทรงมีฤทธิ์มาก ทรงมีพระอานุภาพมาก เพราะพอเห็นพระองค์เท่านั้น 
แผลใหญ่โตยังงอกข้ึนเต็มทันที มีผิวพรรณเรียบสนิท น่าอัศจรรย์จริงหนอ”๓๐ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ธรรมโอสถนั้น มีอานุภาพอย่างยิ่งในการเยียวยา
รักษาทั้งทางกายและทางใจ ดังตัวอย่างบุคคลที่ใช้หลักพุทธธรรมเกื้อกูลการท างานจิตอาสาที่ปรากฏ
ในพระไตรปิฎก ล้วนน าหลักค าสอนของพระพุทธองค์มาเป็นหลักในการท างานจิตอาสา เช่น ๑) ความ
มีน้ าใจช่วยเหลือเพ่ือนอย่างไม่ต้องร้องของพระมหาโมคคัลนานะ ๒) การมองเห็นปัญหา ดังเช่นพระ
ทัพพมัลลบุตร ทีอ่าสาจัดเสนาสนะและแจกภัตตาหารแด่หมู่สงฆ์ของ ๓) การจัดแจงเผาศพไร้ที่พ่ึงด้วย
ความเมตตา ของพระยสะเถระ ซึ่งอานิสงส์ท าให้ได้พิจารณาอสุภะสัญญาจนเกิดปัญญา และยังบอก
ต่อกับเพ่ือนกัลยาณมิตร ๔) หมอชีวกโกมารภัจจ์ ท าการถวายการรักษาพระพุทธองค์อย่างถวายชีวิต 
โดยไม่เกียงงอนไม่ว่ากรณีใด และ ๕) นางสุปปิยา ที่มีจิตอาสาแม้การสละอวัยวะ ด้วยการเฉือนเนื้อ
ตนเองถวายพระอาพาธ 

จิตอาสาเป็นผู้น้อมรับความทุกข์ของผู้อ่ืน แบ่งเบา แก้ไขความทุกข์นั้น เป็นวิธีการ
เยียวยาความทุกข์ท้ังกายและใจที่ทรงพลานุภาพ และไร้ขีดจ ากัดใดทั้งสิ้น การเปิดใจ นึกถึงประโยชน์

                                         
๓๐วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๘๐/๘๐-๘๒. 



๓๐ 

 

สุขของสรรพชีวิต พุทธศาสนา เรียกว่า อุปายโกศล ผู้รับการเยียวจึงไม่เพียงหายป่วยจากโรคเท่านั้น 
แต่จิตใจยังมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีความทุกข์น้อยลง และเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน ความเจ็บป่วย 
ความทุกข์ทั้งปวงและสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา จึงมิใช่สิ่งเลวร้าย หากยังมีประโยชน์ในการบ่มเพาะให้เรา
เกิดปัญญาและกรุณา เป็นสิ่งที่เราพึงน้อมรับ แทนที่จะปฏิเสธผลักไส ซึ่งมีแต่จะท าให้เราทุกข์ยิ่ง
กว่าเดิม ความเจ็บป่วยทางกาย ไม่ได้มีสาเหตุมาจากอกุศลกรรมในจิตใจประการเดียวเท่านั้น หากยัง
สามารถเกิดจากเหตุปัจจัยอื่นได้อีกมาก เช่น อาหาร อิริยาบถ ความร้อนและเย็น อดนอน อดข้าว อด
น้ า กลั้นอุจจาระ ปัสสาวะ ท างานเกินก าลัง ความเศร้าโศก เสียใจ โทสะ ดังนั้นในการเยียวยารักษา
โรคจึงควรค านึงถึงเหตุปัจจัย หมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นต้นแบบของการวินิจฉัยผู้ป่วยและรักษาผู้ป่วย
ตามอาการของโรคและจริตของผู้ป่วยนั้น วิชาการแพทย์สามารถบรรเทาได้เฉพาะโรคทางกาย ส่วน
โรคทางใจ ต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธองค์ ดังว่า แพทย์แผนปัจจุบันรักษากาย ความศรัทธารักษาใจ 

การท างานจิตอาสาที่มีศีลเป็นบาทฐาน มีหลักพุทธธรรม เป็นที่ยึดเหนี่ยว มีสมาธิมุ่งมั่น 
ตั้งใจ และมีปัญญาเรียนรู้และน้อมน า เพ่ือมาพัฒนากายและใจของตนเอง จึงนับว่าเป็นประโยชน์
สูงสุดของจิตอาสา 

แผนภูมิที่ ๓ ตัวอย่างจิตอาสาที่ปรากฎในพระไตรปิฏก 

 



 
 

บทท่ี ๓ 
กระบวนการท างานและบทบาทจิตอาสา อโรคยศาล  

วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร   
 ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการท างานและบทบาทของจิตอาสาอโรคยศาล วัดค าประมง 
จังหวัดสกลนคร โดยได้ศึกษา ๔ ประเด็นหลัก คือ 
 ๑) ด้านการดูแลผู้ป่วย 
 ๒) ด้านการจัดการหลังการเสียชีวิต 
 ๓) ด้านงานทั่วไป 
 ๔) ด้านการศึกษาดูงานและงานวิทยากร 

๓.๑ ด้านการดูแลผู้ป่วย 
 อโรคยศาล วัดค าประมง เปิดให้บริการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน เป็น
ระยะเวลา ๙ ปี มีผู้ป่วยเข้ารับการบ าบัดรักษาประมาณ ๓,๙๐๐ คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๐ ล้าน
บาท (ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖)๑ ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษามาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
รวมทั้งผู้ป่วยชาวต่างประเทศ เช่น ลาว พม่า เยอรมัน อังกฤษ การด าเนินงานเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยที่
เป็นโรคมะเร็งทุกชนิด ดังต่อไปนี้  
 ๑) ผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้าย ที่ไม่สามารถบ าบัดรักษาให้ดีขึ้นด้วยกระบวนการรักษา
ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่มี หรือมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี (Poor Prognosis) เช่น มะเร็งตับ
ระยะแพร่กระจาย มะเร็งท่อน้ าดีระยะแพร่กระจาย เป็นต้น 
 ๒) ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการบ าบัดรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน หรือแผนอ่ืนมา
บางส่วนแล้ว และต้องการการบ าบัดรักษาเพ่ิมเติมผสมผสานที่อโรคยศาล วัดค าประมง 
 ๓) ผู้ป่วยที่ไม่ต้องการจะรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน ต้องการเข้ารับการบ าบัดโดย
ต้องการรักษาทางการแพทย์แผนไทยด้วยสมุนไพรและธรรมะบ าบัด 
 ๔) ผู้ที่มีความเสี่ยงและมีแนวโน้มว่าจะเป็นมะเร็ง เช่น กลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 
หรือซ ีและผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่สามารถเข้ารับการรักษาแบบแผนปัจจุบันได้ 
 ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาที่อโรคศาลมีอัตราส่วนของผู้ป่วยชายร้อยละ ๖๐ และผู้ป่วย
หญิงร้อยละ ๔๐๒ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตามแนวทางของอโรคยศาล ต้องมีผลการวินิจฉัยจาก

                                         
 

๑อโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร, เยียวยามะเร็งด้วยรัก, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์ธีรานุสรณ์การพิมพ์, ๒๕๕๖), หน้า ๙. 
  ๒แบบบันทึกการรับผู้ป่วย, อโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร, [๕ พฤศจิกายน, ๒๕๕๖]. 



     ๓๒ 

 

แผนปัจจุบันอย่างชัดเจนว่า เป็นโรคมะเร็ง หรือติดเชื้อติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีหรือซี โดยที่ผู้ป่วย
ที่เข้ามารับการรักษา สามารถติดต่อทางโทรศัพท์เพ่ือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมความพร้อม 
ก่อนมารับการบ าบัดรักษาที่อโรคยศาล ผู้ป่วยเข้าสู่ขบวนการเรียนรู้ เพ่ือปรั บสภาพจิตใจ ปรับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การรับประทานยาสมุนไพร การเรียนรู้วิธีต้มยาสมุนไพรอย่างถูกต้อง จา
กอโรคยศาล วิธีการเหล่านี้ผู้ป่วยน ากลับไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องเมื่อไปพักฟ้ืนที่บ้าน 
 งานด้านการดูแลผู้ป่วยนั้นประกอบด้วย ๑) งานด้านการประชาสัมพันธ์ และ ๒) การเข้า
สู่กระบวนการการรักษาตามแนวทางของอโรคยศาล 
 ๑) งานด้านการประชาสัมพันธ์ มี ๓ ช่องทาง คือ 
 (๑) โทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ หรือจิตอาสาที่เข้าใจกระบวนการรักษาและขั้นตอนในการ
เตรียมความพร้อมในการมารับการรักษาที่อโรคยศาล วัดค าประมงอย่างถูกต้อง เป็นผู้รับโทรศัพท์ 
สามารถติดตอ่ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น.โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๐๔๘๘๐ 
๐๘๑-๑๑๑๗๑๐๗, ๐๘๑-๖๐๑๖๙๖๐ 
 (๒) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเจ้าหน้าที่และหลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม เป็นผู้ตอบ 
ซ่ึงสามารถสอบถามผ่านเว็บไซด์ที่ www.khampramong.org และ www.aphinyana.org 
 (๓) ติดต่อสอบถามด้วยตนเอง มีผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจ านวนหนึ่งที่สนใจแนวทางการ
รักษาของอโรคยศาล เดินทางมาสอบถามข้อมูลและส ารวจสถานที่ด้วยตนเอง เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจ และเตรียมความพร้อมในการมารับการการรักษา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะมีหน้าที่ รับ
ลงทะเบียนและตอบข้อซักถาม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๗.๓๐ น. ทุกวัน๓ 
 จากการสังเกตพบว่า งานด้านการประชาสัมพันธ์นั้นจิตอาสาที่มีบทบาทคือ กลุ่ม
บุคคลากรทางด้านสาธารณสุข กลุ่มผู้ป่วยและญาติ เพราะมีความรู้และประสบการณ์ตรงในการดูแล
ผู้ป่วย เข้าใจ สามารถให้ค าแนะน าที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สอบถาม การบอกเล่าประสบการณ์ตรง
ของผู้ป่วยและญาติสร้างก าลังใจให้ผู้มาสอบถาม ส่งเสริมการตัดสินใจของการมารักษาที่อโรคยศาล 
วัดค าประมง จิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์จะหมุนเวียนกันมาตามโอกาส มีเจ้าหน้าที่ประจ าเป็น
หลักในการดูแลและให้ค าแนะน า 
 
 
 
 
 

                                         
 ๓อโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร, เยียวยามะเร็งด้วยรัก, หน้า ๖-๗. 

http://www.khampramong.org/
http://www.aphinyana.org/


     ๓๓ 

 

 ๒) การเข้าสู่กระบวนการการรักษาตามแนวทางของอโรคยศาล 
 การเข้าสู่กระบวนการการรักษาตามแนวทางของอโรคยศาล เวลาที่เข้ารับการรักษา การ
เตรียมผู้ป่วยและญาติ แบ่งออกเป็น ๖ ด้าน คือ ๑) การปฐมนิเทศ ๒) การวินิจฉัยโรค ๓) การเข้า
เรือนพักผู้ป่วย ๔) กระบวนการการรักษาของ อโรคยศาล วัดค าประมง ๕) พิธีกรรมการต้มยาส าหรับ
ผู้ป่วยใหม่ ๖) การลากลับบ้าน๔ ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) การปฐมนิเทศ 
 เพ่ือให้ผู้ป่วยที่เข้ามาบ าบัดรักษาเข้าใจเป้าหมายของการรักษาและวัตถุประสงค์ตาม
แนวทางของอโรคยศาล ปรับความคาดหวังของผู้ป่วยให้สอดคล้องกับอาการของผู้ป่วยตามสภาวะโรค 
 จากการสังเกตพบว่า งานด้านการปฐมนิเทศนั้น เจ้าหน้าที่อยู่ประจ าเป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียด หลวงตาเมตตาปฐมนิเทศน์ ผู้ป่วยใหม่ช่วงกิจกรรมภาคกลางคืนทุกคืน จิตอาสาที่มี
บทบาท คือ กลุ่มบุคลากรทางด้านสาธารณสุข กลุ่มผู้ป่วยและญาติ เพราะมีความรู้และประสบการณ์
ตรง การได้รับค าแนะน าท าให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความรู้สึกกังวลของผู้ป่วยใหม่ สร้างพลังใจในการ
รักษาและเยียวยา อบอุ่นในมิตรภาพระหว่างผู้ป่วยด้วยกัน มิตรภาพและความเอ้ืออาทรที่ ได้รับช่วย
ลดความทุกขเวทนาทั้งทางกายและใจของผู้ป่วยใหม่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นจิตอาสาด้านการ
ปฐมนิเทศจะมีบทบาทเด่นชัดในการสร้างความมั่นใจและไว้วางใจให้กับผู้ป่วยและญาติ และสามารถ
ประเมินอาการ และให้ค าแนะน ากับญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 
 (๒) การวินิจฉัยโรค 
 ใช้หลักฐานส าคัญทางการแพทย์แผนปัจจุบันประกอบ เช่น ประวัติการรักษา หนังสือส่ง
ตัวจากแพทย์ ผลการท าอัลตราซาวน์ เอ็กซเรย์ สแกนคอมพิวเตอร์ หรือผลเลือด ตลอดจนผลการ
ตรวจชิ้นเนื้อ หรือหลักฐานอื่นๆท่ีวินิจฉัยว่าผู้ป่วยที่เข้ามาบ าบัดรักษาเป็นโรคมะเร็ง  

(๓) การเข้าเรือนพักผู้ป่วย 
 การจัดผู้ป่วยเข้าเรือนพัก พิจารณาจากอาการผู้ป่วยเป็นหลักและจ านวนญาติที่มาดูแล 
เรือนพักแบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจน มีอุปกรณ์เครื่องนอน และโต๊ะข้างเตียงให้กับทุกเตียง และมีการ
เตรียมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ เช่น ออกซิเจนไว้ให้ส าหรับผู้ป่วยที่จ าเป็น 
 จากการสังเกตพบว่า งานด้านการจัดผู้ป่วยเข้าเรือนพัก จิตอาสาท าหน้าที่พาผู้ป่วยเข้า
เรือนพักตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ประจ า ช่วยเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตามความเหมาะสม จิตอาสา
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มจิตอาสาทั่วไปที่สมัครใจเข้ามาเป็นจิตอาสา เช่น กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน กลุ่มนักเรียน
บ าเพ็ญประโยชน์ หรือกลุ่มบุคคลทั่วไ 
 

                                         
 ๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕. 



     ๓๔ 

 

 (๔) กระบวนการรักษาของอโรคยศาล วัดค าประมง   
๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐น.      ล้างพิษ (ผู้ป่วยใหม่) ตามก าลังธาตุของแต่ละคน ด้วยยาสมุนไพร 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ฝึกสมาธิ และออกก าลังกาย เช่น ชี่ไดนามิก ชี่กง การฝึกการหายใจ 

หัวเราะบ าบดั 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ ไหว้พระ 
๑๐.๐๐ น. รับยาสมุนไพรประจ าวันตามอาการของผู้ป่วย 

๑๑.๐๐ น. 

พักผ่อนตามอัธยาศัย รับฟังเสียงตามสาย รายการธรรมะและเพลง
บรรเลงจากสถานีวิทยุคลื่น ๙๕.๗๕ เมกกะเฮิร์ต คลื่นสถานีท้องถิ่น
ประจ าวัดค าประมง และเสี ยงตามสายจากเครื่ องขยายเสี ยง 
อโรคยศาล 

๑๗.๐๐  – ๒๐.๐๐ น. หลวงตาปพนพัชร์ตรวจเยี่ยมไข้ตามเรือนพัก 
๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ ท าวัตรเย็น 
๑๙.๐๐  – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่มบ าบัด ดนตรีบ าบัด 
๒๐.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. รับฟังธรรมะและนั่ งสมาธิ  เตรี ยมตัวตาย ๙ นาที  จากหลวงตา   

หลวงตาปฐมนิ เทศผู้ป่วยใหม่  และนัดวัน  เวลาเ พ่ือท าพิธีต้มยา 
หม้อแรกส าหรับผู้ป่วยใหม่ 

๒๑.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. รับยาสมุนไพรประจ าวันตามอาการของผู้ป่วย 
 ผู้ป่วยบางคนที่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมประจ าวันได้ ญาติหรือผู้ดูแลเป็นผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและรายงานผลการรักษา แจ้งอาการของผู้ป่วยกับหลวงตาหรือเจ้าหน้าที่ ตลอดจนรับยาไป
ให้ผู้ป่วยรับประทาน กิจกรรมบ าบัดที่อโรคยศาล จะท าให้ผู้ป่วยและญาติ สามารถดูแลสุขภาพได้
อย่างเป็นองค์รวม และน ามาประยุกต์ใช้ในการดูแลตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน 
ร่วมกันของกลุ่มผู้ป่วยและญาติเกิดความเอ้ืออาทร และน้ าใจต่อกันสร้างความอบอุ่นและเป็นพลัง 
ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น  มีโยนิโส
มนสิการที่จะใช้เวลาช่วงที่เหลือของชีวิตตระหนักในคุณค่าของการมีชีวิต วางแผนและจัดการกับเวลา
ด้วยความมีสติ๕ 

จากการสังเกตพบว่า งานด้านการกระบวนการรักษาของอโรคยศาล วัดค าประมงนั้น จิต
อาสาจะมีบทบาทในกิจกรรมนี้ และเป็นกิจกรรมหลักที่จิตอาสามีส่วนร่วมมากที่สุด ทั้งจิตอาสาที่เข้า
มาศึกษาดูงาน และจิตอาสาที่มาอย่างต่อเนื่อง มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

                                         
 

๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖. 



     ๓๕ 

 

ล้างพิษ (ผู้ป่วยใหม่) 
 จิตอาสากลุ่มนี้เป็นญาติและผู้ป่วยเก่าที่พักในเรือนพักเดียวกันกับผู้ป่วย จะช่วยเหลือ
ดูแล แนะน าการรับประทานยาตามคู่มือการรับประทานยา สังเกตอาการของผู้ป่วยและแจ้งเจ้าหน้าที่
ถ้าผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ เช่น อุจจาระมาก เหนื่อย เพลีย ใจสั่น คลื่นไส้ อาเจียน 

ออกก าลังกาย ร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรม
กลุ่มบ าบัด ดนตรีบัดบ าบัด 
 จิตอาสากลุ่มนี้ จะเป็นจิตอาสาจากหลากหลายอาชีพ และเป็นจิตอาสาที่สมัครมาเป็น
กลุ่มชมรมเช่น กลุ่มแพทย์-พยาบาล ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ชมรมออกก าลังกาย กลุ่มแม่บ้าน 
ชมรมผู้สูงอายุ การออกก าลังกาย เน้นการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับผู้ป่วย เช่น ชี่ไดนามิก ชี่กง 
โยคะ การฝึกการหายใจ หัวเราะบ าบัด จิตอาสาที่มีความสามารถเรื่องการออกก าลังกายให้ค าแนะน า
ผู้ป่วยได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากกลุ่มผู้ป่วยเป็นหลัก (การตกลงการบริการ) หรือจิต
อาสาที่เข้ามาศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะ เข้าร่วมออกก าลังกายกับผู้ป่วยเพ่ือให้ก าลังใจผู้ป่วยและญาติ 
การร่วมร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ไหว้พระ จิตอาสาสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมกับผู้ป่วย ผู้น ากิจกรรมหลักในการออกก าลังกายและร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี 
สวดมนต์ไหว้พระเป็นผู้ป่วยและญาติที่มีความตั้งใจเป็นจิตอาสา เป็นผู้น าในการท ากิจกรรมทุกวัน 
กิจกรรมกลุ่มบ าบัด ดนตรีบัดบ าบัด เป็นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายสภาวะทางอารมณ์ของผู้ป่วยและ
ญาติเป็นอย่างมาก จิตอาสาจะเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมกลุ่มบ าบัด และร่วมร้องเพลงประจ าอโรคยศาล
ทีม่ีเนื้อหาเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ อโรคยศาล และให้ก าลังใจผู้ป่วย  

รับยาสมุนไพรประจ าวัน 
 เจ้าหน้าที่ประจ าท าหน้าที่จ่ายยาให้ผู้ป่วย จิตอาสากลุ่มที่ช่วยจ่ายยาเป็นกลุ่มแพทย์ 
พยาบาล แพทย์แผนไทย และนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาแพทย์แผนไทย การจ่ายยาจะจ่ายตามใบสั่ง
ยาของหลวงตา ผู้ป่วยที่ได้รับยาจะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจจากหลวงตาแล้วเท่านั้น 
 พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 ช่วงเวลาพักของผู้ป่วยตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. -๑๘.๐๐ น.เป็นเวลาที่จิตอาสาสามารถท า
กิจกรรมกับผู้ป่วยได้มากท่ีสุด โดยสามารถวางแผนกิจกรรมล่วงหน้าและแจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
เช่น กิจกรรมเยี่ยมพูดคุยให้ก าลังใจ สาธิตการท าอาหารต้านมะเร็ง การท ากิจกรรมบ าบัด เช่น แช่เท้า
ด้วยน้ าอุ่น ประคบร้อน สาธิตการท าลูกประคบสมุนไพร การท ายาหม่อง น้ ามันไพล กิจกรรมจะ
เป็นไปตามความสามารถและศักยภาพของจิตอาสาที่สอดคล้องกับวิถีการดูแลผู้ป่วยของอโรคยศาล 
บนความต้องการของผู้ป่วยและญาติเป็นหลัก การเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโอกาสให้ญาติ ผู้ป่วยและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยความสมัครใจ 
 



     ๓๖ 

 

หลวงตาตรวจเยี่ยมไข้ 
 จิตอาสาสามารถติดตามเยี่ยมไข้พร้อมหลวงตา โดยที่ไม่จ ากัดว่าต้องเป็นบุคคลากร
สาธารณสุข การตรวจเยี่ยมไข้ของหลวงตาเป็นกิจวัตรที่หลวงตาท าทุกวัน เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้
ผู้ป่วย และตรวจเยี่ยมอาการเพ่ือปรับยาให้เหมาะสมกับสภาวะอาการของโรค แพทย์ พยาบาล แพทย์
แผนไทย สามารถร่วมประเมินอาการผู้ป่วยกับหลวงตาเพ่ือการรักษาที่ดีที่สุดส าหรับผู้ป่วย และผู้ที่
เป็นจิตอาสาที่นอกเหนือจากบุคคลากรทางสาธารณสุข จะได้ร่วมพิจารณามรณานุสติด้วยความมี
โยนิโสมนสิการ จากสภาวะที่เกิดขึ้น 
 สวดมนต์ ท าวัตรเย็น 
 ผู้ป่วยและญาติเป็นผู้น าสวดมนต์ท าวัตรเย็นในเวลา ๑๘.๐๐ น.ทุกวัน กลุ่มจิตอาสาทุก
กลุ่มที่พักค้างคืนจะเข้าร่วมสวดมนต์และท าวัตรเย็นร่วมกับผู้ป่วย จิตอาสาที่เป็นพระสงฆ์ แม่ชี ร่วม
เป็นผู้น าสวดมนต์ เสียงตามสายจะดังไปถึงตึกผู้ป่วยทุกหลัง เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติที่ไม่สามารถมาร่วม
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ได้ร่วมภาวนาที่เตียงผู้ป่วย 
 รับฟังธรรมะและนั่งสมาธิ เตรียมตัวตาย ๙ นาที จากหลวงตา 
 จิตอาสา ผู้ป่วยและญาติ ร่วมรับฟังธรรมะโอวาทจากหลวงตา หลวงตาเทศนาในเรื่อง
ของการเตรียมจิต เพ่ือน้อมระลึกถึงความตายด้วยใจที่อ่อนโยน มีสติกับการมีลมหายใจในปัจจุบัน
ขณะ และร่วมปฏิบัติ สมาธิ ภาวนา เป็นเวลา ๙ นาที 
 (๕) พิธีกรรมการต้มยาส าหรับผู้ป่วยใหม่ 
 การประกอบพิธีกรรมการต้มยาส าหรับผู้ป่วยใหม่ หลวงตาจะเป็นผู้ก าหนดฤกษ์เพ่ือใช้
เป็นวันต้มยา อาศัยฤกษ์ตามดวงชะตาและก าลังธาตุของผู้ป่วยแต่ละคนเป็นหลัก ญาติต้องเตรียมฟืน
ส าหรับใช้ต้มยาประมาณ ๑ คันรถเข็น โดยสามารถหาฟืนได้จากบริเวณป่ารอบวัด หรือบางคนเตรียม
ฟืนมาจากบ้าน ก่อนวันต้มยาหนึ่งวันผู้ป่วยและญาติต้องท าพานบายศรี ๑ พานใหญ่และเตรียมดอกไม้
ธูปเทียน หมากพลู ผลไม้ ขันธ์ ๕ ขันธ์ ๘ และท าขันหมากเบ็ง ส าหรับตนเอง ๑ คู่ เพ่ือเข้าพิธีต้มยา 
นอกจากนีแ้ล้วผู้ป่วยใหม่ทุกคนจะได้รับใบสารภาพบาป ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่ให้กรอกรายละเอียด ชื่อ-
สกุล ที่อยู่และระบุชนิดของมะเร็งที่เป็น พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดความรู้สึกในจิตใจที่รู้สึกสงสัย ขุ่น
มัว หรือความรู้สึกผิดบาป ที่ติดค้างคาใจของผู้ป่วย เช่น กรณีท าแท้งแล้วป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก 
หรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วเป็นมะเร็งสมอง ด่าพ่อแม่แล้วเป็นมะเร็งลิ้น หรือท าร้ายร่างกายผู้ อ่ืนแล้วเป็น
มะเร็งตับ การเขียนใบสารภาพบาปนี้จะเป็นความลับของผู้ป่วย หลังจากนั้นจะเขียนสัจจะอธิษฐาน 
โดยขอตั้งปธิธานว่า ถ้าเข้าพิธีต้มยาแล้วและได้รับประทายาสมุนไพรขอให้หายจากโรคมะเร็งแล้วจะ
ท าสิ่งใดเพ่ือตอบแทนพระพุทธศาสนา เช่น รักษาศีล ๕ รักษาศีล ๘ ทุกวันพระ สวดมนต์ภาวนาทุก
วัน เป็นคนดี หรือ สร้างโบสถ์ สร้างวิหาร สร้างศาลาวัด สร้างพระ ตามแต่ก าลังศรัทธาของผู้ป่วยที่



     ๓๗ 

 

สามารถกระท าได้ เมื่อเขียนเรียบร้อยแล้วพับใส่ในขันหมากเบ็ง น าเข้าสู่พิธีต้มยา หลวงตาสวดบังสกุล
พร้อมเผาใบสัจจะอธิษฐานนี้ เสมือนให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตใหม่เป็นคนใหม่ นั่นเอง 
 ช่วงบ่ายของวันก่อนเข้าเข้าพิธีต้มยา เจ้าหน้าที่จัดเตรียมหม้อดิน เตา และท าความ
สะอาดบริเวณลานพิธีต้มยา พร้อมทั้งชี้แจงขั้นตอนพิธีต้มยาให้ผู้ป่วยใหม่และญาติผู้ป่วยใหม่ทุกคน ถ้า
ผู้ป่วยท่านใดมีปัญหา ข้อสงสัย สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทันที 
 วันเข้าพิธีต้มยา หลวงตาปพนพัชร์รับบิณฑบาตเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.ผู้ป่วยใหม่และ
ผู้ป่วยเก่า จิตอาสา เจ้าหน้าที่ ไปพร้อมกันที่ลานพิธีต้มยา เพ่ือใส่บาตร ทุกคนจะนั่งในลานพิธี หลวง
ตาเป็นประธานในพิธีการต้มยา จุดธูป ๓ ดอก เทียนคู่ ท าสมาธิระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งสวดพระคาถาสักกัตวาฯ๓จบ ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
อัญเชิญบารมีของพระไภสัชยคุรุไวฑูรยประภาและท่านบรมครูชีวกโกมารภัจจ์ ซึ่งเป็นพระบรมครูของ
แพทย์แผนไทย แล้วน าธูปไปปักไว้ที่กลางแจ้ง 
 สวดมนต์และท าพิธีบังสกุลเผาใบสารภาพให้กับผู้ป่วยใหม่ทุกคน เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ก าลังใจและสร้างพลังให้กับผู้ป่วย เสียงตีฆ้อง ลั่นระฆังดังไปทั่ว ปลุกพลังใจ และสร้างความศรัทธาที่
มุ่งมั่นต่อการรักษา เพ่ิมศักยานุภาพของตัวยาสมุนไพร ตามด้วยบทสวดพระคาถาก ากับยาสมุนไพร
และพระคาถาสักกัตวา พร้อมค าแปล 
 ยาสมุนไพร “ยอดมะเร็ง” ประกอบด้วย  

๑) หัวร้อยรู ๕๐ กรัม 
๒) ไม้สักหิน ๕๐ กรัม 
๓) ข้าวเย็นเหนือ ๒๐๐ กรัม 
๔) ข้าวเย็นใต ้ ๒๐๐ กรัม 
๕) ก าแพงเจ็ดชั้น ๕๐ กรัม 
๖) ทองพันชั่ง ๒๐๐ กรัม 
๗) เหงือกปลาหมอ ๒๐๐ กรัม 
๘) ผีหมอบ ๑๐๐ กรัม 
๙) หญ้าหนวดแมว ๕๐ กรัม 
๑๐) โกฐจุฬา ๕๐ กรัม 
๑๑) โกฐเชียง ๕๐ กรัม 

วิธีต้มยา น าตัวยาทั้งหมดใส่ลงในหม้อดินขนาดใหญ่ ใส่น้ าฝนให้ท่วมตัวยา แช่ยาไว้
ประมาณ ๑๐ นาที จากนั้นน าไปตั้งไฟแรงปานกลางปิดฝาหม้อ พอยาเดือดจับเวลา ๑๕ นาที 
หลังจากนั้นยกหม้อยาลงตักน้ ายาใส่หม้อเคลือบขนาดเบอร์ ๓๒ (ต้มน้ าที่ ๑) เติมน้ าให้ท่วมตัวยาน า
ขึ้นตั้งไฟ พอยาเดือดจับเวลา ๑๕ นาที หลังจากนั้นยกหม้อยาลงตักน้ ายาใส่หม้อ (น้ าที่  ๒) เติมน้ าให้
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ท่วมตัวยาน าขึ้นตั้งไฟ พอยาเดือดจับเวลาอีก ๑๕ นาที หลังจากนั้นยกหม้อยาลงตักน้ ายาใส่หม้อ (น้ า
ที่ ๓) จะได้น้ ายาสมุนไพรยอดมะเร็งจ านวน ๑ หม้อใหญ่ ส่วนกากยาสามาถน าไปต้มต่ออีกหนึ่งน้ า
ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งรับประทานได้เพ่ือปรับระบบเลือดลมของร่างกาย หรือเอาไปตากแดด
ให้แห้งสนิท ป้องกันการเกิดเชื้อรา เก็บไว้ให้ดี สามารถน ามาต้มเป็นน้ าที่ ๔ ได้อีก หรือน าไปทิ้งก็ได้๖ 
 วิธีการรับประทานยา รับประทานก่อนอาหาร วันละ ๓ เวลา ครั้งละ ๔๕๐ ซีซี ก่อน
รับประทานยาทุกครั้ง ให้ผู้ป่วยน้อมจิตให้เป็นสมาธิ ตั้งนะโม ๓ จบ สวดบทสักกัตวาฯ ขอบารมีของ
พระไภสัชยคุรุไวฑูรยประภาและท่านบรมครูชีวกโกมารภัจจ์ ให้ยาเป็นยาที่มีพลานุภาพ ให้หายหรือ
ทุเลาเบาบางจากการเจ็บป่วย หากผู้ป่วยรับประทานยาแล้วมีอาการแสบร้อนท้อง ช่วงลิ้นปี่หรือ
กระเพาะอาหารให้เปลี่ยนไปรับประทานอาหารก่อนรับประทานยา และค่อยรับประทานยาอย่าเร่งรีบ 
หรือรับประทานยาให้หมดในครั้งเดียว เพราะอาจจุกแน่นท้องได้ 
 วิธีอุ่นยา อุ่นยาทุกวันเช้า-เย็น โดยตั้งไฟให้ยาเดือดทุกครั้งแต่ไม่เคี่ยวไฟจนยางวด และ
สังเกตรสชาติของยาทุกครั้งที่รับประทาน หากยามีรสเปรี้ยวควรเททิ้ง หากอุ่นยาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง
จะเป็นยาที่เหลือประมาณ ๑ ใน ๔ ของหม้อ ยาจะมีความเข้มข้นสูง เติมน้ าฝน หรือต้มยาใหม่เพราะ
การรับประทานยาช่วงนี้ผู้ป่วยอาจระบายมากกว่าปกติ หรือมีอาการใจสั่น นอนไม่หลับ สวิงสวาย ให้
ผู้ป่วยและญาติสังเกตอาการ และเรียนแจ้งให้หลวงตาทราบ ในช่วงเวลาที่ตรวจเยี่ยมไข้หรือแจ้ง
เจ้าหน้าที่ได้ทุกวัน 
 การเข้าพิธีต้มยาเป็นช่วงเวลาที่รอคอยของผู้ป่วยด้วยความหวังว่ายาที่ผ่านพิธีกรรมการ
ต้มยาตามฤกษ์ที่พาท าพิธีแล้ว เป็นยาวิเศษที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และช่วยให้หายหรือทุเลาเบาบาง 
บรรเทาทุกข์จากอาการของโรคมะเร็งได้ การต้มยาจึงเป็นการเรียกขวัญ สร้างก าลังใจ และเสริมพลัง
กายให้ผู้ป่วย การต้มยา”ยอดมะเร็ง” นั้น วัดค าประมงยังคงยึดรูปแบบการต้มตามแบบโบราณ ใช้ไฟ
จากฟืน ใช้น้ าจากฟ้า (น้ าฝน) ใช้หม้อจากดิน และต้มยาในบริเวณลานพิธีที่อาศัยลมในการก่อไฟ การ
ได้รับพลังจาก ดิน น้ า ลม ไฟ เป็นพลังจากธรรมชาติ ที่มีนัยส าคัญคือเราต้องมีชีวิตกลับคืนสู่ธรรมชาติ 
ร่างกายประกอบด้วยขันธ์ ๕ จึงมีชีวิต มีพลังงานในการเติบโต การต้มยาได้พลังจากธรรมชาติและ
ความศรัทธาที่แรงกล้า ท าให้การรับประทานยาของผู้ป่วยมีผลต่อทั้งจิตใจและร่างกาย การได้ปลด
เปลื้องทุกข์ภายในใจจากการเขียนใบสารภาพบาป ท าให้จิตใจแจ่มใส ปลอดโปร่ง ไม่แบกภาวะทุกข์
ของความคิดและอารมณ์ จิตจึงเกิดสมาธิ การตั้งสัจจะอธิษฐานเป็นการเร้ากุศลให้เกิดขึ้น เมื่อปธิธาน
ที่มุ่งมั่นความศักดิ์สิทธิ์ของยาย่อมบังเกิด 
 ผู้ป่วยผ่านพิธีกรรมการต้มยาแล้ว สามารถเรียนรู้วิธีการต้มยาที่ถูกต้อง และเมื่อกลับไป
รักษาตัวต่อที่บ้าน สามารถต้มยารับประทานเองได้ ระยะเวลาที่เรียนรู้อยู่ที่วัดค าประมงประมาณ ๒ 

                                         
 

๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๔-๔๕. 
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สัปดาห์ต่อคนนั้น ผู้ป่วยต้องมีญาติมาอยู่ดูแลด้วยตลอดเวลา การเรียนรู้ร่วมกัน เกิดความผูกพันที่
ลึกซึ้ง ให้อภัย และเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น และญาติหรือผู้ดูแลยังได้ตระหนักรู้ถึงภาวะทุกข์ของการ
เจ็บป่วยได้ด้วยตนเองอย่างถ่องแท้ จากการเห็นญาติหรือจากการเรียนรู้จากผู้ป่วยคนอ่ืน ท าให้
สามารถปรับพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยได้ เข้าใจสภาวะธรรม เกิด แก่ เจ็บ ตาย (อริยสัจ 
๔) ไหว้พระ สวดมนต์ และรู้คุณค่าของชีวิต 
 จากการสังเกตพบว่า พิธีกรรมการต้มยาส าหรับผู้ป่วยใหม่ จิตอาสามีบทบาทในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติในการเตรียมการเข้าสู่พิธีทุกขั้นตอน ตามความต้องการของผู้ป่วย เช่น ช่วย
หาฟืนถ้าผู้ป่วยไม่มีฟืน ช่วยจัดเตรียมบายศรี ขันหมากเบ็ง ท าความสะอาดลานต้มยา และเข้าร่วมพิธี
ต้มยา ช่วยผู้ป่วยที่ญาติไม่แข็งแรงต้มยาจนเสร็จพิธีกรรมการต้มยา 
 (๖) การลากลับบ้าน 
 ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาท่ีอโรคยศาล วัดค าประมง จนผ่านพิธีต้มยาแล้วสามารถลากลับ
บ้านได้ การลากลับบ้านให้ผู้ป่วยติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อน ๑ วันเพื่อกราบเรียนหลวงตาและจัดยา
ให้ผู้ป่วยกลับไปรับประทานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับได้รับค าแนะน าในการขอยาครั้งต่อไป โดยวิธีการ
ให้ผู้ป่วยส่งเอกสารบัตรประจ าตัวผู้ป่วยและชื่อที่อยู่ที่ส าหรับจัดส่งยามาให้   ทางอโรคยศาลเป็นครั้ง
ไป ประมาณเดือนละ ๒ ครั้งหรือตามก าลังของผู้ป่วยที่รับประทานยาได้ การส่งยาให้ผู้ป่วย อโรค
ยศาล วัดค าประมง ไม่เสียค่าใช้จ่ายและจัดส่งยาให้ผู้ป่วยตามที่ผู้ป่วยร้องขอหรือจนกว่าอาการของ
โรคจะหายไป หรือผู้ป่วยเสียชีวิต  
 จากการสังเกตพบว่า งานด้านการดูแลผู้ป่วยนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก
เจ้าหน้าที่ จิตอาสาและญาติของผู้ป่วยในทุกด้าน ผู้ป่วยเก่าสามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์และ
เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ป่วยใหม่ ญาติผู้ป่วยที่แข็งแรงช่วยอุ่นยาสมุนไพรประจ าวันหรือช่วยงานที่
จ าเป็นให้กับผู้ที่พักเรือนพักเดียวกัน ผู้ป่วยหรือญาติที่สามารถมาร่วมกิจกรรมบ าบัดหรือสวดมนต์ไหว้
พระท าวัตรเย็นได้มักชักชวนกันมาอย่างสม่ าเสมอ ผู้ป่วยที่ญาติมาเฝ้าไม่แข็งแรง หรือผู้ป่วยท่านใด
อาการหนักได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่อาศัยอยู่ที่พักเดียวกัน ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน และถ้ามี
ผู้ป่วยท่านใดมีภาวะวิกฤติหรือใกล้เสียชีวิต ทุกคนที่สามารถช่วยสวดมนต์ได้จะช่วยกันสวดอิติปิโส 
จนกว่าจะพ้นภาวะวิกฤติ นอกจากนั้นแล้วจิตอาสาเป็นแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข 
ตรวจเยี่ยมประเมินอาการผู้ป่วย หรือจิตอาสาด้านอ่ืน เช่น พระสงฆ์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป พบปะ
พูดคุยให้ก าลังใจผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด จิตอาสาที่มีเข้ามาท างานจะมีความรู้สึกเบิกบานใจของการเป็น
ผู้ให้ ญาติผู้ป่วยและผู้ป่วยเป็นจิตอาสา อาศัยอยู่ร่วมกันมีน้ าใจต่อกัน บรรยากาศของการรักษาจึง
เป็นไปอย่างอบอุ่น มีความเป็นธรรมชาติ อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างพ่ีน้อง จึงเป็นที่มาของชื่อ “หมู่บ้าน
มะเร็งวิลลาร์ สปา แอนด์ รีสอร์ท” 
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๓.๒ ดา้นการจัดการหลังการเสียชีวิต 
 ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่อโรคยศาล วัดค าประมงจ านวนหนึ่งเสียชีวิตที่วัด และ มี
ผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความประสงค์จะเสียชีวิตที่วัดอย่างสงบเช่นกัน โดยที่ผู้ป่วยได้สั่งเสียไว้กับญาติ 
ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีการวางแผนของญาติและผู้ป่วยร่วมกัน ในการจัดการศพหลังการเสียชีวิต ส่วนหนึ่งน า
ศพกลับไปบ าเพ็ญกุศลที่ภูมิล าเนา เจ้าหน้าที่และจิตอาสาจัดการอาบน้ าศพ แต่งตัวศพ และฉีดยา
ฟอร์มาลิน บรรจุศพใส่โลงให้ก่อนที่น าศพกลับไป และอีกส่วนหนึ่งมีความประสงค์จะบ าเพ็ญกุศลที่วัด
ค าประมง เจ้าหน้าที่และจิตอาสาจัดการศพ บรรจุโลง และน าไปตั้งบ าเพ็ญกุศลตามประเพณี ณ มหา
วิหารวัดค าประมง ซึ่งประเพณีความเชื่อของแต่ละบุคคลหรือแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกัน อโรคยศาล 
วัดค าประมง ให้โอกาสในการจัดการศพเป็นการตัดสินใจของญาติ โดยเจ้าหน้าที่หรือจิตอาสาเป็นผู้
อ านวยความสะดวกและช่วยเหลือตามความต้องการให้ได้มากที่สุด การตั้งบ าเพ็ญกุศลศพนั้นนานกี่
วันญาติเป็นผู้ก าหนด และการฌาปนกิจเป็นเมรุชั่วคราวของวัดค าประมง เก็บกระดูกหลังวันเผาแล้ว
ญาติสามารถน ากระดูกไปฝังในบริเวณวัดและบรรจุโกฐเก็บไว้ หรือน าไปลอยอังคารตามประเพณี 
 จากการสังเกตพบว่า ขั้นตอนของการจัดการศพหลังการเสียชีวิต ทางอโรคยศาล วัดค า
ประมง ใช้โลงที่ได้รับบริจาคมาจากผู้มีจิตศรัทธา การฉีดยาฟอร์มาลินโดยเจ้าหน้าที่ของ อโรคยศาลที่
รับการฝึกมาจนช านาญ การจัดการศพ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาและญาติของผู้เสียชีวิตร่วมมือกัน ญาติ
ผู้เสียชีวิตสามารถหาซื้อดอกไม้หน้าโลงศพ พวงหรีด หรือแต่งรูปหน้าโลงได้ตามก าลังศรัทธา การ
ฌาปนกิจศพเจ้าหน้าที่ จิตอาสา ญาติผู้ป่วย ช่วยกันหาฟืนและท ากองฟอน ตลอดจนช่วยดูแลขั้นตอน
ของการเผาจนเรียบร้อย และจัดการช่วยเก็บกระดูกในวันรุ่งขึ้น 
 ทุกครั้งที่มีการเสียชีวิตของผู้ป่วยเกิดขึ้น การเจริญมรณสติที่ชัดแจ้งได้ประจักษ์แก่กลุ่ม
ญาติผู้ป่วย กลุ่มผู้ป่วย จิตอาสา เจ้าหน้าที่ หลวงตาได้น้อมน าภาวะสุดท้ายของชีวิตผู้ป่วยให้ทุกคน
เจริญสติ น้อมระลึกถึงความตาย พร้อมทั้งเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณน าพาทุกคนกล่าวค าขอขมากรรม
และขออโหสิกรรมต่อผู้ใกล้เสียชีวิต ชี้ทางสว่าง สงบ ให้กับผู้ใกล้เสียชีวิตด้วยความเมตตายิ่ง และสวด
บทพุทธคุณ อิติปิโส ให้กับผู้ใกล้เสียชีวิตจนกว่าจากไปอย่างสงบท่ามกลางญาติผู้ป่วย กลุ่มผู้ป่วย จิต
อาสา และเจ้าหน้าที่ เป็นการจากลาโลกนี้ครั้งสุดท้ายของผู้ป่วยที่เสียชีวิต แต่เป็นการสร้างความ
ตระหนักรู้ต่อภาวะของการมีชีวิต ของผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริง 

๓.๓ ด้านงานทั่วไป 
 อโรคยศาล วัดค าประมง มีการเปิดโอกาสให้บุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพ ได้เข้ามา
มีบทบาทในการเป็นจิตอาสา มีการเรียนรู้งานที่เปิดกว้างอย่างมาก เพราะเป็นการท างานที่มีความ
ยืดหยุ่นสูง ไม่มีรูปแบบส าเร็จหรือตายตัว ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะต้องพัฒนาศักยภาพที่เป็น
ธรรมชาติของตนเอง ให้เข้ากับระบบการท างานให้สอดคล้อง โดยสามารถท างานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพสูงสุด บนพ้ืนฐานของจิตใจที่มีความเสียสละ บนความต้องการและความพึงพอใจของ
ผู้ป่วยและญาติ 
 ลักษณะงานทั่วไปแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น ๘ ฝ่าย แต่ละฝ่ายจะมีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงอยู่ประมาณฝ่ายละ ๒-๓ คน ตามลักษณะของงาน ประกอบด้วย ๑) งานเวชภัณฑ์
และคลังยา ๒) สาธารณูปโภค ๓) งานพัสดุอุปกรณ์ ๔) ยานพาหนะ ๕) งานซ่อมบ ารุง ๖) งานด้าน
สถานที่ ๗) งานเก็บขยะ และ ๘) งานเลี้ยงวัว มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) งานเวชภัณฑ์และคลังยา 
 เวชภัณฑ์และคลังยารับผิดชอบทั้งหมดในเรื่องของยาสมุนไพร การส ารวจคลังยา
สมุนไพร การต้มยาสมุนไพรประจ าวัน การบรรจุแคปซูล การดูแลหม้ออบสมุนไพร และโรงอบ
สมุนไพร การแปรรูปสมุนไพรและจัดเตรียมยาสมุนไพรเพ่ือการจัดส่งให้ผู้ป่วย อุปกรณ์ทางการแพทย์
ทั้งหมด ถังออกซิเจน ชุดอุปกรณ์ท าแผล ที่ต้องเตรียมส่งนึ่งฆ่าเชื้อกับสถานีอนามัยในเขตพ้ืนที่ การ
ดูแลเรื่องยาสมุนไพรต้องท าทุกวัน เช่น การต้มยาสมุนไพรจะต้องต้มเพ่ือจ่ายยาให้กับผู้ป่วย การดูแล
เรื่องการอบสมุนไพรที่ให้ผู้ป่วยและญาติสามารถเข้าอบสมุนไพรเพ่ือลดอาการปวดเมื่อย ภูมิแพ้ การ
เตรียมถังออกซิเจนและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนการแปรรูปสมุนไพรนั้นจะจัดเตรียมไว้ใน
คลังเป็นครั้งไป 
 จากการสังเกตพบว่า งานด้านเวชภัณฑ์และคลังยาจะมีจิตอาสาที่เป็นแพทย์แผนไทยเข้า
มาช่วยเหลือดูแลอย่างต่อเนื่อง เช่น การตรวจสอบคุณภาพของยาสมุนไพร การสั่งซื้อยาสมุนไพร และ
จิตอาสาที่เป็นบุคคลทั่วไปเข้ามาช่วยชั่งยา ตวงยา สับยา ตากยาและต้มยา โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแล
และให้ค าแนะน า 
 ๒) งานด้านสาธารณูปโภค 
 สาธารณูปโภคของวัดค าประมงครอบคลุมทุกด้าน กระบวนการจัดการทั้งหมดเป็นการ
ดูแลของหลวงตา ทั้งระบบน้ าประปา ไฟฟ้า ถนน เรือนพัก ระบบน้ าของวัดค าประมงมีอ่างเก็บน้ า
ประมาณ ๓๐๐ ไร่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานอ่างเก็บน้ าขนาดกลางตามพระราชด าริ มีความจุ ๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ระบบการสูบ
น้ าเก็บพักไว้ที่เก็บถังกักน้ า และจ่ายน้ าตามระบบประปาให้กับทุกเรือนพัก ไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน มีสปอร์ตไลน์บางจุด และมีไฟฟ้ารายทางตามเสาไฟบนถนนทุกเส้นในวัด ถนนภายในวัดเป็น
ถนนคอนกรีต เชื่อมต่อกันทุกจุดภายในวัด 
 อาคารสถานที่และเรือนพักผู้ป่วยประกอบด้วย 
 ตึกอโรคยศาล เป็นอาคารสูง ๓ ชั้น ด้านหน้าประดิษฐานพระพุทธไภสัชยคุรุไวฑูรย
ประภา หมอชีวกโกมารภัจจ์ พระแม่ธรณี พระอินทร์ พระแม่โพสพ พระแม่คงคา พระพุทธชินราช
และพระพุทธรูปให้สักการะ ตึกอโรคยศาลประกอบด้วยห้องตรวจโรคชาย-หญิง ส าหรับตรวจผู้ป่วย 
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ภายในห้องจะมีเตียงตรวจ ตู้อ่านฟิล์มเอกซเรย์ หูฟัง เสื้อกาวน์ เครื่องวัดความดันโลหิต ถุงมือ ผ้าปิด
ปากปิดจมูก แอลกอฮอล์และอุปกรณ์พ้ืนฐานทางการแพทย์ ห้องจ่ายยาจะมียาสมุนไพรที่จ่าย
ประจ าวันและยาแผนปัจจุบัน ด้านหลังจะเป็นห้องอุ่นยาและห้องน้ าชาย-หญิง ด้านหน้าสุดของอาคาร
จะเป็นเคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ส าหรับการติดต่อสอบถาม รับโทรศัพท์ ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่และจด
บันทึกประจ าวัน เป็นศูนย์กลางของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทุกอย่างใน อโรคยศาล วัดค าประมง 
บริเวณท่ีเหลือเป็นพื้นที่ว่างที่ใช้ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ เช่น สวดมนต์ ออกก าลังกาย กลุ่มบ าบัด โดย
ใช้สถานที่บริเวณนี้เป็นหลักในการจัดกิจกรรมบ าบัด ชั้นสองเป็นห้องพระขนาดใหญ่และห้องพัก ชั้น
สามเป็นห้องพักส ารองส าหรับพักค้างคืน 
 เรือนพักผู้ป่วยและญาติ เรือนพักผู้ป่วยได้จัดไว้อย่างเป็นสัดส่วนโดยญาติจะพักรวมกับ
ผู้ป่วย การจัดผู้ป่วยเข้าพักจะจัดตามลักษณะอาการของผู้ป่วยเป็นหลัก เช่น ผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรัง มี
อาการหนัก ต้องใช้ออกซิเจน จะจัดเข้าพักในบ้านเดี่ยว เช่น บ้านดิน หรือตึกกตปุญโญเพราะสะดวก
ต่อการเข็นถังออกซิเจน หรือเคลื่อนย้ายได้สะดวก ผู้ป่วยที่สามารถดูแลตนเองได้ จะจัดให้พักตาม
เรือนพัก เช่น เรือนสงฆ์อาพาธ เป็นลักษณะห้องส่วนตัว เรือนรวมเป็นเรือนเหลืองรังสี เรือนมิธิลา
แบ่งเป็นมิธิลา ๑ มิธิลา ๒ มิธิลา ๓ และเรือนมิธิลา ๓ จัดไว้ส าหรับพระสงฆ์อาพาธโดยเฉพาะ บ้าน
ดินโกมาร์ที่สร้างมาจากดินด้วยช่างจิตอาสาจากอ าเภออมอ๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้แล้วยังมี
บ้านพักเป็นหลังที่ผู้ป่วยสร้างถวายวัดและอยู่อาศัยด้วยอีกประมาณ ๑๐ หลัง 
 บ้านพักจิตอาสา จะเป็นลักษณะบ้านเป็นหลังสามารถนอนได้บ้านละ ๓-๔ คน จ านวน 
๙ หลัง บ้านพักเป็นอาคารนอนได้ประมาณ ๓๐ คนอีก ๑ หลัง และบ้านดินหลังยาวสามารถนอนได้
อีก ๓๐ คน 
 จากการสังเกตพบว่า การดูแลท าความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่ในการเข้าพักของ
ผู้ป่วยนั้น เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมให้ รวมทั้งเครื่องนอน และชุดผู้ป่วยประจ าอโรคยศาลจ านวน ๒ ชุด 
เรือนพักจิตอาสานั้น จะให้จิตอาสามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตนเองเป็นหลัก เช่น การปูที่นอน การ
ดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อย จิตอาสาที่เข้ามาพักมีความยินดีในการดูแลตนเอง 
 ๓) งานพัสดุอุปกรณ์ 
 อโรคยศาล วัดค าประมงเป็นสถานอภิบาลผู้ป่วยที่จะเป็นต้องใช้พัสดุอุปกรณ์ เช่น 
อุปกรณ์ส านักงาน อุปกรณ์ในเรือนพัก อุปกรณ์ในการห่อไปรษณีย์ส าหรับจั ดส่งยาให้กับผู้ป่วย 
อุปกรณ์ท าความสะอาด การจัดการซื้อพัสดุอุปกรณ์จะเบิกจ่ายโดยตรงกับหลวงตา มีเจ้าหน้าที่ไปซื้อ
ของจากในตัวจังหวัดสกลนครสัปดาห์ละประมาณ ๑ ครั้ง และจัดส่งไปรษณีย์เป็นพัสดุยาสมุนไพร
สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง เฉลี่ยเดือนละประมาณ ๒๐๐ ห่อ จิตอาสาจะเข้ามาท าหน้าที่ห่อกล่องไปรษณีย์ ส่ง
ไปรษณีย์ ตลอดจนจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ตามรายการ บางครั้งจิตอาสาก็เป็นญาติผู้ป่วยที่มีรถส่วนตัว
และสะดวกท่ีจะออกไปนอกวัด 
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 ๔) งานยานพาหนะ 
 อโรคยศาล วัดค าประมงมีรถพยาบาลฉุกเฉิน ๒ คัน มีรถตู้ ๓ คัน รถกระบะ ๑ คัน รถ
เบ๊นต์ ๑ คัน งานดูแลรถเป็นเจ้าหน้าที่ขับรถวัดจ านวน ๑ คน จิตอาสาที่มีใบอนุญาตขับขี่และสามารถ
ขับรถตู้ได้สามารถพาผู้ป่วยและญาติไปหาซื้อสิ่งของจ าเป็นในตลาด ระยะทางจากวัดไปประมาณ ๒๐ 
กิโลเมตรได้ตามความจ าเป็น 
 ๕) งานซ่อมบ ารุง 
 ซ่อมบ ารุงเป็นงานที่ยากล าบากในอโรคยศาล วัดค าประมง เนื่องจากผู้ป่วยมีจ านวนมาก 
การใช้อุปกรณ์ขาดความระมัดระวัง รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และบางอย่างใช้งานหนักเกินไป เช่น เครื่องซัก
ผ้า เครื่องท าน้ าอุ่น หลอดไฟ หรือเครื่องสูบน้ า ตลอดจนงานซ่อมแซมตัวอาคาร จากการที่เจ้าหน้าที่มี
จ านวนน้อยท าให้ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงหรือทันท่วงที ซึ่งบางครั้งก็ก่อให้เกิดความเสียหายมาก
ขึ้นกว่าเดิม หรือทิ้งไว้ไม่ได้รับการซ่อมแซมเป็นระยะเวลานาน 
 จากการสังเกตพบว่า จิตอาสาเข้ามาท าการช่วยเหลือซ่อมบ ารุงเป็นครั้งคราว เช่น 
นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยสารพัดช่างพรรณนานิคม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 
และญาติผู้ป่วยที่มีความรู้เรื่องช่าง ตลอดจนจิตอาสาที่เป็นช่างทั่วไปเข้ามาช่วยเหลือดูแลเป็นครั้งคราว 
 ๖) งานด้านสถานที่ 
 วัดค าประมงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนคร อาคารภายในวัด สร้าง
ตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ มีความสวยงามและสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย 
มหาวิหารเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่ออกแบบรองรับการใช้งานได้ในทุกโอกาส บริเวณรอบอุโบสถเป็น
สวนหย่อม มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ได้แก่ พระพุทธพิชิตมาร พระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตย์
กวนอิม พระสิวลี พระพุทธชินราชกลางน้ า พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ พระไภสัชยคุรุไวฑูรยประภา 
รูปเหมือนหลวงปู่เทสก์ อ่างเก็บน้ าอูน ศาลาสะพานปลา และศาลานาคเล่นน้ า งานการดูแลสถานที่
เป็นงานที่ต้องอาศัยเวลาในการท าความสะอาด เก็บ กวาด ตกแต่งต้นไม้ และดูแลความเรียบร้อยทั่ว
บริเวณ ช่วงเวลาหน้าร้อนต้องเพ่ิมความระมัดระวังในเรื่องของไฟไหม้เป็นพิเศษ 
 จากการสังเกตพบว่า จิตอาสาที่เข้ามาเป็นหมู่คณะและตั้งใจมาบ าเพ็ญประโยชน์เป็น
กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เช่น โรงเรียนมัธยมประจ าจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยจัด
กิจกรรมท าความสะอาด ปลูกต้นไม้ หรือปลูกสมุนไพรในบริเวณวัด ปรับภูมิทัศน์ 

๗) งานเก็บขยะ 
 ขยะที่วัดค าประมงแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ ๑) ขยะติดเชื้อ ๒) ขยะแห้ง ๓) ขยะเปียก 
โดยเทศบาลต าบลสว่าง น ารถเก็บขยะมาเก็บอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง คิดค่าบริการเดือนละ ๑,๒๐๐ บาท 
ขยะเปียกจะเป็นเปลือกผลไม้ เศษผัก เศษอาหาร สามารถให้เป็นอาหารปลา อาหารวัว และหมักเป็น
ปุ๋ยใส่ต้นไม้ ขยะแห้งที่เป็นพลาสติกและเศษกระดาษจะแยกเก็บไว้จ าหน่าย ผู้ป่วยและญาติจะเป็นผู้
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แยกขยะทุกครั้งก่อนทิ้ง มีการมัดใส่ถุงก่อนทุกครั้งและดูแลความสะอาดภายในอาคารเรือนพักให้
สะอาดเรียบร้อย เก็บอาหารไม่ให้แมลงวันตอม เก็บกวาดครัวไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน ไม่ถ่มน้ าลายและ
ขากเสมหะลงบนพื้น อาบน้ า-ปัสสาวะ-อุจจาระภายในห้องน้ า ท าความสะอาดห้องน้ าทุกวัน 
 จากการสังเกตพบว่า จิตอาสาที่อาสาสมัครมาท าความสะอาดมาเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่ม
เจ้าหน้าที่สรรพากร กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา จิตอาสาที่เป็นญาติและผู้ป่วยเป็นหลักในการดูแลเรื่อง
ขยะ ความสะอาด และรับผิดชอบตนเอง เพ่ือลดภาระและปัญหา 
 ๘) งานเลี้ยงวัว 
 จากความเชื่อว่า การไถ่ชีวิตสัตว์จะท าให้พ้นเคราะห์และอายุยืน มีผู้ป่วยจ านวนหนึ่งไถ่
ชีวิตวัวมาจากโรงฆ่าสัตว์ และมาถวายไว้เป็นวัววัด ปัจจุบันมีวัวประมาณ ๓๐ ตัว เจ้าหน้าที่เลี้ยงวัวมี 
๑ คน บางครั้งในช่วงฤดูร้อน จังหวัดสกลนครมีความแห้งแล้งมาก วัวไม่มีหญ้ากิน 
  จากการสังเกตพบว่า ต้องเก็บฟางไว้เลี้ยงวัวให้พอในช่วงฤดูเก่ียวข้าว จิตอาสาเข้ามาช่วย
ขนฟางจากนาที่ชาวบ้านบริจาค มาเก็บไว้เป็นจ านวนมาก หรือบางครั้งจิตอาสาจะซื้อหญ้าสดมา
บริจาคให้วัวด้วย 

๓.๔ ด้านการศึกษาดูงานและงานวิทยากร 
 อโรคยศาล วัดค าประมงเป็นเสมือนโรงเรียนที่ให้ความรู้ เป็นแหล่งศึกษาและวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พัฒนาและด ารงพระพุทธศาสนา คณะบุคคลเช่น 
นักเรียน นักศึกษา แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พระสงฆ์และบุคคลทั่วไปจากทั่วประเทศ
เข้ามาศึกษาดูงาน สัปดาห์ละหลายคณะ และนิมนต์หลวงตาเพ่ือเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
เกี่ยวกับงานด้านการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและใช้พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการเยียวยา ทั้งใน
ระบบมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร และในระบบโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลสุรินทร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลสกลนคร  
 การที่มีบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพให้ความสนใจ และเข้ามาศึกษาดูงาน    วัดค า
ประมงจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ งานด้านนี้แบ่งเป็น ๑) การดูงานที่อโรคยศาล และ ๒) 
การรับนิมนต์วิทยากรบรรยายนอกสถานที ่ดังนี้ 
 ๑) การดูงานทีอ่โรคยศาล 
 การจัดเตรียมมี ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านสถานที่อบรม ๒) ด้านสื่ออิเล็คทรอนิคส์  
๓) ด้านอาหาร เครื่องดื่ม น้ ายาสมุนไพร ๔) ด้านเรือนพัก มีรายละเอียดดังนี้ 
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 (๑) ด้านสถานที่อบรม การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่นั้น วัดค าประมงใช้มหาวิหาร
เป็นสถานที่รองรับการประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน สามารถบรรจุคนได้เป็นจ านวน ๑,๐๐๐ คน  
 (๒) ด้านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ การน าเสนอผลงานหรือการรับฟังการบรรยาย ใช้สื่อวีดีทัศน์ 
ในการน าเสนอ พร้อมทั้งวีดีโอ แผ่นซีดี และเครื่องขยายเสียง การพาชมสถานที่จริงเพ่ือการเรียนรู้  
และการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ป่วยและญาติ เช่น การสวดมนต์ การนั่งสมาธิภาวนา การออกก าลังกาย 
กลุ่มบ าบัด ดนตรีบ าบัด และการพูดคุยให้ก าลังใจผู้ป่วยตามเรือนพัก แจกเอกสาร หนังสือสมาธิบ าบัด 
พระกริ่งพุทธไภสัชยคุรุไวฑูรยประภา 
 (๓) ด้านอาหาร เครื่องดื่มน้ ายาสมุนไพร คณะศึกษาดูงานได้ดื่ มน้ ายาสมุนไพร 
“สมานฉันท์” เป็นยาสมุนไพรที่ช่วยแก้อาการปวดเมื่อย บ ารุงธาตุ และปรับสมดุลของร่างกาย    
เรื่องอาหาร คณะศึกษาดูงานติดต่ออาหารจากร้านค้าในชุมชนหรือเตรียมมาด้วยตนเองในกรณีที่ไม่ได้
พักค้างคืน หรือการซื้ออาหารสดมาท ารับประทานเองภายในโรงครัวสุขภาพของวัด ที่มีอุปกรณ์ครบ
ส าหรับการท าครัว หรือติดต่อร้านค้าชุมชนในการจัดเหมาเรื่องอาหาร 
 (๔) ด้านเรือนพัก การจัดคณะเข้าพัก เจ้าหน้าที่พิจารณาตามความเหมาะสมจากจ านวน
คณะ ชาย-หญิง จ านวนวันที่เข้าพัก ห้องน้ าส าหรับที่พักมีทั้งห้องน้ าในตัวส าหรับบ้านพัก และห้องน้ า
รวมส าหรับเรือนพักท่ีจัดไว้อย่างเพียงพอ 
 การเข้ามาศึกษาดูงานนั้นสามารถเข้าศึกษาดูงานได้ทุกวัน โดยแจ้งความประสงค์
ล่วงหน้าได้ที่อโรคยศาล วัดค าประมง เพ่ือความสะดวกในการจัดเตรียมความพร้อม ในการรับฟัง
บรรยาย อาหาร หรือการจัดเตรียมที่พัก เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่คณะผู้ศึกษาดูงาน 

๒) การรับนิมนต์วิทยากรบรรยายนอกสถานที่ 
 การบรรยายนอกสถานนั้น มีหนังสือนิมนต์แจ้งอย่างชัดเจน ทั้งหัวข้อการบรรยาย วัน 
เวลา สถานที่ และจ านวนผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ปัจจุบันหลวงตาได้รับกิจนิมนต์ทั่วประเทศ ทั้งจาก
หน่วยงานสาธารณสุข สถาบันการศึกษา และหน่วยงานหรือองค์กรที่หันมาสนใจเรื่องของการดูแล
สุขภาพกายและจิตควบคู่กัน การบรรยายนอกสถานที่ มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าภาพร่วมกับจิตอาสาของ
วัดค าประมงช่วยเหลือดูแลอ านวยความสะดวก ทั้งเรื่องอาหาร ที่พัก รถรับ -ส่ง ทุกครั้งที่มีการ
บรรยายหลวงตาเมตตาน าหนังสือสมาธิบ าบัด เป็นหนังสือคู่มือการดูแลผู้ป่วยของอโรค ยศาล วัดค า
ประมง หนังสืออโรคยศาลสาส์น เป็นหนังสือพิมพ์สรุปข่าวสาร  ของอโรคยศาลทุก ๓ เดือน และ
หนังสือวิทยานิพนธิ์ดีเด่นเรื่องการจัดการเพ่ือดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม กรณีศึกษา 
วัดค าประมง จังหวัดสกลนครจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปแจกจ่ายแก่ผู้เข้ารับ
ฟังการบรรยายเสมอ 
 จากการสังเกตของผู้วิจัยจะเห็นได้ว่า อโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร เป็น
สถานอภิบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยวิถีแห่งธรรมะ ไปจนกว่าอาการของผู้ป่วยจะทุเลาเบาบาง 
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หรือหมดไปสิ้นไป น าทุกมิติของสุขภาพ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ผสมผสานการรักษา ระหว่าง
การแพทย์แผนไทย การแพทย์แบบแผน การใช้การบ าบัด เป้าหมายของการรักษา ไม่ได้อยู่ที่จะรักษา
โรคให้หายหรือทุเลาเบาบางลงไปแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่อยู่ที่สามารถลดความทรมานของผู้ป่วย 
เพ่ิมคุณภาพชีวิต ตอบสนองความต้องการตามสภาวะของผู้ป่วย ความเข้าใจในวิถีของชีวิต ยอมรับกับ
สิ่งที่เกิดข้ึน หากว่าต้องเสียชีวิตก็เสียชีวิตไปอย่างสุขสงบ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามแนวทาง
ศาสนาและวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 การบริหารงานของอโรคยศาลขับเคลื่อนด้วยพลังของจิตอาสา ที่หมุนเวียนกันเข้ามาตาม
ช่วงเวลา และมีเจ้าหน้าที่ประจ าที่คอยเป็นพี่เลี้ยงในการท างาน เช่น งานเวชภัณฑ์และคลังยาสมุนไพร 
งานซ่อมบ ารุงที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วยแลญาติช่วยกันดูแลรักษา งานเก็บขยะที่ให้ทุกคน
เริ่มต้นจากตัวเราก่อน การศึกษาดูงานที่เข้ามาสัปดาห์ละ ๒-๓ ครั้งผู้ป่วยและญาติร่วมเป็นจิตอาสา
เจ้าของบ้านที่ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีการวางแผนหลังการเสียชีวิต ตั้งอยู่บน
ความไม่ประมาท ญาติและผู้ป่วยตัดสินใจร่วมกันในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยสามารถ
ประกอบพิธีกรรมที่วัดค าประมงได้ ดังค ากล่าวว่า “อยู่สบาย ตายสงบ งบไม่ เสีย” 
 การดูแลผู้ป่วยที่อโรคยศาล ผู้ป่วยและญาติเป็นศูนย์กลางของการรักษา ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลัก มีการชี้แจงรายละเอียดการรักษาทุกขั้นตอน ผู้ป่วยและญาติ
สามารถเลือกกิจกรรมบ าบัดที่เหมาะสม จิตอาสาจะได้รับประโยชน์จากการช่วยดูแลผู้ป่วย การปรับ
ทัศนคติในการด าเนินชีวิต ระลึกถึงมรณานุสติด้วยความแยบคาย ปรับใช้ในด าเนินชีวิตและเรียนรู้วิถี 
หลักพุทธธรรม ตามค าสอนของพระพุทธองค์ 



 

 

บทท่ี ๔ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพลังจติอาสา อโรคยศาล  

วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร 
ในการวิจัยเรื่อง ศึกษากระบวนการท างานของจิตอาสา กรณีศึกษาการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

ระยะสุดท้าย อโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร เป็นการวิจัยที่ประกอบไปด้วยการวิจัยเชิง
เอกสาร เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมในการท างานจิตอาสาตามที่ปรากฎใน
พระไตรปิฎก คัมภีร์อรรถกถา เอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการวิจัยนั้นปรากฏอยู่ใน บทที่ ๒ ในส่วนของ
การสังเกตอย่างมสี่วนร่วมถึงกระบวนการท างานของอโรคยศาล และบทบาทของจิตอาสา ผลการวิจัย
นั้นปรากฏอยู่ในบทที่ ๓ และในบทนี้ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัย ๓ ประการ คือ   

๔.๑ หลักพุทธธรรมที่เกื้อกูลการท างานของจิตอาสา  
๔.๒ ศักยภาพของจิตอาสา  
๔.๓ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังจิตอาสา  
ข้อมูลในบทที่ ๔ นี้ ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มจิตอาสาโดยแบ่งกลุ่มจิตอาสา

จากการได้สัมภาษณ์เป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑) จิตอาสาต้นแบบ ๒) จิตอาสาแกนหลัก และ ๓) จิตอาสา
สนับสนุน ดังมีรายละเอียด รวมถึงรายนาม และบทบาทจิตอาสาแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้ 

ประเภทจิตอาสา รายนาม บทบาทจิตอาสา  
จิตอาสาต้นแบบ พระ ปพนพัชร์  

ภิบาลพักตร์นิธี, ดร. 
(จิรธัมโมภิกขุ)  

- รักษา และเยียวผู้ป่วยแบบองค์รวม  
  ทั้งมิติทางกายและจิตวิญญาณ 

จิตอาสาแกนหลัก 
 
 
 

นพ. ศิริโรจน์  
กิติสารพงษ์   

- แพทย์แผนปัจจุบัน รักษา และดูแลผู้ป่วยตาม   
  การแพทย์แผนตะวันตก 

คุณวิไลลักษณ์  
ตันติตระกูล 

- พยาบาลวิชาชีพ รักษาพยาบาล และดูแล ผู้ป่วย 

คุณพัฒธิกรณ์  
ไวยสิงห์ 

- แพทย์แผนไทย ดูแลยาสมุนไพร  
- ปรับปรุงพัฒนาสูตรยาสมุนไพร 

 รศ.ดร. สุรีพร  
ธนศิลป์ 

- คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
  มหาวิทยาลัย เสนอแนวคิด ค าแนะน า  
  สนับสนุนการวิจัย จัดพานักศึกษาพยาบาลเพ่ือ   
  ฝึกงานและเป็นจิตอาสา 



๔๘ 

 

ประเภทจิตอาสา รายนาม บทบาทจิตอาสา  
จิตอาสาแกนหลัก รศ.ดร. อรุณพร  

อิฐรัตน์ 
- หัวหน้าภาควิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์  
  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
  เสนอแนวคิด ค าแนะน าเชิงการปฏิบัติและ  
   เชิงนโยบาย สนับสนุนการวิจัยยาสมุนไพร  
- เปลี่ยนรูปแบบยา เช่น การท าน้ ายายอดมะเร็งให้

อยู่ในรูปผงแห้ง โดยวิธีการท าแห้งแบบพ่นฝอย 
(Spray Drier) บรรจุแคปซูล  

- จัดพานักศึกษาแพทย์แผนไทยเพ่ือฝึกงาน และเป็น
จิตอาสา 

คุณชัชวาล   
ปัญญาวาทีนันท์ 

- รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนด้าน   
  ปัจจัย การสั่งซื้อยาสมุนไพร                    
- ด้านสาธารณูปโภค เช่น การปรับปรุงอ่างเก็บ 
  น้ าของ วัดค าประมง  
- อ านวยความสะดวกในด้านการขนส่ง เช่น  
  การขนส่งหนังสือโรคยศาล การส่งยาสมุนไพร   

 ผศ.พิเชษฐ  
เวชวิฐาน 

- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย  
  สกลนคร หลวงปู่แฟ้บ สุภัทรโท และหัวหน้า  
  ภาควิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากร  
  ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน  
  วิทยาเขตสกลนคร เสนอแนวคิด ค าแนะน า  
  เชิงการปฏิบัติ และ นโยบายสนับสนุนการปลูก  
  การผลิตสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพร 
- สร้างเครือข่ายหมอพ้ืนบ้าน จังหวัดสกลนคร  
- ขยายงานด้านการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน  
- สร้างพันธกิจโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย 
  สอดคล้องกับ อโรคยศาลเพื่อเป็นพี่เลี้ยงใน   
  การสนับสนุนด้านยาสมุนไพรและการรองรับ 
  ผู้ป่วย 
- น าศึกษาแพทย์แผนไทยมาเป็นจิตอาสา 



๔๙ 

 

ประเภทจิตอาสา รายนาม บทบาทจิตอาสา  
จิตอาสาสนับสนุน คุณฉวีวรรณ 

เกตุแก้ว 
- ข้าราชการบ านาญ เป็นผู้ป่วยต้นแบบ บอก  
  เล่าเรื่องราวผ่านบทเพลง กิจกรรม หรือกลุ่ม  
  สนทนา 

คุณขวัญสุดา 
แสยยศบุญเรือง 

- พยาบาลวิชาชีพ เป็นผู้น ากิจกรรม  
- แนะน าการดูแลผู้ป่วยให้กับญาติ 

คุณสาธิต 
ศรีทะลัง 

- เกษตรกร งานทั่วไป 
- ยาม 

คุณพัดณี 
ลุนจักร 

- เจ้าหน้าที่อโรคยศาล เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องยา  
  สมุนไพร ความเรียบร้อยทั่วไป 

คุณทวีวัฒนา 
ทุนคุ้มทอง 

- สื่อมวลชน จัดท าเอกสาร แผ่นพับ หนังสือ สื่อ 

อาจารย์วรวิทย์ 
ตงศิริ 

- ข้าราชการ ผู้ช่วยหลวงตาประกอบพิธีต้มยา 
  - น านักศึกษาช่างเทคนิค ซ่อมแซม อุปกรณ์ 

คุณวันชัย   
จันทรมัสการ 

- จัดหาทุน สนับสนุนปัจจัย คหบดี 
 

๔.๑ หลักพุทธธรรมที่เกื้อกูลการท างานของจิตอาสา 
หลักพุทธธรรมที่เกื้อกูลการท างานจิตอาสานั้น เป็นหลักพุทธธรรมที่เป็นพ้ืนฐานในการ

แสดงพฤติกรรมและสร้างสรรค์กิจกรรมขึ้นในสังคม กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือเยียวยาผู้ป่วยมะเร็ง ที่  
อโรคยศาล วัดค าประมง เป็นกิจกรรมที่นอกจากจากการน้อมน าหลักธรรม ตามแนวทางทางของพระ
พุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติแล้ว ยังเป็นการภาวนาเพื่อเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์ ตามความเป็นจริง
ของชีวิต ผ่านประสบการณ์ตรง จากผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย เป็นสิ่งกระตุ้นและเร้ากุศล เพ่ือลดละ
กิเลส อัตตาในตน บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เชิงบวก ให้เติบโตและงอกเงยขึ้น ไม่เพียงแต่ตัวจิตอาสาเท่านั้น 
สังฆะและบุคคลใกล้ชิด ตลอดจนผู้ป่วยเองเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน นับเป็นประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน
อย่างแท้จริง จิตอาสาทุกท่านได้สะท้อนถึงหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องและมีความหมายไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ จิตอาสานั้น เป็นผู้ที่มีความเสียสละก าลังกาย ก าลังทรัพย์ ก าลังสติปัญญา ปรารถนาให้
ผู้อื่นมีความสุข ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

๔.๑.๑ จิตอาสาต้นแบบ 
การขอโอกาสสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยค้นพบว่า จิตอาสาต้นแบบนั้น ใช้หลักพุทธธรรม 

ดังต่อไปนี้ 



๕๐ 

 

๑) พรหมวิหาร ๔  มุ่งเน้นเรื่องของใจเป็นเป็นฐานคิด ในการท างานจิตอาสา ใจสัมผัส
ถึงใจ ดูแล รักษา เยียวยาผู้ป่วยทุกมิติ ทั้งกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ โดยสะท้อนแนวคิดว่า 
ปัจจุบันขณะเป็นสิ่งส าคัญที่สุด ทุกนาทีชีวิตที่เหลือของผู้ป่วยมีค่ามากต่อผู้ป่วยเอง ต่อญาติและต่อจิต
อาสา บางคนใช้นาทีทองนี้พลิกวิกฤติเป็นโอกาส เพ่ือข้ามผ่านภพไปสู่นิพพาน อโรคยศาลจึงมีพันธกิจ
ที่จะใช้วิถีแห่งธรรมะและธรรมะชาติบ าบัดตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติของผู้ป่วย ให้เข้าใจ
ชีวิต ถ้าหากว่าต้องเสียชีวิตก็เสียชีวิตไปอย่างสงบ (ตายแบบยิ้มได้) เป็นสิ่งสะท้อนความเมตตา กรุณา 
ที่ลึกซึ้ง มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้ ชี้แนวทางแม้กระท่ังลมหายใจสุดท้าย มีผู้ป่วยมาหาหลวงตาอย่างต่อเนื่อง 
บางคนหามกันมาดึกๆดื่นๆ ไม่รู้จักก็มาหา หลวงตาให้การช่วยเหลือจนถึงที่สุด หลวงตา กล่าวว่า 
“การเยียวยานั้นมุ่งหวังให้ก้าวพ้นจากความทุกข์ ไม่ใช่ว่าหายจากมะเร็งแล้วกลับมาทุกข์เหมือนเดิม 
ถ้ายังคงโกรธง่าย ยังโลภ ยังหลง ก็เหมือนเดิม กลับมาเป็นมะเร็งอีก แต่ถ้าท าสมาธิภาวนา ก็จะพ้น
ทุกข์ อยู่อย่างมีความสุข จนกระทั่งลมหายใจสุดท้าย” สะท้อนให้เห็นว่าเมตตา อยากให้เขาเป็นสุข 
กรุณา ลงมือช่วยอย่างจริงจัง แต่วางอุเบกขา เมื่อท ากิจเสร็จดีแล้ว หากเขาตาย หรือ กลับมาทุกข์ 
เพราะมะเร็งอีก ทา่นก็วางใจได้๑ 

๒) อิทธิบาท ๔ มุ่งเน้นที่ความเพียรพยายามต่อการท างาน หลวงตากล่าวว่า “การเป็น
จิตอาสานั้น เมื่อมีปัญหาและอุปสรรค อันเกิดจากภายในหรือภายนอกมากระทบ จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องใช้สติในการพิจารณา และความเพียรที่จะอดทนต่อสิ่งทั้งปวง การที่เราจะท าอะไรสักอย่างขึ้นมา
ไม่ใช่เรื่องง่าย เราต้องเต็มใจ ใจเกินร้อย ต้องฝันฝ่าทุกอย่าง การจะช่วยผู้ป่วยมะเร็งให้รอดตาย เรา
ต้องดูแลเขาต้องสอนเขาด้วยธรรมะ ให้กันทุกวัน ให้ใจ สูงสุดถึงขนาดไหน ก็ขนาดที่ว่า ท าด้วยชีวิต 
เหนื่อยยากแค่ไหน ท าได้เพราะว่าเราท าด้วยหัวใจ” ความมุ่งมั่นที่หลวงตา ถ่ายทอดออกมานั้นได้ผ่าน
การกระท าอย่างต่อเนื่องที่อโรคยศาล วิมังสา คือการใช้ปัญญาวางแผน แก้ไขปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการการท างานของอโรคยศาล เพ่ือเป้าหมายคือ ช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคมะเร็ง ให้ได้มาก
ที่สุด๒  
 หลักพุทธธรรมที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นหลักธรรมเบื้องต้นที่จิตอาสาต้นแบบ คือหลวงตา 
น ามาใช้เป็นแนวทาง ขับเคลื่อนการท างานจิตอาสา แต่ภายใต้หลักพุทธธรรมเหล่านี้ ยังครอบคลุมไป
ถึงหลักพุทธธรรมอ่ืน ยกตัวอย่าง ๑) สังคหวัตถุ ๔ ๒) สาราณียธรรม ๖ ๓) สัปปุริสทาน ๘ เป็นหลัก
พุทธธรรมควบคู่ไปกับการท างานจิตอาสา ดังเช่น การให้ทาน ให้ปัจจัยสี่  แก่ผู้ป่วย โดยไม่เรียกร้อง
ทรัพย์สินเงินทอง และหลวงตาเปิดโอกาสให้อโรคยศาลเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นต้นแบบทั้งเรื่องของการ
รักษา งานจิตอาสา การปฏิบัติธรรม ที่ผู้มาศึกษาดูงานมีทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เป็นสิ่งที่มี
                                         

๑สัมภาษณ์, พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี, ดร. (จิรธัมโมภิกขุ), ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา 
๑๓.๐๐ น. 

๒อ้างแล้ว. 



๕๑ 

 

ประโยชน์เหนือคณานับ มิใช่ประโยชน์ตน แต่เป็นประโยชน์ท่าน หมายถึง สาธารณชนชาวโลก หลวง
ตามักจะกล่าวว่า “ภูมิปัญญาไทยช่วยคนทั้งโลกได้” 

๔.๑.๒ จิตอาสาแกนหลัก 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มจิตอาสาแกนหลัก ต่างสะท้อนความรู้สึกว่า งานจิตอาสา

จึงเป็นการสร้างศักยภาพในระดับจิตส านึก กระตุ้นสัญญาณ เตือนสติให้อ่อนโยน หยุดความรุนแรง 
เลิกถือทิฐิ และหันมาใส่ใจชีวิตและธรรมชาติมากขึ้น หลักของการให้ด้วยหัวใจของความเป็นเพ่ือน
มนุษย์ มองเห็น เป็นไปอย่างธรรมชาติ เช่น จากญาติสู่ญาติ ผู้ป่วยสู่ผู้ป่วย จิตอาสาสู่จิตอาสา โดยมี
หลวงตาเป็นต้นบุญแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างการสัมภาษณ์เชิงลึกกับจิตอาสาแกน
หลัก ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) พรหมวิหาร ๔   
ในส่วนของหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับพรหมวิหาร ๔ ซึ่งประกอบไปด้วย ๑) เมตตา  

๒) กรุณา ๓) มุทิตา และ ๔) อุเบกขา จิตอาสาส่วนใหญ่ สะท้อนให้เห็นถึง ความรู้สึก ปรารถนา ใคร่
ให้ผู้อื่นเป็นสุขอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะช่วงสุดท้ายของชีวิต จิตอาสาจึงมีบุคคลิกและ
ลักษณะ ที่แสดงให้เห็น จากสิ่งที่หยิบยื่นให้ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทั้งทางกาย วาจา และใจ มี
ความปรารถนา ที่จะให้ผู้ป่วยพบกับความสุข พ้นจากทุกขเวทนาทางกาย ตลอดจนการยอมรับ หรือ
การวางจิตเป็นอุเบกขา เมื่อท าหน้าที่ทุกอย่างเต็มที่แล้ว สิ่งเหล่านี้ที่ผู้วิจัยกล่าวถึง สอดคล้องกับค าพูด 
ยกตัวอย่างเช่น  

เมื่อ คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล ได้ไปศึกษาดูงานเป็นครั้งแรกถึงกับประหลาดใจว่า 
“ท าไมผู้ป่วยที่นี่ดูมีความสุขจังเลย...มันต่างจากท่ีเราท างานอยู่” นั่นเป็นแรงบันดาลใจให้ได้เข้ามาเป็น
จิตอาสาที ่อโรคยศาล เพ่ือขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะดูแลผู้ป่วย ด้วยแรงศรัทธาต่อการท างานของหลวงตา๓ 

ในการบรรยายเรื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ครั้งหนึ่งที่จัดที่โรงแรมดิแอมบาสซา
เดอร์ กรุงเทพมหานคร หลวงตาได้กล่าวถึงความต้องการที่จะดูแลผู้ป่วยที่เสียชีวิตให้ “ตายแบบยิ้ม
ได้” สิ่งนี้ได้สะท้อนแนวคิดที่ตรงกับใจของ รศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป์ ที่กล่าวว่า “งานจิตอาสาเป็นการ
แบ่งปัน เห็นถึงคุณค่าของหัวใจความเป็นมนุษย์” เธอจึงเกิดความเชื่อถือและศรัทธาอย่างเปี่ยมล้น 
ต่อจากนั้น เธอจึงหาโอกาสที่จะพานิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปที่ อโรค
ยศาล วัดค าประมง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปี เธอจะมีโอกาสพานิสิตไปเป็น
จิตอาสา ปีละไม่น้อยกว่า ๔-๕ ครั้ง๔  

                                         
๓ สัมภาษณ์, คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. 
๔ สัมภาษณ์, รศ.ดร. สุรีพร ธนศิลป์, ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๐๐ น. 



๕๒ 

 

สอดคล้องกับที่  รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์  มาศึกษาดูงานกับคณะแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงเกิดความศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ในแนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่
ปราศจากเงื่อนไข เป็นการให้ที่บริสุทธิ์เพ่ือการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และมีความปราถนาที่จะ
ช่วยงานตามแนวทางที่ถนัด ท าให้เป็นจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่นั้นมา เธอจึงได้เป็นผู้ผลักดันและ
ผู้น าในการพานักศึกษาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยดังกล่าว มาเป็นจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง จนถึง
ขณะนี้เป็นเวลากว่า ๕ ปี๕  

ทางด้านมุมมองของบุคคลในพ้ืนที่ ผู้บริหารโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย สกลนคร หลวง
ปู่แฟ้บ สุภัทโท ผศ.พิเชษฐ เวชวิฐาน กล่าวเสริมว่า อโรคยศาล วัดค าประมง ให้โอกาสกับผู้ป่วยที่
ตัดสินใจเลือกแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม เป็นแนวทางหลักในการดูแล รักษา เยียวยา โดยมี
การใช้ยาสมุนไพรรักษาผู้ป่วยที่เป็นไปตามต ารับและวิธีการดั้งเดิมของแพทย์แผนโบราณ ไม่ปฏิเสธ
การแพทย์แผนตะวันตก ดูแลทั้งมิติทางกาย ใจ และจิตวิญญาณ ซึ่งไม่ค่อยพบที่ใดในประเทศไทย จึง
มีแนวคิดอยากให้อโรคยศาล เป็นต้นแบบในการรักษาผู้ป่วย จึงตัดสินใจ มุ่งมั่นเข้ามาเป็นจิตอาสา 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานสืบทอดตามแนวทางนี้ เพ่ือเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง และผู้อ่ืน 
อันหมายถึงผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และคนในชุมชนพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในจังหวัดสกลนคร๖  

ด้านแพทย์แผนไทย ที่เป็นหลักในการใช้เยียวยารักษาผู้ป่วยควบคู่ไปกับการเยียวยาด้าน
จิตใจ คุณพัฒธิกรณ์ ไวยสิงห์  ได้เรียนรู้ บุกเบิก ติดตามผลการใช้ยา และปรับปรุงสูตรยา ร่วมกันมา
ตั้งแต่ต้นกับอโรคยศาล จนเป็นเวลากว่า ๖ ปี ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ สละก าลังทรัพย์ และเต็มใจที่จะ
ดูแลผู้ป่วยแม้ว่าจะดึกดื่น โดยไม่เคยมีสีหน้าเหน็ดเหนื่อย สร้างความอบอุ่นใจให้กับผู้ป่วยเสมอ โดย
กล่าวไว้ตอนหนึ่งของการสัมภาษณ์ว่า “ศรัทธาในปฎิปทา ที่หลวงตามุ่งกระท าต่อผู้ป่วยด้วยความ
เสียสละ ความมุ่งมั่น ตั้งใจที่แน่วแน่” เป็นพลังใจที่กระตุ้นให้ท างานจิตอาสาด้วยหัวใจของความ
เมตตา สงสาร ท าอย่างเต็มที่ทุกครั้ง๗ 

ทางด้านแพทย์แผนปัจจุบันที่ความส าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน แพทย์อาสา ให้การบ าบัด
หัตถการผู้ป่วยตามความจ า เป็น บนความเป็นจริง  ที่ ช่วยให้ผู้ ป่วยลดความทุกข์ทรมาน               
นพ.ศิริโรจน์ กิติสารพงษ์ กล่าวว่า “การมาเป็นแพทย์อาสาต้องอดทน และมองความสุขสบายของ
ผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง ให้การรักษาเพ่ือลดอาการทุกขเวทนาทางกาย เห็นหลวงตาท างานด้วยความทุ่มเท 
เสียสละ ท าให้เกิดศรัทธา”๘  

                                         
๕ สัมภาษณ์, รศ.ดร. อรุณพร อิฐรัตน์, ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. 
๖ สัมภาษณ์, ผศ.ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน, ๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. 
๗ สัมภาษณ์, คุณพัฒธกิรณ์ ไวยสิงห,์ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. 
๘ สัมภาษณ์, นพ. ศิริโรจน์ กิติสารพงษ,์ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. 



๕๓ 

 

ด้วยความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือนร่วมรุ่นกับหลวงตาในฐานะวิศวกร กรมชลประทาน ตั้งแต่
สมัยเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ความสัมพันธ์ที่แนบแน่น มั่นคงในมิตรภาพ      
คุณชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ สนับสนุนทุกแนวทาง และได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “การเป็นจิตอาสาท าให้
มองโลกด้านบวก เห็นใจเพื่อนมนุษย์ และทุกครั้งที่เหลียวหลังนึกถึงสิ่งที่ท าก็รู้สึกอ่ิมเอม และสุขใจ”๙ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจิตอาสาแกนหลักดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า เมื่อจิตอา
สามีความศรัทธาหลวงตาเป็นเบื้องต้น จึงเกิดการท างานโดยน้อมน าหลักพรหมวิหาร ๔ มาปฏิบัติใช้ 
สะท้อนให้เห็นจากการที่จิตอาสามีความเมตตา ในการช่วยเหลือผู้ป่วย กรุณา ปรารถนาที่จะให้ผู้อ่ืน
พ้นทุกข์ มุทิตา มีความรู้สึกยินดี ดีใจ เมื่อผู้ป่วยคลายจากอาการทุกข์ และเมื่อจิตอาสาได้ หน้าที่อย่าง
ดีที่สุดแล้ว ก็ได้วางอุเบกขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อผู้ป่วยถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 

๒) อิทธิบาท ๔   
ในส่วนของหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับอิทธิบาท ๔ ซึ่งประกอบไปด้วย ๑) ฉันทะ     

๒) วิริยะ ๓) จิตตะ ๔) วิมังสา จิตอาสาส่วนใหญ่ สะท้อนให้เห็นถึง ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
มุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเทในการท างาน มีการวางแผนการเดินทาง ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาในการท างาน
ทุกครั้ง โดยปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานแม้มีปัญหาเฉพาะหน้า ก็มุ่งมั่น เตรียมกาย เตรียมใจ อยู่
เสมอ สิ่งเหล่านี้ที่ผู้วิจัยกล่าวถึง สอดคล้องกับค าพูด ยกตัวอย่างเช่น 

กระบวนการเรียนรู้ระหว่างการเป็นจิตอาสา เกิดการสอนให้รู้จักกล่อมเกลาจิตใจ ให้
มองเห็นปัญหา และอุปสรรคเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข ถือได้ว่าเป็นธรรมะที่ท าให้รู้จักมองตัวเองและแก้ไขที่
ตัวเองก่อน เห็นได้จากการสะท้อนความคิดของ รศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป์ และ รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์ 
ทีก่ล่าวท านองเดียวกันว่า ช่วงที่เข้ามาเป็นจิตอาสาครั้งแรกต้องท ากับข้าวทานเอง ช่วยเหลือตัวเองให้
มากที่สุดเพ่ือไม่เพ่ิมภาระให้กับทางวัด แม้นักศึกษาที่พามาบางคนกลับได้เพ่ิมภาระให้วัดโดยไม่รู้ตัว 
เอากฎเกณฑ์มาตั้งไว้ แต่พอได้เห็นการท างานของหลวงตาที่ท่านเป็นต้นแบบ เป็นครูของความ
เสียสละอย่างแท้จริง เกิดการเปลี่ยนแปลงในใจ ละตัวตน และเห็นใจผู้อ่ืนมากยิ่งขึ้น ค้นพบความจริง
ว่า ที่นี่คือ การเรียนรู้ รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์ เธอกล่าวสะท้อนความรู้สึกว่า “ขอเพียง คิดดี ท าดี พูด
ดีและตั้งใจท าด้วยใจจริง” และเมื่อต่างมาเป็นจิตอาสา ปีละหลายครั้ง การพัฒนา วางแผน ให้สอดล้อ
งตามแนวทางของการรักษาของ อโรคยศาล ท าให้มีการเตรียมกิจกรรมให้ผู้ป่วยล่วงหน้า จัดให้มีการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์๑๐ รศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป์ เธอได้
แผนวางบทบาทของนักศึกษาพยาบาลอย่างเหมาะสม  ไม่ได้เน้นด้านการเยียวยาทางกายเพียงอย่าง
เดียว แต่มองถึงการดูแลด้านจิตใจเป็นหลัก และให้ความส าคัญกับญาติเป็นส าคัญ ซึ่งทั้งอาจารย์และ

                                         
๙ สัมภาษณ์, คุณชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
๑๐ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์. 



๕๔ 

 

นักศึกษาจะได้แนวคิดใหม่ในการรักษาพยาบาลที่แตกต่างจากโรงพยาบาล เนื่องจากที่นี่ให้อิสระทาง
ความคิด ท าให้นักศึกษาที่มา มีความคิดสร้างสรรค์ เธอได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า “อโรคยศาล
เปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ เป็นการเรียนเพ่ือการพัฒนาภายในอย่างแท้จริง 
คือ รู้และเห็นคุณค่าของชีวิต”๑๑ 

แนวคิดของผู้บริหาร ผศ.พิเชษฐ เวชวิฐาน มุ่งมั่นในอุดมการณ์ ท างานด้วยความตั้งใจ
พัฒนาการแพทย์แผนไทย ให้เป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอด กล่าวว่า ปัญหาที่พบตอนนี้ต้องมองว่า
เป็นปัญหาระดับประเทศที่หน่วยงานของสาธารณสุขเอง หรือมหาวิทยาลัยที่ไปใช้สถานที่ อโรคยศาล 
เป็นแหล่งฝึกงานนักศึกษา หรือจิตอาสาที่เข้าไปเป็นช่วงสั้น ต้องมีการวางแผนต่อเนื่อง เพ่ือความ
สม่ าเสมอของการเข้าไปเป็นจิตอาสา และทางมหาวิทยาลัยราชมงคล มองว่าต่อไปวัดค าประมงจะเป็น
แหล่งฝึกงานของนักศึกษา คงต้องมีเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ที่วัดค าประมง และจะได้มีการสืบทอดองค์
ความรู้พวกนี้ไปได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาด และในอนาคตอาจต้องก าหนดเป็นหลักสูตรเพ่ือสืบทอด
เจตนารมณ์ของหลวงตา ส่วนในเรื่องของสมุนไพร ทางมหาวิทยาลัยราชมงคลส่งเสริมการปลูกและรับ
ซื้อ ต่อไปอโรคยศาล วัดค าประมง จะได้ใช้ยาหรือทรัพยากรที่ผลิตจากโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย 
โดยวางแผนที่จะมีการปลูกและผลิตสมุนไพรอย่างยั่งยืนในอนาคต เข้าสู่ระบบของเครือข่ายชุมชน๑๒ 

ทางด้าน คุณชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ ได้กล่าวทิ้งท้าย ว่า “จิตที่มุ่งมั่น เสียสละจะท า
ให้ผ่านข้อขัดแย้ง ทั้งที่เป็นความขัดแย้งจากในใจของเราหรือจากสิ่งแวดล้อมน าไปสู่การแก้ไข เพ่ือ
ปรับปรุง”๑๓ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกดังจิตอาสาแกนหลักกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า เกิดการ
ท างานโดยน้อมน าหลักอิทธิบาท ๔ มาปฏิบัติใช้ สะท้อนให้เห็นจากการที่จิตอาสาส่วนใหญ่ มีฉันทะ 
คือความปรารถนาที่แท้จริงที่จะท างานจิตอาสา วิริยะ คือความเพียร ที่แม้จะพบอุปสรรคความไม่
สบายกาย ไม่สบายใจ ก็ไม่อาจท าให้ล้มเลิก นึกถึงประโยชน์ท่าน คือผู้ป่วยและญาติมากกว่าประโยชน์
ตน จิตตะ คือความมุ่งมั่น แม้ระยะทางที่ยาวไกลและอุปสรรคมากมาย ก็ไม่ท าให้จิตอาสาท้อถอย 
กลับใช้วิมังสา คือใช้ปัญญาวางแผนล่วงหน้า เตรียมการณ์มาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือท าประโยชน์ให้ได้
มากที่สุด เพราะสิ่งที่ประจักษ์ตรงหน้านั้นทุกคนต่างเข้าใจตรงกันว่า แม้เพียงเสี้ยวนาที คือนาทีทอง
ของชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่คาบเก่ียวอยู่บนเส้นด้ายของเวลา 

๓) สังคหวัตถุ ๔ 
ในส่วนของหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งประกอบไปด้วย ๑)ทาน        

๒)ปิยวาจา ๓) อัตถจริยา ๔) สมานัตตตา จิตอาสาส่วนใหญ่ สะท้อนออกมาให้เห็น ในรูปแบบของ
                                         

๑๑ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ รศ.ดร. สุรีพร ธนศิลป์. 
๑๒ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ ผศ. พิเชษฐ เวชวิฐาน. 
๑๓ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ คุณชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์. 



๕๕ 

 

ค าพูดที่อ่อนโยน จริงใจ เห็นอกเห็นใจ และการกระท าที่แสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง แววตาที่
เหมาะสม รวมทั้งการช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัย ๔ ทุนทรัพย์หรือสิ่งของ จิตอาสาต่างมีความเห็น
ตรงกันว่า พูดดี ท าดี จริงใจในการกระท าและค าพูด ช่วยเหลือแบ่งปัน การให้นั้น จิตอาสาได้รับ
ความรู้สึกอ่ิมเอมใจทุกครั้ง ดังพุทธพจน์ที่ว่า“ผู้ให้สิ่งที่น่าพอใจ ย่อมได้รับสิ่งที่น่าพอใจ”สิ่งเหล่านี้ที่
ผู้วิจัยกล่าวถึง สอดคล้องกับค าพูด อาท ิ

หมอแนะน าว่าร่างกายเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ลองท าใจให้สบาย อยู่กับปัจจุบันขณะ กับ
ลมหายใจ ร่างกายผุพังแล้ว เก่าแล้ว อย่าไปยึดมันเลย บ่อยครั้งที่ นพ. ศิริโรจน์ กิติสารพงษ์ ให้สติ
กับผู้ป่วย หมอยังบอกต่อว่า “เมื่อผู้ป่วยได้ฟังเทศน์จากหลวงตาจะเกิดปัญญา พิจารณาใคร่ครวญด้วย
ตนเองได้” บุคคลิกของหมอ ผู้ป่วยเห็นก็มีแรงแล้ว มีความเชื่อมั่น เราเพียงสัมผัสอย่างอ่อนโยน เป็น
ธรรมชาติ ตรวจและรักษาตามอาการท่ัวไป ให้ก าลังใจและให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามแนวทางของหลวงตา๑๔ 

เวลาที่ได้ดูแลผู้ป่วย ไม่ได้คิดว่าผู้ป่วยจะหายหรือไม่ ไม่ได้คิดว่าผู้ป่วยต้องปรับตัวตาม
แนวที่อยากให้เป็น สิ่งที่ คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล ได้สะท้อนความคิดว่า “สุดท้ายแล้วผู้ป่วย
ปรับตัวเอง เพราะว่าได้มาอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยคนอ่ืน มาอยู่ร่วมกันกับจิตอาสา หรือญาติกลายเป็นว่า
คนที่มาอยู่ ได้รับการดูแลด้านจิตใจ พัฒนาใจขึ้น พัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองข้ึนมา และสิ่งเหล่านี้มา
เอง โดยที่ไม่ต้องคาดหวัง”๑๕ 

สอดคล้องกับแนวคิด ผศ. พิเชษฐ เวชวิฐาน ทีก่ล่าวทิ้งท้ายว่า “เพียงแค่น านักศึกษามา
ท ากิจกรรม มาเป็นก าลังใจให้ผู้ป่วย ร้องเพลงท ากิจกรรมร่วมกัน พูดคุย เป็นลูกหลาน ต่างก็เป็นสุขใจ
แล้ว ทั้งตัวอาจารย์ นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ บรรยากาศแบบนี้มันเอื้อต่อการรักษา”๑๖ 

แทบทุกครั้งที่ รศ.ดร. สุรีพร ธนศิลป์ น านักศึกษาพยาบาลมาฝึกงานที่อโรคยศาล ก็มี
ของมาบริจาคเป็นประจ า เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าน้ าร้อน อุปกรณ์ท าแผล หรือแม้แต่ ผักผลไม้ เป็นที่
ประทับใจของผู้ป่วย ญาติและจิตอาสา อาจารย์กล่าวว่า“เขาฝากมา พอรู้ว่าเราจะมา พวกนักศึกษาที่
เคยมาแล้วก็รีบเอามาฝาก หรือไม่ก็คนรู้จักกัน เหมือนเรามาเยี่ยมนะมีของติดไม้ติดมือ สุขทั้งผู้ให้ 
พอใจทั้งผู้รับ” กล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม และสายตาเปี่ยมไปด้วยไมตรี๑๗ 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจิตอาสาดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การท างานโดยน้อม
น าหลักสังคหวัตถุ ๔ มาปฏิบัติใช้ในการท างานจิตอาสานั้น เป็นการแสดงออกถึงการเอาใจใส่ สะท้อน
การสื่อสาร ในรูปแบบของการให้ทาน คือสิ่งของและพูดค าที่เป็น ปิยวาจา แสดงให้เห็นว่าในการ
บ าเพ็ญความดีนั้น ต้องท าท้ังภายในและภายนอก เพราะการสื่อสารด้วยค าพูดนั้น เป็นบันไดขั้นแรกที่

                                         
๑๔ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ นพ. สัมภาษณ์ ศิริโรจน์ กิติสารพงษ์.  
๑๕ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล. 
๑๖ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ ผศ. พิเชษฐ เวชวิฐาน  
๑๗

 อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ รศ.ดร. สุรีพร ธนศิลป์. 



๕๖ 

 

จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างจิตอาสากับผู้ป่วยและญาติ เมื่อเกิดความไว้วางใจ
ระหว่างกันแล้ว อัตถจริยา เป็นสิ่งพึงเกิดประโยชน์ก็เกิดขึ้น ทั้งทางกายและใจ สมานัตตตา คือการ
วางตนได้เหมาะสมของจิตอาสาที่ตระหนักว่า เราเป็นกัลยาณมิตรที่อยู่เคียงข้าง ประคับประคอง และ
เป็นก าลังใจให้เสมอ  

๔) สาราณียธรรม ๖   
ในส่วนของหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสาราณียธรรม ๖ ซึ่งประกอบไปด้วย   ๑) 

เมตตากายกรรม ๒) เมตตาวจีกรรม ๓) เมตตามโนกรรม ๔) สาธารณโภคิตา ๕) สีลสามัญญตา ๖) 
ทิฏฐิสามัญญตา จิตอาสาส่วนใหญ่ สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีกลมเกลียว มุ่งที่บ าเพ็ญประโยชน์
เพ่ือส่วนรวม พร้อมที่จะช่วยหลือผู้อื่น โดยไม่มีเงื่อนไข แม้ต่างสถาบันการศึกษา คุณวุฒิ หรือต าแหน่ง
หน้าที่การงาน ทุกคนมุ่งเน้นที่ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ช่วยเหลือเต็มก าลังของแต่ละบุคคล ไร้ขีดจ ากัด ไม่
มีข้อเปรียบเทียบ ต่างเป็นกัลยาณมิตรที่จะช่วยพยุงให้จิตอาสาอโรคยศาล มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง 
สิ่งเหล่านี้ที่ผู้วิจัยกล่าวถึง สอดคล้องกับค าพูด เช่น 

 ลักษณะผู้บริหาร มองการณ์ไกล อย่าง ผศ.พิเชษฐ เวชวิฐาน ได้กล่าวสะท้อนความคิด
ว่า “น่าจะมีการหมุนวียนหรือวางแผนร่วมกัน ในระหว่างสถาบันการศึกษา เพ่ือให้จิตอาสา มีมาช่วย
หลวงตาอย่างต่อเนื่อง” จากที่พบว่าประสบปัญหาไม่มีจิตอาสาเข้ามาในบางช่วง๑๘ 

ในมุมมองของ คุณชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ มองอย่างนักพัฒนาจิตใจดี และอารมณ์ดี
เสมอ กล่าวว่า “ผมยินดีให้ความช่วยเหลือทุกอย่าง เป็นความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ จิต
อาสามาจากหลากหลายวิชาชีพ เราท าของเราให้ดีที่สุด ไม่ก้าวก่ายกัน หลากหลายความคิ ด แต่มา
เพ่ือพัฒนาบนรูปแบบของความเป็นอโรคยศาล”๑๙ 

ในช่วงทิ้งท้าย คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล ได้กล่าวสะท้อนมุมมองอย่างน่าสนใจ ว่า 
“จิตอาสาหลากหลายวิชาชีพไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็ตามให้พ่ึงพาตัวเองเหมือนมาเข้าค่ายโดยที่ไม่คาดหวัง
จาก อโรคยศาล ว่าต้องมีอะไรบ้าง ต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ แต่อยากให้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้ 
รบกวนทางวัดให้น้อยที่สุด เพราะว่าในการที่เรามาเป็นจิตอาสา เราเสียสละแล้วในส่วนหนึ่ง เวลาที่
เรามาเรียนรู้ เราต้องเปิดใจและเรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัวของจิตอาสา ก่อนที่จะเข้ามา ให้วางทุก
สิ่งไว้ข้างนอก วางหัวโขนของตัวเอง วางสถานะ วางอะไรทุกอย่างของตัวเอง แล้วก็พร้อมเปิดใจที่จะ
เข้ามาท างานจิตอาสา” เป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์จิตอาสาที่เกือบ ๖ ปีที่เธอได้พบกับจิต
อาสาหลากหลายที่เข้ามา ณ อโรคยศาล๒๐ 

                                         
๑๘ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ ผศ. พิเชษฐ เวชวิฐาน. 
๑๙ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ คุณชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์. 
๒๐

 อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล. 



๕๗ 

 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจิตอาสาแกนหลักดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า เมื่อจิต
อาสาน้อมน าหลักสาราณียธรรม ๖ มาปฏิบัติใช้ในการท างานนั้นสะท้อนให้เห็นการมุ่งบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือส่วนรวมอย่างแท้จริง มองเห็นปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกัน เปรียบเสมือนอโรคยศาล
เป็นบ้านหลังใหม่ของผู้ป่วย และจิตอาสาเป็นคนที่ช่วยกันสร้างบ้าน ช่วยปลูกดอกไม้ ร่วมเพาะพันธ์
ต้นไม้ที่ออกดอกเป็นความห่วงใย และก าลังใจคือผลผลิตของต้นไม้ ใช้เพียงการดูแล ทะนุถนอม
รอยยิ้ม โอบหัวใจไว้ด้วยความรัก น าพาผู้ป่วยและญาติให้ข้ามสภาวะแห่งทุกข์ไปให้ได้ ทั้งทุกข์ที่เกิด
จากโรคทางกาย ทุกข์ท่ีเกิดจากความวิตกกังวลทางใจ  

๕) สัปปุริสทาน ๘  
ในส่วนของหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับสัปปุริสทาน ๘ ซึ่งประกอบไปด้วย การให้ไว้ ๘ 

อย่าง คือ ๑) ให้ของสะอาด ๒) ให้ของประณีต ๓) ให้เหมาะกาล ๔) ให้ถูกเวลา ๕) ให้ของสมควร    
๖) ให้ของที่ควรแก่เขา ๗) พิจารณาเลือกให้ ๘) ให้ด้วยวิจารณญาณ จิตอาสาส่วนใหญ่ สะท้อนให้เห็น
ถึงการใหอ้ย่างแท้จริง โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทน มีการวางแผน หรือสอบถามถึงประโยชน์หรือสิ่งที่
ผู้ป่วย ญาติ หรือแม้กระทั่งอโรคยศาลจ าเป็นต้องใช้ อยู่เป็นเนืองนิตย์ มีการให้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้
ปลีกเวลามาเองไม่ได้ ก็มีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่ง เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
เกิดข้ึนที่อโรคยศาลอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้ที่ผู้วิจัยกล่าวถึง สอดคล้องกับค าพูด ยกตัวอย่างเช่น 

หากขาดเหลือสิ่งใด จะหาส่งมาให้ จ าเป็นต้องใช้ทั้งนั้น ผ้าก๊อส น้ าเกลือ ถุงด า กระเป๋า
น้ าร้อน เป็นสิ่งที่ทั้ง รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์ และ รศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป์สะท้อนออกมาตรงกันเสมอ 
หลังส ารวจคลังเก็บของทุกครั้งที่มาอโรคยศาล หลังจากนั้นไม่นาน จะจัดสิ่ งของที่ขาดส่งมาให้ และมี
ค ากล่าวเสมอว่า “ขาดเหลือสิ่งใดให้บอก จะได้ไปบอกบุญต่อๆกันไป สิ่งไหนที่ช่วยได้ก็ช่วยกัน”๒๑ 

นี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุด ที่เราและผู้ป่วยจะได้เรียนรู้ธรรมะร่วมกัน ถ้าเราช่วยให้เขาได้
ตระหนักรู้และพิจารณาได้ด้วยปัญญาของตนเอง เขาจะพ้นทุกข์ทั้ งทางกายและใจอย่างแท้จริง
แนวความคิดนี้สะท้อนมุมมองจากประสบการณ์ของ คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล ยังได้กล่าวเสริมอีก
ว่า “ทางกาย เราเป็นพยาบาลจะช่วยบรรเทาอาการไม่สุขสบายได้บ้าง เช่น การให้ยา ท าแผล จัดท่า
นอน ให้ออกซิเจน แต่ใจผู้ป่วยต้องช่วยตัวเอง เราเป็นได้เพียงเพ่ือนและก าลังใจ”๒๒ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ นพ.ศิริโรจน์ กิติสารพงษ์ ที่สะท้อนจากความรู้สึกปัจจุบัน
ขณะว่า จะกล่าวกับผู้ป่วยเสมอ “ให้อยู่กับปัจจุบันนะ วางใจให้สบาย อย่าห่วงวิตกกังวล” ให้สติ 
กระตุ้นผู้ป่วยด้วยความอ่อนโยน ส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของบุคคล คุณหมอกล่าวทิ้ง
ท้าย๒๓ 
                                         

๒๑ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ รศ.ดร. สุรีพร ธนศิลป์. 
๒๒ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล. 
๒๓ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ นพ. ศิริโรจน์ กิติสารพงษ์.  



๕๘ 

 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจิตอาสาแกนหลักดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า           
สัปปุริสทาน ๘ ในการท างานจิตอาสาของจิตอาสานั้น สะท้อนให้เห็นถึง การมีหัวใจของผู้ให้ ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แม้ไม่มาก แต่พยายามที่จะเป็นเครือข่ายสายบุญ เป็นต้นบุญ บอกกล่าวเล่าต่อ ให้มีมา
ซึ่งสิ่งที่จ าเป็นส าหรับผู้ป่วยและอโรคยศาล หลักของการให้นั้น มีทั้งแบบรูปธรรม เช่น เงินทอง ข้าว
ของเครื่องใช้ หรือสิ่งอ่ืนใด และนามธรรม เช่น การให้ก าลังใจ การเผื่อแผ่แบ่งปัน เป็นการลด
ความเห็นแก่ตัว ความตระหนี่ถี่เหนียว และลดความคับแคบในจิตใจให้น้อยลง ท าให้ไม่ยึดติด ผลนั้น
จะท าให้ผู้ให้เกิดความปีติ อ่ิมเอิบใจ สุขใจทุกครั้ง  

๔.๑.๓ จิตอาสาสนับสนุน 
จิตอาสาสนับสนุนที่มีความตั้งใจ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพ่ือช่วยเหลืองานอโรคยศาล 

อย่างเต็มก าลังความสามารถ จิตอาสากลุ่มนี้  ประกอบด้วยบุคคลในชุมชนพ้ืนที่ และช่วยเหลืองาน
ประจ าที่อโรคยศาล ดังนั้นผู้วิจัยขอยกตัวอย่างบางส่วนบางตอนของการสนทนากลุ่ม ระหว่างกลุ่มจิต
อาสา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

คุณทวีวัฒนา ทุนคุ้มทอง ได้เอ่ยขึ้นว่า “อยากช่วยคนที่เขาทุกข์ ช่วยได้เท่าที่ช่วย และมี
ความสบายใจที่ได้ช่วย”๒๔ 

คุณพัดณี ลุนจักร กล่าวว่า “พ่ีสงสารคนไข้มาจากต่างถิ่น ช่วยเขาได้ก็อยากช่วยให้หาย 
สงสารเขาด้วย” ๒๕ 

อีกหนึ่งจิตอาสาอาจารย์วรวิทย์ ตงศิริ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อาจารย์
กล่าวถึงความรู้สึกครั้งแรกที่มาว่า “ศรัทธาหลวงตามาก ท่านท าได้อย่างไร ผมยังมาช่วยท่านท าพิธีต้ม
ยาเลย ท่านท างานยิ่งใหญ่ ช่วยชีวิตคน”๒๖   

อีกมุมหนึ่งที่สะท้อนความรู้สึกว่า “ครั้งแรกคิดนะว่าจะมาให้อะไรผู้ป่วยดี แต่เข้ามาจริง 
กลับเป็นฝ่ายมารับ ผู้ป่วยต่างหากที่เป็นฝ่ายให้ ผมว่าเราเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มาทีไรก็รู้สึกอ่ิมบุญ
กลับไป หนทางไหนช่วยได้ ยินดีมาก” คุณวันชัย จันทรมัสการ กล่าวด้วยน้ าเสียงที่มีความสุขและ
รอยยิ้มท่ีมีเมตตา๒๗   

คุณสาธิต ศรีทะลัง เปลี่ยนวิถีมาใช้ชีวิตร่วมกับภรรยาที่อโรคยศาล เป็นเวลากว่า ๔ ปี 
หลังจากท่ีภรรยาเข้ารับการรักษาแล้วอาการดีข้ึน “หลวงตามีบุญคุณกับผมมาก ช่วยรักษาชีวิตเมียผม

                                         
๒๔ สนทนากลุ่ม, คุณทวีวัฒนา ทุนคุ้มทอง, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗. 
๒๕ สนทนากลุ่ม, คุณพัดณี ลุนจักร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗. 
๒๖ สนทนากลุ่ม, อาจารย์วรวิทย์ ตงศิริ, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗. 
๒๗ สนทนากลุ่ม, คุณวันชัย จันทรมัสการ, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗. 



๕๙ 

 

ไว้ ตั้งใจตอบแทนทุกอย่างครับ ผมท าทุกอย่างตามก าลังที่ผมท าได้ ทุกอย่างผมท าได้ด้วยหัวใจครับ”
สะท้อนความคิด ความกตัญญูออกมาทั้งสีหน้าและแววตา๒๘  

“เห็นสิ่งที่หลวงตาท าเรียกว่าบุญ อ่ิมใจ อยากช่วยเหลือ ยิ่งเรามีความศรัทธาในแนว
ทางการเยียวยาวิถีพุทธอยู่แล้ว”คุณขวัญสุดา แสยยศบุญเรือง พยายาบาลที่ศรัทธาแนวทางในการ
ท างานของหลวงตา๒๙ 

และคุณฉวีวรรณ เกตุแก้ว กล่าวว่าทิ้งท้ายว่า “ไม่ช่วยไม่ได้หรอกค่ะ หลวงตาให้ชีวิตใหม่
กับพี่ พอพ่ีเริ่มแข็งแรงข้ึนก็ตั้ง สัจจอธิษฐานเลยว่า จะตั้งใจเป็นจิตอาสา” ๓๐ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจิตอาสาสนับสนุน ได้น าหลักพรหมวิหาร ๔ และสังคหวัตถุ ๔ 
เป็นต้นแบบในการท างานจิตอาสา เพ่ือการช่วยเหลือผู้ป่วยตามความสามารถ ต่างท าหน้าที่เพ่ือน
มนุษย ์โดยไม่ได้แยกว่าต้องเป็นสาขาวิชาชีพใด ทุกคนก็ให้ก าลังใจต่อกันได้  

ดังนั้นหากกล่าวว่า หลักพุทธธรรมที่เกื้อกูลการท างานของจิตอาสาทั้ง ๕ หลักพุทธธรรม
ที่กล่าวมาข้างต้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีล ๕ นั้น อาจเป็นความจริงเพียงด้านเดียว เพราะภายใต้หลัก
พุทธธรรมเหล่านี้ ยังครอบคลุมไปถึงหลักพุทธธรรมอ่ืน ยกตัวอย่าง ๑) กัลยาณมิตตตา จากจิตอาสา 
หรือ ผู้ป่วยและญาติ ๒) โยนิโสมนสิการ การพิจารณาในใจโดยแยบคาย ที่จิตอาสาทุกท่านได้ตกผลึก
ที่เกิดจากการเห็นความจริงแท้ของชีวิต น าไปสู่ความคิดตามความเป็นจริงของไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา หรือแม้กระทั่งหลักธรรมที่ส าคัญอย่างอริยสัจจ์ ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ท าให้ตระหนัก
ถึงทุกข์และทางดับทุกข์ท้ังทางกายและใจ 

๔.๒ ศักยภาพของจิตอาสา 
ความต้องการจิตอาสาที่มีศักยภาพ ยึดหลักพุทธธรรมในการท างานมีความจ าเป็นอย่าง

ยิ่งในอโรคยศาล เนื่องจากอโรคยศาลเป็นสถานอภิบาลผู้ป่วยที่ต้องการจิตอาสาที่ศักยภาพทั้งในเรื่อง
ของการพยาบาลเป็นหลัก เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จิตอาสาด้านอ่ืนนั้น อโรค
ยศาลมีความต้องการไปไม่น้อยกว่ากัน ดังนั้นจิตอาสาที่มีความสามารถสามารถใช้ศักยภาพสูงสุดของ
ตนที่มีออกมาใช้อย่างเต็มที่ มีอิสระทางความคิด ที่ถูกต้องโดยธรรม บนพ้ืนฐานของความพึงพอใจของ
ผู้ป่วยและญาติ อีกทั้งไม่ขัดกับหลักการดูแลผู้ป่วยของอโรคยศาล ถูกต้องทั้งทางสังคม วัฒนธรรม 
และทั้งทางกาย วาจา ใจ ซึ่งในประเด็นนี้ผู้วิจัยขอโอกาสสัมภาษณ์เชิงลึกจิตอาสาต้นแบบ และ
สัมภาษณ์จิตอาสาแกนหลัก ได้สะท้อนศักยภาพออกมา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

                                         
๒๘ สนทนากลุ่ม, คุณสาธิต ศรีทะลัง, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ 
๒๙ สนทนากลุ่ม, คุณขวัญสุดา แสยยศบุญเรือง, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ 
๓๐ สนทนากลุ่ม, คุณกนกวรรณ เกตุแก้ว, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ 



๖๐ 

 

๑) จิตอาสาต้นแบบ 
ส่วนมุมมองของจิตอาสาต้นแบบ หลวงตาให้โอกาสสะท้อนด้านของ “ใจ” เป็นส าคัญ 

“ใจมาก่อน” หลวงตาเชื่อมั่นในศักยภาพทางใจ ของจิตอาสา ว่าต้องมาก่อนเป็นอันดับหนึ่ง เมื่อใจ
มาแล้ว ความสามารถอ่ืนๆจะตามมาเอง“หลวงตาขอเพียงทุกคนมีใจ ท าอะไรก็ได้ มีอะไรให้ท าตั้ง
เยอะเยอะไปในอโรคยศาล ไม่มีอะไรท า ก็เลี้ยงวัว ขนฟาง เก็บขยะ ท าอะไรก็ได้ที่ใจต้องการ ให้อิสระ 
และที่ส าคัญ ท าแล้วต้องมีความสุข เราเห็นคนไข้ทุกข์แล้ว เราจะต้องช่วยกันดึงเขาขึ้นมา อย่าให้จม
อยู่กับความทุกข์ ร้องเพลงได้ก็ร้องเพลง สวดมนต์ได้ก็สวดมนต์ ท าตามธรรมชาติ สบายท าด้วยใจ ท า
อะไรก็เป็นบุญ” ๓๑ 

นอกจากนั้นแล้ว ยังได้กล่าวอีกว่า “ต้นทุนคือหัวใจ ก าไรคือความสุขของประชาชน” 
ศักยภาพของจิตอาสาต้นแบบ นั้นมีทั้งด้านของการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดแนวทางการเยียวยาผู้ป่วย
ด้วยหัวใจของความเป็นมนษย์ ใช้หลักธรรมะในการเยียวยาผู้ป่วย ความรู้ความสามารถด้านวิศวกร 
ท าให้ท่านออกแบบการก่อสร้าง ภูมิสถาปัตถ์ให้เรือนพกัผู้ป่วยเหมาะสมกับวิถีชีวิต และมีศักยภาพที่ไร้
ตัวตนของจิตอาสาต้นแบบ คือ ไม่สามารถจะจ ากัดความหมายได้ เพราะสิ่งที่เมตตานั้นไม่มีที่สุดไม่มี
ประมาณ แต่สะท้อนจากสิ่งที่สังเกตและการสัมภาษณ์นั้น ค้นพบว่า หลวงตาอยู่เหนือสิ่งสมมติ เช่น 
ความเป็นแพทย์ เป็นครู หรือเป็นพระ สิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่พบเห็นได้ใน อโรคยศาล 
วัดค าประมง หลวงตาต้มยาให้ผู้ป่วยรับประทานได้ หลวงตาเป็นนักปลอบใจชั้นเยี่ยมที่ทุกคนได้ฟัง
แล้วมีก าลังใจ หลวงตาเป็นนักเล่าเรื่องที่ตลกข าขันและหัวเราะได้อย่างเปิดเผย หลวงตาเป็น
นักวิชาการท่ีอธิบายการเกิดโรคได้ หลวงตาเป็นชาวสวนที่ปลูกสมุนไพร ดอกไม้ ปลูกผัก แล้วหลวงตา
เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณท่ีสามารถเทศนาธรรมได้อย่างถึงแก่นแท้ สิ่งเหล่านี้ จิตอาสาต้นแบบ กล่าวว่า 
“ศักยภาพเป็นสิ่งที่เราต้องสร้าง ต้องท า ต้องลงมือปฏิบัติ ถึงจะเกิดประโยชน์ ไม่มีเรื่องของความ
อยาก ความโลภ ใจถึงใจเท่านั้น”๓๒ 

นอกจากประเด็นข้างต้น ผู้วิจัยได้ขอโอกาสหลวงตาเพ่ิมเติม เพ่ือสอบถามถึงปัญหาใน
การจัดการด้านอ่ืน หลวงตากล่าวว่า “จัดให้ได้ทุกอย่าง ไม่มีปัญหา ใครไม่มีอะไรให้มาบอกได้ ๒๔ 
ชั่วโมง ถ้ามีจะให้เลย ถ้าไม่มีจะจัดหาให้ เงินทองเป็นของนอกกาย หรือถ้าไม่มีเงิน จะขอพระอินทร์ให้
ท่านส่งมา” หลวงตากล่าวพร้อมกับเสียงหัวเราะ อย่างเบิกบาน คนรอบข้างที่อยู่บริเวณใกล้เคียงใน
การสัมภาษณ์เชิงลึกได้ยินก็พลอยยิ้มและหัวเราะไปด้วย๓๓  

หากผู้ใดไม่มีทิฏฐิสามัญญตา คือทิฐิเสมอกัน การที่ได้ยิน “ถ้าไม่มีเงิน จะขอพระอินทร์
ให้ท่านส่งมา” จากค าพูดของหลวงตาอาจเข้าใจผิด ความจริงแล้ว สิ่งที่ท่านเปิดเผยนั้น หมายถึง การ
                                         

๓๑ อ้างแล้ว, พระ ปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี, ดร. (จิรธัมโมภิกขุ). 
๓๒ อ้างแล้ว. 
๓๓ อ้างแล้ว. 



๖๑ 

 

ที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยแห่งธรรม ทุกอย่างล้วนเป็นไปตามธรรม เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี ที่ปรากฏ
สอดคล้องกับหลักอิทัปปัจจยตา ดังนั้นจะเห็นได้ว่า หลวงตา เอ่ยผ่านค าพูดนั้น เปี่ยมด้วยการให้อย่าง
จริงแท้ ไม่มีข้อแม้ ต่อรองหรือเงื่อนไข ด้วยปฏิปทาที่มุ่งมั่นของท่าน การเอ่ยขอจากพระอินทร์เป็นแค่
เพียงกุศโลบายให้ผู้ป่วยรับฟัง เชื่อมั่น ศรัทธาในความดี ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระธรรมจะคุ้มครอง “หลัก
ธรรมะ คือ ธรรมชาติ” หลวงตาชี้ทางให้ได้เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง "โรคและโลก 
ทั้งภายนอกและภายใน” เพ่ือการพ้นทุกข์ทั้งทางกายได้ "เราต้องเอาพลังที่มีอยู่ในตัวเรามารักษา
ตัวเอง ซึ่งเป็นพลังที่เราดึงมาจากธรรมชาติ การฝึกสมาธิจะช่วยให้จิตมีพลัง ดูแลอารมณ์ให้ดี ไม่รู้สึก
ว่าเป็นมะเร็งแล้วเป็นทุกข์ คือเป็นมะเร็งแล้วอาจเห็นธรรมก็ได้ นี่แหละ หลวงตาว่าธรรมะที่
พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นยอดพุทธโอสถที่ไม่มีใครเสมอเหมือนในโลกนี้"๓๔ 

๒) จิตอาสาแกนหลัก  
จิตอาสาแกนหลัก ทุ่มเทแรงกายและใจ โดยใช้ฐานแนวคิด ศักยภาพ ฐานของหน้าที่การ

งาน วิถีการด าเนินชีวิต เพื่อผลักดันศักยภาพ ให้สอดคล้องกับงาน เป็นนัยส าคัญที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อ
ศักยภาพจิตอาสา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประโยชน์ตน คือความสุขจาการให้ และประโยชน์ท่าน 
คือสิ่งที่ผู้ป่วยได้รับ ดังสะท้อนแนวคิดจิตอาสาแกนหลักออกมา ดังนี้ 

เปิดใจศึกษาไม่ยึดติดในความคิดเดิม ดูผลลัพธ์และความสุขของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง หมอช่วย
เจาะท้องระบายน้ าในช่องท้องให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะน้ าเกิน จ่ายยาแก้ปวดให้ตามอาการ หรือท าแผล 
ฉีดยา ดูสภาวะฉุกเฉิน ให้ค าแนะน า เพ่ือพ้นภาวะวิกฤติ ส่งเจาะเลือดเพ่ือดูเรื่องภาวะโลหิตจาง ค่า
น้ าตาลในกระแสเลือด ก ากับสภาพทางคลินิกของผู้ป่วยตามเหตุ “ปัจจัย ยืนหยัดไม่ท้อถอย” นพ.ศิริ
โรจน์ กิตติสารพงษ์ กล่าว อยากให้มาสัมผัสด้วยตนเอง เคยได้รับประทานยาสมุนไพรรักษามะเร็ง
มาแล้ว ๕ หม้อ ไม่มีอันตรายและสุขภาพดีขึ้น กล่าวถึงประสบการณ์ที่ตนเองได้รับ นอกจากนั้นยัง
สะท้อนมุมมองของแพทย์แผนปัจจุบันว่า การมาเป็นแพทย์อาสาต้องอดทนและต่อสู้กับความคิดของ
ตนเองที่เรียนการแพทย์แผนตะวันตกมา แตเ่มื่อเห็นผลการเปลี่ยนแปลงในตัวคนไข้ว่า บ าบัดแล้วดีขึ้น
จริง เช่นว่า วันแรกของการเข้าพักผู้ป่วยจะมีสีหน้าวิตกกังวล มีภาวะความเครียด ถ้าผ่านไป ๒-๓ วัน 
สีหน้าผู้ป่วยจะแช่มชื่น มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ทั้งที่อาการก็ยังคงทรงตัวเหมือนเดิม ถึงเสียชีวิตก็
เสียชีวิตโดยสงบ ไม่ร้องขอการปั๊มหัวใจหรือใส่ท่อช่วยหายใจ เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อตนเอง เป็น
ทางเลือกที่ดีมากของผู้ป่วยมะเร็งทางหนึ่ง ที่แพทย์ควรเรียนรู้ จึงได้กล่าวทิ้งท้ายอย่างน่าสนใจว่า 
“การมีทางเลือกในการรักษามาก ย่อมดีกว่าทางเลือกจ ากัดแต่ในโรงพยาบาล”๓๕ 

                                         
๓๔ อ้างแล้ว. 
๓๕ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ นพ.ศิริโรจน์ กิติสารพงษ์. 



๖๒ 

 

ในมุมมองของพยาบาลนั้น คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล ได้สะท้อนความคิดสอดคล้อง
และเห็นไปในแนวทางเดียวกันกับ นพ.ศิริโรจน์ กิตติสารพงษ์ ว่าจิตอาสานั้นต้องเปิดใจให้กว้างที่จะ
เรียนรู้ มิได้มุ่งเน้นที่การรักษาโรคให้หาย แต่รักษาใจให้อยู่กับโรคได้ อโรคยาศาลเหมือนเป็นทางเลือก
ใหม่ในการรักษาผู้ป่วย และกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า “ต้องคิดออกนอกกรอบ เป้าหมาย คือท าให้ผู้ป่วยมี
ความสุข ช่วยให้ผู้ป่วยให้ทุกข์และทรมานน้อยที่สุด ทั้งกายและใจ” ทางด้านศักยภาพของความเป็น
พยาบาล น าออกมาใช้อย่างเต็มก าลังความสารถ มีการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยทุกเช้า -เย็น เพ่ือช่วยในการ
พยาบาล ลดความทุกข์ทรมานที่เกิดจากสภาวะของโรค เช่น อาการปวด ท าแผล ฉีดยา หรือในภาวะ
วิกฤติจะเข้าไปเป็นพยาบาลข้างเตียงทันที นอกจากนั้นแล้วยังได้แนะน าถึงสุขลักษณะที่ดีในเรื่องความ
สะอาด การรับประทานอาหาร และความเรียบร้อยของที่อยู่อาศัย ใช้ความเป็นพยาบาลประคอง
อาการทางกาย ใช้ความเป็นจิตอาสาประคองอาการทางใจ ๓๖ 

ทางด้านแพทย์แผนไทยนั้น คุณพัฒธิกรณ์ ไวยสิงห์ สะท้อนความคิดว่า “ภูมิปัญญาไทย 
ในเรื่องของสมุนไพร มีมากมาย ครูบาอาจารย์ท่านได้สอนไว้ แต่พอมายุคปัจจุบันที่มีการแก่งแย่ง
แข่งขัน ทุกอย่างเป็นเชิงการค้าหมด แม้แต่การเข้ามาเป็นจิตอาสาก็มุ่งหวังที่จะมาเรียนรู้  เพ่ือ
ประโยชน์ตน เป็นการเสียโอกาสที่จะเป็นจิตอาสาอย่างแท้จริง” หลวงตามุ่งที่จะช่วยผู้ป่วยโดยไม่
เรียกร้องค่ารักษา ค่ายา หรือค่าใช้จ่ายใดเลย เป็นภาระที่หนักมากทีเดียว ถ้าเราละความเห็นแก่ตัว 
ช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยปราศจากเงื่อนไข การพัฒนาเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยก็จะยั่งยืน 
ความมีจริยธรรมท าให้มีความเชื่อมั่นในแนวทางการรักษาด้วยสมุนไพร เชื่อมั่นในภูมิปัญญา และใช้
ความรู้ทางแพทย์แผนไทยวินิจฉัยอาการผู้ป่วย ร่วมกับหลวงตา จ่ายยาสมุนไพร และตรวจธาตุเจ้า
เรือนให้กับผู้ป่วยเพื่อการวินิจฉัยให้แม่นย ามากขึ้น ส่งผลต่อการรักษาที่ดีขึ้นของผู้ป่วย นอกจากนี้แล้ว
ยังบันทึกผลการใช้ยาสมุนไพรต่อผู้ป่วยแต่ละคนเพ่ือรวบรวมข้อมูลน าไปสู่การวิจัยเพ่ือการพัฒนายา
สมุนไพร๓๗ 

ความพยายามหาโอกาสมายังอโรคยาศาล โดยการเขียนโครงการเพ่ือพานักศึกษามา
ฝึกงานในช่วงที่สอดคล้องกับตารางกิจกรรม เช่น ช่วงมีงานประจ าปีของวัด งานไหว้สาบูรพาจารย์ 
งานทอดกฐิน เพ่ือให้นักศึกษาที่มาเป็นทีมได้ช่วยเหลืองานได้เต็มที่ เป็นสิ่งที่ รศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป์  
ท ามาอย่างต่อเนื่อง และได้กล่าวต่อว่า “แต่ถ้ามีการขอความช่วยเหลือ หรือมีงานเฉพาะกิจ ยินดีให้
ความร่วมมือ เช่น โครงการก าลังใจ ตามพระราชด าริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงเรือนจ ากลาง จังหวัดอุดรธานี (ด้ านกาย จิต สังคมและ
สิ่งแวดล้อม)”๓๘  
                                         

๓๖ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล. 
๓๗ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ คุณพัฒธิกรณ์ ไวยสิงห์. 
๓๘ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ รศ.ดร. สุรีพร ธนศิลป์. 



๖๓ 

 

การส่งนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ มาฝึกงานและช่วยเหลือในด้านงานวิจัยเกี่ยวกับ
สมุนไพรที่ใช้รักษาผู้ป่วยตามสูตรของ อโรคยศาล ปัจจุบันที่ท าเป็นประจ า คือ การเปลี่ยนรูปแบบยา 
เช่น การท าน้ ายายอดมะเร็งให้อยู่ในรูปผงแห้ง โดยวิธีการท าแห้ง แบบพ่นฝอย (Spray Drier) บรรจุ
แคปซูลให้กับผู้ป่วย เป็นอีกหนึ่งศักยภาพของจิตอาสา รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์ ท ามาอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้แล้ว ยังได้กล่าวเสริมว่า “ต่อไปจะส่งนักศึกษาที่เรียนจบ และอาจเป็นคนในภูมิภาคมา
ท างาน มีการวงแผนการท างาน ทั้งในด้านการพัฒนาระบบงาน และการวิจัยเพ่ือพัฒนาด้าน
การแพทย์แผนไทยต่อไป”๓๙ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ใช้สถานที่ของอโรคยศาล
เป็นแหล่งฝึกงาน มีการวางแผนต่อเนื่อง เพ่ือความสม่ าเสมอ จึงต้องมีอาจารย์ประจ าอยู่ที่อโรคยศาล 
เพ่ือได้มีการสืบทอดองค์ความรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วงตอน ซึ่งต่อไปจะด าเนินการก าหนด
เป็นหลักสูตรเพ่ือสืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงตา เป็นค ากล่าวที่เป็นสะท้อนแผนการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง ตามแนวคิดของ ผศ.พิเชษฐ เวชวิฐาน นอกจากนี้แล้วได้กล่าวเสริมอีกว่า “ส่วนในเรื่องของ
สมุนไพรทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลส่งเสริมการปลูกและรับซื้อ อโรคยศาล วัดค าประมง 
จะได้ใช้ยาหรือทรัพยากรที่ผลิตจากโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย ที่มีการวางแผนการผลิตอย่างยั่งยืนใน
อนาคต”๔๐ 

๓) จิตอาสาสนับสนุน 
จิตอาสาสนับสนุนมีความตั้งใจ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพ่ือช่วยเหลืองาน อย่างเต็มก าลัง

ความสามารถ ไม่น้อยไปกว่ากลุ่มแรก เพ่ือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อพลังจิตอาสา 
ดังนั้นผู้วิจัยขอยกตัวอย่างบางส่วนบางตอนของการสนทนากลุ่ม ระหว่างกลุ่มจิตอาสาสนับสนุน ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

จากความเจ็บป่วยมาก่อน ท าให้เธอหันหลังจากวงการสื่อมวลชน เข้ามารักษาตัวที่ อโรค
ยศาลและใช้ความรู้ความสามารถ น าพาสื่อมวลชนหลายสาขาเข้ามารู้จัก อโรคยศาล นับเป็นก้าวแรก
ที่ได้เปิดโอกาส ให้มีการเผยแพร่ การท างานของหลวงตา ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษา 
และยังน าพาจิตอาสาเข้ามาอย่างต่อเนื่อง คุณทวีวัฒนา ทุนคุ้มทอง ได้เอ่ยขึ้นว่า “เคยป่วยมาก่อน
เลยเข้าใจนะ ทั้งยังถือว่าเป็นการได้ทดแทนบุญคุณต่อหลวงตา และพระพุทธศาสนา ที่ท าให้หายจาก
โรคที่เป็น มีโอกาสได้ท าประโยชน์ให้ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคมเท่าที่จะท าได้” เธอกล่าวหลังจากได้เข้า
มาอยู่ที่อโรคยศาล เป็นเวลาถึง ๕ ปี๔๑ 

                                         
๓๙ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ รศ.ดร. อรุณพร อิฐรัตน์. 
๔๐ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ ผศ. พิเชษฐ เวชวิฐาน. 
๔๑ อ้างแล้ว, สนทนากลุ่ม คุณทวีวัฒนา ทุนคุ้มทอง. 



๖๔ 

 

เริ่มต้นจากคนในหมู่บ้านที่รู้จักวัดค าประมงมาตั้งแต่เกิด จนได้มาเป็นเจ้าหน้าที่ที่
เสียสละ ทั้งเวลาและก าลังกายอย่างมาก กับงานที่หนักของอโรคยศาล แต่เธอมีสีหน้ายิ้มแย้ม แววตา
ที่อ่อนโยนเสมอ ทุกครั้งที่เห็น แม้เหงื่อจะเต็มหน้า คุณพัดณี ลุนจักร กล่าวว่า “พ่ีเรียนรู้เอา ทั้งเรื่อง
ยาสมุนไพรพวกนี้ มีหมอแผนไทยจิตอาสานี่แหละมาสอน ท ามาเรื่อย เราเป็นคนในหมู่บ้าน ท างานกับ
หลวงตาก็เหมือนท าบุญ ตั้งใจเอา ไม่ต้องใช้เงินทอง” และเม่ือ พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ผ่านนี้เองเธอได้รับรางวัล
ตาราอวอร์ด รางวัลส าหรับหัวใจโพธิสัตว์ ซึ่งมุ่งมั่นท าหน้าที่ของตนเพ่ือส่วนรวมด้วยเจตนารมณ์อันดี
งาม ถือเป็นเกียรติประวัติในชีวิตเธอ เกิดเป็นก าลังใจ ให้มุ่งม่ันท าดีต่อไป๔๒ 

อีกหนึ่งจิตอาสารุ่นแรกของอโรคยศาล อาจารย์ผู้มากไปด้วยความสามารถพิเศษในเรื่อง
วิทยากร ท าให้ อาจารย์วรวิทย์ ตงศิริ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร น านักศึกษาช่าง
เทคนิคมาออกหน่วยที่อโรคยศาล ซ่อมแซมเครื่องใช้ น้ าประปา ไฟฟ้า นอกจากนี้แล้ว อาจารย์กล่าว
ว่า “ความที่ผมเป็นพิธีกรบ่อย ก็อาศัยการพูดนี่แหละ พูดให้ก าลังใจ จับมือถือแขน หยอกล้อกันไป 
ผู้ป่วยและญาติก็ยิ้มได้ บางครั้งก็มาช่วยท าพิธีต้มยา เพราะมีความรู้ด้านนี้ เห็นแล้วว่าที่นี่ช่วยคนได้
จริง มาตั้งแต่ไม่รู้จักค าว่าจิตอาสา มาเพราะใจอยากมา เพราะถึงแม้เป็นจิตอาสาแล้ว อาสาแค่ปาก
ไม่ได้หรอกนะ ต้องพากายมาด้วย ใจมา กายมา จึงเกิดประโยชน์” อาจารย์กล่าวทิ้งท้ายสะท้อน
ความคิดของจิตอาสาที่แท้จริง๔๓   

อีกมุมหนึ่งที่สะท้อนความรู้สึกว่า ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขเลย        
คุณวันชัย จันทรมัสการ ตัดสินใจนานทีเดียวว่าจะท าอะไร ช่วยด้านไหนได้บ้าง คหบดีผู้กว้างขวางใน
จังหวัดสกลนคร จึงท าหน้าที่ สนับสนุนในการหาทุนมาช่วยเหลืออโรคยศาลในทุกรูปแบบ เช่น เป็น
เจ้าภาพผ้าป่า ร่วมทอดกฐินประจ าปี ชักชวนชมรมในจังหวัดสกลนครมาเป็นจิตอาสา กล่าวด้วย
ใบหน้าที่มีรอยยิ้มว่า “ยินดีช่วยครับ”๔๔  

หนุ่มใหญ่ รูปร่างสันทัด จากที่ท างานรับจ้าง คุณสาธิต ศรีทะลัง ได้รับความเมตตาจาก
หลวงตา อนุญาตให้อยู่บ้านพักเป็นหลังส่วนตัว เขากล่าวด้วยเสียงสั่นเครือว่า “ผมท าทุกอย่างตาม
ก าลังที่ผมท าได้ เช่น ขับรถ ซ่อมบ ารุง เลี้ยงวัว ขนฟืน ยกโลง ทุกอย่างผมท าได้ครับ”๔๕ 

ช่วงเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเวลาเช้าที่มีการออกก าลังกาย “หมอขวัญ” เป็นชื่อที่ถูก
เรียกขานเป็นประจ า คุณขวัญสุดา แสนยศบุญเรือง กล่าวด้วยน้ าเสียงชัดเจน อันเป็นอัตลักษณ์ของ
เธอว่า “ความเป็นพยาบาล แล้วทั้งพ่อและแม่ มาขอความเมตตาจากท่านหลวงตา คงอยู่เฉยไม่ได้
หรอก ช่วยเหลือทุกอย่าง ท าหมดค่ะ ช่วยดูแลผู้ป่วยคนอ่ืน น าออกก าลังกายช่วงเช้า น าสวดมนต์ช่วง

                                         
๔๒ อ้างแล้ว, สนทนากลุ่ม คุณพัดณี ลุนจักร. 
๔๓ อ้างแล้ว, สนทนากลุ่ม อาจารย์วรวิทย์ ตงศิริ. 
๔๔ อ้างแล้ว, สนทนากลุ่ม คุณวันชัย จันทรมัสการ. 
๔๕ อ้างแล้ว, สนทนากลุ่ม คุณสาธิต ศรีทะลัง. 



๖๕ 

 

เย็น และท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดการรักษาตามแนวทางอโรคยศาล ให้กับผู้มา
ติดต่อสอบถามค่ะ นอกจากนี้ยังชักชวนคนรู้จักมาเป็นจิตอาสา หรือท าบุญกับอโรคยศาล เต็มใจช่วย
ค่ะ” เธอเล่าถึงเหตุผลที่มาเป็นจิตอาสาที่อโรคยศาล และศรัทธาแนวทางที่หลวงตารักษาผู้ป่วย จึงน า
พ่อกับแม่มาพักรักษาที่นี่ โดยปฏิเสธการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบัน เธอยืนยันในความเชื่อที่ว่า ทุก
คนมีกรรมเป็นของตนเอง มีแต่แนวทางของพระพุทธองค์เท่านั้นที่ช่วยได้๔๖ 

ท่านสุดท้ายที่ได้ร่วมวงสนทนากลุ่ม เธอใช้ศักยภาพของความเจ็บป่วย ที่หลายคนไม่มี
ห รื อคิ ด ว่ า ใ ช้ ไ ม่ ไ ม่ ไ ด้  ออกมา เป็ นพลั งมหาศาลที่ เ ยี ย ว ย าตน เอ ง  และ เยี ย วย าผู้ อ่ื น                      
คุณฉวีวรรณ เกตุแก้ว กล่าวว่า “พ่ีท ากิจกรรมทุกอย่างที่ท าได้ และเชิญชวนผู้ป่วยและญาติมาท า
ร่วมกัน เล่าเรื่องราวของตนเอง ผ่านประสบการณ์การเจ็บป่วยที่หนักหนาสาหัสมาได้อย่างไร การ
วางใจตอนที่ป่วย และความไม่ประมาทเมื่ออาการป่วยดีขึ้น นอกจากนี้หลวงตายังให้โอกาส เวลาที่
ท่านได้รับนิมนต์ไปบรรยายตามสถานที่ต่างทั้งสถาบันการศึกษา และโรงพยาบาล ท่านให้พ่ีได้มีโอกาส
ไปถ่ายทอดประสบการณ์เสมอ พ่ีดีใจที่ได้เป็นจิตอาสา และตั้งใจทดแทนบุญคุณหลวงตา ตลอดจน
ตอบแทนพระพุทธศาสนาที่พ่ียึดเหนี่ยวเป็นที่พ่ึงทางใจ น้อมน าธรรมะมาประพฤติ ปฏิบัติ  การ
ถ่ายทอดของพ่ีมีทั้งเรื่องราวที่ผ่านบทเพลงที่สามารถสื่อให้เข้าใจง่าย ด้วยท านองเพลงหมอล าบ้าง 
ลูกทุ่งบ้าง สร้างความสนใจให้แก่ผู้ฟังและให้ข้อคิด แง่มุมบางอย่างกับผู้ป่วยค่ะ” เธอกล่าวทิ้งท้าย 
พร้อมกับร้องเพลง “แม่หวีโสตาย” (ภาษากลาง คือ แม่หวีสู้ตาย) ให้ฟังอย่างมีความสุข๔๗ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม จิตอาสาต้นแบบ จิตอาสาแกนหลักและ
จิตอาสากลุ่มสนับสนุนทั้งสามกลุ่มข้างต้นนั้น ศักยภาพของจิตอาสาเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน ในการ
ท างานที่อโรคยศาลหลากหลายรูปแบบตามศักยภาพที่ตนถนัดและเกิดความสุข มีความเป็น
กัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน เกิดปัญญาทางโลก และทางธรรม อโรคยศาลมีความแตกต่างจาการรักษา
ในโรงพยาบาลอย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของสถานที่ สิ่งแวดล้อม ในทุกมิติของชีวิต มีทั้งสุขและทุกข์ ดัง
มีความเห็นสอดคล้องกันว่า การรักษาในแพทย์แผนปัจจุบันนั้น การรักษาด้านร่างกายอย่างเดียวไม่
เพียงพอ จ าเป็นต้องดูแล ทางด้านจิตใจ สังคม จิตวิญญาณด้วย แต่การปรับกระบวนการเรียนการ
สอนให้แพทย์รุ่นใหม่เข้าใจยังเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก เพราะจิตใจ สังคม จิตวิญญาณ เป็นเรื่องที่เป็น
นามธรรม เข้าใจ รู้ เห็น ได้ด้วยการศึกษาและการฝึกฝนจากประสบการณ์ตรงมาก่อนเท่านั้น กอปร
ทั้งการอธิบายให้ผู้ อ่ืนเข้าใจให้รู้เห็นตามที่เป็นจริงของสภาวธรรมที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย 
จ าเป็นต้องมกีารอธิบาย บรรยาย ที่เน้นย้ าให้เหตุผลประกอบ มีงานวิจัย ตัวเลขทางสถิติมายืนยัน สิ่ง
ไหนที่เกินขอบเขตการรับรู้ของอายตนะโดยปรกติของคนท่ัวไป พิสูจน์ให้เห็นได้แต่เพียง สิ่งที่พระพุทธ

                                         
๔๖ อ้างแล้ว, สนทนากลุ่ม คุณขวัญสุดา แสนยศบุญเรือง. 
๔๗ อ้างแล้ว, สนทนากลุ่ม คุณฉวีวรรณ เกตุแก้ว. 



๖๖ 

 

องค์ทรงเรียกว่า ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ แปลว่า พระธรรมอันผู้บรรลุจะพึงรู้เฉพาะตัวที่ผู้บรรลุจะ
รู้กับใจของตัวเอง ต้องปฏิบัติจึงจะรู้ไม่เป็นสิ่งที่จะรู้ได้ด้วยการฟังคนอ่ืนเล่าหรือให้คนอ่ืนปฏิบัติแทน
ตน. ดังนั้น จึงไม่สามารถเข้าถึงชีวิตในมิติจิตวิญญาณ เพียงเพราะการปฏิเสธ การมองด้านเดียวหรือ
การมองเฉพาะมุมที่ตนเองเห็น เชื่อว่าถูกต้อง ดีที่สุดเท่านั้น จึงมีผลท าให้ยิ่งห่างจากความหมายอัน
แท้จริงของชีวิต 

งานจิตอาสาจึงเป็นการสร้างศักยภาพในระดับจิตส านึก กระตุ้นสัญญาณ เตือนสติให้
อ่อนโยน หยุดความรุนแรง เลิกถือทิฐิ และหันมาใส่ใจชีวิตและธรรมชาติมากขึ้น ด้วยแนวทางของการ
รักษาแบบอโรคยศาล ที่ใช้การแพทย์องค์รวมวิถีพุทธการท างานของจิตอาสาทุกสาขาอาชีพคือการ
ปฏิบัติธรรม สมาธิเกิดจากการท างาน เห็นการเจริญเติบโต คุณธรรมที่ผลิบานในใจ เป็นการพัฒนา
กระบวนการท างานและการใช้ศักยภาพจิตอาสา เป็นไปอย่างธรรมชาติ เช่น จากญาติสู่ญาติ ผู้ป่วยสู่
ผู้ป่วย จิตอาสาสู่จิตอาสา โดยมีหลวงตาเป็นต้นบุญสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ 

๔.๓ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังจิตอาสา 
ศรัทธา เป็นปัจจัยเริ่มต้นที่ส่งผลต่อพลังจิตอาสา ให้สามารถท างานเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน 

ศรัทธาเกื้อหนุนและน าไปสู่ปัญญา โดยช่วยให้มีเป้าหมายและทิศทาง มุ่งหน้ากระท าเพ่ือประโยชน์
สูงสุด ศรัทธานั้นช่วยให้ปัญญามีพลัง ช่วยให้การพัฒนาก้าวไปอย่างเข้มแข็ง คือเมื่อเกิดศรัทธา มั่นใจ 
มีก าลังใจ จิตอาสาทุกคนก็มุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกายและใจ นอกจากนั้นแล้วจิตอาสายังมีความรู้สึกมี
ความสุข ทุกครั้งที่มาท างานที่อโรคยศาล การศรัทธา โดยมีแนวค าสอนของพระพุทธองค์เป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ พบว่าผู้ที่ศรัทธาจะปรับตัว วางใจชีวิตได้ดี ชีวิตมีความหมาย  และมีความรู้สึกว่า
ความสุขในชีวิตเพ่ิมข้ึน 

ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกกับจิตอาสาต้นแบบและจิตอาสาแกนหลัก ซึ่งได้สะท้อนเหตุของ
ปัจจัยสามารถแบ่งออกมาเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ปัจจัยที่เป็นแรงสนับสนุนภายนอก และ ๒) ปัจจัยที่เป็น
แรงสนับสนุนภายใน ดังนี้ 

ปัจจัยท่ีเป็นแรงสนับสนุนภายนอก 
จิตอาสาต้นแบบ 
ปัจจัยที่เป็นแรงสนับสนุนภายนอก ที่จิตอาสาต้นแบบได้รับคือความร่วมมือจากจิตอาสา

จากหลากหลายสาขาอาชีพ ที่เสียสละ และมีความตั้งใจมาเป็นจิตอาสา ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพ่ือ
ช่วยเหลืออโรคยศาลให้สามารถเป็นสถานบ าบัดและเยียวยาผู้ป่วย ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
บุคคลากรจากสถาบันการศึกษา ระบบสาธารณสุข และบุคคลที่สนใจทั่วไป ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนการถอดบทเรียนจากต้นแบบอโรคยศาลเพ่ือน าไปใช้ในโรงพยาบาลทั่วทุก
ภูมิภาค เช่น โรงพยาบาลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ 
โครงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในโครงการก าลังใจ ตามพระราชด าริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชร



๖๗ 

 

กิติยาภา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงเรือนจ ากลาง จังหวัดอุดรธานี (ด้านกาย จิต สังคมและ
สิ่งแวดล้อม)  

ปัจจัยท่ีเป็นแรงสนับสนุนภายใน 
จิตอาสาต้นแบบ 
ผู้วิจัยได้ขอโอกาสสัมภาษณ์เชิงลึกจิตอาสาต้นแบบ ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังจิตอาสา ได้

สะท้อนแนวคิดว่าว่าปัจจัยที่เป็นแรงสนับสนุนภายใน มาจากการฝึกปฏิบัติพุทธธรรมจนเป็นคุณธรรม
ประจ าใจ ดังกล่าวว่า พระสงฆ์ในฐานะปัจเจกบุคคลมีบทบาทด้านจิตวิญญาณในการรับผิดชอบต่อ
ความทุกข์ของตนเองในการปฏิบัติ และต้องรับผิดชอบความทุกข์ของสังคมด้วยการเผยแผ่หลักธรรม 
หัวใจพุทธศาสนาคือการดับทุกข์ และพุทธศาสนาได้ให้ความส าคัญโดยการดับทุกข์ต่อจิตวิญญาณ 
และทุกข์ทางสังคมที่หลวงตาเข้าใจความทุกข์แล้ว ผ่านประสบการณ์ ในการเรียนรู้ชีวิตจริงของตน 
โดยเฉพาะความทุกข์จากโรคมะเร็ง ดังนั้นการท าหน้าที่ เป็นการท าหน้าที่ทั้ง เผยแผ่ธรรมเพ่ือบริการ
สังคม การสงเคราะห์ชาวบ้านหรือสังคหธุระของพระสงฆ์ ด้วยเหตุแห่งนี้แล้ว ฐานแห่งการปฏิบัติมีที่
แน่นหนักและมัน่คงเพียงพอ สังคหธุระของหลวงตาจะเกิดข้ึน  

แม้ว่าจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากจิตอาสาต้นแบบในตอนต้น ดูเหมือนว่า กระบวนการ
การท างานของ อโรคยศาล วัดค าประมง จะปราศจากปัญหา และอุปสรรค ข้อเท็จจริงหาเป็นเช่นนั้น
ไม่ โดยเฉพาะในประเด็น การท างานอย่างต่อเนื่อง ความมีตัวตนของจิตอาสา และขาดแคลนจิตอาสา
ที่มีศักยภาพทางด้านสาธารณสุขอย่างพอเพียง ดังนั้นเมื่อผู้วิจัยได้สอบถามถึงความต้องการศักยภาพ
ของจิตอาสาที่สอดคล้องกับกระบวนการท างานของอโรคยศาล วัดค าประมง หลวงตาได้เตือนสติแก่
ผู้วิจัยว่า “ไม่มีหนทางใดไม่มีปัญหา อย่าขลุกอยู่กับโลก ให้อยู่เหนือโลก ก็จะอยู่เหนือปัญหา เมื่อจิต
อยู่เหนือปัญหา ปัญหาก็จะตกตะกอนไป ท าอะไรจิตใจเราไม่ได้ ให้ระวังใจ ดูใจ ท าด้วยใจ ให้ด้วยรัก 
ไม่หวังผลตอบแทน ก็จะพ้นทุกข์ และไปถึงนิพพานในที่สุด” ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจน
ว่า ไม่ว่าศักยภาพของจิตอาสาจะเป็นเช่นไรก็ตาม แต่สิ่งที่ส าคัญยิ่งกว่า คือการวางใจของจิตอาสาที่
เริ่มต้นการท างานอย่างมีศรัทธา ท างานอย่างมุ่งมั่น จริงจัง จริงใจ และเกิดปัญญาจนไม่มีความขุ่นมัว 
ใช้งานเป็นฐานของการภาวนาอย่างแท้จริง อยู่กับโลกตามที่เป็นจริง อยู่กับโลกอย่างเหนือโลก๔๘   

ปัจจัยท่ีเป็นแรงสนับสนุนภายนอก 
จิตอาสาแกนหลัก 
ความศรัทธากอรปกับศักยภาพของหน้าที่การงาน ความรู้ความสามารถ เป็นปัจจัย

ผลักดันให้สอดคล้องกับงานอโรคยศาล เป็นนัยส าคัญทางปัจจัยส่งผลต่อพลังจิตอาสา ผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์เชิงลึกกับจิตอาสาแกนหลัก ซึ่งได้สะท้อนเหตุของปัจจัยออกมาเป็น ดังนี้ 

                                         
๔๘ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี, ดร. (จิรธัมโมภิกขุ). 



๖๘ 

 

กลุ่มจิตอาสาต้นแบบ มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานจิตอาสามาจากฐานความรู้ หน้าที่
การงาน ต าแหน่งในสังคม และสิ่งแวดล้อมของอโรคยศาลที่เอ้ือต่อการท างานจิตอาสาสิ่งเหล่านี้
ส่งเสริมให้งานจิตอาสาอโรคยศาลสามารถรองรับการเยียวยาผู้ป่วยได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และ
เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นที่จิตอาสาเองตระหนัก และพัฒนาศักยภาพที่มี ท าอย่างเต็มที่ เพราะต้องการ
ให้สิ่งที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่จิตอาสาต่างตระหนักและทุ่มเทให้กับการท างานคือ สิ่งที่ได้รับรู้
ร่วมกันว่าจิตอาสาต้นแบบนั้น ท างานผู้เดียวด้วยความเสียสละและอดทนเป็นที่สุด ด้วยหัวใจของ
ความรักความปราถนาดีที่จะช่วยผู้ป่วยมะเร็งให้พ้นทุกข์ และไม่มีปัจจัยภายนอกด้านอ่ืนใดสนับสนุน 
จิตอาสาจึงท างานด้วยความศรัทธาจากปัจจัยภายใน อย่างเปี่ยมล้น ใช้ปัจจัยนี้เป็นแรงขับให้ปัจจัย
ภายนอก ที่เก้ือกูล สนับสนุน ส่งเสริมงานอโรคยศาล ดังที่จิตอาสาต้นแบบสะท้อนความคิดว่า 

“ใช้ความรู้ของความเป็นหมอช่วยเหลือผู้ป่วยทุกรูปแบบเพ่ือให้ผู้ป่วยมีอาการทรมาน
น้อยที่สุด ถ้ามีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือต้องใช้เครื่องทางการแพทย์แนะน าไปโรงพยาบาลใกล้เคียง แต่
ถ้าท าได้ก็ท าเลย เช่นเจาะน้ าในช่องท้อง จ่ายยาตามความจ าเป็น นอกจากนี้แล้วยังเป็นวิทยากร
ตัวแทนอโรคยศาล ในการให้ความรู้กับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข สถาบันการศึกษาต่างๆร่วมกับ
หลวงตาอยู่เสมอ” นพ. ศิริโรจน์ กิติสารพงษ์ กล่าวในมุมของแพทย์อาสา๔๙  

จากสิ่งที่เห็นต่อเนื่อง ของการท างานจิตอาสาจากสื่อโทรทัศน์ หรือรับข่าวสารทาง
วารสาร ท าให้ คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล มีความรู้สึกว่ามีคนในสาธารณสุขท างานแบบนี้ด้วย และ
เมื่อมาศึกษาดูงานที่อโรคยศาล พบว่าจิตอาสาต้นแบบไม่มีความรู้เรื่องทางสาธาณสุขเลย แต่สามารถ
เยียวยาผู้ป่วยได้ โดยบอกว่านั่นคือ “ธรรมโอสถ” ท าให้เธอทุ่มเทท างาน และปัจจุบัน เธอได้ลาออก
จากข้าราชการ ต้งใจมุ่งม่ันที่จะมาท างานจิตอาสาอย่างแท้จริง สิ่งที่มีเป็นปัจจัยท างานจิตอาสา ตั้งแต่
ความรู้ทางการพยาล การท างานเอกสาร การเก็บข้อมูลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ และเธอกล่าวต่ออีกว่า 
“ได้ค้นพบตัวเองว่านอกจากการเป็นพยาบาลแล้ว เธอยังสามารถท าอย่างอ่ืนได้มากมาย เช่น ขับรถ
ตู้รับส่งผู้ป่วยและจิตอาสาคณะต่างๆที่เข้ามาดูงานที่อโรคยศาล งานน าเสนอ หรือแม้แต่ได้เรียนรู้การ
เยียวยาผู้ป่วยด้วยวิถีแห่งธรรมะ”เธอเล่าด้วยน้ าเสียงเบิกบานว่า บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่นี่เป็น
สิ่งที่เอ้ือให้ท างานจิตอาสาด้วยใจเบิกบานและมีความสุข เธอได้รับฉายาเป็นนางฟ้าไร้หมวกแห่งอ
โรคยศาล๕๐  

ความเชื่อมั่นในภูมิปัญญาและการแพทย์แผนไทย คุณพัฒธิกรณ์ ไวยสิงห์ กล่าวว่า ใน
สมัยก่อนนั้น คนไทยเจ็บไข้ไม่สบายใช้ยาสมุนไพรในการรักษา ภูมิใจในความเป็นแพทย์แผนไทย และ
นี่เป็นปัจจัยที่เอามาใส่ใจอยู่ตลอดในการท างาน “ปัจจัยเลี้ยงใจที่ไม่ใช่เงินทอง”๕๑ 
                                         

๔๙ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ นพ. ศิริโรจน์ กิติสารพงษ์. 
๕๐ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล. 
๕๑ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ คุณพัฒธิกรณ์ ไวยสิงห์.  



๖๙ 

 

ทางด้านของจิตอาสาจากกลุ่มสถาบันการศึกษาต่างสะท้อนแนวคิดสอดคล้องกันว่า เพ่ือ
น านักศึกษามาศึกษาดูงาน เรียนรู้ เป็นต้นแบบน าไปใช้ในโรงพยาล จัดงานสัมนาวิชาการเกี่ยวกับเรื่อง
การเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้ายนิมนต์หลวงตาเป็นวิทยากรบรรยายเสมอ และนักศึกษาหลายคนสนใจ
ศึกษาวิจัยแนวทางการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางของอโรคยศาล ผลงานวิจัยตามที่ปรากฏ  

“มีการวางแผนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางของ 
อโรคยศาล” รศ.ดร. สุรีพร ธนศิลป์ กล่าวและได้สนับสนุนการท าวิจัย ทั้งร่วมเสนอแนวคิดในการ
พัฒนาอโรคยศาล๕๒ 

“น านักศึกษาแพทย์แผนไทยมาฝึกงาน เพ่ือให้ได้ประสบการณ์ทั้งด้านการใช้ยาสมุนไพร 
และการเยียวยาผู้ป่วยมะเร็ง” ผศ.พิเชษฐ เวชวิฐาน กล่าวร่วมน าประสบการณ์น าเสนอแนวคิด 
ค าแนะน าเชิงการปฏิบัติ และนโยบาย สนับสนุนการปลูก การผลิตสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพร 
สร้างเครือข่ายหมอพ้ืนบ้าน จังหวัดสกลนคร ขยายงานด้านการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน สร้างพันธกิจ
โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยสอดคล้องกับ อโรคยศาลเพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงในการสนับสนุนด้านยาสมุนไพร
และการรองรับผู้ป่วย๕๓ 

“ฝึกประสบการณ์ตรง ให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ น าไปสู่การพัฒนการแพทย์แผนไทย
ต่อไป” รศ.ดร.อรุณพร อิฐิรัตน์ กล่าว นอกจากนี้แล้ว ยังได้สนับสนุนการท าวิจัยยอดยามะเร็ง ของ 
อโรคยศาลและสนับสนุน เสนอแนวคิด ค าแนะน าเชิงการปฏิบัติและเชิงนโยบาย เปลี่ยนรูปแบบยา 
เช่น การท าน้ ายายอดมะเร็งให้อยู่ในรูปผงแห้ง โดยวิธีการท าแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Drier) บรรจุ
แคปซูล เพ่ือให้เป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถทานยาน้ าได้ และส าหรับชาวต่างชาติ หรือคนที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศสามารถน ายาไปรับประทานได้สะดวก๕๔ 

คุณชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ ได้ให้การสนับสนุนด้านการสั่งซื้อยาสมุนไพร ช่วยเหลือ
ด้านสาธารณูปโภค ปรับปรุงอ่างเก็บน้ าของ วัดค าประมง อ านวยความสะดวกในด้านการขนส่ง เช่น 
การขนส่งหนังสือคู่มืออโรคยศาล การส่งสมุนไพร จากกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดสกลนคร และกล่าว
เสมอ “ยินดี”๕๕ 

ปัจจัยท่ีเป็นแรงสนับสนุนภายใน 
จิตอาสาต้นแกนหลัก 
จากการสัมภาษณ์จิตอาสาแกนหลัก ทุกคนมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันคือ ศรัทธา

และมีความสุข เช่น 

                                         
๕๒ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ รศ.ดร. สุรีพร ธนศิลป์.   
๕๓ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ ผศ. พิเชษฐ เวชวฐิาน. 
๕๔ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ รศ.ดร อรุณพร อิฐิรัตน์.    
๕๕ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ คุณชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์. 



๗๐ 

 

“มีความสุขทุกวันเลย อยู่นอกกรอบ แต่อยู่ในกรอบใหญ่ของธรรมะ” คุณวิไลลักษณ์ 
ตันติตระกูล กล่าวด้วยน้ าเสียงสดใส๕๖ สอดคล้องกับกลุ่มจากสถาบันการศึกษา ที่สะท้อนว่า 

“เป็นครูแสวงหาต้นแบบและสิ่งที่ดีให้ลูกศิษย์ พอมาเจอหลวงตาครูต้นแบบ เลยได้
เรียนรู้ร่วมกันกับลูกศิษย์” รศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป์ กล่าวถึง๕๗ 

คุณชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ กล่าวว่า “ท าดีหรือได้ท าอะไรไว้ พอวันหนึ่งเหลียวหลัง
กลับไปดูแล้วภูมิใจ”๕๘ 

นพ.ศิริโรจน์  กิติสารพงษ์ กล่าวว่า “ทุกวันนี้ให้ดูว่าความสุขของเราคืออะไร แล้วมี
เป้าหมายให้ชัดเจน กล้าที่จะเรียนรู้และก็ท าสิ่งนั้น”๕๙ 

“จะเอาอะไรมากมายกับชีวิต ท าความดี มีความสุขไว้ เดี๋ยวก็ตายแล้ว เวลามันสั้นนิด
เดียว” คุณพัฒธิกรณ์ ไวยสิงห์ กล่าวทิ้งท้าย๖๐ 

สิ่งนี้เป็นปัจจัยที่ทรงคุณค่าส่งผลต่อพลังจิตอาสาอโรคยศาล ให้ท างานด้วยความ ทุ่มเท 
ก้าวไปบนหนทางของอริยะ คือผู้ประเสริฐนับเป็นประโยชน์ท่าน แต่ความจริงอีกด้านหนึ่ง ค ากล่าวว่า
ยิ่งให้ยิ่งได้นั้น เป็นสิ่งที่จิตอาสาต่างตระหนักดี ประโยชน์ตนที่ได้รับจากการท างานจิตอาสานั้น 
เปลี่ยนวิถี ขัดเกลาจิตใจ และช่วยให้เดินตามทางแห่งมรรค อย่างมุ่งม่ัน  
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม จิตอาสาต้นแบบทั้งสองกลุ่มข้างต้นนั้น 
ศักยภาพของจิตอาสาเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน ในการเยียวยาผู้ป่วย ในทุกมิติของชีวิต มีทั้งสุขและ
ทุกข์ ดังมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การรักษาในแพทย์แผนปัจจุบันนั้น การรักษาด้านร่างกายอย่าง
เดียวไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องดูแล ทางด้านจิตใจ สังคม จิตวิญญาณด้วย แต่การปรับกระบวนการเรียน
การสอนให้แพทย์รุ่นใหม่เข้าใจยังเป็นเรื่องท่ีท าได้ยาก เพราะจิตใจ สังคม จิตวิญญาณ เป็นเรื่องที่เป็น
นามธรรม เข้าใจ รู้ เห็น ได้ด้วยการศึกษาและการฝึกฝนจากประสบการณ์ตรงมาก่อนเท่านั้น กอปร
ทั้งการอธิบายให้ผู้ อ่ืนเข้าใจให้รู้เห็นตามที่เป็นจริงของสภาวธรรมที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย 
จ าเป็นต้องมีการอธิบาย บรรยาย ที่เน้นย้ าให้เหตุผลประกอบ มีงานวิจัย ตัวเลขทางสถิติมายืนยัน สิ่ง
ไหนที่เกินขอบเขตการรับรู้ของอายตนะโดยปรกติของคนท่ัวไป พิสูจน์ให้เห็นได้แต่เพียง สิ่งที่พระพุทธ
องค์ทรงเรียกว่า ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ แปลว่า พระธรรมอันผู้บรรลุจะพึงรู้เฉพาะตัวที่ผู้บรรลุจะ
รู้กับใจของตัวเอง ต้องปฏิบัติจึงจะรู้ไม่เป็นสิ่งที่จะรู้ได้ด้วยการฟังคนอ่ืนเล่าหรือให้คนอ่ืนปฏิบัติแทน
ตน ดังนั้น จึงไม่สามารถเข้าถึงชีวิตในมิติจิตวิญญาณ เพียงเพราะการปฏิเสธ การมองด้านเดียวหรือ

                                         
๕๖ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล. 
๕๗ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป์. 
๕๘ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ คุณชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์. 
๕๙ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ นพ.ศิริโรจน์  กิติสารพงษ์.  
๖๐ อ้างแล้ว, สัมภาษณ์ คุณพัฒธิกรณ์ ไวยสิงห์. 



๗๑ 

 

การมองเฉพาะมุมที่ตนเองเห็น เชื่อว่าถูกต้อง ดีที่สุดเท่านั้น จึงมีผลท าให้ยิ่งห่างจากความหมายอัน
แท้จริงของชีวิต สิ่งที่จิตอาสาทุกคนประจักษ์สะท้อนความจริงว่าทุกข์ในอริยสัจจ์ "เกิด แก่ เจ็บ ตาย" 
คือ ความจริงที่ทุกคนต้องเผชิญ จิตอาสา ผู้ป่วย ญาติ พิจารณาเห็นทุกข์ร่วมกัน น าความเจ็บป่วยที่
เกิดขึ้นของผู้ป่วยเป็นสมติฐานการเรียนรู้ ว่า อัตตา ความเป็นตัวเรา เป็นเหตุท าให้เกิดความทุกข์
แท้จริง พิจารณาสภาวะทุกข์ที่เห็น เตือนสติให้เร่งความเพียร ภาวนา ละกิเลส เพ่ือสู่หนทางแห่งการ
ดับทุกข์ ตามแนวทางของพระพุทธองค์ 
 



 
 

บทท่ี ๕ 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
การวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์แนวทางการท างานของจิตอาสาตามแนวพุทธ กรณีศึกษาการ

ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย อโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร” ซึ่งมีจุดประสงค์ในการวิจัย 
๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกื้อกูลการท างานจิตอาสา ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการ
ท างานและบทบาทจิตอาสาของอโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร ๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังจิตอาสา ในอโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร ผู้วิจัยขอน าเสนอในหัวข้อ
ดังนี้ 
 ๕.๑ สรุปผลการศึกษา 
 ๕.๒ อภิปรายผลการศึกษา 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๑ สรุปผลการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้ศึกษาข้อมูล ดังนี้ 
 ๑) จากเอกสาร (Documentary Research) โดยเฉพาะพระไตรปิฎก เอกสารที่เกี่ยวกับ 
บทบาทการท างานจิตอาสา 
 ๒) การศึกษาวิจัยด้านภาคสนาม 
 ๓) เข้าร่วมสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม เพ่ือศึกษากระบวนการ
ท างานและบทบาทจิตอาสาของอโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร 
 ๔) เมื่อรวบรวมข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว น ามาวิเคราะห์เนื้อหา ประมวลผล เรียบ
เรียง จัดระบบ สรุปและเขียนรายงานการวิจัย โดยการพรรณนา การเล่าเรื่อง เพ่ือให้เห็นความ
เชื่อมโยงของข้อมูล 
 ซึ่งสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 ๕.๑.๑ หลักพุทธธรรมที่เกื้อกูลการท างานจิตอาสา 
 เมื่อทบทวนหลักพุทธธรรม ปรากฏว่าหลักพุทธธรรมของพระพุทธองค์ ประกอบด้วย
พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ ๔ สาราณียธรรม ๖ และสัปปุสทาน ๘ หลักแห่งพุทธธรรมนี้
ฟ่ันเป็นเกลียวเหนียวแน่น ส่งผลให้การปฏิบัติ บนพ้ืนฐานแห่งศีล สร้างสมาธิให้เกิดปัญญานั้น 
สอดคล้องกับการท างานจิตอาสา ทั้งกระบวนการคิด การปฏิบัติ และการประเมินผล คุณธรรมเหล่านี้
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หล่อเลี้ยงและเก้ือกูลพลังใจในการท างาน เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาจิต สู่ทางแห่งอริยมรรค แนว
ด าเนินอันประเสริฐของชีวิต เพ่ือความหลุดพ้นจากทุกข์ การท างานจิตอาสาที่น้อมน าหลักพุทธธรรม
ของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติทีมี่หลักยึด ไมต่กอยู่ใต้อ านาจกิเลสที่มุ่งท าความดีเพ่ือสนองอัตตา 
ความอยากแห่งใจ แต่มิใช่เป็นการทรมานให้เหือดแห้งจากความสุข คงยังมีความปิติ อ่ิมเอิบใจ หล่อ
เลี้ยงให้ตั้งใจ มุ่งมั่น เพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทา คือทางด าเนินสายกลาง ไม่หย่อนไม่
ตึง แต่พอเหมาะ เปรียบดังสายดนตรีที่เทียบเสียงได้ที่แล้ว เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งต้นบุญต้นแบบของจิต
อาสาที่ดี 
 ๕.๑.๒ กระบวนการท างานและบทบาทจิตอาสา 
 เพ่ือเป็นการชี้ให้เห็นประเด็นหลักในกระบวนการท างานและบทบาทของจิตอาสา ได้
แบ่งการศึกษาออก ๔ ด้าน ๑) ด้านการดูแลผู้ป่วย ๒) ด้านการจัดการหลังการเสียชีวิต ๓) ด้านงาน
ทั่วไป และ ๔) ด้านการศึกษาดูงานและงานวิทยากร มีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม กระบวนการท างาน บทบาทหน้าที่จิตอาสา 

๑) ด้านการดูแล
ผู้ป่วย 

- ประชาสัมพันธ์ 
- เข้าสู่กระบวนการ  
  รักษา 

จิตอาสาสามารถท างานตามกระบวนการท างาน
ของอโรคยศาลได้ โดยไม่มีกฎเกณฑ์ แบ่งแยกที่
เป็นลายลักษณ์อักษร ท างานโดยใช้วิจารณญาณ 
ผนวกกับความสามารถและคุณธรรม ศักยภาพ
ของตัวจิตอาสาเอง จิตอาสาจึงน าความสามารถ
สูงสุดของตนที่มีออกมาใช้อย่างเต็มที่ มีอิสระทาง
ความคิดท่ีถูก ต้องโดยธรรม บนพื้นฐานของความ
พึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ อีกทั้ งไม่ขัดกับ
หลักการดูแลผู้ป่วยของ อโรคยศาล ถูกต้องทั้ง
ทางสังคม วัฒนธรรม และท้ังทางกาย วาจา ใจ  

๒) ด้านการจัดการ
หลังการเสียชีวิต 

- น าศพกลับ  
  ภูมิล าเนา  
- ฌาปนกิจที่วัด 

๓) ด้านงานทั่วไป - คลังยาและเวชภัณฑ์ 
- สาธารณูปโภค 
- พัสดุอุปกรณ์ 
- ยานพาหนะ 
- ซ่อมบ ารุง 

๓) ด้านงานทั่วไป - ดูแลสถานที ่
- เก็บขยะ 
- เลี้ยงวัว 

๔) ด้านการศึกษาดู
งานและงานวิทยากร 

- การศึกษาดูงาน ณ   
 อโรคยศาล 
- งานวิทยากรนอก 
 สถานที ่
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 ผู้วิจัยได้จัดแบ่งบทบาทของจิตอาสา ตามลักษณะการท างานดังนี้ 

๑) จิตอาสาที่เป็นต้นแบบ คือ หลวงตา พระประพนธ์พัชร์ ภิบาลภักตร์นิธี ดร.(จิรธัมโม
ภิกขุ). บทบาทของท่านคือเป็นหลักในการน าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการการดูแลผู้ป่วยด้วยธรรมชาติ
บ าบัด ออกแบบกระบวนการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยยึดการดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม
เป็นศูนย์กลาง บริหารจัดการโดยธรรมาธิปไตย เพ่ือเกื้อกูลการท างานร่วมกันของจิตอาสาอื่น  

๒) จิตอาสาแกนหลัก ในสาขาวิชาชีพแต่ละด้าน เช่น แพทย์ พยาบาล นักการแพทย์
แผนไทย เพ่ือน าความรู้ด้านวิชาชีพของตน มาเยียวยาผู้ป่วยโดยอาศัยหลักพุทธธรรม และ ใจน า
ความรู้สู่การปฏิบัติ 

๓) จิตอาสาสนับสนุน ท าหน้าที่สนับสนุนกระบวนการท างานตามความสามารถ
หลากหลายของแต่ละคน โดยใช้โอกาสจากสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเรียนรู้จากสภาวะที่
ตนเองก าลังเผชิญหรือมีประสบการณ์ เช่น ประชาสัมพันธ์ จัดหายา การดูแลอาคาร สถานที่ 
กิจกรรมบ าบัด 

๔) ผู้ป่วยและญาติ มีบทบาทเป็นจิตอาสาด้วย โดยน าความรู้และประสบการณ์ตรงของ
ตนเองมาเสริมพลัง และให้ค าแนะน าผู้อ่ืน เช่น วิธีเผชิญกับความปวดโดยใช้สมาธิบ าบัด ความไม่
ประมาทในการด าเนินชีวิตของชาวมะเร็ง และวิธีการให้และการรับยามเจ็บป่วย 

ทั้งนี้ บางกรณีไม่สามารถชี้ชัดไปได้ว่าจิตอาสาต้องมีบทบาทอย่างไร ขึ้นกับช่วงปัจจุบัน
ขณะ ลักษณะสภาวะที่เกิดขึ้นตรงหน้า และความต้องการการช่วยเหลือที่เร่งด่วน 
 ๕.๑.๓ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพลังจิตอาสา  
 ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัย จ าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังจิตอาสาออกเป็น ๒ ส่วนคือ ๑) ปัจจัย
ภายใน ๒) ปัจจัยภายนอก โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
  ๑) ปัจจัยภายใน  
 จิตอาสาต้นแบบ เริ่มต้นจากหลวงตา ได้สละความสุขทางโลก เดินทางเข้าสู่เส้นทางแห่ง
บรรพชิตด้วยจิตใจที่หาญกล้า ฝึกปฏิบัติจนเชื่อต่อพระรัตนตรัยอย่างแน่นแฟ้นไม่เสื่อมคลาย จนเมื่อ
เกิดสภาวะทุกขเวทนาต่อร่างกายคือป่วยเป็นมะเร็ง วิกฤตินี้เป็นโอกาสให้หลวงตาเข้าถึงสภาวะธรรม 
ดังค าว่า “ไม่เห็นทุกข์ ย่อมไม่เห็นธรรม” ฐานแห่งการปฏิบัติภาวนาเป็นธรรมโอสถและการเยียวยาที่
ผสมผสานทั้งการแพทย์แผนตะวันตก การแพทย์แผนไทย ที่น าพาหลวงตาข้ามผ่านห้วงเวลานั้นมาได้ 
เมื่อพบหนทางแห่งการออกจากทุกข์ และพ้นจากทุกข์นั้นแล้ว ก็เป็นสิ่งเร้ากุศล น้อมพุทธธรรมที่ท่าน
ประพฤติปฏิบัติในทางแห่งมรรค คือ พรหมวิหาร ๔ และ อิทธิบาท ๔ พลังจากจิตเมตตา ปรารถนาที่
จะช่วยให้ผู้เจ็บป่วยพ้นจากความทุกข์ จึงก่อตั้งอโรคยศาล  
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 ส าหรับจิตอาสาท่านอ่ืนนั้น เริ่มต้นจากความศรัทธาในปฏิปทาของหลวงตา และ หลัก
พุทธธรรม พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ ภายในของตนเช่นกัน จึงได้เปิดใจเข้าไปร่วมเรียนรู้ และ
ช่วยเหลืองานของอโรคยศาลอย่างเต็มก าลังศักยภาพที่ตนมี หลักพุทธธรรมที่เป็นจุดต้นจากใจที่โยนิโส
มนสิการ ไตร่ตรองจากสภาวะแห่งเหตุและปัจจัยที่ประจักษ์ตรงหน้า และแรงขับเคลื่อนจาก
กัลยาณมิตรจากจิตอาสาด้วยกันเอง เมื่อจิตอาสาเป็นผู้ให้ เปิดใจไม่ยึดติด ความสุขของการเป็นผู้ให้ได้
อ่ิมเอิบในใจ น้อมปฏิบัติตามแนวทางเป็นการฝึกสติปัญญาทั้งทางธรรม และสติปัญญาทั้งทางโลก 
 ๒) ปัจจัยภายนอก  
 จากการได้รับความร่วมมือ ระดมจิตอาสาทุกภาคส่วน เป็นการเปิดโอกาสให้จิตอาสาได้
เข้ามาใช้ศักยภาพในการท างานที่อโรคยศาลอย่างเต็มที่ ไร้ขีดจ ากัด แต่ไม่ขัดกับหลักการเยียวยา
ผู้ป่วยของอโรคยศาล โดยหลวงตาใช้ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งส าเร็จด้วยใจ และเมื่อเปิดใจ
ยอมรับ ทุกอย่างย่อมมากับใจ หลวงตาเป็นนักเทศนาที่สะท้อนหลักธรรม เขย่ากิเลส ให้ปลดเปลื้อง
ทุกข์ที่เกาะกุมใจ เมื่อเปลือกของกิเลสถูกเคาะออก จิตประภัสสรเกิดความเป็นกัลยาณมิตร และ
บรรยากาศ การออกแบบ และภูมิสถาปัตย์ภายใน อโรคยศาลที่หลวงตาออกแบบนั้น เป็นสิ่งเร้าให้จิต
อาสาท างานด้วยหัวใจที่เบิกบาน ไม่หดหู่ แออัด ปราศจากมลภาวะ สิ่งที่จิตอาสาประจักษ์กับตนเอง
คือความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วย เป็นตัวกระตุ้นให้เห็นทุกข์ เห็นการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ของ
กองทุกข์ จนจิตอาสาน้อมเข้ามาใส่ตัว ด้วยพลังโยนิโสมนสิการ เกิดปัญญา สิ่งเร้ากุศลที่เป็นปัจจัย
เหล่านี้เปรียบดังสะพานไปสู่องค์แห่งธรรมอันเป็นเครื่องบรรลุ ประกอบด้วย ๑) สัปปุริสสังเสวะ โดยมี
หลวงตาเป็นที่สุดแห่งกัลยาณมิตตตา ๒) สัทธัมสวนะ หลวงตาสอนด้วยการบอกให้รู้ ท าให้ดู อยู่ให้
เห็น ๓) โยนิโสมนสิการ เกิดการคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและลึกซึ้ง ๔) ธัมมานุธัมมปฏิบัติ การปฏิบัติ
ภาวนาที่หลวงตาพาท าทุกวันอย่างเนืองนิตย์ กายพร้อมจิตน้อมสู่ทางแล้วการตกผลึกสู่เส้นทางธรรม
จึงเกิดข้ึนหรือที่เรียกว่า “ปัญญา” นั่นเอง 

๕.๒ อภิปรายผลการศึกษา 
 ๕.๒.๑ หลักพุทธธรรม  

การเรียนรู้ธรรมะจากทุกข์โดยเฉพาะทุกข์ท่ีเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นทุกขเวทนาที่ส่งผล
กระทบทั้งภายนอกและภายใน การเยียวยาโดยใช้หลักธรรม เป็นธรรมโอสถขนานเอก ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ธรรมจากระพุทธองค์ เมื่อผู้ป่วยปฏิบัติภาวนาอย่างถึงพร้อม เป็นฐานของการรู้สู่ปัญญา เรียกว่า
เป็นปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ที่ผู้รู้ ผู้ปฏิบัติ พึงรู้ได้เฉพาะตนและน าไปสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์   
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หลวงตาได้ท าหน้าที่ สมกับดังที่พระพุทธองค์ทรงส่งพระอรหันต์รุ่นแรก ๖๐ รูป ไป
ประกาศพระกาศพระศาสนา ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่า“ เพ่ือสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์แก่
ชาวโลก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย”๑ 
 จิตอาสาต่างมีการเรียนรู้ เพ่ือหาหนทางออกจากทุกข์ และมุ่งช่วยผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์ด้วย
ความเมตตา กรุณา และเป็นกัลยาณมิตร ดังเช่นคุณธรรม คุณสมบัติของจิตอาสาที่ผู้วิจัยได้ศึ กษา 
สามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบจิตอาสาที่มีคุณธรรมและศักยภาพ 

๕.๒.๒ แนวทางการจัดเตรียมจิตอาสาให้สอดคล้องกับกระบวนการท างานของ   
อโรคยศาลวัดค าประมง จังหวัดสกลนคร 

แนวทางการท างานของอโรคยศาล ใช้ธรรมชาติเป็นแนวทางในการเยียวยาตอบสนอง
ความรู้สึกดีของผู้ได้รับ ให้ความสุขกับผู้ที่หยิบยื่นให้ กระบวนการเหล่านี้เป็นไปตามวิถีแห่งชีวิต วิถี
แห่งธรรมที่เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ความงดงามของอโรคยศาลจึงเป็นต้นบุญที่เจริญเติบโตจากภายในสู่
ภายนอก โดยเริ่มจากวัด ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจกรรมทางศาสนา ศูนย์รวมจิตใจ มีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับชุมชน แต่พันธกิจของวัดค าประมงแตกต่างจากวัดทั่วไปที่มีอโรคยศาล หลวงตาเสียสละ
ความวิเวก ให้ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่วัด มีธรรมะของพระพุทธองค์เป็นแนวปฏิบัติ หลวงตาเป็นพระสงฆ์มี
ฐานะปัจเจกบุคคล มีบทบาทด้านจิตวิญญาณในการรับผิดชอบต่อความทุกข์ของตนเองในการปฏิบัติ  
และต้องรับผิดชอบความทุกข์ของสังคมด้วยการเผยแผ่หลักธรรม หัวใจพุทธศาสนาคือการดับทุกข์ 
และพุทธศาสนาได้ให้ความส าคัญโดยการดับทุกข์ต่อจิตวิญญาณ และทุกข์ทางสังคมที่หลวงตาเข้า
ใจความทุกข์แล้ว ผ่านประสบการณ์ ในการเรียนรู้ชีวิตจริงของตน โดยเฉพาะความทุกข์จากโรคมะเร็ง 
ดังนั้นการท าหน้าที่ของท่าน เป็นการท าหน้าที่ที่สอดคล้องกับ ๓ ธุระ 

๑) คันถธุระ หมายถึง การศึกษาหลักธรรมะวินัย ตามพระคัมภีร์พระไตรปิฎก เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ
สมณเพศ 

๒) วิปัสสนาธุระ หมายถึง การฝึกอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิ เพ่ือน าไปใช้ในการก าจัดกิเลส
ความเศร้าหมองแห่งจิตและให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง จากการท าหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ 

๓) สังคหธุระ หมายถึง การท าหน้าที่เผยแผ่ธรรมเพ่ือบริการสังคม การสงเคราะห์
ชาวบ้านหรือสังคหธุระของพระสงฆ์ 

ทางปฏิบัติของหลวงตาเปิดกว้างให้บุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพ เข้ามาเป็นจิต
อาสา จึงเกิดบ้านหลังใหม่ของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาที่นี่ จนผู้ป่วยบางคนถึงกับเรียกว่าเป็น“บ้านหลังสุด
ท้าย” แนวทางการจัดเตรียมจิตอาสาให้สอดคล้องกับกระบวนการท างานของอโรคยศาล ที่มีหลวงตา
เป็นครูผู้สอน มองเห็นทุกข์แท้ความทรมานของการเจ็บป่วยจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย คือทุกข์ใน
                                                           

๑ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๖๒/๑๖๕. 



 ๗๗ 

 
 

อริยสัจและมีหลักพุทธธรรม คือพรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ เร้ากุศลจิตของจิตอาสา ให้เกิดศรัทธา 
และเปิดใจออกนอกกรอบ ไม่ยึดติดในแบบแผน มีความสุขที่เป็นผู้ให้อย่างแท้จริง สิ่งเหล่านี้เป็นพละ
ปัจจัยให้เกิดสติปัญญาทางธรรม เพ่ือเป้าหมายสูงสุดคือ ได้ขัดเกลา ลด ละ ตัวตน  

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑ ข้อแนะน าเชิงปฏิบัติ 

 ๑) ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและสุขภาพเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้ง  การรักษาตาม
แนวทางอโรคยศาล วัดค าประมง เป็นการที่ช่วยให้ผู้ป่วยพ้นสภาวะความทุกข์ทางใจ แม้มีทุกขเวทนา
ทางกายปรากฏอยู่ตามเหตุและปัจจัย กัลยาณมิตรเป็นยาใจ ที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้มแข็ง ก้าวข้ามสภาวะ
แห่งทุกข์โดยไม่ทนทุกข์ ทุกที่ ที่มีวัดจะมีธรรมะเกื้อกูล มีธรรมที่แยกออกจากทุกข์ แต่ขณะเดียวกัน
โรงพยาบาลมีแต่ทุกข์ไม่มีธรรม จึงกล่าวได้ว่า วัดมีธรรมไม่มีทุกข์ โรงพยาบาลมีทุกข์ไม่มีธรรม ทุกข์
ของผู้ป่วยที่อโรคยศาลจึงมีธรรมในการเยียวยา ทั้งทางกายและใจ เป็น “ธรรมโอสถ” แต่ทุกข์ของ
ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลไม่มีธรรมมาใช้เยียวยา จึงทุกข์ทั้งทางกายและใจ หากเปิดโอกาสให้สามารถน า
รูปแบบของอโรคยศาลเป็นต้นบุญสู่ต้นแบบ โดยมีพลังจากจิตอาสาน้อมน าธรรมะไปใช้เป็นหนทาง
แห่งการดับทุกข์ บูรณาการเข้าสู่การบริการทางสาธารณสุข  เป็นประโยชน์ของมวลมนุษย์ทุกคน 
 ๒) รูปแบบการปฐมนิเทศจิตอาสา ควรเป็นเอกสาร วีดีทัศน์ ที่ชัดเจน จัดให้มีการอบรม
จิตอาสาก่อนเข้าร่วมเป็นจิตอาสาอโรคยศาล เพ่ือปรับฐานความคิด ละอัตตา ไม่ยึดติดในบทบาท
สมมติทางโลก เกื้อกูลต่อการท างานจิตอาสาคือเป็นการให้โอกาสทางธรรมเพ่ือละกิเลสของจิตอาสา
เอง 
 ๓) การขยายเครือข่ายจิตอาสา โดยเน้น ทีมสหวิชาชีพจากหน่วยงานสาธารณสุข เป็น
พ้ืนฐานในการเป็นจิตอาสา เปิดโอกาสให้พระภิกษุที่สนใจท างานจิตอาสาเพ่ือการเยียวยาด้านจิต
วิญญาณ เข้ามามีบทบาทเรียนรู้ การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของอโรคยศาล เช่น การ
ปลูกสมุนไพร การปลูกผักปลอดสารพิษ 
 ๔) การเยียวยาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ณ อโรคยศาล ต้องอาศัยความรู้ความช านาญ
ในทักษะวิชาชีพ เช่น แพทย์หรือพยาบาล ข้อจ ากัดนี้ท าให้อโรคยศาลต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษา
ในกรณีฉุกเฉินที่โรงพยาบาลใกล้เคียง การสร้างเครือข่ายกับโรงพยาบาลชุมชนเป็นความจ าเป็นเพ่ือให้
ประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาของผู้ป่วย 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการเป็นจิตอาสาเพ่ือน าไปใช้
ในโรงพยาบาล หรือหน่วยงานทางสาธารณสุข 



๗๘ 
 

บรรณานุกรม  
๑. ภาษาไทย : 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ  
(๑) หนังสือ : 
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนด้านจิตตปัญญาศึกษา. จิตตศิลป์/

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญา. 
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม และส านักบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), ๒๕๕๒. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร: 
ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๓. 

___________. กฐินสองท่ีสายใจธรรม. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๓๗. 
พระไพศาล วิสาโล. เมื่อดอกไม้บานสะพรั่งทั้งแผ่นดิน. กรุงเทพมหานคร: เครือข่ายพุทธิกา, ๒๕๔๘. 
___________. สุขแท้กลางใจเรา. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สามลดา, ๒๕๕๓. 
พุทธทาสภิกขุ. โอวาทท่านพุทธทาส. กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๓๗. 
เพชรภี ปิ่นแก้ว. จิตอาสา สุขสร้างง่ายแค่ลงมือท า. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ไอแอมบุ๊คกาซีน, 

๒๕๕๔. 
วรรณพร เพียรสาระ. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ้ง ศึกษาเฉพาะ

กรณีอาสาสมัครหน่วยบริการและหน่วยกู้ภัย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิต 
  พัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๙. 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑโน). รวมธรรมะ. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์ 

พริ้นติ้งแอนด์พับเลชชิ่ง, ๒๕๔๓. 
อโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร. เยียวยามะเร็งด้วยรัก. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธีรา

นุสรณ์การพิมพ์, ๒๕๕๖. 
อ าพล จินดาวัฒนะ. จิตอาสาพลังสร้างโลก. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิง

คุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), ๒๕๔๙. 



๗๙ 
 

(๒) วิทยานิพนธ์  
จรัสแสง ผิวอ่อน. “การจัดการเพ่ือดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม กรณีศึกษาวัดค า

ประมง จังหวัดสกลนคร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

ไจตนย์  ศรีวังพล. "ศึกษาการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการท างานจิตอาสาของอาสาสมัคร สวพ. 
๙๑". วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

ทศพล ด าแดง. “การรับรู้ชีวิตและความตายกับความงอกงามทางจิตใจ กรณีศึกษาอาสาสมัครธรรม
รักษ์นิเวศน์ วัดพระบาทน้ าพุ จังหวัดลพบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

นงลักษณ์ สรรสม. “ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย”.
วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
๒๕๕๒.  

เบญจมาศ ตระกูลงามเด่น. “ผลของโปรแกรมการจัดการอาการที่เน้นการสวดมนต์ต่ออาการปวดของ
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย”. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

เปี่ยมศรี เศรษฐพรรค์. “ศึกษาการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการท างานจิตอาสาของเยาวชน SOS 
ของเสถียรธรรมสถาน”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พรทิพย์ ปุกหุต. “ผลของการสวดมนต์บ าบัดต่อความวิตกังวลและความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมระยะรับการรักษา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๕. 

พระชวลิต จนฺทว โส (ถาวรศิริ). “ศึกษาวิเคราะห์เรื่องความมีน้ าใจในพระพุทธศาสนาเถรวาท”.
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

ยุวดี พนาวรรต. “ประสบการณ์ทางจิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการบ าบัดด้วยพลังจิตตามแนว
พุทธ”. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้าย”. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
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อรพิมณฑ์ (สุธรรมา) พงษ์ประเสริฐ. “การเลือกวิธีการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยแนวพุทธ (สมาธิ
บ าบัด) ของผู้ป่วยหญิงมะเร็งปากมดลูก”. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑. 

(๓) บทความ 
“จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย”. จดหมายข่าวการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย อาทิตย์อัสดง. ปีที่ ๒ 

ฉบับที่ ๔ (มกราคม–มีนาคม ๒๕๕๓) 
พระครูปริยัติกิตติธ ารง (ทองขาว กิตฺติธโร).“บทบาทพุทธบัณฑิตที่สังคมพึงประสงค์”. พุทธจักร. ปีที่ 

๖๔ ฉบับที่ ๕ (พฤษภาคม ๒๕๕๓). 
ศุภรัตน์ รัตนมุขย์. “อาสาสมัคร การพัฒนาตนเองและสังคม”. ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร.  ปีที่ ๑ 

ฉบับที่ ๒ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๔๘). 
(๔) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ 
แบบบันทึกการรับผู้ป่วย. อโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร, ๒๕๕๖. 
(๕) รายงานการวิจัย 
ณรงค์ศักดิ์ ถิระวงศ์ และคณะ. “ผลสัมฤทธ์ในการบ าบัดผู้ป่วยมะเร็ง”. รายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ์. สกลนคร: มูลนิธิอภิญาณอโรคยศาล, ๒๕๕๒ 
นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, รศ.ดร.“การวิจัยและพัฒนาต ารับยาต้านมะเร็งสูตรวัดค าประมง”. รายงาน

การวิจัยสมบูรณ์. สภาวิจัยแห่งชาติและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๖. 
สุนิตย์ เชรษฐา และ วินย์ เมฆไตรภพ. “การศึกษาและประยุกต์บทเรียนงานอาสาสมัครจาก

ต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาระบบอาสาสมัครในประเทศไทย”. รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.): แผนพัฒนาจิตเพ่ือ
สุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, ๒๕๔๘. 

เอ้ือมพร  ทองกระจาย และจินตนา สุวิทวัส. “ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ต้านมะเร็งของผู้ป่วยมะเร็งที่อโรคยศาล วัดค าประมง อ าเภอพรรณนานิคม  
จังหวัดสกลนคร”. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. สกลนคร: มูลนิธิอภิญาณอโรคยศาล, 
๒๕๕๓. 

(๖) สัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์, พระ ปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี, ดร. (จิรธัมโมภิกขุ), ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์, คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์, รศ.ดร. สุรีพร ธนศิลป์, ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์, รศ.ดร. อรุณพร อิฐรัตน์, ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗.  
สัมภาษณ์, ผศ.ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน, ๕ มกราคม ๒๕๕๗.  



๘๑ 
 

สัมภาษณ์, คุณพัฒนิกรณ์ ไวยสิงห์, ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗.  
สัมภาษณ์, นพ. ศิริโรจน์ กิติสารพงษ์, ๘ มกราคม ๒๕๕๗.  
สัมภาษณ์, คุณชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗. 

 (๗) สนทนากลุ่ม 
สนทนากลุ่ม, คุณกนกวรรณ เกตุแก้ว, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ 
สนทนากลุ่ม, คุณขวัญสุดา แสยยศบุญเรือง, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ 
สนทนากลุ่ม, คุณทวีวัฒนา ทุนคุ้มทอง, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗. 
สนทนากลุ่ม, คุณพัดณี ลุนจักร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗. 
สนทนากลุ่ม, อาจารย์วรวิทย์ ตงศิริ, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗. 
สนทนากลุ่ม, คุณวันชัย จันทรมัสการ, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗. 

  สนทนากลุ่ม, คุณสาธิต ศรีทะลัง, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗. 
(๘) สารนิเทศจาก “World Wide Web (www)”  
เตือนใจ ดีเทศน์ สัมภาษณ์โดย วินย์ เมฆไตร. เรื่อง จิตอาสาเป็นการปฏิบัติธรรม. [ออนไลน์].

แหล่งที่มา: http://www.volunteerspirit.org/node/786 [๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖]. 
มิชิตา จ าปาเทศ รอดสุทธิ. จิตอาสา พัฒนาผู้น า. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.vachiraphu 

ket.go.th/www/volunteer/?name=knowledge&file=readknowledge&id=1 [๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖]. 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต), พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท์แห่งชาติ, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา: http://www.mcu.ac.th/En/articlecontent_desc.php?article_id= 
590&article group _id=21 [๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖]. 

พระไพศาล วิสาโล. รายงานการไปเยี่ยมดูงานมูลนิธิฉือจี้ ไต้หวัน. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:  
http://www.visalo.org/article/budSatandSilp.htm [๒๐ ม.ค. ๒๕๕๗]. 

สารานุกรมเสรี. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: www.th.wikipedia.org [๑ กันยายน ๒๕๕๖]. 
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, [ออนไลน์], แหล่งที่มา:  

http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp [๒๔ ม.ค. ๒๕๕๗]. 
 
   
 

http://www.mcu.ac.th/En/articlecontent_desc.php?article_id=%20590&article
http://www.mcu.ac.th/En/articlecontent_desc.php?article_id=%20590&article
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-นามสกุล นางสาว กันธิชา เผือกเจริญ   
เกิด มกราคม ๒๕๒๐ 
การศึกษา ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ที่อยู่ อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๑๖๐ 
ติดต่อ tanjai_lung@hotmail.com 

 
     


