Saint John’s Journal
วารสารเซนต์จอห์น

รูปแบบและกระบวนการเยียวยาใจผู้ป่วยด้วยธรรมะของกลุ่ม
พระจิตอาสาคิลานธรรม
The Model and The Process of Mental Healing for
Patients with Dhamma by Gilandhamma Group of
Volunteer Monks
พระเทพสุวรรณเมธี Phrathep Suwanmetee*

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง รูปแบบและกระบวนการการเยียวยาผู้ป่วยด้วยธรรมะของกลุ่มพระจิตอาสาคิลาน
ธรรมเป็นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั 1) เพือ่ ศึกษา
หลักธรรมและคุณลักษณะพระจิตอาสาในการเยียวยาใจผู้ป่วยด้วยธรรมะของกลุ่มพระจิตอาสาคิลานธรรม
2) เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการเยียวยาใจผู้ป่วยด้วยธรรมะของกลุ่มพระจิตอาสาคิลานธรรม 3) เพื่อ
วิเคราะห์รปู แบบและกระบวนการการเยียวยาใจผูป้ ว่ ยด้วยธรรมะของกลุม่ พระจิตอาสาคิลานธรรม เป็นการ
วิจัยค้นคว้าวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพื่อศึกษาหลักธรรมและรูปแบบการเยียวยาใจด้วย
ธรรมะ ทั้งจากคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา และกระบวนการเยียวยาใจด้วยธรรมะจากแนวคิด ทฤษฎี หลักการ
พัฒนาตนเองและกระบวนการทางจิตวิทยาตะวันตก ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นแบบสัมภาษณ์พระสงฆ์กลุม่ ผูก้ อ่ ตัง้ กลุม่ พระจิตอาสาคิลานธรรม เพือ่ ศึกษา
หลักธรรมและคุณลักษณะของพระจิตอาสาในการเยียวยาใจผู้ป่วยด้วยธรรมะ ส่วนที่สอง เป็นการสนทนา
กลุ่มผู้ก่อตั้งกลุ่มพระจิตอาสาคิลานธรรม ประเด็นการสนทนากลุ่ม เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมการเยียวยาใจ
ผู้ป่วยด้วยธรรม และสังเคราะห์ตามทฤษฏิจิตวิทยาและหลักธรรมตามพระพุทธศาสนา โดยก�ำหนด
วัตถุประสงค์และค�ำถามวิจัย โดยก�ำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อเพิ่มความชัดเจนและสามารถน�ำไปสู่การวิจัย
อย่างมีคุณค่า ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มพระจิตอาสาคิลานธรรมต้องมีหลักธรรมประจ�ำใจและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในการเยียวยาผู้ป่วย รูปแบบและกระบวนการเยียวยาเน้นคุณภาพด้านจิตใจของผู้ป่วยก่อนโดย
รูปแบบและกระบวนการที่มีประสิทธิผล องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตและร่างกายเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นทั้งสองด้าน
ในการเยียวยาผูป้ ว่ ยเพือ่ น�ำไปสร้างเครือ่ งมือประยุกต์ใช้ในองค์กรในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ดา้ นการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบันทางสังคมแบบองค์
รวมและยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการเยียวยาจิตใจ กลุ่มพระจิตอาสาคิลานธรรม
* อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
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Abstract
		
This articleป entitled ‘The Mpdel and the Process of Mental Healing for Patients
with Dhammas by Gilanadhamma Group of Volunteer Monks’ is the qualitative research
aiming at; 1) to seek the required Dhammas and manners of Gilanadhamma group of
volunteer monks, 2) to study format and process of mental healing for patients with Dhammas
by Gilanadhamma group of volunteer monks and 3) to analyze format and process of mental
healing for patients with Dhammas by Gilanadhamma group of volunteer monks. seeks for
principle and model of mental healing with Dhammas found in Buddhist texts and procedure
of mental healing taken from Western principle, theory and of self-improvement and
Psychology. The In-depth Interview was designed into 2 parts; 1) interviews of Gilanadhamma
group of volunteer monks in order to find out the principle and required behavior of
volunteer monks and 2) the group dialogue and discussion of several founders of
Gilanadhamma Group of Volunteer Monks seeking analysis the necessary activities of
mental healing and synthesis of Psychology theory and Buddhist teachings. The clear
objectives of research questions of data givers available for better researches were included.
The findings were that the Gilanadhamma monks must perform virtues and maintain desirable
manners for healing the patients. The model and process of healing need the mental
recovering of the patients before with the effective format and procedure. The gained
knowledge of mental and physical health must be in balance while the patients are in
healing process. Then it can bring the said knowledge to apply for implementation as tools
of application for strategic plans of Sangha administration and Buddhism propagation in
aspect of social development of life quality with holistic and sustainable improvement in
any social institute.
Keywords: The Model of mental healing, Gilandhamma Group of volunteer monks.
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บทน�ำ
ความเป็นจริงของชีวติ คือ ความเจ็บป่วย และความสูญเสีย ภาวะเจ็บป่วยทีเ่ กิดขึน้ กับร่างกาย
ใช่ตอ้ งการเพียงการดูแลเยียวยาทางกายภาพทีด่ แี ละเหมาะกับโรคเท่านัน้ หากยังต้องการองค์ประกอบ
ร่วมทั้งด้านจิตใจ สังคม และปัญญา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยอยู่ได้อย่างมีสุขภาวะที่ดี สมศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ เพราะถึงแม้ทางกายภาพอาจจะไม่สมบูรณ์ แต่ศกั ยภาพทางด้านจิตใจและปัญญา ยังสามารถ
พัฒนาได้ไปจนถึงขั้นสูงสุด ดังนั้นทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลเยียวยาต่างก็ต้องการความรู้ ความเข้าใจ และ
ทัศนคติในการรับมือและเยียวยาความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถวางใจได้ว่า “แม้กายจะป่วย
แต่ใจไม่ป่วย” จวบจนกระทั่งสามารถสร้างเหตุปัจจัยอย่างเกื้อกูล ในการเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับ
ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่ส�ำคัญที่สุดของชีวิตอย่างงดงาม
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ช่วยให้มนุษย์สามารถดับความทุกข์ พุทธธรรมที่พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าได้ตรัสรู้กว่า 2,600 กว่าปี นี้ยังคงเป็นที่พึ่งของมนุษย์ แม้ยามปกติ และยามป่วยไข้ พระองค์
ได้แสดงหลักธรรมที่ชื่อว่า อาวาสิกธรรม ซึ่งมีข้อหนึ่งว่า “เมื่อคฤหัสถ์เจ็บไข้ พระภิกษุมีหน้าที่ไปให้
สติ” พุทธธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นทุกอย่างของชีวิต เป็นแนวทาง เป็นค�ำตอบ ที่ช่วยให้ผู้คน
พัฒนาชีวิต และพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงตามความเป็นจริง เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้คน สังคม ประเทศชาติ ทั้งด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหา และการพัฒนา ตามหลักวิชาการปรึกษา
ทางพุทธจิตวิทยา อันเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม เป็นการดูแลร่วมกับการรักษา
ทางการแพทย์ โดยการเข้าไปดูแลเยียวยาจิตใจผู้ป่วยและญาติมิตร มีทั้งแบบข้างเตียง และการจัด
กิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ค�ำปรึกษา สร้างขวัญและก�ำลังใจ แนะน�ำการวางท่าทีต่อความเจ็บไข้ และชีวิต
อย่างถูกต้องตามหลักธรรม
สมัยพุทธกาล คหบดีสูงวัยท่านหนึ่งชื่อนกุลปิตา (นกุลปิตา คือ อุบาสกที่พระพุทธเจ้าทรง
ยกย่องว่าเป็นผูก้ ล่าวถ้อยค�ำทีท่ ำ� ให้เกิดความคุน้ เคย) เป็นผูถ้ กู โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยูเ่ สมอและ
ได้รับทุกขเวทนาอย่างหนัก ท�ำให้ท่านเกิดความรู้สึกทุกข์ใจและร�ำคาญใจเป็นอย่างยิ่ง ครั้นได้มีโอกาส
เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า จึงได้กราบทูลขอพรจากพระองค์ ถึงวิธกี ารแก้ไขเยียวยารักษาโรคทีเ่ ป็นประจ�ำอยู่
นี้ ซึ่งท�ำให้ร่างกายกระสับกระส่าย ต้องทนทุกขเวทนาเป็นอย่างยิ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสแก่
นกุลปิตา พึงตัง้ ใจไว้อยูเ่ สมอว่า ถึงแม้วา่ กายกระสับกระส่ายอยูก่ ต็ าม แต่จติ จักไม่กระสับกระส่ายตาม
ไปด้วย ครัน้ คหบดีผสู้ งู วัยท่านนัน้ ได้ฟงั อมตธรรมนัน้ แล้วก็เกิดความยินดี มีอนิ ทรียผ์ อ่ งใส และสีหน้า
บริสุทธิ์ผ่องขึ้นทันที (สํ.ข.(ไทย) 17/1/1-3)
ความเศร้าโศกเป็นทุกข์ ซึ่งมาจากการพลัดพรากสิ่งอันเป็นที่รักและสังขาร หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งว่าความเศร้าโศก ร�่ำไร เป็นต้นนี้ มีเหตุมาจากอวิชชาและตัณหา มีอาสวะทั้ง 4 เป็นเหตุ เป็น
ปัจจัยให้เกิดอวิชชา และเกิดวงจรปฏิจสมุปบาทเรื่อยไป หรืออาจแสดงเหตุของความเศร้าโศกโดยนัย
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อืน่ ๆ ได้แก่ ตัณหาประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความก�ำหนัด ซึง่ เกิดขึน้ ทีป่ ยิ รูปสาตรูปเป็นเหตุ
ของทุกข์ อีกนัยหนึง่ ว่าอาฆาตวัตถุเป็นเหตุใกล้ให้เกิดโทสมูลจิต หรืออนิฏฐารมณ์ซงึ่ เป็นผลในปวัตติกาล
ของอกุศลกรรมทั้งหลายเป็นเหตุของโทมนัสเวทนา
การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้รักษาอาการเจ็บป่วยในทันที แต่ให้ผู้ป่วยแยกสภาวะที่
เป็นอาการเจ็บป่วยทีเ่ ป็นรูปธรรมและจิตทีร่ บั รูอ้ าการป่วยอันเป็นนามธรรม เมือ่ เข้าใจดีแล้ว จิตทีผ่ กู มัด
ทุรนทุรายจากความทุกข์กายก็คลายจากความทุกข์นั้น อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ในครั้งพุทธกาลจ�ำนวน
มาก ที่ผู้ประสบความทุกข์ได้รับธรรมะของพระองค์เป็นยาบรรเทาทุกข์ และสร้างปัญญาญาณอัน
ประเสริฐแก่ตน ดังนั้น แนวทางในการเยียวยาจิตใจให้ความส�ำคัญในการพัฒนาปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิ
ตัง้ แต่ระดับโลกิยสัมมาทิฏฐิ การไขข้อข้องใจและให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องก็อาจเป็นผลดีทงั้ ในทางกาย จิตใจ
และปัญญา
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระสาวกมีบทบาทหรือหน้าทีส่ งเคราะห์สรรพสัตว์ ท�ำประโยชน์
ให้แก่ผู้อื่น เพื่อเจริญรอยตามพระศาสดา ไม่เพียงแต่อริยสาวกที่ท�ำประโยชน์ตนจนส�ำเร็จแล้วเท่านั้น
จึงจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ แม้แต่สาวกที่ยังไม่สิ้นกิเลสก็สามารถบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อเกื้อกูล
ผู้อื่นได้ โดยศึกษา ปฏิบัติ พัฒนา ขัดเกลาตนเองไปพร้อม ๆ กับการกระท�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือ
ช่วยเหลือผู้อื่น จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้อย่างสมบูรณ์ เป็นดังโอกาสในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านจิตใจและทักษะ ความรู้ โดยไม่จ�ำเป็นต้องรอให้มีความพร้อมทุกด้านอย่าง
สมบูรณ์ก่อนจึงค่อยช่วยเหลือผู้อื่น
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึง่ เป็นแผนแม่บท
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทย
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส�ำคัญกับการมี
ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนรวมทั้งสังคมและการปฏิบัติรูปด้านการศาสนา
มหาเถรสมาคมซึง่ เป็นองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย ได้พยายามผูกโยงกับแนวคิดหลักปฏิบตั ิ
ที่ส�ำคัญ ๆ เพื่อให้เป็นกลไกและเงื่อนไขที่จะช่วยขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้เกิดผล พร้อมน�ำไป
สู่การจัดวาง “อัตลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา” กับการมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเหมาะสม ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เป็นภารกิจหนึ่งที่มีความส�ำคัญที่จะก�ำหนดทิศทาง
การพัฒนางานคณะสงฆ์อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและก้าวทันต่อการเปลีย่ นแปลงทางสังคม และ
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี คณะสงฆ์จึงได้จัดตั้งองค์กรเพื่อการขับเคลื่อน
กิจการพระพุทธศาสนา และตั้งคณะกรรมการท�ำแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
2560-2564 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ คือ “พุทธศาสน์มั่นคง ด�ำรงศีลธรรม น�ำสังคมสู่สันติสุขอย่าง
ยั่งยืน” ภายใต้ภาระงานทั้ง 6 ด้าน + 1 คือ 1) ด้านการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) ด้านศาสนศึกษา การจัดและการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม
3) ด้านการเผยแผ่ การสื่อพุทธธรรมสู่สังคมให้เกิดสันติสุข 4) ด้านศึกษาสงเคราะห์ สนับสนุนและ
ส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์แก่คฤหัสถ์ 5) ด้านสาธารณูปการ การบริหารจัดการศาสนสมบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 6) ด้านสาธารณสงเคราะห์ การอนุเคราะห์และสงเคราะห์ประโยชน์
ส่วนรวม และ + 1 คือ ด้านพัฒนาพุทธมลฑล การพัฒนาพุทธมลฑลสู่ศูนย์กลางการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา อันเป็นการขับเคลื่อนสู่พระพุทธศาสนา 4.0 ซึ่งโครงการคิลานธรรมก็เป็นหนึ่งใน
โครงการหลัก อันจะเป็นการตอบโจทย์ของสังคมในการช่วยเหลือประชาชนของพระสงฆ์
กลุ่มพระจิตอาสาคิลานธรรม มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเยียวยาผู้ป่วยและญาติมิตรให้สามารถ
ยอมรับและกล้าเผชิญกับความทุกข์ตามความเป็นจริง 2) เพือ่ เยียวยาผูป้ ว่ ยและญาติมติ รให้มแี นวทาง
แก้ไขความทุกข์และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพ 3) เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรที่สามารถ
เยียวยาผูป้ ว่ ย และญาติมติ รให้สามารถยอมรับและกล้าเผชิญกับความทุกข์ตามความเป็นจริง 4) เพือ่
สร้างและพัฒนาบุคลากรที่สามารถเยียวยาผู้ป่วยและญาติมิตรให้มีแนวทางเผชิญกับความทุกข์และ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ตามศักยภาพ 5) เพือ่ ถ่ายทอดความรูเ้ ชิงวิชาการและพัฒนาศีลธรรมแก่บคุ คลทัว่ ไป
มีเป้าหมาย คือ ผลิตบุคลากรทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีความรู้ความสามารถในการเยียวยาผู้ป่วย
และญาติมิตรแบบองค์รวมเชิงพุทธ การจัดกิจกรรมกลุ่ม และการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ ภายใน
กรอบองค์ความรูข้ องกลุม่ และเป็นองค์กรอิสระ ท�ำหน้าทีเ่ สมือนหน่วยวิทยบริการเพือ่ เป็นเวทีสำ� หรับ
การสร้างผลงาน การท�ำงานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม
กลุ่มพระจิตอาสาคิลานธรรม มีภารกิจ 2 ด้าน คือ
1. ภารกิจภายในองค์กร คือ
		 1.1) การบริหารองค์กร พัฒนาองค์กรให้มศี กั ยภาพทีเ่ ข้มแข็ง เป็นอิสระอย่างยัง่ ยืน โดย
เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามความสามารถด้วยความสมัครใจ
		 1.2) การสร้างและพัฒนาบุคลากร ทัง้ บรรพชิตและคฤหัสถ์ทสี่ ามารถเยียวยาผูป้ ว่ ยและ
ญาติมิตรให้สามารถยอมรับและกล้าเผชิญกับความทุกข์ตามความเป็นจริงมีแนวทางแก้ไขความทุกข์
และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพและมีความรู้ความสามารถด้านการเยียวยาผู้ป่วยและญาติมิตร
แบบองค์รวมเชิงพุทธ การจัดกิจกรรมกลุ่มและการจัดการอบรม
2. ภารกิจภายนอกองค์กร คือ
		 2.1) งานด้านคลินกิ : การดูแลผูป้ ว่ ยข้างเตียง การจัดกิจกรรมกลุม่ แก่ผปู้ ว่ ยและญาติมติ ร
การเยียวยาผู้ป่วยเฉพาะรายอย่างต่อเนื่อง เยียวยาผู้ป่วยและญาติมิตรให้สามารถยอมรับและกล้า
เผชิญกับความทุกข์ตามความเป็นจริง ตลอดจนมีแนวทางแก้ไขความทุกข์และพัฒนาคุณภาพชีวติ ตาม
ศักยภาพ
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		 2.2) งานด้านการอบรม : หลักสูตรระยะสัน้ หลักสูตรระยะยาวและหลักสูตรเฉพาะคราว
พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการเป็นที่พึ่งดูแลจิตใจและจิต
วิญญาณของผู้คนที่ประสบความทุกข์ อย่างที่นางกีสาโคตมีผู้สูญเสียลูก เกิดความทุกข์คร�่ำครวญพา
ร่างอันไร้วิญญาณของลูกไปหาหมอเพื่อรักษาให้ฟื้นคืนชีพ ไม่มีหมอคนใดที่ช่วยให้ลูกฟื้นได้และไม่
สามารถช่วยให้นางกีสาโคตมีหายจากทุกข์ได้ จนได้พบพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงโปรดนางกีสาโคตมี
จนได้สติกลับคืนมา น�ำลูกน้อยทีต่ ายแล้วไปทิง้ ยอมรับความจริงทีเ่ กิดขึน้ เริม่ ต้นชีวติ ใหม่ในทางธรรม
จนบรรลุพระอรหัตผลอันเป็นบรมสุขในทางพระพุทธศาสนา
การดูแลผูป้ ว่ ยและญาติทเี่ ผชิญกับความทุกข์ดว้ ย ภาวนา 4 อย่าง คือ กายภาวนา ด้านร่างกาย
ศีลภาวนา ด้านพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม จิตภาวนา ด้านจิตใจ และปัญญาภาวนา ด้านจิตวิญญาณ
ซึ่งมีหลักธรรมอริยสัจ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค จะเป็นเครื่องน�ำพาผู้มีความทุกข์ให้
เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงจนถึงการยอมรับและสามารถเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีวิตและความ
ตาย เพื่อผลิตบัณฑิตทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์ให้มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับชีวิต ความเจ็บป่วย การ
พลัดพราก ตลอดจนการใส่ใจดูแลผูป้ ว่ ยและญาติในคราวเผชิญความทุกข์ พร้อมลงฝึกปฏิบตั งิ านดูแล
ผูป้ ว่ ยแบบองค์รวมเชิงพุทธในโรงพยาบาลต่าง ๆ เพือ่ ช่วยเหลือ ดูแล ให้กำ� ลังใจ พร้อมยืนอยูเ่ คียงข้าง
ผู้ทุกข์ไม่ให้โดดเดี่ยวจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
กลุม่ อาสาคิลานธรรม ได้เกิดขึน้ หลังจากได้ศกึ ษาสาขาวิชาชีวติ และความตาย ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้เป็นอาสาสมัครเยีย่ มไข้ให้กำ� ลังใจผูป้ ว่ ยและญาติในโรงพยาบาล
ต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน
ในส่วนของผูป้ ว่ ย ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาทางด้านร่างกายจากบุคลากรทางการแพทย์ และได้รบั
การดูแลจิตใจและจิตวิญญาณจากพระภิกษุที่เป็นอาสาสมัคร ให้มีก�ำลังใจในการด�ำรงอยู่ในการรักษา
ตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่การดูแลรักษาทางร่างกายเป็นแบบประคับประคองแล้ว
การดูแลจิตใจจึงเป็นสิ่งส�ำคัญมาก พระภิกษุจิตอาสาได้เข้าไปมีส่วนช่วยในการดูแลจิตใจระยะสุดท้าย
เป็นอย่างดียิ่ง ให้วาระสุดท้ายของชีวิตหนึ่งเป็นวาระสุดท้ายที่งดงาม พร้อมทั้งเกื้อกูลญาติผู้ดูแลให้มี
ก�ำลังใจในการด�ำเนินชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็ง
ในส่วนของญาติผปู้ ว่ ย พระกลุม่ จิตอาสาได้ทำ� กิจกรรมภาวนาแด่ผทู้ สี่ ญ
ู เสียบุคคลอันเป็นทีร่ กั
ส�ำหรับญาติผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ที่มีเรื่องติดค้างใจ ท�ำใจไม่ได้ และเศร้าโศกเสียใจถึงญาติ
ผู้สูญเสีย โดยน�ำเข้าสู่กิจกรรมเชิงพุทธ โดยมีกระบวนการเยียวยาจิตใจเชิงพระพุทธศาสนา เรื่องการ
เข้าใจชีวิต การสูญเสีย การท�ำบุญ ภพภูมิ หลักกรรม การท�ำบุญอุทิศ การเริ่มชีวิตใหม่เพื่อคนที่ยังอยู่
ด้วยหลักการให้ค�ำปรึกษาเชิงพุทธ ซึ่งท�ำให้ผู้ที่สูญเสียมีความเข้าใจชีวิต ยอมรับ และด�ำรงชีวิตอยู่ได้
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ด้วยความรักตนเองและบุคคลรอบข้างมากขึ้น และได้จัดกิจกรรมนี้ให้กับทางโรงพยาบาลชั้นน�ำของ
ประเทศหลายครั้ง
ในส่วนของพยาบาล ได้ท�ำกิจกรรมอบรมพยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาแพทย์
และบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การดูแล
ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายและประคับประคอง โดยจัดเป็นกิจกรรมกลุม่ ย่อย มีกระบวนการเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรม
การให้คำ� ปรึกษาเชิงพุทธ จนถึงเข้าไปเยียวยาจิตใจแก้ไขปัญหาชีวติ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน�ำหลักธรรมและวิธีการไปใช้ด�ำเนินชีวิตและดูแลผู้คนได้เป็นอย่างดี
ในส่วนของการอบรม พระกลุ่มจิตอาสาได้ท�ำกิจกรรมอบรมถวายความรู้ให้กับพระภิกษุและ
อบรมคฤหัสถ์ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมเชิงพุทธ และการให้ค�ำปรึกษาเชิงพุทธ
เพือ่ ช่วยน�ำพาผูค้ นทีก่ ำ� ลังทุกข์ใจให้คลายจากความทุกข์มที างออกส�ำหรับชีวติ ซึง่ พระสงฆ์ทไี่ ด้รบั การ
อบรมถือว่าเป็นก�ำลังส�ำคัญของพระพุทธศาสนาในการช่วยประกาศพระศาสนาและน�ำพาผู้คนให้พ้น
จากทุกข์และได้เรียนรู้ชีวิตจริงจากความเจ็บป่วยไปด้วยกัน
ในส่วนของการเผยแผ่ธรรมะ ได้จัดรายการวิทยุ “คิลานะ ธรรมะเพื่อชีวิต” โดยการน�ำ
ประสบการณ์การเยี่ยมไข้ แง่มุมของชีวิตที่เป็นประโยชน์มาถ่ายทอดเล่าสู่กันฟังทางรายการวิทยุ เพื่อ
ให้ผฟู้ งั ทีก่ ำ� ลังเผชิญในเหตุการณ์คล้าย ๆ กันได้เรียนรู้ และได้เปิดโอกาสให้สอบถามพูดคุยในรายการ
หรือปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย
การได้รบั การดูแลใส่ใจในยามสุดท้ายของชีวติ ถือว่าเป็นของขวัญชิน้ ทีล่ ำ�้ ค่าทีส่ ดุ ทีบ่ คุ คลหนึง่
เกิดมาบนโลกใบนี้ ได้เลีย้ งตนเอง เลีย้ งดูครอบครัว เต็มก�ำลังสามารถในยามทีเ่ ข้มแข็ง ในยามทีร่ า่ งกาย
อ่อนแอลง ควรได้รับการใส่ใจดูแลและยกย่องเป็นอย่างดีให้สมศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และใน
ช่วงระยะท้ายของชีวิตถือว่าเป็นช่วงที่ส�ำคัญที่จะพัฒนาจิตใจให้เป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวง ไม่ยึดติดใน
วัตถุทั้งหลาย ถือว่าร่างกายได้มอบโอกาสแห่งการเรียนรู้ชีวิตอย่างสุดท้ายว่า แม้ร่างกายก็ไม่สามารถ
น�ำติดตัวไปได้ เหลือแต่ใจเพียงเท่านั้นที่จะต้องพัฒนาให้เป็นอิสระจากร่างกายตลอดเวลา ความจริง
อย่างนีเ้ ป็นความจริงสูงสุดทีต่ อ้ งเผชิญ หากมีความเข้าใจในความจริงนีก้ เ็ ป็นวาระสุดท้ายทีง่ ดงาม หาก
ไม่เข้าใจความจริงนี้ก็เป็นวาระสุดท้ายที่มีทุกข์เช่นเดิม สิ่งเหล่านี้ผู้ป่วยหรือญาติเองอาจไม่พิจารณาได้
ถ่องแท้ เนื่องจากอยู่ในภาวะรุมเร้าด้วยการจัดการหลายอย่างทั้งปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์
หรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น ต้องอาศัยกัลยาณมิตรผู้มีความรักคอยช่วยเหลือดูแล
จากเหตุผลทีก่ ล่าวมาผูว้ จิ ยั จึงตระหนักในความส�ำคัญในแสวงหารูปแบบและกระบวนการการ
เยียวยาผู้ป่วยด้วยธรรมะของกลุ่มพระจิตอาสาคิลานธรรม โดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
และทฤษฎีทางจิตวิทยา ให้เกิดผลดีต่อการบรรเทาความทุกข์และการพัฒนาชีวิต ทั้งในด้านจิตใจและ
ปัญญา และวิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการการเยียวยาผู้ป่วยด้วยธรรมะ เพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้ป่วย
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และญาติ อีกแนวทางหนึ่ง ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์กระบวนการเยียวยาใจด้วยธรรมะเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผสมผสานองค์
ความรู้แบบบูรณาการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากความทุกข์ ความพลัดพรากอันเป็นสถานการณ์จริง
สู่โลกแห่งความเป็นจริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาหลักธรรมและคุณลักษณะพระจิตอาสาในการเยียวยาใจผูป้ ว่ ยด้วยธรรมะของ
กลุ่มพระจิตอาสาคิลานธรรม
2. เพือ่ ศึกษารูปแบบและกระบวนการเยียวยาใจผูป้ ว่ ยด้วยธรรมะของกลุม่ พระจิตอาสาคิลาน
ธรรม
3. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการการเยียวยาใจผู้ป่วยด้วยธรรมะของกลุ่มพระจิต
อาสาคิลานธรรม

ปัญหาที่ต้องการทราบ
1. พระจิตอาสาคิลานธรรมใช้หลักธรรมและมีคณ
ุ ลักษณะของพระจิตอาสาในการเยียวยาใจ
ผู้ป่วยด้วยธรรมะอย่างไร
2. พระจิตอาสาคิลานธรรมมีรูปแบบการเยียวยาในการเยียวยาใจผู้ป่วยด้วยธรรมะอย่างไร
3. พระจิตอาสาคิลานธรรมใช้กระบวนการเยียวยาในการเยียวยาใจผูป้ ว่ ยด้วยธรรมะอย่างไร

ขอบเขตในการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยงานวิจัยเรื่อง รูปแบบ
และกระบวนการการเยียวยาผู้ป่วยด้วยธรรมะของกลุ่มพระจิตอาสาคิลานธรรมนี้ค้นคว้าวิจัยเอกสาร
(Documentary Research) เพื่อศึกษาหลักธรรมและรูปแบบการเยียวยาใจด้วยธรรมะ ทั้งจากคัมภีร์
ในพระพุทธศาสนา และกระบวนการเยียวยาใจด้วยธรรมะจากแนวคิด ทฤษฎี หลักการพัฒนาตนเอง
และกระบวนการทางจิตวิทยาตะวันตก ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบ่งออกเป็น
2 ส่วน คือส่วนแรกเป็นแบบสัมภาษณ์พระสงฆ์กลุ่มผู้ก่อตั้งกลุ่มพระจิตอาสาคิลานธรรม เพื่อศึกษา
หลักธรรมและคุณลักษณะของพระจิตอาสาในการเยียวยาใจผูป้ ว่ ยด้วยธรรมะ ส่วนที่ 2 เป็นการสนทนา
กลุ่มผู้ก่อตั้งกลุ่มพระจิตอาสาคิลานธรรม ประเด็นการสนทนากลุ่ม เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมการเยียวยา
ใจผูป้ ว่ ยด้วยธรรม และสังเคราะห์ตามทฤษฏีจติ วิทยาและหลักธรรมตามพระพุทธศาสนา โดยก�ำหนด
วัตถุประสงค์และค�ำถามวิจยั โดยก�ำหนดกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพือ่ เพิม่ ความชัดเจนและสามารถน�ำไปสูก่ าร
วิจัยอย่างมีคุณค่าโดยมีขอบเขตดังต่อไปนี้
272

◆ รูปแบบและกระบวนการเยียวยาใจผู้ป่วยด้วยธรรมะของกลุ่มพระจิตอาสาคิลานธรรม 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เอกสารงานวิจยั นี้ จะศึกษาเนือ้ หาในคัมภีรพ์ ระศาสนาฝ่ายเถรวาท โดยจะศึกษาพระไตรปิฎก
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2539 ฉบับบาลี อรรถกถา และฎีกา ที่แปลเป็นภาษา
ไทย รวมทั้งข้อมูลหนังสือ บทความ และงานเขียนเชิงวิชาการ เพื่อศึกษาหลักธรรมและรูปแบบการ
เยียวยาใจตามแนวพระพุทธศาสนาและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประมวล เพื่อก�ำหนดนิยามเป็น
ขอบเขตเนื้อหาและเป็นโครงสร้างของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรผู้ให้ข้อมูลเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการวิจัยครั้งนี้
แบ่งออกเป็น 2 ช่วงการวิจัย คือ
การวิจยั ในช่วงแรก เป็นการสัมภาษณ์กลุม่ พระสงฆ์ผกู้ อ่ ตัง้ กลุม่ พระจิตอาสาคิลานธรรมจ�ำนวน
10 รูป เพื่อศึกษาหลักธรรมและคุณลักษณะของพระจิตอาสาในการเยียวยาใจผู้ป่วยด้วยธรรมะ
การวิจยั ในช่วงสอง เป็นการสนทนากลุม่ พระสงฆ์ผกู้ อ่ ตัง้ กลุม่ พระจิตอาสาคิลานธรรมจ�ำนวน
10 รูป เพื่อศึกษารูปแบบและกิจกรรมเยียวยาใจของพระจิตอาสาในการเยียวยาใจผู้ป่วยด้วยธรรมะ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการวิจยั ได้เตรียมความพร้อมทุกอย่างทุกขัน้ ตอนเพือ่ จะ
ได้เรียนรู้ในรายละเอียดทุกขั้นตอน และจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมทั้งภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เข้าใจวิธกี ารในการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถวิเคราะห์และสร้างข้อสรุป ผูว้ จิ ยั ได้ปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัย
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ค้นคว้าหลักธรรม หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร
ข้อความทางวิชาการ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ค้นหาจาก
เอกสาร ต�ำราของผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และศึกษาจากงานวิจัยเชิงคุณภาพหลาย
ฉบับ
2. น�ำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวล เพื่อก�ำหนดนิยามเป็นขอบเขตเนื้อหาและเป็น
โครงสร้างของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ศึกษา
3. สร้างแนวค�ำถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทีไ่ ด้จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
หลักธรรมและคุณลักษณะในการท�ำงานจิตอาสา โดยแนวทางในการสร้างเครื่องมือการวิจัยผ่านการ
ตรวจคัดกรองจากผู้ทรงคุณวิฒิและผู้เชี่ยวชาญแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ
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ส่วนที่ 1 แนวค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ (ฉายา)/สกุล เพศ อายุ ต�ำแหน่ง สังกัด
ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการท�ำงานจิตอาสา
ส่วนที่ 2 แนวค�ำถามเกี่ยวกับหลักธรรมในการท�ำงานจิตอาสาและคุณลักษณะในการท�ำงาน
เป็นพระจิตอาสา
4. จัดท�ำหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึง
ผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล
แบบสนทนากลุ่มที่ใช้ในการวิจัย
1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้ติดต่อผู้ให้ข้อมูล แบบสนทนา
กลุม่ พระภิกษุผมู้ ปี ระสบการณ์ ทีม่ เี นือ้ หาครอบคลุมวัตถุประสงค์วา่ ด้วยหลักการและรูปแบบเยียวยา
จิตใจผู้ป่วย กระบวนการวิธีการเยียวยาจิตใจ
2. เครื่องบันทึกเสียงและกล้องถ่ายรูป
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ออกแบบข้อค�ำถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม โดยศึกษารูปแบบและขั้นตอนการตั้ง
ประเด็นหัวข้อการสนทนากลุม่ น�ำแบบการสนทนากลุม่ ทีส่ ร้างเสร็จทดสอบความเทีย่ งตรง (Validity)
โดยปรึกษาผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้าน พุทธจิตวิทยาและจิตวิทยาตะวันตก รวม 5 ท่าน เพือ่
พิจารณาตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และส�ำนวนภาษาให้ตรงตามเนือ้ หา
ของการวิจัยเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและได้ปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญก่อนน�ำไปใช้งาน
จริง และเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลอย่างละเอียดและลุม่ ลึกตามประเด็น โดยน�ำประเด็นค�ำถามแบบสนทนากลุม่
ไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จากนั้น น�ำมาปรับปรุงแก้ไข แล้วได้น�ำส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิและ
เชี่ยวชาญตรวจอีก 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การท�ำวิจัยนี้ เป็นวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งต้องขอสัมภาษณ์เป็นการ
ส่วนบุคคลจึงต้องมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ ผู้วิจัยได้ติดต่อขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งกลุ่ม
พระจิตอาสาคิลานธรรม จ�ำนวน 10 รูป เพื่อศึกษาหลักธรรมและคุณสมบัติที่ใช้ในการท�ำงานจิตอาสา
และศึกษากระบวนการเยียวยาจิตใจด้วยธรรมะของพระอาสาคิลานธรรม
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี คือ 1) ข้อมูลปฐมภูมิโดย
การทบทวนหลักธรรมที่เกี่ยวข้องในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และคัมภีร์อื่น ๆ รวมทั้งทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสาตลอดจนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ข้อมูลทุติยภูมิ โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 10 รูป หลังจากนั้น
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ผูว้ จิ ยั ก็ดำ� เนินการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ทสี่ มั ภาษณ์มาทัง้ หมด
ก่อนจะน�ำผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
ภายหลังจากที่ผู้ให้ข้อมูลยินยอมเข้าร่วมวิจัย โดยผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลมีสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน ผู้วิจัยใช้เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ (สุภางค์ จันทวานิช, ม.ป.ป. : 34)
การสัมภาษณ์ ใช้ประเภทการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยผู้วิจัยจะพูด
คุยอย่างไม่เป็นทางการ การถามซ�้ำ การให้ยกตัวอย่างโดยอาศัยแนวค�ำถามที่สร้างขึ้น และใช้ค�ำถาม
ย่อยเพือ่ เจาะลึกข้อมูลให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลเล่าประสบการณ์ของตนอย่างลึกซึง้ และครอบคลุมวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ทั้งนี้ระยะเวลาในการให้สัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับผู้ให้ข้อมูล
หลังจากรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ได้ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ แล้ว ท�ำหนังสือเชิญสมาชิก
ผู้ก่อตั้งกลุ่มพระอาสาคิลานธรรมมาสนทนากลุ่ม Focus group จ�ำนวน 7 รูป สังเคราะห์กระบวนการ
เยียวยาใจด้วยธรรมะของกลุ่มพระจิตอาสาคิลานธรรม
บันทึกภาคสนาม นอกจากนักวิจัยต้องเป็นนักสัมภาษณ์ที่ดีแล้ว ยังต้องเป็นนักสังเกต เพื่อดู
และฟังสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปรากฏการณ์ที่ศึกษา เก็บเป็นข้อมูลส�ำหรับการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจะต้องจด
บันทึกสรุปสั้น ๆ เฉพาะประเด็นส�ำคัญที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อออกมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบ
ด้วยใคร ท�ำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และบันทึกการสื่อสารที่ได้จากการสังเกต เช่น การแสดงกิริยา
ท่าทาง สีหน้า ลักษณะค�ำพูด หรือน�้ำเสียงของผู้ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงโดยไม่ตคี วาม นอกจากนั้น
ยังต้องบันทึกเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัยขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูล
บันทึกเทป ผูว้ จิ ยั ได้ขออนุญาตท�ำการบันทึกเทปเสียงสนทนาการตอบค�ำถามในการสัมภาษณ์
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกราย เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยก่อนการบันทึกเทป เมือ่
ได้รับความยินยอมแล้ว จึงท�ำการบันทึกโดยชี้แจงว่า เทปดังกล่าวจะมีการท�ำลายเมื่อสิ้นสุดการเก็บ
ข้อมูล
มีการถอดข้อความจากเทป เพื่อบันทึกให้เป็นระเบียบทุกวันหลังการสัมภาษณ์ โดยถอด
ข้อความเป็นค�ำต่อค�ำ ประโยคต่อประโยค เพื่อบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นขณะสัมภาษณ์ ตรวจ
สอบข้อมูลทีย่ งั ไม่ชดั เจนครบถ้วน พร้อมทัง้ ค�ำถามเพิม่ เติมเพือ่ น�ำไปสัมภาษณ์ครัง้ ต่อไป และเพือ่ เป็น
แนวทางจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งต่อ ๆ ไป
การยุติการเก็บข้อมูล เป็นช่วงที่ผู้วิจัยถอนตัวจากสนามการศึกษา (leaves the field) เมื่อ
พิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มีความละเอียดลุ่มลึก ครอบคลุมประเด็นปัญหาการวิจัยแล้ว ก็สามารถยุติการ
เก็บข้อมูล สิ่งที่พึงระวัง คือ ข้อมูลที่ได้อาจมีปริมาณมากแต่ไม่สามารถน�ำมาวิเคราะห์ ตอบต่อปัญหา
วิจยั ได้ทงั้ หมด ผูว้ จิ ยั จึงต้องตรวจสอบอย่างถีถ่ ว้ นว่าเป็นข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง และมีประโยชน์ตอ่ การตอบ
ปัญหาการวิจัย
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ใช้ขั้นตอนการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของรอสแมนและรอลลิส
(Rossman, G. B. & Rallis, S. F. 1998) โดยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) รวบรวมข้อมูลและจัดระเบียบข้อมูล โดยการบันทึกค�ำสัมภาษณ์ วันและสถานทีส่ มั ภาษณ์
ไว้เป็นข้อมูล
2) สร้างกระบวนการความคิดต่อข้อมูลที่ได้รับมา โดยการถอดเทป ส�ำรวจ ทบทวนหลาย ๆ
ครั้ง จนชัดเจนในเนื้อหา
3) การน�ำข้อมูลส่วนย่อยมาจัดหมวดหมู่ใหม่ น�ำข้อมูลที่ถอดเทปอย่างละเอียดมาสรุปค�ำ
พูดแล้วจัดเป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์
4) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลอย่างละเอียด โดยการน�ำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบ
ทบทวนให้ครอบคลุมเนื้อหา
5) การเขียนรายงาน โดยอาศัยข้อมูลการให้สัมภาษณ์เป็นหลักพร้อมกับอ้างอิงหลัก
พุทธธรรม ทฤษฎี งานวิจัยและบทความที่เชื่อถือได้มาสนับสนุน
ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการวิเคราะห์ มาสังเคราะห์เป็นรูปแบบและกระบวนการเยียวยา
ทางที่สอดคล้องกันได้มาสรุปเป็น “รูปแบบและกระบวนการการเยียวยาใจผู้ป่วยด้วยธรรมะของกลุ่ม
พระจิตอาสาคิลานธรรม” เพื่อน�ำไปสู่ส่วนงานพัฒนาศักยภาพและกิจกรรมเยียวยาใจด้วยธรรมะของ
กลุ่มพระจิตอาสาคิลานธรรม

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ คือ
1) หลักปฏิบัติการเยียวยาใจผู้ป่วยตามหลักพระพุทธศาสนา สรุปความได้ว่า ตามหลัก
ธรรมการเยียวยาจิตใจทางพระพุทธศาสนา “คิลานสูตร” ว่าด้วยคนไข้และบุคคลผู้เปรียบด้วยคนไข้
ภิกษุทั้งหลาย คนไข้ 3 จ�ำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก คนไข้ 3 จ�ำพวกไหนบ้าง คือ
		 1. คนไข้บางคนในโลกนี้ ได้โภชนะทีเ่ ป็นสัปปายะหรือไม่ได้โภชนะทีเ่ ป็นสัปปายะก็ตาม
ได้ยาที่เป็นสัปปายะ หรือไม่ได้ยาที่เป็นสัปปายะก็ตาม และได้คนพยาบาลที่เหมาะสม หรือไม่ได้คน
พยาบาลที่เหมาะสมก็ตาม ย่อมไม่หายจากอาพาธนั้นได้เลย
		 2. คนไข้บางคนในโลกนี้ ได้โภชนะทีเ่ ป็นสัปปายะ หรือไม่ได้โภชนะทีเ่ ป็นสัปปายะก็ตาม
ได้ยาที่เป็นสัปปายะ หรือไม่ได้ยาที่เป็นสัปปายะก็ตาม และได้คนพยาบาลที่เหมาะสม หรือไม่ได้คน
พยาบาลที่เหมาะสมก็ตาม ย่อมหายจากอาพาธนั้นได้
		 3. คนไข้บางคนในโลกนี้ ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไม่ได้ ย่อม
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ไม่หาย ได้ยาทีเ่ ป็นสัปปายะจึงหายจากอาพาธนัน้ เมือ่ ไม่ได้ยอ่ มไม่หาย และได้คนพยาบาลทีเ่ หมาะสม
จึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไม่ได้ย่อมไม่หาย
บรรดาคนไข้ 3 จ�ำพวกนั้น คนไข้ใดได้โภชนะที่เป็นสัปปายะจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไม่ได้
ย่อมไม่หาย ได้ยาทีเ่ ป็นสัปปายะจึงหายจากอาพาธนัน้ เมือ่ ไม่ได้ยอ่ มไม่หาย และได้คนพยาบาลทีเ่ หมาะ
สมจึงหายจากอาพาธนัน้ เมือ่ ไม่ได้ยอ่ มไม่หาย เพราะอาศัยคนไข้นแี้ ล เราจึงอนุญาตอาหารส�ำหรับภิกษุ
ไข้ อนุญาตยาส�ำหรับภิกษุไข้ และอนุญาตคนพยาบาลส�ำหรับภิกษุไข้ ก็เพราะอาศัยคนไข้นี้ คนไข้แม้
อื่น ๆ ก็ควรได้รับการพยาบาลด้วย
คนไข้ 3 จ�ำพวกนีแ้ ลมีปรากฏอยูใ่ นโลกฉันใด บุคคลทีเ่ ปรียบได้กบั คนไข้ 3 จ�ำพวกนี้ ก็ฉนั นัน้
เหมือนกันแลมีปรากฏอยู่ในโลก บุคคลที่เปรียบได้กับคนไข้ 3 จ�ำพวกไหนบ้าง คือ
		 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ ได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้เห็นตถาคตก็ตาม ได้ฟงั ธรรมวินยั ที่
ตถาคตประกาศไว้หรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ก็ตาม ย่อมไม่หยั่งลงสู่ความเห็นชอบที่
ก�ำหนดในกุศลธรรมทั้งหลาย
		 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ ได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้เห็นตถาคตก็ตาม ได้ฟังธรรมวินัยที่
ตถาคตประกาศไว้หรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ก็ตาม ย่อมหยั่งลงสู่ความเห็นชอบที่
ก�ำหนดในกุศลธรรมทั้งหลาย
		 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ ได้เห็นตถาคตจึงหยัง่ ลงสูค่ วามเห็นชอบทีก่ ำ� หนดในกุศลธรรม
ทั้งหลาย เมื่อไม่ได้เห็นย่อมไม่หยั่งลง ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้จึงหยั่งสู่ความเห็นชอบ
ทีก่ ำ� หนดในกุศลธรรมทัง้ หลาย เมือ่ ไม่ได้ฟงั ย่อมไม่หยัง่ ลง บรรดาบุคคล 3 จ�ำพวกนัน้ บุคคลใดได้เห็น
ตถาคตจึงหยั่งลงสู่ความเห็นชอบที่ก�ำหนดในกุศลธรรมทั้งหลาย เมื่อไม่ได้เห็นย่อมไม่หยั่งลง ได้ฟัง
ธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้จึงหยั่งลงสู่ความเห็นชอบที่ก�ำหนดในกุศลธรรมทั้งหลาย เมื่อไม่ได้ฟัง
ย่อมไม่หยั่งลง เพราะอาศัยบุคคลนี้แล เราจึงอนุญาตการแสดงธรรม ก็เพราะอาศัยบุคคลนี้ จึงควร
แสดงธรรมแก่บุคคลแม้เหล่าอื่น ภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่เปรียบได้กับคนไข้ 3 จ�ำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่
ในโลก (องฺ. ติก. (ไทย) 20/22/169)
2) รูปแบบและกระบวนการเยียวยาใจผู้ป่วยด้วยธรรมะของกลุ่มพระจิตอาสาคิลานธรรม
หมายถึงกลุ่มพระที่มีจิตอาสา คือ จิตที่ยกระดับปัญญาภายใน และส�ำนึกสาธารณะ ซึ่งน�ำไปสู่การมี
ส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและสันติ กล่าวคือ จิตที่พร้อมจะสละเวลาแรงกาย และสติปัญญา
เพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นจิตสุขเมื่อได้ท�ำความดี เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย “บุญ” คือ ความสงบเย็นและ
พลังแห่งความดี (พระไพศาล วิสาโล, 2551) จิตอาสาจะมีลักษณะเดียวกันกับจิตส�ำนึก (ความรู้สึก
ดีหรืออยากตอบแทนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม โลกมวลมนุษย์) หรือภาวะที่จิตตื่นและรู้ตัว
สามารถตอบสนองต่อสิง่ เร้าจากทวารทัง้ 6 คือ รูป เสียง กลิน่ รส กายและสิง่ ทีส่ มั ผัสได้ดว้ ยธรรมารมย์
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ดังนั้น ค�ำว่า จิตอาสา จิตสาธารณะ จิตส�ำนึกสาธารณะ จิตบริการ จิตส�ำนึกทางสังคม ค�ำศัพท์เหล่านี้
มีความหมายคล้ายคลึงกันหรือปฏิบัติในแง่เดียวกัน (พระไพศาล วิสาโล, 2549) คุณสมบัติของ
จิตอาสาว่า การเป็นผูม้ ใี จรักทีจ่ ะท�ำงานนัน้ ๆ และยินดีทจี่ ะท�ำด้วยความเต็มใจ เพือ่ ให้งานนัน้ ส�ำเร็จลุลว่ ง
ด้วยดี ถ้าขาดการมีใจรัก ผลงานก็จะออกมาไม่สมบูรณ์ ผู้ที่มีจิตอาสา ต้องเป็นผู้ที่สนใจงาน ในด้าน
สังคม ท�ำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าการท�ำเพื่อตัวเอง นี่คือคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ที่มีจิตอาสา
แต่กย็ งั ขึน้ อยูพ่ นื้ ฐานของชีวติ มนุษย์ดว้ ย คนเราทุกคนมีคณ
ุ สมบัตนิ อี้ ยูใ่ นตัวเอง เช่น ความรูส้ กึ สงสาร
เห็นใจ ในคนที่มีความทุกข์ มีความตกล�ำบาก หรือแม้แต่การช่วยเหลือการให้เงินแก่คนขอทาน ความ
สงสารนี้เองที่เป็นตัวก�ำหนดว่า คุณมีความอ่อนโยนทางจิตใจมากน้อยเพียงใด ซึ่งการกระท�ำเช่นนี้ จะ
เป็นสิ่งที่แสดงออกของผู้มีจิตอาสาในตน (มิชิตา จ�ำปาเทศ รอดสุทธิ, ม.ป.ป. : 38)
3) กระบวนการเยียวยาใจผู้ป่วยด้วยธรรมะ เป็นการพัฒนากระบวนการสร้างจิตอาสาของ
กลุ่มพระ พบว่า กลุ่มพระให้ความหมายจิตอาสาว่าเป็นความสมัครใจ เต็มใจ ตั้งใจท�ำ และเสียสละ
ทั้งแรงกายและแรงใจหรือทรัพย์สิน ในการท�ำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผล
ตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น กระบวนการสร้างจิตอาสา มี 4 ประเด็น คือ 1) ปลูกฝัง
ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของจิตอาสา 2) การเตรียมความพร้อมทัง้ ด้านร่างกายจิตใจ ด้านความรู้ และ
การติดต่อสื่อสาร 3) การสร้างความเชื่อมั่นในตน และ 4) การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ประสบการณ์ต่อการพัฒนาด้านจิตอาสา คือ ท�ำให้ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนเก่ง คนดี และใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง (วราพร วันไชยธนวงศ์และคณะ, 2550)

อภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบและกระบวนการเยียวยาใจผู้ป่วยด้วยธรรมะของกลุ่มพระจิตอาสา
คิลานธรรม โดยได้ท�ำการศึกษา 3 ส่วน คือ
ส่วนแรก เป็นการศึกษาภาคเอกสาร โดยศึกษาจากหลักค�ำสอนพระพุทธศาสนา และหนังสือ
เกีย่ วกับ “จิตอาสา” ผลจากการศึกษาพบว่าพระพุทธศาสนามีหลักธรรมทีม่ งุ่ เน้นให้บคุ คลมีความเมตตา
เอือ้ อาทร ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และเสียสละเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม คือ สังคหวัตถุธรรม พรหมวิหาร 4
ตลอดจนเรื่องการให้ทานซึ่งเป็นหลักธรรมมีความสอดคล้องกับจิตอาสา และการพัฒนาจิตอาสา คือ
มุ่งเน้นให้บุคคลในสังคมตระหนักถึงความส�ำคัญของการช่วยเหลือผู้อื่น และการสร้างประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม หลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้เยียวยาจิตใจผู้ป่วย คือ พระไตรลักษณ์ โดยวิธีการ
สนทนาธรรมกับผู้ป่วย โดยทรงถามและให้ผู้ป่วยตอบท�ำความเข้าใจถึงข้อธรรมทีละข้อ ผู้ป่วยจะเห็น
แจ้งในสัจธรรมได้ เมื่อเห็นแจ้งในธรรมแล้วผู้ป่วยก็จะคลายความทุกขเวทนาได้
ส่วนที่สอง เป็นการศึกษาภาคสนาม โดยศึกษาจากการด�ำเนินงานของเครือข่ายจิตอาสาและ
เครือข่ายโรงพยาบาล ในโครงการของกลุม่ พระจิตอาสาคิลานธรรม จากการศึกษาทราบว่า กระบวนการ
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พัฒนาจิตอาสา คือ การสร้างให้บคุ คลมีโอกาสท�ำงานเพือ่ ผูอ้ นื่ และส่วนรวมด้วยตนเอง ผ่านงานอาสา
สมัคร ผลจากการศึกษาพบว่า บุคคลทีป่ ฏิบตั งิ านอาสา จะเข้าใจถึงความส�ำคัญของการช่วยเหลือผูอ้ นื่
การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม พร้อมทั้งได้รับความสุข ความภาคภูมิใจจากการปฏิบัติงานอาสา
จะหาโอกาสช่วยเหลือผู้อื่น และสร้างประโยชน์ต่อไป
ส่วนสุดท้าย คือข้อมูลจากวิเคราะห์รปู แบบและกระบวนการเยียวยาใจผูป้ ว่ ยด้วยธรรมะของ
กลุ่มพระจิตอาสาคิลานธรรม การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และท�ำการสนทนากลุ่ม
(Focus Group Discussion) การสังเกตการณ์ จากการศึกษาพบว่า งานอาสาสมัครเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพของคนอีกรูปแบบหนึ่ง จะให้รู้สึกอยากท�ำงานอาสาสมัครมากขึ้นนั้น ต้องอาศัยความศรัทธา
และความเสียสละ อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาจิตาสาทางหนึ่ง
จากการศึกษาทัง้ สามส่วนจึงสรุปได้วา่ การท�ำงานอาสาสมัคร เป็นแนวทางหนึง่ ของการปฏิบตั ิ
ตามค�ำสอนพระพุทธศาสนา ซึง่ เป็นการขัดเกลาจิตใจ สามารถกระตุน้ ให้บคุ คลตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการช่วยเหลือผู้อื่น และส่วนรวมได้ (สุธาทิย์ แก้วเกลี้ยง, 2549) อันเป็นวิธีการเชิงปฏิบัติการที่
จะตอบสนองแผนนโยบายและยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง เช่น
กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคง
ของมนุษย์
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