
 

 

จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 217 ทาน แบงเปน พระ 8 รูป (3.6%), แมชี 6 ทาน (2.7%),      

ฆราวาสชาย 70 ทาน (32%), และฆราวาสหญิง 133 ทาน (61%) 

สรุปการตอบคําถามขอที่ 1: อะไรเปนเหตุใหคุณมารวมเดินธรรมยาตราคร้ังนี้ 

ฆราวาสชาย 

1. โรงเรียนสงมารวมกิจกรรม  

2. ตองการฝกฝนความมีวินัย สรางความเพียรและความอดทน ท้ังใหตนเองหรือบางทานก็เพ่ือใหคนในครอบครัว

ไดรับการฝกฝนดวย 

3. พักกายและใจจากความเหนื่อยลาในภารกิจประจํา 

4. มีความประทับใจจากการมาในครั้งท่ีผานมา 

5. รูสึกอยากตอบแทนพระคุณท่ีกิจกรรมธรรมยาตราไดชวยใหเกิดธรรมะในใจ 

6. ศรัทธาหลวงพอคําเขียนและพระอาจารยไพศาล: ตองการมากราบและฟงเทศน, ชอบแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติ 

7. เพ่ือน/คนในครอบครัว ชวนมา และก็มีการชวนคนอ่ืนๆมาดวย 

8. รวมสรางประโยชน: ทําบุญ, อนุรักษสิ่งแวดลอม, สนับสนุนและสานตอกิจกรรมการเดินธรรมยาตราใหมีตอไป 

9. เดินเพ่ือสุขภาพ และตรวจสอบสมรรถภาพดานรางกายของตนเองดวย 

10. มาปฏิบัติธรรม/ปฏิบัติบูชา และหาความหมายของชีวิต 

11. มาพบเพ่ือนเกา พรอมกับทําความรูจักเพ่ือนใหม 

12. บุตรชายบวชเปนพระอยูและรวมเดินดวย ก็เลยมาดวย 

13. Reset ชีวิตประจําป เพ่ือเริ่มตนชีวิตใหมอยางมีความสุข 

ฆราวาสหญิง 

1. มาปฏิบัติธรรม ฝกสติ พัฒนาอารมณและจิตใจใหเปนผูท่ีออนโยนและมีเมตตาตอผูอ่ืน 

2. รวมสรางประโยชน: ทําบุญและสิ่งท่ีเปนกุศล, อนุรักษสิ่งแวดลอม ชวยเหลือสังคม, สนับสนุนและสานตอ

กิจกรรมการเดินธรรมยาตราใหมีตอไป 

3. ตองการฝกฝนความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม สรางความเพียรและความอดทน ท้ังใหตนเองหรือบางทานก็

เพ่ือใหคนในครอบครัว/เพ่ือนรวมงานไดรับการฝกฝนดวย 

4. อยากเขาใจจุดมุงหมายของการเดินธรรมยาตรา 

5. เพ่ิงจะมีโอกาสท่ีพอเหมาะ 

6. ตองการทดสอบตนเอง และรูจักตนเองมากข้ึน 

7. เพ่ือน/คนในครอบครัว ชวนมา และก็มีการชวนคนอ่ืนๆมาดวย 

8. ประทับใจจากการเดินธรรมยาตราครั้งท่ีผานมา มิตรภาพท่ีเกิดข้ึนระหวางผูรวมเดินธรรมยาตรา 

9. กิจกรรมของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนมีนโยบายท่ีตองการจะฝกนักเรียนใหมีความอดทน ผานพนอุปสรรค

ตางๆไดโดยไมทุกข 

10. ตองการพักผอน และเดินไปในสถานท่ีธรรมชาติท่ีสวยงาม 

สรุปผลการตอบแบบสอบถาม 

ธรรมยาตราลุมน้ําลําปะทาวคร้ังที่ 16 ป 2558 “พลิกฟนไทยใหชุมเย็น” 
 

 ๑/๑๑ 
 



11. อยากมาคลี่คลายเรื่องราวความทุกขท่ีเกิดข้ึนในชีวิต ตองการแรงบันดาลใจ และอยากพักใจ 

12. มาพบเพ่ือนเกา พรอมกับทําความรูจักเพ่ือนใหม 

13. มาทําบุญวันเกิด 8 ธ.ค., ใหของขวัญวันเกิดกับตัวเอง 

14. ศรัทธาหลวงพอคําเขียนและพระอาจารยไพศาล และตองการสืบสานปณิธานของทาน 

15. มีความเชื่อวาชีวิตคือการเดินทาง 

16. มากับเจานาย 

17. เคยสัญญาไววามีชีวิตอยูก็จะมา 

18. เพ่ือนเลาใหฟงและนาสนใจ 

19. เห็นภาพการเดินธรรมยาตราสวยๆจาก facebook คุณวิชัย 

20. ชอบกิจกรรมแนวนี้อยูแลว 

แมชี 

1. มาปฏิบัติธรรม ฝกสติ เพ่ือพัฒนากายและใจ 

2. รวมสรางประโยชน: เห็นวาเปนกิจกรรมท่ีสรางสรรคและมีสวนชวยพัฒนาคน จึงอยากท่ีจะสานตอ, อนุรักษ

สิ่งแวดลอม ชวยเหลือสังคม 

3. ศรัทธาหลวงพอคําเขียนและพระอาจารยไพศาล และตองการสืบสานปณิธานของทาน 

4. เปนทีมงานมีหนาท่ีประจําอยูแลว 

5. ลูกธรรมแนะนํา 

6. ตองการทดสอบตนเอง 

พระ 

1. ตองการเผยแพรศาสนา 

2. ตองการใหพระสงฆชาวศรีลังกาไดฝกปฏิบัติและเรียนรูบทบาทของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอชุมชน/สาวก 

3. พบปะผูคน ธรรมชาติ 

4. ตองการฟงธรรม 

5. เดินเพ่ืออุนเครื่องกอนไปเดินท่ีอินเดีย 

6. สหธรรมิกชักชวน 

7. เรียนรูแนวคิดและอุดมการณของธรรมยาตรา 

 

สรุปการตอบคําถามขอที่ 2: กิจกรรมใดที่คุณชอบในธรรมยาตรา 

ฆราวาสชาย 

1. โยคะ 

2. เดินตามพระอาจารยตุม 

3. เดินขบวนธรรมยาตรา 

4. กิจกรรมนันทนาการ: เลนเกมกับพ่ีออสการและพ่ีวิชัย, จบักลุมท่ีสมมติเปนพอ แม ลูก กัน และสื่อสารกันโดย

ใชสุนทรียสนทนา, ชมสไลด 

5. จับกลุมยอยเพ่ือทําความรูจัก พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดกัน 

 ๒/๑๑ 
 



6. ฐานสมุนไพร: พอกถาน แชเทา 

7. กิจกรรมในครัว 

8. เดินชมธรรมชาติ: ปา, ภูเขา, เลนน้ําตก 

9. การเทศนาธรรมของพระอาจารยไพศาล 

10. ขายเสื้อผามือสอง เพราะมีการแจกชาวบานและทําบุญกับวัด 

11. ทําวัตรและเจริญสติ 

12. กิจกรรมวันพอ 

13. สรุปการเดินธรรมยาตรา 

14. การจัดนิทรรศการ 

ฆราวาสหญิง 

1. เดินขบวนธรรมยาตรา 

2. การเทศนาธรรมของพระอาจารยไพศาล และการท่ีพระอาจารยรวมเดินดวย (เปนกําลังใจท่ีดี) 

3. ทําวัตรและเจริญสติ 

4. ปลอยปลา 

5. เวทีเสวนาปญหาท่ีเกิดข้ึน (ชอบการใชแคน) 

6. ขายเสื้อผามือสอง, ขายปฏิทิน 

7. จับกลุมยอยเพ่ือทําความรูจัก พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดกัน 

8. กิจกรรมนันทนาการ: การรักษาธรรมชาติ, เลนเกมกับพ่ีออสการและพ่ีวิชัย, จับกลุมท่ีสมมติเปนพอ แม ลูกกัน 

และสื่อสารกันโดยใชสุนทรียสนทนา, ชมสไลด สารคดีใหความรูเรื่องการอนุรักษและความรูอ่ืนๆ, ละครลอเลียน

ขําขัน, เพลงขับขาน 

9. กิจกรรมวันพอ 

10. โยคะ 

11. เดินชมธรรมชาติ: ปา, ภูเขา, เลนน้ําตก 

12. กิจกรรมสืบชะตาสายน้ํา 

13. ฐานสมุนไพร เชน พอกถาน แชเทา 

แมชี 

1. เดินขบวนธรรมยาตรา 

2. การเทศนาธรรมของพระอาจารยไพศาล  

3. ทําวัตรและเจริญสติ 

4. กิจกรรมวันพอ 

5. โยคะ 

พระ 

1. การสนทนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและเชื่อมความสัมพันธกัน รวมท้ังวงสนทนาเพ่ือการตระหนักถึง 

ปญหาสิ่งแวดลอม 

2. การเดินขบวนธรรมยาตรา 

 ๓/๑๑ 
 



3. การมีกิจกรรมรวมกับคนในชุมชน 

4. การเทศนาธรรมของพระอาจารยไพศาล 

 

สรุปการตอบคําถามขอที่ 3: ธรรมะใดทีโ่ดนใจคุณจากพระอาจารยไพศาล 

ฆราวาสชาย 

1. กายทุกขแตใจไมทุกข 

2. คนเราสูญเสีย แตอยาเสียสูญ 

3. ตัวถึงเปาหมาย ใจถึงธรรม 

4. การพักเปนสวนหนึ่งของการเดินทาง 

5. ไมเปนอะไรกับอะไร 

6. ทุกขเกิดข้ึนแลวยอมดับไป 

7. ความทุกขมีไวใหแก ไมไดมีไวใหกลุม ใหเก็บ 

8. เดินอยางมีสติ 

9. กายถึงท่ี ใจถึงธรรม 

10. มีความอดทน รูจักแบงปน 

11. การวางใจใหเย็นไมหวั่นไหวกับสิ่งรอบตัว 

12. ทําเต็มท่ี แตไมซีเรียส 

13. ทํากิจทําจิตไปพรอมกัน 

14. สรางความเพียร ปฏิบัติอยายอมแพ 

15. ความสําเร็จไมสําคัญเทากับความพยายาม ถึงไมสําเร็จก็ไมเปนไร 

16. การเดินไมไดอยูท่ีจุดหมาย แตอยู ณ ปจจุบันขณะ, จุดหมายอยูท่ีปลายเทา 

17. ความเปนไตรลักษณ และความอดทนของจิตใจ 

18. สงบเย็นและเปนประโยชน เสียเพ่ือได 

19. มองเปน เห็นธรรม, เปลี่ยนทุกขเปนธรรม 

20. สิ่งสําคัญอาจไมใชจุดหมายแตเปนระหวางทางท่ีเดิน 

21. ของอะไรท่ีหามาไดยากมักมีคาเสมอ 

22. ไตรลักษณ ดูกาย ดูใจขณะเดิน ใหเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

23. ถาเราสุขงาย เราจะทุกขยาก 

24. การท่ีเรามาลําบาก เปรียบเสมือนการฉีดวัคซีนปองกันความทุกข 

25. เอาหูไปรองเก๊ียเขาทําไม 

26. วันนี้คิดจะทําอะไร แลวพรุงนี้คิดจะทําอะไร 

27. กูไมกลัวมึง (ความทุกข) 

28. เราเปนเพียงสวนหนึ่งของธรรมชาติ เราควรเคารพตอธรรมชาติ เพ่ือใหปาไม สัตวปา คงอยูตอไป 

29. การเดินธรรมยาตราคือการเดินเขาหาทุกข เพ่ือเปนการฝกการปลอยวางจากทุกขเวทนาท่ีเกิดกับกายนี้ 

 

 ๔/๑๑ 
 



ฆราวาสหญิง 

1. ธรรมะคือธรรมชาติ สูความเปนธรรมดา งาย งาม และความจริง 

2. คนเรามักไปทองเท่ียวในสถานท่ี unseen แตเรามักลืมไปวาในชีวิตประจําวันเรามีสิ่งท่ี unseen อีกมาก 

3. ความพยายาม ความเพียร มีความสําคัญ การฝกตนเองระหวางทางสําคัญกวาการตั้งเปามุงแตความสําเร็จ 

4. เดินไกลๆ เดินชาๆ จะไปถึงอยางมีคุณภาพ รีบเดินอาจไมถึงหรือถึงชาก็ได 

5. ทําเต็มท่ี แตไมซีเรียส 

6. ทําอะไรทุกอยางอยางมีสติ 

7. จุดหมายอยูท่ีเทา, จุดหมายจะไกลแคไหน แตใจอยูกับปจจุบัน 

8. ของหาย ใจไมหาย 

9. เอาความเพียรเปนทัพหนา เอาสติปญญาเปนทัพหลัง, ตบะคือความเพียร สําคัญเปนอันดับแรกและความสําเร็จ

ในการเดินคือธรรมะในใจเรา 

10. มรณานุสติ, การใชชีวิตท่ีเรียบงาย 

11. ยายิ้ม 

12. รักษาตน (ดูแลจิตใจตนเอง) = รักษาผูอ่ืน, รักษาผูอ่ืน (เอ้ือเฟอชวยเหลือผูอ่ืน) = รักษาตน 

13. การปลอยวาง, แมภายนอกจะวุนวายแตใจเราสงบได เปนสุขได ทําใหเราอยูในโลกภายในได, ธรรมะรักษา

ความปกติไว ไมฟู ไมแฟบ ดูใจตลอดไป 

14. ใจกับกายเปนของแยกกัน กายเหนื่อย ใจไมเหนื่อย ใจไมยึดติดเราก็จะไมทุกข, แมลําบากกายแตก็สุขไดท่ีใจ, 

เรียนรูท่ีจะอยูกับความทุกข, ใจเปนนายของกาย 

15. พยายามตั้งเปาหมายใหใกลตัว เพราะถาตั้งเปาหมายไกลตัวมากไปใจเราจะเพง ณ จุดนั้นจนทําใหเราเปนทุกข 

16. ความทุกขทําใหความสุขเดนชัดและมีความหมายมากข้ึน, ความยากลําบากทําใหมีคุณคาทางใจ 

17. ทุกขอยาแบกเอาไว เชนเดียวกับกอนหินยกข้ึนมามันก็หนัก 

18. การพักเปนสวนหนึ่งของการเดินทาง (พักใจ/วางใจใหเปน), หนทางยาวไกลตองพักบาง อาจถึงท่ีหมายเร็วกวาไมพัก 

19. ธรรมยาตราคือการสรางความเปนธรรมใหกับธรรมชาติ 

20. การไปปลูกปา การทําประโยชนภายนอก แลวอยาลืมดูแลสิ่งมีชีวิตคนในครอบครัว ตนไมในบานและในชุมชน

ดวย, กูโลกแลวอยาลืมกูใจดวย, นอกจากพลิกฟนไทยใหชุมเย็นแลว ควรพลิกฟนใจใหชุมเย็นดวย 

21. ยอมรับทุกข ยินดีสุข, เห็นทุกขก็เห็นธรรม, ในทุกขมีสุข, ยอมรับมันและวางใจใหถูกท่ี ถึงเราจะมีทุกข ก็วางใจ

มีความสุขไดทุกสถานการณ 

22. คนเราสูญเสีย แตอยาเสียสูญ 

23. ความเพียรเปนของมนุษย ความสําเร็จเปนของฟา 

24. ทํากิจ ทําจิตร ทําใจใหออนนอม 

25. ขวาสูตาย ซายสบายมาก, ซายทนได ขวาสบายมาก, การวางใจใหเปน "กายเจ็บ ใจไมเจ็บ" 

26. ความทุกขเกิดจากการวางใจไมถูกท่ี, ในความทุกขยังมีสุขอยู 

27. ความลมเหลวไมใชเรื่องนากลัว เพราะลมเหลวครั้งแรกคงจะเปนวัคซีนอยางดีใหเราไดสูและลุกข้ึนมาสูใหมอีก

หลายๆหน 

28. ทุกขมีแลวตองแก ทําใจใหสงบเย็น รูจักบําเพ็ญประโยชน 

 ๕/๑๑ 
 



29. ธรรมยาตราเปนเสนทางท่ีไมวางเปลาจากความรูสึก เปนรสชาติแหงความสุขจากน้ําพักน้ําแรงของเรา 

30. คนดิบตองผานการ"อบ" และ "รม" ถึงจะเปนคนสุขได 

31. การเดินธรรมยาตราเพ่ือใหจิตเราเขมแข็ง เดินเพ่ืออบรมจิตดวยความเพียร ความรอนจะเผากิเลสเราได การ

เดินทําใหใจมีฤทธิ์แตเปนฤทธิ์ท่ีไมไดเปลี่ยนภายนอก แตเปลี่ยนภายในของเรา 

32. เย็นกายในรมไม เย็นใจในรมธรรม 

33. ทุกยางกาวยอมมีการเปลี่ยนแปลง 

34. จิตท่ีรูจักใหไมหวงแหน ยอมงดงามเหมือนน้ําตก 

35. ความไมเท่ียง ของสังขาร 

36. ใหเรารูจักนึกถึงและขอบคุณในธรรมชาติท่ีเราไดใชไป 

37. ชีวิตมนุษยเปนเวทนา 

38. การทําอะไรดูเหมือนจะเปนเรื่องเลนๆ แตเราก็ตั้งใจท่ีจะทํามัน 

39. พลิกฟนไทยใหชุมเย็น = พลิก (ทุกขเปนสุข)  ฟน (จิตวิญญาณ)  ไทย (อิสระจากกิเลส อุปาทาน) ให(อภัยท้ัง

ตอตนเองและผูอ่ืน)  ชุมเย็น(จิต) 

แมชี 

1. กายอยูไหน ใจอยูนั่น 

2. ความเพียรเปนสิ่งสําคัญผลักดันชีวิตสูฝนอันประเสริฐ 

3. ยายิ้ม 

4. รูทางสายกลางของตนเองอยูท่ีตรงไหน รูจักความเพียร 

5. ไดประโยชนจากความทุกข 

พระ 

1. เรื่องเลาท่ีเก่ียวกับหลวงพอคําเขียน 

2. กายทุกข ใจไมทุกข 

3. การวางใจตอความทุกขและความสําคัญของธรรมชาติ 

 

สรุปการตอบคําถามขอที่ 4: สิ่งที่คุณไดเรียนรูจากธรรมยาตราและจะนําไปปฏิบัต ิ

ฆราวาสชาย 

1. ฝกความเพียรและความอดทนตอสถานการณตางๆ 

2. ปฏิบัติธรรม: ฝกฝนการมีสติรูสึกตัว และการรักษาใจของตนเอง: การใชชีวิตแบบเรียบงาย (สมถะ) และรูจักการ

ปลอยวาง, รูจักการเสียสละ การแบงปน และสรางความสามัคคีในหมูคณะ, คุณธรรม จริยธรรม 

3. การดูแลรักษาธรรมชาติ: วธิีการประหยัดน้ํา, เกิดความเห็นใจธรรมชาติจากคําสอนของพระอาจารยท่ีใหมอง

ธรรมชาติวาเขามีความรูสึกท่ีจะนําไปสูการลดการทําลาย, การแยกขยะ 

ฆราวาสหญิง 

1. ปฏิบัติธรรม: ฝกฝนการมีสติรูสึกตัว และการรักษาใจของตนเอง ฟงเสียงเทศนหลวงพอคําเขียน, ทบทวน

กระแสกิเลส, รูจักการแบงปน กัลยาณมิตร, ธรรมะกับธรรมชาติเปนของคูกัน, เรียนรูท่ีจะอยูกับความทุกข ยอมรับ

ความจริงและไมยึดติดกับความทุกข เพราะผูใหความเห็นเปนนักเรียนม.ปลายท่ีรูสึกวาตอนนี้ทุกอยางดูหนักไป

 ๖/๑๑ 
 



หมดท้ังเรื่องเรียนและการปรับเปลี่ยนสิ่งตางๆรอบตัว, การทําสิ่งตางๆดวยจิตท่ีเปนกุศล, การปลอยวาง วางใจให

สงบ การใชชีวิตท่ีเรียบงาย, ทําอะไรตองพัก (ทําชาๆ) จะไดผลสําเร็จท่ีดี, เขาใจธรรมชาติของชีวิตท่ีมีข้ึนมีลง 

เหมือนเสนทางท่ีเราเดิน 

2. ฝกความกลาแสดงออก อีกท้ังสรางความเพียรและความอดทนตอสถานการณตางๆ จนเกิดเปนความเชื่อม่ันใน

ตนเองและทําไดในท่ีสุด 

3. เรียนรูการสรางมิตรภาพและการใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืน รวมท้ังการรูจักและเขาใจตนเอง: ความมีวินัย และการ

ใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ, ความมีน้ําใจและเอ้ือเฟอ ท่ีจะนําไปปรับปรุงตนและคนในครอบครัวใหมีน้ําใจกับ

คนรอบขางมากข้ึน, เตือนตนใหมากกวาการตําหนิผูอ่ืน หวังดีตอเขา แตไมหวังดีจากเขา, ปรับใชในการทํางานและ

การใชชีวิตประจําวัน, กาวขามการแบงแยก ละความเคยชินในการเสพความสบายและสิ่งสวยงาม 

4. การใชชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติ อยางสันติและสอดคลอง การใชชีวิตท่ีเรียบงาย 

5. การดูแลรักษาธรรมชาติ: ใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหเกิดประโยชน เชน การประหยัดน้ํา, การจัดการขยะ, ปรับใช

ในการรักษาสิ่งแวดลอมท่ีบาน การประหยัดพลังงาน, ปลูกตนไมปละตน 

6. การบอกตอเรื่องราวดีๆท่ีเกิดข้ึนใหผูอ่ืนไดรับรู เผื่อเกิดความสนใจและมารวมรับประสบการณท่ีดีและเปน

ประโยชนดวยกัน 

แมชี 

1. การปฏิบัติธรรม: การรูแบบซ่ือๆตลอดเวลา/อยูกับปจจุบนั, การเปดใจยอมรับสิ่งท่ีไมไดดั่งใจ ไมมีอะไรตายตัว 

ทุกอยางยืดหยุน ปลอยวาง เบาสบาย, การปลอยวาง, ความตายเปนเรื่องใกลตัว 

2. การพัฒนาตน: ฝกความอดทน 

3. ดานสิ่งแวดลอม: ชวยประหยัดน้ํา 

พระ 

1. เรียนรูการบริหารจัดการกิจกรรมอยางเหมาะสม 

2. ลดการใชพลาสติก 

3. การอนุรักษธรรมชาติ ไดแก การประหยัดน้ํา 

4. พัฒนาตนเอง การใชชีวิตท่ีเรียบงาย 

5. การปลุกจิตสํานึกใหเยาวชนไดรักษาธรรมชาติ 

6. การวางใจตอเปาหมาย การใหความสําคัญตอรายละเอียดระหวางทาง 

 

สรุปการตอบคําถามขอที่ 5: คุณคิดวาธรรมยาตรามีประโยชนตอสังคมในดานใด 

ฆราวาสชาย 

1. อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม: เรียกรองความเปนธรรมใหกับธรรมชาติ ดวยการเดินขบวนเพ่ือสราง

จิตสํานึกท้ังท่ีเกิดกับผูรวมเดินและชาวบาน, ใชน้ําอยางประหยัด, สรางเปนตนแบบใหกับชุมชนหรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ จาก

การบอกตอของผูท่ีมารวมเดินธรรมยาตรา 

2. ไดเรียนรูธรรมะและสืบทอดพระพุทธศาสนา 

    2.1 ผูท่ีมารวม: สรางรูปแบบการใชชีวิตท่ีเรียบงาย (สมถะ) และรูจักการปลอยวาง, ใหคนรูจักการเสียสละ การ

แบงปน และสรางความสามัคคีในหมูคณะ, ขัดเกลาสภาวะจิตใจจากภายใน สูภายนอก, 

 ๗/๑๑ 
 



    2.2 ชาวบานในละแวกท่ีขบวนเดินผาน: ไดรับธรรมะจากเสียงเทศนหลวงพอท่ีเปดตลอดการเดิน 

3. ปลูกจิตสํานึกและสรางคนรุนใหมท่ีเขาใจตนเองและสังคม 

4. สรางรูปแบบการใชชีวิตท่ีดีในสังคม: เรียนรูการใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนและอยูกับธรรมชาติอยางมีความสุข, ฝก

การแกปญหาเฉพาะหนา, ฝกวินัยในตนเอง เชน ตรงตอเวลา มีความอดทนและเพียรพยายามในสถานการณตางๆ 

ฆราวาสหญิง 

1. อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม: เรียกรองความเปนธรรมใหกับธรรมชาติ ดวยการเดินขบวนเพ่ือสราง

จิตสํานึกและความตื่นตัวท้ังท่ีเกิดกับผูรวมเดินและชาวบาน, ใชน้ําอยางประหยัด, สรางเปนตนแบบใหกับชุมชน

หรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ จากการบอกตอของผูท่ีมารวมเดินธรรมยาตรา 

2. ไดเรียนรูธรรมะและสืบทอดพระพุทธศาสนา: การสรางสติรูสึกตัว, เงินท่ีไดจากการขายเสื้อผามือสองชวยบํารุงวัด 

4. สรางรูปแบบการใชชีวิตท่ีดีในสังคม: มีความเอ้ือเฟอเก้ือกูลกัน มีความสามัคคี, เรียนรูการใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืน

และอยูกับธรรมชาติอยางมีความสุข, ยกระดับจิตใจ, การพ่ึงพาตนเอง, เยาวชนไดเห็นแบบอยางท่ีดีจากผูใหญ 

5. เปนท่ีพักใจใหกับคนท่ีอยูในสังคมเมือง เสริมสรางสุขภาพท่ีแข็งแรง 

แมชี 

1. ดานศาสนา: กิจกรรมธรรมยาตราเปนเสมือนสนามภาวนาและฝกการคิดแบบพุทธ และศึกษาธรรมะตลอดทุกวัน, 

สรางสติ ความรูสึกตัว 

2. ดานสิ่งแวดลอม: เยาวชนไดเรียนรูวิกฤตทางธรรมชาติอยางเปนรูปธรรม จนกอใหเกิดเปนจิตสํานึกในการรักษา      

สิ่งแวดลอม 

3. ดานการพัฒนาตน: การมีชีวิตท่ีสุขแบบเรียบงาย ไมตองเสพ, เสริมสรางแรงบันดาลใจในการทําความดี 

พระ 

1. เรียนรูการอยูรวมกับผูอ่ืน ความสามัคคี 

2. สอนคนเมืองใหเห็นคาชุมชนและชนบท และสอนคนชนบทใหเห็นคุณคาแหงตน 

3. ปลูกจิตสํานึกรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. การบําเพ็ญประโยชน กอใหเกิดกรรมดีและฝกปฏิบัติธรรมไปในตัว รวมท้ังฝกความอดทน 

 

สรุปการตอบคําถามขอที่ 6: สิ่งที่คุณอยากใหแกไขหรือมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับธรรมยาตรา 

ฆราวาสชาย 

1. เพ่ิมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางผูรวมเดินธรรมยาตรามากกวานี้: คืนสุดทายอยากใหมีการแบงกลุมเพ่ือ

แสดงความในใจดวยวิธีสุนทรียสนทนา, เลนเกม, มีกิจกรรมใหมๆในปตอไป 

2. เพ่ิมระดับการประชาสัมพันธ (อยากใหคนมาเยอะๆ): ใหคนในพ้ืนท่ี จ.ชัยภูมิเขารวมกิจกรรมมากกวานี้, 

ประสานงานผานหนวยงานของรัฐ เพ่ือเพ่ิมความท่ัวถึงและความสะดวกในการประชาสัมพันธ 

3. จัดสรรเวลาสําหรับกิจกรรมใหเหมาะสม (โดยเฉพาะกิจกรรมชวงกลางคืน): คุณศรีนวลพูดใชอารมณมากก

เกินไปทําใหเกินเวลาและกระทบตอกิจกรรมถัดไป 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการแบงกลุมทํางานใหมากกวานี้ (ผูใหขอเสนอนี้บอกวาครั้งท่ี 15 ดีท่ีสุด) 

 

 

 ๘/๑๑ 
 



5. การเดินธรรมยาตรา 

     5.1 เสียงท่ีเกิดข้ึนระหวางเดินขบวนธรรมยาตรา: ควรเปดเฉพาะเสียงเทศนของหลวงพอใหฟงในระหวางเดิน

เพียงอยางเดียว ไมควรเปดเพลง, เสียงการสื่อสารของผูดูแลและควบคุมขบวน รูสึกเปนการรบกวน, ควรเปลี่ยน

เพลงท่ีเปดระหวางเดินบาง, เสียงกลองท่ีตีระหวางเดินขอตัวเดียวหรือไมก็ใหมีจังหวะตรงกันจะไดจับจังหวะได 

     5.2 เสนทางการเดิน: พิจารณาเสนทางเดินธรรมยาตราท้ังจุดเริ่มตนและวันสุดทาย ท่ีหลากหลายและ

เปลี่ยนไปตามสถานการณ, ชวงทางลาดยางอันตราย ทําใหผูเดินรูสึกเครียด 

      5.3 เพ่ิมความถ่ีในการพักระหวางทางกวานี้ 

      5.4 นาจะมีสองขบวนแลวมาพบกันวันสุดทาย เพ่ือกระจายการประชาสัมพันธ 

      5.5 ควรเดินไปในชุมชนเมืองดวย 

6. ควรตั้งเปนขอกําหนดในการเดินธรรมยาตราสําหรับใหมีการนําภาชนะใสอาหารมาเอง 

7. สําหรับการรวมกิจกรรมของเด็กนักเรียนควรใหมีอาจารยมาควบคุมดวย เนื่องจากเด็กขาดวินัยทําใหรบกวน

ผูอ่ืนท้ังในระหวางทํากิจกรรมและเวลานอน (โดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนหนองขาม) 

8. ตองการใหมีการรายงานขอมูลพ้ืนท่ีของผูท่ีมารวมเดินธรรมยาตราวามาจากท่ีใดบาง (เสนอวาทําเปนแผนท่ี) 

9. จําแนกประเภทขยะละเอียดมากกวานี้ 

10. ควรพิจารณาจํานวนคนจากการแบงกลุมท่ีเหมาะสมกวานี้ เพราะเห็นวามีจํานวนสมาชิกนอยไปสําหรับบางกลุม 

11. ตรวจสอบหองน้ํากอนจัดใหมีการใชงาน 

12. อยากใหมีกิจกรรมท่ีชาวบานสามารถเขารวมไดมากกวานี้ 

13. ระบบเครื่องเสียงท่ีดีกวานี้ เชน เสียงไมขาด เสียงดังฟงชัด 

14. นอกจากท่ีเราจะเดินเพ่ือสรางจิตสํานึกแลว ควรมีการประสานกับหนวยงานตางๆใหมีมาตรการอนุรักษ      

ธรรมชาติอยางจริงจังและกอเกิดผลดวย 

15. ควรระมัดระวังผูรวมเดินท่ีมีโรคประจําตัวมากกวานี้ เชน อาจทําปายเฉพาะสําหรับผูท่ีมีโรคประจําตัวจะได

เปนจุดสังเกตใหกับเจาหนาท่ีหนวยพยาบาล 

16. ใหหนวยสรางสรรคศิลปะ ไดสรางผลงานศิลปะดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเตือนสติหรือเปนสิ่งนําทางจิตใจ 

ฆราวาสหญิง 

1. ชอบใหพูดภาษาพ้ืนเมือง 

2. เพ่ิมปริมาณการจําหนายเสื้อธรรมยาตรา เนื่องจากรอบนี้ของหมดเลยไมไดซ้ือเก็บเปนท่ีระลึก 

3. การเดินขบวนธรรมยาตรา: ควรเนนเรื่องการเตรียมความพรอมกอนเดินธรรมยาตราและชี้แจงรายละเอียดการ

เดินอยางครบถวน, อยากใหมีการเผื่อเวลาสําหรับการเคลื่อนยายคนจํานวนมาก เพ่ือไมใหกระทบเวลาของ

กิจกรรมอ่ืน, อยากใหไปเดินท่ีอ่ืนบางเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศ, อยากใหจัดการเดินธรรมยาตราท่ีภูหลง, อยากใหมี

การเดินเสนทางในปามากกวาทางถนน, เดินใหชาลงเพราะรูสึกเหนื่อย, จัดขบวนใหมีระเบียบ, เพ่ิมการชี้แจงการ

ติดตอกันระหวางทีมงานกับผูท่ีมารวมเดินธรรมยาตราในกรณีเกิดปญหาหรือเหตุฉุกเฉิน เพราะมีเพ่ือนท่ีเกิดปญหา

แลวไมทราบวาจะตองแจงเรื่องกับใคร, ไมควรเปดเพลงระหวางเดิน, ขยายชวงเวลาการเดินธรรมยาตราเปน 10-

15 วัน, จัดเปนกลุมเวลาเดินดวย เพ่ือใหสมาชิกกลุมดูแลกัน 

4. หองน้ํา: หองน้ําไมเพียงพอ อาจจัดใหมีหองน้ําชั่วคราวหรือรถหองน้ําเคลื่อนท่ี, ไมควรท้ิงทิชชูลงในโถสวม, น้ํา

ไมไหล 

 ๙/๑๑ 
 



5. ระบบเสยีง: ระบบเครื่องเสียงท่ีดีกวานี้ เชน เสียงไมขาด เสียงดังฟงชัด เพ่ิมเครื่องเสียงดานทายขบวนดวย

เพราะไดยินท่ีประกาศไมชัด 

6. ทําใหเห็นถึงปญหาการขาดแคลนน้ําท่ีชัดเจนมากกวานี้ เนื่องจากวาน้ํายังมีใหใชอยางเพียงพอคนอาจจะยังไม

คอยรูสึกตระหนักเรื่องประหยัดน้ําเทาท่ีควร 

7. อยากใหมีกฎระเบียบมากกวานี้ 

8. การจดักิจกรรม: การจัดสรรเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับชวงเวลาเสวนาและหลังสวดมนตวันสุดทาย (อยากใหมีการ

จัดเสวนาอนุรักษลําปะทาวตอนกลางคืน ใหชาวบานมารวมเยอะๆ), ควรกระชับเวลาในแตละกิจกรรม, เวทีเสวนา

มองเห็นไมท่ัวถึง, กิจกรรมท้ังหมดควรเสร็จแคภายในเวลา 21.00 น., ควรมีการจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชน เชน 

ปลูกปาตนน้ํา การทําปุย เปนตน, ในชวงกิจกรรมเดินธรรมยาตรา ควรมีวันท่ีไมตองเดินบาง (วันท่ี 5-7) โดยให

เปนการปฏิบัติธรรมเขมขนแทน หรือวันท่ีมีการเดินก็ใหทานอาหารม้ือเดียว เนนน้ําปานะ เพ่ือลดเรื่องขยะและ

สกรีนคนท่ีแทจริง, ควรเปดใหมีการถามปญหาธรรมกับพระอาจารยหลังเทศนตอนเย็น, มีกิจกรรมรวมกับคนใน

ชุมชนท่ีเราไปพักยามคํ่าคืน, สรางนโยบายขยะเปนศูนย และชี้แจงใหชาวบานเห็นวาขยะสงผลเสียตอโลกอยางไร, 

ใหชาวบานเขารวมกิจกรรมกลุมยอยเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกัน, มีบอรดใหเขียนความคิดเห็น แลกเปลี่ยน

ประสบการณ ความรูสึก, มีกิจกรรมท่ีทําใหทุกคนรูจักกันมากข้ึน (ไมแนะนําการแสดง เนื่องจากอาจมีการเขินอาย) 

9. ไมควรอํานวยความสะดวกเรื่องภาชนะใสอาหารใหกับคณะเดินธรรมยาตราดวยถวยโฟมและชอนพลาสติก, ลด

การใชแกว/ขวดพลาสติก (ถาตั้งเปนขอกําหนดเลยก็ไดและประกาศไวในหนาเว็บลงทะเบียนวาใหนําภาชนะมาเอง) 

10. สืบทอดคนทํางานธรรมยาตราใหเปนเยาวชนท่ีอาศัยอยูในลุมน้ําลําปะทาวดวย หรือเปนคนในจังหวัดชัยภูมิ 

และใหคนชัยภูมิมารวมมากกวานี้ 

11. มีการตอยอดกิจกรรมเพ่ือสรางความมีสวนรวมของคนในชุมชน ท่ีนอกเหนือจากการรวมทําบุญและการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม 

12. ในหนาลงทะเบียนอยากใหมีการประกาศขาวสารท่ีครบถวน หรือไมก็บอกชองทางการติดตามขาวสาร       

เรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน เรื่องเสื้อธรรมยาตราไมทราบเลยวาใหสั่งจองท่ีไหน จึงเขาใจวามีขายท่ีวัดภูเขาทองแต

ปรากฏวาไมมี 

13. ควรเลื่อนชวงเวลาการเดินธรรมยาตราเปนปลายเดือนธันวาคม เนื่องจากลางานไดงายกวา 

14. อยากใหเชิญอาจารยประมวลมาพูดทุกครั้ง 

15. เพ่ิมการรณรงคการท้ิงขยะของชาวบาน เพราะระหวางเดินเห็นขยะตามขางทางเปนระยะๆ 

16. ประชาสัมพันธใหคนในชุมชน/บุคคลท่ัวไป/เยาวชนไดทราบถึงวัตถุประสงคการเดิน เพ่ือดึงความสนใจในการ

เขารวม และใหนักศึกษาชวยโปรโมท 

17. กลุมครัว ไมคอยใหมีการรวมทํางานเทาใดนัก บางครั้งถามอะไรก็ไมตอบ 

18. สงสัยวาการฝกสติ ฝกความอดทนเปนการอนุรักษปาและน้ําอยางไร 

19. แจงการปฏิบัติตนในสถานท่ีตางๆ 

20. อยากใหมี talk show 

21. สําหรับนักเรียนท่ีโรงเรียนสงมารวมกิจกรรม ควรมีอาจารยตามมาคุมดวย เนื่องจากเด็กสงเสียงรบกวน 

22. มีการดูแลดานความปลอดภัย 

23. ของท่ีนํามาไมควรเกิน 10 กก./คน 

 ๑๐/๑๑ 
 



24. หนาเว็บท่ีใหลงทะเบียน ควรเพ่ิมหัวขอกลุมกิจกรรมท่ีผูลงทะเบียนสามารถทําไดหรือสนใจ โดยทําเปนหัวขอ

ใหเลือก เชน กลุมขยะ กลุมพยาบาล เปนตน  

แมชี 

1. อยากใหมีจํานวนหองน้ํามากกวานี้  

2. อยากใหพระมาทํางานเคียงขางโยม 

3. อธิษฐานใหมีการเดินธรรมยาตราท่ีจีนบาง 

พระ 

1. อยากใหมีการเชื่อมโยงกับชุมชนมากข้ึน 

2. ลดการเดิน เพ่ิมกิจกรรม 

3. หองน้ําไมเพียงพอ 

4. ระบบเครื่องเสียง และเสียงประกาศจากทางหมูบานท่ีแทรกเขามาในระหวางท่ีพระอาจารยกําลังแสดงธรรม

สงผลใหรับฟงธรรมไมตอเนื่อง 
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