โครงการ “คุณภาพชีวิตดี – ชีวีมีสุข” วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
หลักการและเหตุผล
สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้า ต้องการชื่อเสียง เกียรติยศ เงินทอง การยอมรับ
จากวงสังคม และประสบความสาเร็จในหน้าที่ก ารงาน ซึ่งไม่มีใครเลยจะสามารถปฏิเสธได้ว่า ในแต่ละวันนั้น
มนุษย์ต้องดิ้นรนขวนขวาย ไขว่คว้าหาสิ่งที่ตนพึงปรารถนาเพื่อให้ได้มา ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงเป็น
การพัฒนาตนเองเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปรับปรุงการดาเนินชีวิตให้สอดคล้องและรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ปัญหาที่สาคัญมีอยู่ว่า แล้วเราจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความสาเร็จ
นั้นได้อย่างไร คาตอบที่ดีที่สุดคงหนีไม่พ้น เราต้องรู้จักตัวเราเองก่อน เพราะตัวเราเท่านั้นที่จะสามารถสร้าง
ความสาเร็จให้กับตัวเองได้ ไม่มีใครสามารถทาแทนได้ ดังเช่นคากล่าวที่ว่า “ดีชั่วอยู่ที่ตัวทา สูงต่าอยู่ที่ทาตัว”
ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตนั้นมีอยู่มากมาย และสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถละเลยที่จะนึกถึงนั่นคือ ปัจจัย ๔ อัน
ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรคและที่อยู่อาศัย ซึ่งนับเป็นปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นในการดารงชีวิต ที่
สาคัญ ซึ่งมนุษย์ทุกคนจะขาดเสียมิ ได้ นอกจากนั้นแล้ว การศึกษา ก็นับว่าเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตอีกข้อที่
สาคัญ เพราะทั่วโลกจะถือว่า “ประเทศที่มีอัตราการศึกษาของประชากรภายในประเทศอยู่ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสูงนั้น ย่อมถือว่า ประชากรในประเทศนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย” เช่น ประเทศสหรัฐอเมริ กา
แคนาดา อังกฤษ เป็นต้น การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ มิติดังต่อไปนี้
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกาย ได้แก่ การให้ความสาคัญกับสุขภาพ รู้จักบริโภคอาหาร
อย่างถูก สุขลักษณะและครบ ๕ หมู่ หาเวลาพักผ่อนและออกกาลังเป็นประจา เพื่ อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านอารมณ์ เป็นการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี รู้จักควบคุมอารมณ์ โดย
การ หมั่นฝึกให้ทาน การทางานอดิเรกที่ชื่นชอบ การเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ การฝึกสมาธิ เป็นต้น
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสังคม เป็นการสร้างการยอมรับ และยกย่องจากสังคม อันได้แก่
การเข้า ร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ หรือจากหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้น การใช้เวลาว่างบาเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน
และการปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น
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๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสติปัญญา เป็นการเพิ่มทักษะทางด้านความรู้ให้กับตนเอง อาทิเช่น
การอ่านหนังสือ การเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ การศึกษา
ข้อมูลด้วยตนเองจากสื่อสารสนเทศ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ รวมไปถึงการหัดสังเกตและติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันหลักทางการศึกษา
ของกองทัพไทย ได้นานโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศมา
เป็นหลักในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกาลังพล ซึ่งหากกาลังพลมี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ล้ ว ย่ อ มจะส่ ง ผลต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านในภาพรวมของหน่ ว ย ให้ เ กิ ด ผลที่ ดี ต ามไปด้ ว ย
ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จึงได้ดาริจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของกาลังพลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้นภายใต้ชื่อโครงการ “คุณภาพชีวิตดี – ชีวีมีสุข” ซึ่งเป็นโครงการเสริม
เพิ่มเติมจากกิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินการร่วมกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศอยู่แล้ว
การดาเนินโครงการ
ลักษณะของโครงการแบ่งออกเป็นโครงการย่อยๆ ๔ ประการได้แก่
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายแบบผสมผสาน ได้แก่ การออกกาลัง ด้วยกายบริหาร
ตามปกติ การยืดหยุ่นร่างกายแบบโยคะ และการใช้ไม้พลอง เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ โดยเป็นการ
ทาการบริหารก่อนที่จะเล่นกีฬา หรือการวิ่งตามปกติ เป็นกิจกรรมที่ทาเป็นส่วนรวมในการออกกาลังกายหน่วย
ประจ าสั ป ดาห์ การยื ดหยุ่ น ร่ างกายแบบโยคะ ช่ว ยในร่างกายสร้างสมดุล มีระบบไหลเวียนโลหิ ตที่ดีขึ้น
กล้ามเนื้อต่างๆ มีความยืดหยุ่นดีขึ้น การบริหารร่างกายโดยการราไม้พลอง เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อลาตัว
หลังและต้นขา เป็นส่วนใหญ่ ช่วยป้องกันและลดอาการปวดหลัง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การบริหารร่างกายอย่าง
ต่อเนื่องประมาณ ๒๐-๓๐ นาที ช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานประมาณ ๙๐ – ๑๒๐ แคลอรี่ ขึ้นกับความแรง
หรือความเร็วที่ทา ควรทาทุกวันหรือเกือบทุกวันเวลาเช้าหรือเย็นแล้วแต่สะดวก ไม้ที่ใช้ในการบริหารร่างกายมี
ความยาวเท่ากับช่วงข้อมือของแต่ละคนในขณะกางแขนออกหรือประมาณ ๑๒๕ – ๑๓๐ ซม. ไม้พลองควรมี
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ นิ้ว ไม่ควรเกิน ๑.๕ นิ้ว เพราะจะทายากและไม่ถนัดในการบริหารวัสดุทาไม้พลอง
จะใช้ไม้ ไผ่ ไม้ห นาด ไม้ พลอง ท่อพี วีซี หรือ ไม้ถู พื้น ก็ได้ ควรมีน้าหนัก ที่พอเหมาะกับก าลั ง แขนแต่ล ะคน
การบริหารร่างกายมี ๑๒ ท่าทาท่าละ ๙๙ ครั้งโดยนับในใจไปด้วย การยืดหยุ่นร่างกายแบบโยคะ และการใช้ไม้
พลอง ช่ ว ยท าให้ จิ ต มี ส มาธิ ส าหรั บ ผู้ ที่ เ ริ่ ม ต้ น ฝึ ก อาจเริ่ ม ท าแต่ ล ะท่ า จ านวนน้ อ ยครั้ ง และเคลื่ อ นไหว
ช้าๆ ก่อน เมื่อเกิดความชานาญจึงเพิ่มจานวนครั้งและความเร็ว หากเหนื่อยอาจหยุดพักระหว่างท่าประมาณ
ครึ่งถึงหนึ่งนาทีแล้วทาต่อ จะช่วยให้ปอด หัวใจ กล้ามเนื้อต่างๆ ดีขึ้นตามลาดับ
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านอารมณ์ เป็นการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี และเทิดพระเกียรติและ
เทิดทูนสถาบัน ไปพร้อมกันด้วยการสวดมนต์ ฝึกสมาธิ และแผ่เมตตาหลังเคารพธงชาติในทุกวันพระเป็นต้น
คนที่สวดมนต์เป็นประจานั้น ทางการแพทย์สมัยใหม่รับรองแล้วว่า การสวดมนต์ทาให้เกิดความสุขได้จริงใน
/จิตใจ...
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จิตใจ ส่งผลต่อร่างกายให้หลั่งสารความสุขออกมา ร่างกายก็จะแข็งแรง ใบหน้าสดใส ครูอาจารย์ในสมัยโบราณ
ถึงปัจจุบันทราบถึงเคล็ดลับสาคัญ ให้สังเกตว่าท่านจะมีอายุยืนมาก และบรรพบุรุษของเรานั้น ท่านสวดมนต์
เป็นประจาอายุท่านจึงยืนยาว ไม่เหมือนคนในปัจจุบันที่ห่างเหินการสวดมนต์มาก อายุจึงสั้น บทสวดมนต์ทุก
บทนั้น สามารถแผ่บุญกุศลไปช่วยผู้อื่นที่เดือดร้อนได้ทุกเรื่อง อานิสงส์ที่ดังที่กล่าวมาข้างต้น กาลังพลของ
วิทยาลัยเสนาธิการทหารได้แผ่เมตตาและอุทิศบุญกุศลถวายแด่พระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อเป็นการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาและ นโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะกระทา
หลังเคารพธงชาติในทุกวันพระ
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสังคม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน เช่นการจัดทาบัญชีครัวเรือนและหารายได้เสริมด้วยการเพาะเห็ด และการเขียนผ้าบาติก เพื่อเป็น
การเดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้โดยหวังว่าการเพาะเห็ด และการเขียนผ้าบาติก จะทาให้เกิดรายได้
ให้กับกาลังพลในหน่วยด้วยการใช้เวลานอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่หลักมารวมกลุ่มกันทากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีในหมู่ กาลังพลที่ได้ทากิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งเป็นการออกกาลัง
กายและสร้างความเพลิดเพลิน ซึ่งจะทาให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดได้อีกช่องทางหนึ่ง
ด้วย การเพาะเห็ดเป็นอาชีพที่มีความสาคัญในทางเศรษฐกิจอาชีพหนึ่ง เนื่องจากการเพาะเห็ด สามารถที่จะทา
ให้ภายในครอบครัวมีอาหารที่มีคุณค่าโดยเฉพาะโปรตีนไม่แพ้เนื้อสัตว์ และมีความปลอดภัยจากสารเคมี การ
เพาะเห็ดสามารถเพาะสาหรับบริโภคในครัวเรือนหรือสามารถพัฒนาการเพาะเห็ดให้เป็นอาชีพหลัก มีรายได้
เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การเพาะเห็ดนั้นเป็นการนาเอาวัสดุที่เหลือใช้ทาง
การเกษตรหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นฟางข้าว ไส้นุ่น ไส้ฝ้าย เปลือกมันสาปะหลัง ทะลายปาล์ม ขี้เลื่อย เปลือก
ถั่วเขียว หรือแม้กระทั้งวัสดุที่มีในธรรมชาติ ได้แก่ หญ้าต่างๆ ใช้เป็นวัสดุเพาะให้เหมาะสมกับท้องถิ่นเพื่อให้
ต้นทุนต่าลง อีกทั้งช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ต้องตั ดไม้ทาลายป่าโดยการจัดหาหรือจัดซื้อวัสดุที่มีใน
ท้องถิ่นและทาให้คนมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนผ้าบาติกมีความโดดเด่นอยู่ที่สีและลวดลายอันคมชัดของภาพที่
สามารถบอกอะไรได้หลายอย่างทั้งถิ่นที่มา วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ธรรมชาติ เอกลักษณ์ของแหล่งผลิต หรือ
กระทั่งความรู้สึกนึกคิดของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งมีกรรมวิธีที่ซับซ้อนอยู่หลายกระบวนการทั้งพิมพ์เทียน แต้มสี
ระบายสี ย้อมสี บาติกจึงมีลักษณะที่เป็นได้ทั้งงานหัตถอุตสาหกรรมและงานศิลปะ ที่เกิดขึ้นจากการเขียน
ลวดลายตามที่ผู้ผลิตต้องการลงบนผืนผ้าด้วยดินสอแล้วใช้ปากกาเขียนเทียนจันติ้ง (Tjanting) จุ่มน้าเทียนเขียน
ไปตามลวดลายเพื่อให้น้าเทียนนี้เป็นแนวป้องกันน้าสีไม่ให้ซึมผ่านถึงกัน ซึ่งน้าเทียนที่มีประสิทธิภาพจะต้องซึม
ผ่านทะลุทั้งด้านหน้าและด้ านหลังของผืนผ้าบาติกโดยไม่ให้เกิดช่องว่างขึ้นจากนั้นจึงทาให้เกิดลวดลาย โดย
วิธีการเพ้นท์สี หรื อย้ อมสีตามแต่กรณีสีบนผืนผ้าจะต้องซึมผ่านทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งเป็นเอกลั กษณ์
ประจาตัวของผ้าบาติก ทาให้ผู้สวมใส่ภาคภูมิใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเป็นชิ้นเดียวในโลก
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสติปัญญา เป็นการเพิ่มทักษะทางด้านความรู้ให้กับตนเอง อาทิเช่น
การจัดนิทรรศการหนังสือน่าอ่าน นิทรรศการหนังสือ “เจ้าฟ้านักวิชาการ” การใช้กระบวนการจัดการความรู้
ภายในหน่วยงานเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป การอ่านทาให้เกิดความคิด คนที่อ่าน
หนังสือมากมักจะเป็นนักคิด อีกทั้งการอ่านยังทาให้เราสามารถคิดใคร่ครวญมากกว่าการฟัง เราสามารถหยุด
อ่านบรรทัดนั้นได้แล้ว คิดต่อว่าสิ่งที่เราอ่านนั้นใช่หรือไม่ใช่ เป็นจริ งหรือไม่เป็นจริง ตามที่ผู้เขียนได้เขียนไว้
การอ่านช่วยในการสร้างสมาธิได้ดี คนที่อ่านหนังสือมักเป็นคนที่มีสมาธิ การอ่านจึงเป็นวิธีในการฝึกสมาธิ
/อย่างหนึ่ง...

−๔ −
อย่างหนึ่ง เป็นการฝึกสมาธิที่ได้ทั้งองค์ความรู้ ความคิด ข้อมูลข่าวสารในเวลาเดียวกัน การอ่านช่วยในการ
พัฒนาตนเอง คนที่อ่านหนังสือมากมักเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ ชอบที่จะพัฒนาตนเอง การอ่านจึงเป็นเครื่องมือที่
ช่วยในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดทักษะต่างๆอย่างมากมาย
กรอบระยะเวลา ดาเนินโครงการ : ต.ค. ๕๗ – ก.ย. ๕๘
งบประมาณ : งบบริหารหน่วย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายทหารโครงการ : เสธ.วสท.สปท.
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อจ.ที่ปรึกษา วสท.สปท.
“รายได้เสริมด้วยการเพาะเห็ด และการทาผ้าบาติก ตามรอยเท้าพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” ทาอบรมจานวน
อย่างละ ๑ รุ่นๆ ละ ๒๕ – ๕๐ คน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผอ.กอก.วสท.สปท.
๑.“การสวดมนต์ ฝึกสมาธิ และแผ่เมตตา หลังเคารพธงชาติในทุกวันพระ” ปฏิบัติทุกเดือน
๒. “การออกกาลังแบบผสมผสาน” ปฏิบัติทุกวันพุธของสัปดาห์
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผอ.กองวิชาเอกสารวิจัย วสท.สปท.
๑.“นิทรรศการหนังสือน่าอ่าน” ประจาทุกเดือน
๒.“นิทรรศการหนังสือ เจ้าฟ้านักวิชาการฯ” จัดกิจกรรมในห้วงเดือน มี.ค. – เม.ย. ๕๘
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. กาลั งพลของวิทยาลั ย เสนาธิการทหารมีรายได้เสริมจากการจัดจาหน่ายเห็ ด และการทาผ้ าบาติ ก
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. กาลังพลของวิทยาลัยเสนาธิการทหารมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้น มีสมาธิในการปฏิบัติงานมากขึ้น
๔. กาลังพลของวิทยาลัยเสนาธิการทหารได้รับการเพิ่มพูนความรู้ มีขีดความสามารถสูงขึ้น
๕. การกระทากิจกรรมโครงการย่อยต่างๆอย่างบูรณการแล้ว จะส่งผลให้กาลังพลของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครอบครัวมีความสุขมากยิ่งขึ้น
--------------------------------------------

