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หมอเขียว... บอกเล่าข่าวใหม่

 

ยนิดีต้อนรบัพ่ีน้องผูร้กัสขุภาพ สูว่ารสารแพทย์วถิธีรรม ฉบบัที่   
๘ (พฤษภาคม-สงิหาคม ๒๕๕๙) ซึง่มเีป้าหมายสือ่สารสาระท่ีส่งเสริมการ
ด�ารงชวีติสูค่วามพอเพยีงเรยีบง่าย ร่างกายแขง็แรง จติใจดงีาม และจติใจ
เป็นสุข อันเป็นสิง่มคุีณค่าและผาสกุท่ีสุดต่อตนเองและผูอ่ื้นท่ีมนษุย์ควรได้ 
โดยเน้นการแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุ ด้วยส่ิงท่ีประหยัดเรยีบง่าย และแต่ละคน
ท�าเอาเองได้ ด้วยการปรบัสมดลุร้อนเย็นกายใจและสงัคมส่ิงแวดล้อม

ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๕๙ เป็นเวลา ๒๑ ปี ของก้าวย่างแห่งการ
พัฒนาการแพทย์วิถธีรรมเพือ่ส่งเสรมิการสร้างสุขภาวะของมวลมนษุยชาติ 
ซึง่เครอืข่ายแพทย์วถิธีรรมทัง้ในและต่างประเทศ ได้ด�าเนนิการจดัท�าค่าย
สขุภาพและแนะน�าให้ความรูร้ายบคุคลในการดแูลแก้ไขปัญหาสขุภาพโดย
ไม่คดิค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดระยะเวลา ๒๑ ปี มีผูใ้ช้บรกิารดงักล่าวกว่าสอง
แสนคน มผีูติ้ดตามสือ่ต่าง ๆ  ของเครอืข่ายแพทย์วถิธีรรมในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
กว่าสิบเอ็ดล้านครัง้ และในแต่ละปีต่อ ๆ มา ไม่ต�า่กว่าล้านครัง้ 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีท่ีพ่อครฯู กล่าวว่า “ในสงัคมโลก พลังความ
ดกีจ็ะปรากฏตัวเด่นชดั พลงัความชัว่กจ็ะปรากฏตัวเด่นชดั แยกด�าแยกขาว
ชดัเจนขึน้ เมือ่ความชดัเจนปรากฏ กอ็ยูท่ี่แต่ละคนว่าใครจะเลอืกอยู่ฝ่ายดี
หรอืฝ่ายชัว่” สภาพดงักล่าว ถ้าคนดรีวมกนัท�าดีได้มากเท่าไหร่ กจ็ะช่วย
เหลอืสงัคมได้มากเท่านัน้

ตลอดระยะเวลา ๒๑ ปี ผมประเมนิโดยภาพรวม เครอืข่ายแพทย์
วถิธีรรมเรา ได้พากเพยีรสบืสานพลงัความดแีห่งพทุธธรรม จนมีรปูรอยของ
ความเจรญิในพุทธพจน์ ๗ ท้ังในเชงิปริมาณและเชิงคณุภาพชดัเจนมากย่ิง
ขึน้ อย่างน่าช่ืนใจ น่าประทับใจ และน่าประหลาดใจ คือ ความเจริญของ
ชีวิตไปสู่สภาพระลึกถึงกัน (สาราณียะ) รักกัน (ปิยกรณะ) เคารพกัน         
(ครกุรณะ) เกือ้กลูช่วยเหลอืกนั (สังคหะ) ไม่ววิาทกนั (อววิาทะ) พร้อม
เพรยีงกนั (สามคัคยีะ) เป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั (เอกภีาวะ) (องฺ.สตตฺก.
๒๒/๒๘๓) ขอเป็นก�าลังใจให้พ่ีน้องพฒันาสภาพพทุธพจน์ ๗ อนัเป็นความ
เจรญิแห่งประโยชน์สขุทีแ่ท้จรงิต่อตนเองและมวลมนษุยชาต ิ ให้เจรญิรุง่
เรืองยิง่ๆขึน้ไป

วัตถุประสงค์

การจัดพิมพ์วารสาร

แพทย์วิถีธรรม 

 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 

แนวคิด ประสบการณ์ และ กิจกรรม

ของการแพทย์วิถีธรรม 

แก่สมาชิก เครือข่ายฯ

และผู้สนใจ 

อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ในการช่วยบรรเทาเบาบาง

ความทุกข์ทรมาน

จากความเจ็บป่วยของ

คนในสังคมได้บ้าง

    วารสาร
แพทย์วิถีิธรรม

    
     

มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ

ฉบับที่ ๘

วันที่ ๒๐-๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ ค่ายสุขภาพฯที่ อุทยานธรรม จ.เชียงใหม่
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เครอืข่ายแพทย์วถิธีรรมได้เปิดด�าเนนิการศกึษาหลกัสตูรแพทย์
วถิธีรรม (หลกัสตูร ๗ ปี ) จนมนีกัศกึษาระดบัชัน้ปีท่ี ๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
และในวนัท่ี ๒๓ และ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ พ่อครฯู ได้เมตตามาแสดง
ธรรมให้กบัจติอาสาแพทย์วถิธีรรม ในค่ายพระไตรปิฎกตามรอยบาทพระ
ศาสดา และ ในวนัท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ พ่อครฯู มดี�ารว่ิา เครือข่าย
แพทย์วถิธีรรม มหีมูม่วลทีป่ฏบิตัธิรรมปรมิาณและคณุภาพมากพอ มี
ความควบแน่น มอีงค์ประกอบพร้อมทีจ่ะท�าสถาบนัการศกึษาได้ และพ่อ
ครูฯ ได้เมตตาตัง้ช่ือว่า “สถาบนัวชิชาราม” มลูนิธแิพทย์วถิธีรรมแห่ง
ประเทศไทย จงึได้ก่อตัง้สถาบนัวชิชาราม เพ่ือด�าเนนิการด้านการศกึษา
ทีส่ร้างคณุค่าและความผาสกุทีแ่ท้จรงิให้กบัผูเ้รยีนและสงัคม ตัง้แต่วนัที่ 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา และจะประเมินนกัศกึษาแพทย์วิถธีรรม
แต่ละชัน้ปี ให้เป็นนักศกึษาสถาบนัวชิชาราม ซึง่การศกึษาทีม่คุีณค่าอย่าง
แท้จรงินัน้ ต้องมสุีขภาพด ีมคีวามด ี(ช่วยเหลือเก้ือกูลผูอ้ืน่พร้อมกบัช�าระ
กเิลสเหตแุห่งทกุข์ในตน) มวีชิาทีผู่เ้รยีนสนใจทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
ด�าเนนิการไปในองค์ประกอบของหมูม่ติรดสีหายดสีงัคมสิง่แวดล้อมดี 
น�าองค์ความรูท้ี่ได้จากเหตุปัจจยัดังกล่าว มาเขยีนเป็นวชิาการทีม่สีาระ
คณุค่าประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้นอย่างแท้จรงิ 

เร่ืองราวต่างๆของเครือข่ายแพทย์วถิธีรรม ท่านสามารถตดิตาม
ได้ในวารสารแพทย์วถิธีรรมฉบับน้ี ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบญุกับ
คนดทีกุท่านในโลกใบน้ี ทีช่่วยกนัท�าส่ิงทีด่ีให้คนในโลกได้พ่ึงพาอาศยั ขอ
ให้ทุกท่านท�าดีอย่างมคีวามสขุครับ

เราทั้งผองพี่น้องกัน 

จริงใจ ไมตรี มีอภัย ไร้ทุกข์

หมอเขียว : ใจเพชร กล้าจน

ภาพปก		ค่ายพระไตรปิฎกครัง้ที่ื	ื๑๓	ทีศ่าลาแก่นสุก	สวนป่านาบญุ	
๑	อ.ดอนตาล	จ.มุกดาหาร	วนัที	่๑๔-๒๐	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๙	

การพัฒนาทีถ่กูต้องตรงตามสัจธรรมแท้
เท่านัน้ ทีจ่ะท�าให้เกดิความเจรญิไปสู่ความผาสกุทีแ่ท้
จรงิได้ ซึง่การศกึษาของมนุษย์เป็นหวัใจหลกั ทีจ่ะ
ท�าให้เกิดความเจรญิหรอืความเสือ่ม “ความเจรญิ” 
คอื ปัญหา ความเดอืดร้อน ความทุกข์ทรมาน มี
ทศิทางน้อยลง แต่ความผาสกุมากข้ึน ส่วน “ความ
เสือ่ม” คอื ปัญหา ความเดอืดร้อน ความทกุข์ทรมาน 
มแีนวโน้มเพิม่มากขึน้

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ การประชุมจัดตั้งสถาบันวิชชาราม “การศึกษา หลักสูตร จิตอาสาวิถีธรรม” ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๓-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ค่ายสุขภาพฯที่ดอนตาล

วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ บรรยายที่ พิพฺธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

วันที่ ๒๐-๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ ค่ายสุขภาพฯที่ อุทยานธรรม จ.เชียงใหม่
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ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

มเหสักข์-สักสยามินทร์์                                      
ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กำาลังผลิและแตกใบใหม่ อีก ๓ เดือนครบรอบ ๒ ปี

ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สวนป่านาบุญ ๑

มเหสักข์-สักสยามินทร์์ 

ถ่ายภาพ วันที่ื ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สวนป่านาบุญ ๑ 
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ครบ ๓ ปี วันที่ ๑๕ นี้

ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รวมใจภักดิ์ ปลูก

เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา
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หมอเขียว... บอกเล่าข่าวใหม่

๒ วารสารแพทย์วิถีธรรม ฉบับที่ ๘

หมอที่ดีที่สุดในโลกคือ ตัวคุณเอง

๘     แพทย์วิถีธรรม เทคนิค ๙ ข้อ 
 หรือยา ๙ เม็ด ยาเม็ดที่ ๗        
 การรับประทานอาหารปรับสมดลุร่างกาย 
๒๐  การก่อตั้งสถาบันวิชชาราม
๒๗  โรงเรียนในฝัน 
        “ศนูย์การเรยีนสถาบนัวชิชาราม”
๓๐  การขับเคลื่อนเครือข่าย 
       การแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศ

บทความพิเศษ

๔๖ ตามรอยบาทพระศาสดา
 ค่ายพระไตรปิฎกฯ
 ครัง้ที่ ื๑๓ การกำาจดัขยะในจติวญิญาณ
๔๙  ครัง้ที่ ื๑๔ อนตุตรยิะมรรคมอีงค์ ๘
      ทางสายเดียวที่จะพาพ้นทุกข์ได้
๕๔ การศกึษาแพทย์วถิธีรรม อาศรมศลิป์
๕๖ วารสารกำาลงัใจ แพทย์วถิธีรรมใน  
 เรอืนจำาโคกตาบนั จ.สุรินทร์
๗๒ ตารางกิจกรรมแพทย์วิถีธรรม                  
จิตอาสา แบ่งปันประสบการณ์

๘๒ นายอิทธิชัย จันทชาติ (ตาล)
อาหารเป็นยา อาหารเป็นหนึ่งในโลก

๘๔ ยำาหัวปลี
ออกกำาลังกาย/ลมหายใจ/โยคะดัดตนและกดจุดลมปราณ

๘๖ เส้นลมปราณขา ๖ เส้นขา... 
      เส้นลมปราณม้าม 
๘๘ ข่าว/สื่อ

สารบััญ 
ฉบบัที ่๘ ปีที ่๓ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

๘

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3  ประจำ�เดือนกรกฎ�คม - กันย�ยน 2558 โครงการกำาลังใจในพระดำาริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

• ศึกษ�โครงก�รกำ�ลังใจฯ 
ทัณฑสถานหญิงกลาง

• เปิด ‘เรือนจำ�ชั่วคร�ว โคกต�บัน’  
สู่เศรษฐกิจพอเพียง

• เรือนจำ�ฯ สนองรับ  
โครงการก�าลังใจฯ

• กำ�ลังใจ กับก้าวต่อไป
ของเศรษฐกิจพอเพียง

• ตล�ดแบ่งปัน

• ผู้ ใหญ่จอย : 
อบรมเศรษฐกิจพอเพียง

• ข้อกำ�หนดกรุงเทพฯ
กับการบริหารงานยุติธรรม

ในมิติสิทธิมนุษยชน
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๕๖

เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา
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แพทย์วิถีธรรม
เทคนิค ๙ ข้อ
หรือ ยา ๙ เม็ด 
  หมอที่ดีที่สุดในโลกคือ 

ตัวคุณเอง
วิธีท่ีประหยัดเรียบง่ายท่ีสุด

และมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีมักถูกกับคนส่วนใหญ่ท่ัวไป 

ในการเปิดช่องทางไหลเวียนของเลือดลมรวมท้ังสารและพลังงานต่างๆ 

ให้เข้าหรือออกจากร่างกายตามสภาพท่ีชีวิตต้องการ 

ท่ีการแพทย์วิถีธรรมได้ค้นพบ ก็คือ 

 การปรับสมดุลร้อนเย็นด้วยข้อปฏิบัติ ๙ ข้อ (ยา ๙ เม็ด) 

ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม 

โดยปรับสมดุลไปสู่จุดท่ีรู้สึก สุข สบาย เบากาย มีกำาลัง 

และปรับกลับไปกลับมาตามภาวะร้อนเย็นของผู้น้ัน ณ ส่ิงแวดล้อมปัจจุบันน้ันๆ 

แต่ละคนอาจเลือกทำาเพียงข้อใดข้อหน่ึง 

หรือหลายข้อร่วมกันตามความเหมาะสมของแต่ละคน 

ข้อใดท่ีทำาแล้วรู้สึกสุขสบายเบากายมีกำาลัง 

แสดงว่าเหมาะสมกับผู้น้ัน ณ เวลาน้ัน ควรทำาต่อไป 

ส่วนข้อใดท่ีทำาแล้วรู้สึก ไม่สุขไม่สบาย หนักตัวอ่อนเพลีย 

แสดงว่าไม่เหมาะสมกับผู้น้ัน ณ เวลาน้ัน ควรงดเสีย
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๑ การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล ๒ กัวซา ขูดพิษ

๓ การสวนล้างลำาไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) ๔ การแช่มือแช่เท้าในนำ้าสมุนไพร

๕ การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ ๖ การออกกำาลังกาย โยคะ กดจุดลมปราณ กายบริหาร

๗ การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย

 ๘ ใช้ธรรมะ ละบาป        
 บำาเพญ็กศุล ทำาจติใจ 
 ให้ผ่องใส คบมิตรดี

 ๙ รู้เพียร 
     รู้พักให้พอดี
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การรับประทานอาหาร
ปรับสมดุลร่างกาย

อาหารปรับสมดุลในค่ายสุขภาพวันที่ ๒ ของค่ายที่ดอนตาล

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ไไ
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ในโลกคือ

ตัวคุณเอง

หมอที่ดีที่สุด

   ยาเม็ดที่ ๗
อาหารเป็นหนึง่ในโลก 

พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ 

คนจะแข็งแรงเป็นที่หนึ่งก็ด้วยอาหาร 
คนจะเจ็บป่วยเป็นที่หนึ่งก็ด้วยอาหาร   
เรื่องอาหารเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุดในชีวิต
ที่เราจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง 
เพราะอาหารกินเข้าไปแล้ว
จะต้องไปเป็นเนื้อตัวเรา 
เป็นพลังชีวิตของเรา
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   พลังชีวิตเป็นพลังพิเศษ 
   

  ถ้าพลังชีวิตได้สัมผัสอาหารที่สมดุลร้อนเย็น พลังชีวิตจะสร้างความรู้สึกสบาย เบากาย มีกำาลัง

ขึ้นมา แต่ถ้าสัมผัสกับร้อนเย็นที่ไม่สมดุลพลังชีวิตจะสร้างความรู้สึกไม่สบาย ไม่เบากาย ไม่มีกำาลัง 

อ่อนเพลีย หนักตัวขึ้นมา เพราะพลังชีวิตต้องเสียพลังดันเอาพิษออก แล้วสร้างความรู้สึกไม่สบายขึ้น

มาในชีวิตของเรา ดังนั้นถ้าเรากินอาหารที่ไม่ถูกกัน ร่างกายก็จะเกิดอาการไม่สบายอยู่ตลอดเวลา       

ยิ่งกินไม่ถูกกันนานวันเข้าก็ยิ่งแย่ กล้ามเนื้อก็ต้องพยายามเกร็งตัวบีบเอาพิษออก พยายามดันออก     

ผิดโครงสร้าง โครงรูป เลือดลมก็ไหลเวียนไม่สะดวก ร่างกายก็แย่ น่ีเป็นตัวหลักท่ีสำาคัญ ผู้ใดต้องการ

ความแข็งแรง ไม่ปฏิบัติเร่ืองอาหารให้ถูกต้องจะไม่สำาเร็จเลย ถ้าปฏิบัติเรื่องอาหารใหถู้กต้อง แต่เร่ือง

อื่นทำาได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็ยังทำาให้หลายท่านแข็งแรงไปได้ หายโรคไปได้

๑. ๒..

๔.
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การรับประทานอาหารตามล�าดับการย่อยง่าย  ๑.ด่ืมน�้ำสมุนไพร ๒.ผลไม้ ๓.ส้มต�ำหรือย�ำกับผักสดหรือผักลวก     

๔.ข้ำวกับกับข้ำว ๕.ต้มธัญพืช ๖.ตำมด้วยน�้ำแกงจืดล้ำงคอ

๓.

๕. ๖.
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Member No:......................(เจา้หนา้ท่ี่ก่รอก)

ใบสมัครสมาชิกวารสารแพทย์วิถีธรรม APPLICATION MEMBER FOR  PRINCIPLES ON BUDDHIST MEDICINE JOURNAL  
กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง (To be completed in own handwriting)

                

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
 

วนัทีส่มคัร ……………………………………………

ชือ่-สกลุ (นาย/นาง/น.ส./อืน่ ๆ) : …………………………………………………………………………………………………………….

Name-Surname (MR./MRS./MISS/Other) ..……………………………………………………………………………………………

ทีอ่ยูท่ ีต่อ้งการใหส้ง่ไปรษณีย ์/ ขอ้มลูสว่นตวั

ทีอ่ยู่ปัจจุบันอาคาร………………………..เลขที…่…………หมู่ที…่….....ซอย……...........ถนน............………............

ต�าบล/แขวง  …………………….. อ�าเภอ/เขต ………………......จังหวดั ....…………......…..รหสัไปรษณีย ์ ……............

โทรศพัท ์  ………………………มอืถอื  ……………………อเีมล ์…..………………………………………….………………….…….....

วนั เดอืน ปีเกดิ ………………………..……………… อาย ุ……................... ปี เชือ้ชาต ิ …………………………………….....

สญัชาต ิ …………………………… ศาสนา  ………………………..………………………………………….………………….…….....

ทราบขา่วการรับสมคัรจาก………………………..………………………………………….………………….……………………………...

........................................................................…..………………………………………….………………….………….....

ทา่นมอีาการเจ็บป่วยหรอืไม?่  ม ี                ไมม่ ี                                   

ถา้มโีปรดระบชุือ่โรค/อาการ.......................................................................................................................

เป้าหมายการรับวารสารเพือ่.......................................................................................................................         

          ขา้พเจา้ขอสมคัรเป็นสมาชกิวารสารแพทยว์ถิธีรรม (ปีละ ๓ เลม่  รวมคา่ขนสง่ในประเทศแลว้)

คา่สมาชกิสนับสนุนการด�าเนนิงาน          ๑ ปี  เป็นเงนิ ๑๐๐ บาท (เริม่รับตัง้แตฉ่บบัที.่.........ถงึฉบบัที.่..........)

                                                     ๒ ปี  เป็นเงนิ ๒๐๐ บาท (เริม่รับตัง้แตฉ่บบัที.่.........ถงึฉบบัที.่..........)

                                                     ๓ ปี  เป็นเงนิ ๓๐๐ บาท (เริม่รับตัง้แตฉ่บบัที.่.........ถงึฉบบัที.่..........)

                                                     ตอ่อาย ุสมาชกิเลขที.่............จ�านวน.................ปีตอ่อายุ

          ช�าระเงนิแบบเงนิสด สถานทีช่�าระ...............................ผูรั้บเงนิ..............................................

  โอนเงนิเขา้บญัชชีือ่ กองบญุแพทยว์ถิธึรรมแหง่ประเทศไทย  บญัชธีนาคารออมสนิ สาขาดอนตาล         
บญัชเีผือ่เรยีก เลขทีบ่ญัช ี๐๒๐-๐๘๖๐-๗๙๘๐-๑ หรอื       บญัชนีางจรินันท ์ทบัเนยีม ธนาคารกรงุไทย สาขาตลาดไท 

บญัชอีอมทรัพย ์เลขทีบ่ญัช ี๑๕๒-๐-๓๙๒๓๕-๔   ช�าระเรยีบรอ้ยแลว้  แนบส�าเนาการช�าระเงนิสง่มาทาง                              
อเีมล ์morkeawjournal@gmail.com หรอืจัดสง่มาที ่ศนูยเ์รยีนรูส้ขุภาพพึง่ตนตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงสวนป่านาบญุ ๓                         

๓๐/๒๘ หมูบ่า้นคนัทรกีารเ์ดน้  หมู ่๑๐ ต.คลองสาม  อ.คลองหลวง จ.ปทมุธาน ี๑๒๑๒๐ โทร.๐๘๑-๘๐๐-๔๕๑๑

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

                                                   ลายมือช่ือผูส้มัคร (Applicants signature) 

ถ่ายเอกสารหรือคัดลอกใบสมัครน�าส่ง

ตดิตอ่ขอ้มลูเพิม่เตมิ : คณุจารณีิ กววีวิชิชยั (เอ)๋ โทร. : ๐๘๙-๗๗๘-๔๙๗๔ อเีมล ์jarineeka@gmail.com                                                                                          
        คณุมลฑา สกลุจงเกษม (มล) โทร.: ๐๘๖-๘๘๓-๒๘๓๔ อเีมล ์monkrapao@hotmail.com                                               
        รอ้งเรยีนปัญหาและแนะน�า เสนอขอ้คดิเห็นมาที่ ่อเีมล ์jiranun1963@gmail.com หรอืที ่line ID                                   
                           ๐๘๙-๔๕๒-๐๕๕๙ ปุ๊  พริว้ลมบญุ

ฉบบัที ่๕
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แพทย์วิถีธรรม
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ในพระดำาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

ณ เรือนจำากลาง จ.นครพนม

• สาเหตุของความเจ็บป่วย
• ตารางค่ายสุขภาพ

• การศึกษาแพทย์วิถีธรรมอาศรมศิลป์
• แชร์ประสบการณ์ผู้ป่วยเสก็ดเงินมาเป็นเวลา ๔๐ ปี

วารสาร 

แพทย์วิถีธรรม
มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ
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สาธารณสุขเพื่อมวลมนุษยชาติ

การศึกษาอาศรมศิลป์

นำ้าผักปั่นปรับสมดุล

ฉบับ
ครบรอบ ๒ ปี

วารสาร 

แพทย์วิถีธรรม
มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ

ฉบับที่ ๗ ปีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙

ค่ายพระไตรปิฎก
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คร้ังท่ี ๒

แช่มอื แช่เท้า ในน�า้สมนุไพร
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วิธีตรวจเช็ค อาหารฤทธิ์ร้อน อาหารฤทธิ์เย็น 
            อาหารพิษร้อน อาหารพิษเย็น
  ต้องเรียนรู้เรื่องอาหารให้เข้าใจ ส่วนจะปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนนั้นตามความสามารถของเรา สิ่งที่

ควรรู้ในอาหารนั้นคือ ฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็น พิษร้อนพิษเย็นในอาหาร ต้องเรียนรู้ให้ดี จะได้เลือกใช้ให้เหมาะสม 

จะรู้ได้อย่างไรว่าอาหารฤทธิ์ร้อนหรือเย็น 
  อาหารฤทธิ์เย็น ถ้าเรากินอาหารเข้าไปมากๆ แล้วดื่มน�้าตาม ถ้ารสของน�้าจืดผิดปกติ แสดงว่าอาหาร

นั้นฤทธิ์เย็น หรือ กินอาหารเข้าไปมากๆ แล้วทนร้อนได้ดี ทนเย็นไม่ค่อยได้ แสดงว่าอาหารนั้นฤทธิ์เย็น

  อาหารฤทธิร้์อน ถ้าดืม่น�า้ตามเข้าไปแล้วสดชืน่ แสดงว่าอาหารนัน้ร้อน ถ้ากนิเข้าไปแล้วทนร้อนไม่ค่อย

ได้ แต่ทนเย็นได้ดี แสดงว่ามีฤทธิ์ร้อน ใช้การทดสอบแบบนี้ได้ 

 หรือทดสอบพลังก็ได้ เรารู้อยู่แล้วว่าอะไรฤทธิ์ร้อนเย็น เราก็ได้เก็บข้อมูลไว้อยู่ เช่น ย่านาง ใบเตย แตง 

ออ่มแซบ ผักบุง้ พวกนีฤ้ทธิเ์ย็นจับแลว้ทดสอบพลงัวา่เปน็อยา่งไร เอาฤทธ์ิรอ้นมาทดสอบพลงั พรกิ ขา่ ขงิ ตะไคร้

ว่าเป็นอย่างไร จากนั้นเอาสิ่งที่เราต้องการทดสอบมาจับแล้วทดสอบพลังว่ามีพลังแบบไหน เข้ากับกลุ่มไหนแล้ว

แยกหมวดหมู่ตามนั้น

  ผลไม้ฤทธิ์เย็น เช่น ส้มโอ กล้วยน�้าว้า แตงโม แตงไทย สับปะรด แคนตาลูป แก้วมังกร ชมพู่ เป็นต้น 

  ผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อน เช่น ล�าไย ส้มเขียวหวาน ฝร่ัง เงาะ ทุเรียน ขนุน ลองกอง กล้วยหอม กล้วยไข่ เป็นต้น
  ผักฤทธิ์เย็น เช่น ผักบุ้ง ผักกาดหอม อ่อมแซบ ผักกาดขาว กวางตุ้ง ต�าลึง ถั่วงอก ผักหวาน ฟักทอง

อ่อน ยอดและดอกฟักทอง บวบ ฟักแฟง แตง กะหล�่าดอก ใบมะยม บล็อกโคลี่ วอเตอร์เครส เป็นต้น 

  ส่วนผักฤทธิ์ร้อน เช่น คะน้า แครอท ฟักทองแก่ กะหล�า่ปลี ถ่ัวฝักยาว ถ่ัวพ ูสะตอ สาหร่าย หน่อไม้ เป็นต้น 

   พวกที่มีรสเผ็ด กลิ่นฉุน พวกเครื่องเทศ เช่น พริก ขมิ้น ขิง ข่า ตะไคร้ กะเพรา โหระพา ใบมะกรูด 

ใบแมงลกั ยีห่ร่า สะระแหน่ ต้นหอม ผกัช ีหอมหวัใหญ่ หอมแดง กระเทยีม กระชาย พรกิไทย (ร้อนมาก) ฯลฯ มฤีทธ์ิร้อน 
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กลุม่ทีร่อ้นมาก คอื พรกิไทย ข่าแก ่กยุชา่ย 3 

ตวันีฤ้ทธิร์อ้นมาก ใครทีมี่ภาวะรอ้นเกนิจะต้องระมดัระวงั

เพราะกนิเขา้ไปแลว้จะไมส่บายไดเ้รว็และแรง ถ้าใครมี

ภาวะเย็นเกินก็จะทานได้      

 คาร์โบไฮเดรทท่ีมีฤทธ์ิเย็น มีวุ้นเส้น เส้นขาว 

ขา้วขาว ข้าวกล้องเหลืองท่ีไม่มีสารเคมี ให้ทานข้าวกล้อง 

ข้าวซ้อมมือเป็นหลกั (ฤทธ์ิเย็นฤทธ์ิร้อนท่ีไม่มีสารเคมีคือ

เขาจะมีฤทธ์ิเท่าท่ีเขามี ส่วนพิษเย็นพิษร้อนน้ันจะมีสาร

เคมีจึงมีพิษอย่างเดียวกินอย่างไรก็มีพิษ )

ข้าวกล้อง เป็นข้าวท่ีมีวิตามินมากท่ีสุดเพราะ

เขากระเทาะแต่เปลือกแข็งออกโดยไม่ขัดจึงเหลือเนื้อ

ข้าวและมีวิตามินที่มากที่สุด ส่วนรองลงมาเป็นข้าว

ซ้อมมือซ่ึงถูกขัดเล็กน้อย รองอีกก็ข้าวขาวถูกขัดจน

ขาว วิตามินน้อยไปกว่านั้นอีกก็พวกวุ้นเส้น เส้นขาว 
โดยปกตเิราควรทานขา้วซอ้มมอืและขา้วกลอ้งเปน็หลกั 
ถ้าร่างกายเราขาดวิตามินเรากินข้าวกล้องเราจะแข็ง
แรง เคี้ยวละเอียดง่ายน้�าลายออกมาดี มีพลังอิ่มนาน
สบายตัว ถ้าร่างกายเราขาดวิตามินแล้วกินข้าวกล้อง
ก็จะพอดี จะเกิดสภาพท่ีว่านั้น เมื่อเรากินข้าวกล้อง
ไปนานเข้าๆ จนวิตามินเกิน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะไม่
สบาย กินเข้าไปจะปวดเมื่อยตามเนื้อตัว เคี้ยวละเอียด
ยาก สากปากสากคอไม่สบายตามเนื้อตัว หิวเร็วอย่าง
นี้เป็นต้น เพราะว่าวิตามินในร่างกายเราน้ันมากเกิน
ไปแล้ว ถ้ากินข้าวกล้องต่อไปก็จะเกิดความเจ็บป่วย 
ลักษณะแบบนี้เราต้องมากินข้าวซ้อมมือหรือเอาข้าว
กล้องผสมข้าวขาว ข้าวที่ถูกกับเรากินแล้วจะสบายตัว
แตถ่า้ไมถ่กูกนัจะไมส่บายทอ้งไมส่บายตวั จะปวดเมือ่ย
ตามร่างกายและไม่มีพลัง กินนานเข้าก็จะไม่ดี เพราะ
ฉะนั้นเราต้องรู้จักปรับไปปรับมา บางครั้งวิตามินมาก
ไปจ�าเป็นต้องกินข้าวขาว วุ้นเส้น เส้นขาว บางคราวก็
ยงัม ีแต่กนิบ่อยไมไ่ด้เราจะขาดวิตามิน ให้กนิข้าวซ้อม
มอืหรอืข้าวกล้องเปน็หลกั บางทา่นกถ็กูกบัขา้วซ้อมมือ
เป็นหลัก บางท่านก็ถูกกับข้าวกล้องเป็นหลัก ลองกินดู
ก็จะรู้ว่าถูกกับอะไร กินดูก็จะรู้หรือทดสอบพลังดู ต้อง
มีวิตามินพอดีจึงจะแข็งแรง แต่ละคนจะมีจุดแข็งแรง
ของตัวเอง ยกเว้นสภาพร่างกายเปลี่ยนตามอากาศ 
บางอย่างบางคราวก็จะมีการปรับบ้าง  

 กลุม่คารโ์บไฮเดรทฤทธิร์อ้น พวกขา้วเหนยีว 

ข้าวสีแดง สีด�า เผือก มัน กลอย ข้าวสาลี ข้าวบาร์เล่ย์ 

ถา้รา่งกายเยน็ทานพวกนีเ้ขา้ไปเราจะมพีลงั ถา้รา่งกาย
เราร้อนกินพวกน้ีเข้าไปเราก็จะแย่ไม่สบายเกิดโรค
แทรกซ้อนต่างๆต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม 
 กลุ่มโปรตีนที่มีฤทธิ์เย็น ถ่ัวขาว ถ่ัวเขียว ถ่ัว
เหลือง ถ่ัวลันเตา ลูกเดือย เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู 
เห็ดขาว เห็ดลม 
 กลุ่มโปรตีนฤทธ์ิร้อน เห็ดหลินจือ เห็ดโคน เห็ด
ไค เห็ดก่อ เห็ดผ้ึง ถ่ัวแดง ถ่ัวด�า ถ่ัวลิสง 
 เร่ืองโปรตีนควรให้กินถ่ัวเป็นหลักเราจะมีพลังชีวิต
สูงสุด ถ้าเราจะใช้เห็ดแทนถ่ัว แทนเน้ือ แทนได้เป็นบาง
คราวหรือใช้เป็นตัวชูรสในอาหารได้ในกรณีท่ีไม่แพ้ 
 โปรตีนที่ดีที่สุด คอืโปรตนีจากพชื ส่วนโปรตนี
จากสัตว์ยังไม่ใช่โปรตนีทีด่ ี กินโปรตนีจากถ่ัวเป็นหลกัต่อ 
๑ วนัต้องใช้ถัว่ประมาณ ๑-๕ ช้อนแกง (ถัว่ทีส่กุแล้ว)
พยายามกนิหลากหลายชนิดหมนุเวียนไปเรือ่ยๆ อย่ากนิถัว่
ชนดิเดยีวซ�า้ๆ  สามารถซ�า้ๆ ได้ไม่เกิน ๒ สัปดาห์ แล้ว
เปลีย่นชนดิ จะกนิวนัละชนิดกไ็ด้หรอืวนัละหลายชนิดกไ็ด้
แล้วแต่เรา หมนุเวยีนไปเรือ่ยๆ อย่าไปกินถัว่ชนดิเดยีวซ�า้ๆ 
ธาตอุาหารจะไม่ครบ กนิถั่วที่หลากหลายชนิด           

 ส่วนกลุม่ไขมนัทีด่ทีีส่ดุ เป็นไขมนัจากธญัพชื 
ทีเ่กดิได้ง่ายเช่น ไขมนัจากถัว่ลสิง เนือ้มะพร้าว งา เป็นต้น
ธาตอุาหารจะเหมาะสมกบัชวีติ เลอืกฤทธ์ิร้อนฤทธิเ์ยน็
ให้เหมาะสม เมล็ดมนั ๆ อยู่ในท่ียงัไม่แปรรปูเป็นไขมนั
ทีด่ทีีสุ่ด รองลงมาจะเป็นน�า้มนัสกดัเยน็ รองลงมาเป็น
น�า้มนัสกดัร้อน รองลงมาเป็นน�า้มันทอดซ�า้ อะไรก็ตาม
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ที่ใช้น�า้มันทอดซ�า้ๆ อย่าทานบ่อย ถ้ามคีวามจ�าเป็นต้อง
ทานให้ทานสบัดาห์ละ ๑-๒ วนั ถ้าทานบ่อยกว่านัน้ จะ
ท�าให้ป่วย เช่น กล้วยทอด กุง้ทอด ปาท่องโก๋ทอด หมู
ทอด หมาทอด นาน ๆ  ทานทจีะกินมากสดุได้สปัดาห์ละ
วนัสองวนั ทานบ่อยเกนิจะเป็นสารฟิแรดดคิอล(อนุมลู
อิสระ)เป็นสารก่อมะเรง็ก่อพษิในชวีติเป็นพษิร้อน แต่ถ้า
นานๆ กินครัง้ก็จะกลายเป็นวคัซนี เพราะเมือ่กนิพษิเลก็
น้อยเข้าไปร่างกายโดยทิง้ระยะห่างของช่วงเวลาให้เหมาะ
สมกจ็ะไปกระตุน้เมด็เลอืดขาวให้ต่อสูก้บัพษินัน้ พีน้่องก็
เลอืกให้เหมาะสม  
   
อาหารทีม่พีษิเยน็พษิร้อน 
 อาหารที่มีพิษเย็น เช่น วุ้นเส้น และเส้นขาว
ที่มีสารเคมี จะมีพิษเย็น ค�าว่า พิษ คือ กินเข้าไปแล้ว
เป็นพิษเป็นโทษไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตมีแต่โทษ 

 อาหารที่มีพิษร้อน เป็นสิง่ท่ีควรหลกีเลีย่ง เช่น 
ขนมปัง ขนมกรบุกรอบ บะหมีก่ึง่ส�าเร็จรูป ผงชรูส กาแฟ 
โอวลัตนิ  ไมโล โกโก้ น�า้อัดลม เคร่ืองดืม่ชกู�าลงั เครือ่ง
ชงแปรรปู อาหารและเคร่ืองดืม่จากโรงงานอุตสาหกรรม 
กลุม่พษิร้อนกนิอย่างไรกจ็ะเป็นพิษต่อชวีติ กลุม่เหล่านีเ้ป็น 
กลุม่แปรรปูเอาของสดท่ียงัมีพลงัชีวติเตม็อยูม่าเข้าขบวนการ
บดย่อยท�าให้พลังงานในอาหารเคลื่อนออก พลังที่เป็น
ประโยชน์จะเคลือ่นออกโดยหลกัวทิยาศาสตร์ วตัถุทกุอย่าง

เกาะเกีย่วกนัด้วยพลัง เมือ่วัตถนุัน้แยกออกจากกนัพลงันัน้
ก็จะออกฤทธ์ิ เช่น พรกิเราอมไว้เฉยๆก็จะไม่เผ็ด พอกดั
กนิจะเผด็ทนัท ี พลงังานจะเคลือ่นออกเมือ่วตัถแุยกออก
จากกนั หรอืข้าวถ้าเราอมไว้เฉยๆมนักจ็ะไม่มแีรงเท่าไร แต่
ถ้าเราเคีย้วๆ แล้วกลืน เราก็จะมแีรงขึน้ แตงอมไว้เฉยๆ 
เรากไ็ม่รูส้กึอะไรมากมาย แต่พอแค่กดัเรากจ็ะได้รสหวาน
เย็นของแตง พลงังานทีอ่อกจากวตัถุจะเกิดเม่ือวตัถแุยก
ออกจากกนั อาหารทีเ่ขาเอาไปแปรรปูพลงังานกจ็ะเคลือ่น
ออกหมดเหลอืแต่ซากของอาหารแล้วน�าไปแปรรปูต่างๆ
ผ่านความร้อนความเย็นใส่สารเคมเีข้าไป ใส่สารปรงุแต่ง
ท�าให้พษิเตม็ไปหมด ทัง้ไม่มคีณุค่าและเตม็ไปด้วยพิษ 
วติามนิก็ไม่มแีล้ว น�าไปบรรจใุส่กระป๋องใส่กล่องไว้หลาย
วนักว่าจะได้ขาย พลังงานข้างในตวัมนัเองจะวิง่ชนกนัและ
พลงัข้างนอกกจ็ะว่ิงชนท�าให้คณุค่าก็หมดไปอกี อาหารเหล่า
นัน้จงึมวีนัหมดอายุ จงึมทีัง้พษิและไม่มคีณุค่า พอเรากนิ
เข้าไปก็ไม่มีคณุค่ามีแต่พษิ แล้วเวลามันจะย่อยมนัไม่มี
วติามนิในตวัมนัเองมนักจ็ะไปดดูวติามนิจากเรามาย่อยแล้ว 
กลายเป็นพลังงาน เราก็ได้พลังงานมา แต่มันเป็นพลงังาน
มพีษิจากการเผาผลาญและพษิที่ใส่เข้าไป พษิดงักล่าวจะ
ถูกดนัออกไม่ได้ เพราะชวีติไม่มวีติามนิไม่มพีลังเยน็มาจบั
ออก เซลล์เรากจ็ะผิดรูปเพราะเกิดรีเฟลก็ซ์ของเนือ้เยือ่
เกรง็ตวับบีดนัพษิออก กินอาหารแปรรปูพวกนีเ้ซลล์เราก็
จะแย่ ส่ิงเหล่าน้ีเขาไม่ใช่ตัวอาหาร แท้จรงิแล้วเขาเป็นเพยีง
ซากอาหารและสารพิษเท่าน้ัน ๆ คนกินก็จะเป็นซากคน 
และคนทกุวนันีเ้ขากร็ูส้กึภมูใิจทีเ่ขาหาเงินได้มากมายมีเงิน
เดือนมเีงนิปีพอท่ีจะซือ้ซากอาหารและสารพิษได้ทกุวัน เขา
ภมิูใจประสบความส�าเร็จในชวิีตที่ไม่ขาดซากอาหาร ไม่
ขาดแคลนสารพษิ จรงิๆแล้วอาหารทีด่ทีีสุ่ดคอื สด ใหม่ 
ไร้สารพษิ เพราะคุณค่าเขายงัไม่ระเหยกระจายออกไปข้าง
นอก ยิง่ในต้นพืชใหม่ๆ เลยมนัมพีลงังานข้างนอกว่ิงชน
คณุค่าสญูไป พชืเขากจ็ะมรีากดงึขึน้มา พลงัเขาก็เตม็
เรือ่ยๆ เราได้กินสดใหม่ พลังชวีติจะสูงสุด 

 สว่นพษิของเนือ้นมไข ่เม่ือกนิเข้าไปก็จะเป็น
พษิตอ่ชวีติเรา มนัไมไ่ดส้รา้งประโยชน ์แตม่นัสรา้งพษิ
ใหชี้วิต กลุ่มชนท่ีทานเนือ้นมไข่มากท่ีสุดในโลกคอืเอสกิ
โมอยู่ท่ีข้ัวโลกเหนือ เขาไม่สามารถปลูกพืชได้เพราะ
เมืองของเขาเต็มไปด้วยน้�าแข็ง เขาจึงกินเนื้อสัตว์เป็น
อาหารหลัก อายุเฉลี่ย ๒๗ ปีครึ่งตาย มีโรคภัยไข้เจ็บ
มากตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในจูฬกัมมวิพังคสูตร
วา่ การเบียดเบียนท�าใหม้ีโรคมากและอายสุัน้ กลุม่คน
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ทีม่อีายยุนืทีส่ดุในโลก เป็นกลุม่คนที่ไมก่นิเนือ้สัตว์เลย
อยู่ที่เมืองฮันซาประเทศปากีสถาน อายุเฉลี่ย ๑๑๐ ปี 
แขง็แรงมากทีส่ดุ โรคภยัไขเ้จบ็นอ้ยทีส่ดุ ใชเ้กลอือยา่ง
เดยีวในการปรุงอาหาร ตรงกบัทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัไว้ใน
จฬูกมัมวภิงัคสูตรวา่ การไม่เบยีดเบยีนท�าใหม้โีรคนอ้ย
และอายยุนื เมอืงไทยเรากนิเนือ้บา้งกนิผกับา้งเบยีดเบยีน
ครึง่หนึง่ไมเ่บยีดเบยีนครึง่หนึง่อายคุรึง่ๆ ๖๐-๗๐ ปตีาย 
เดี๋ยวนี้ชักไม่ค่อยจะถึงแล้วอายุ ๓๐-๔๐ ปี ก็เป็นมะเร็ง
แล้ว พบว่ามีความเส่ียงแล้วใกล้เมืองเอสกิโมเข้าไปทุกที
แล้ว เป็นอย่างนี้เพราะกินเนื้อนมไข่มากขึ้น มีหลายๆ
คนที่จะเป็นอย่างนี้ 

ถ้าเราจ�าเป็นต้องกินเนื้ออยู ่ ...   
ต้องท�าอย่างไร
  เน้ือสตัว์ใหญ่กนิให้น้อยทีส่ดุ เนือ้สตัว์ใหญ่จะมี
พษิและมบีาปมากทีส่ดุ มพีษิของอะดรนีาลนี กรดยลิูค 
กรดแลคตคิ กรดไขมนัต่าง ๆ  มตีวัก่อพิษเยอะแยะไปหมด 
บาปมาก กนิเนือ้สตัว์ใหญ่จะมบีาปมาก เพราะขณะทีเ่ขา
ถกูท�าร้าย เขาทรมานมากกว่าจะตาย และเขาก็ต้องบ�าเพญ็
พอสมควรกว่าจะได้เป็นสตัว์ใหญ่ เขามคีวามดขีองเขาพอ
สมควร ทนีีพ้อเราไปฆ่าสตัว์ใหญ่กจ็ะบาปมากกว่า หรอืว่า
กนิก็บาปมากกว่า เพราะฉะนัน้ถ้าเราจะกินสตัว์ใหญ่ให้กนิ
แต่น้อยหรอืไม่กนิได้เลยดท่ีีสดุ ให้มากนิสตัว์เลก็สตัว์น้อย
จนเหลอืกนิปลาเหลอืกนิไข่ ดีไปกว่าน้ันหยดุปลาเหลอืไข่ 
ดีไปกว่านัน้หยุดไข่กนิพชือย่างเดยีว ถ้าไม่ไหวกนิกลบัไป
กลบัมาก่อน กิเลสยงัมอียู ่มันยงัชอบอยู ่หรอืเหตปัุจจยั
อะไรก็แล้วแต่ มันไม่ไหว กินกลบัไปกลบัมาระหว่างพชื
กับสัตว์ก่อน ระหว่างอาหารไม่เบียดเบียนกับอาหาร
เบียดเบียน เราบ�าเพ็ญไปเรื่อย ๆ  แล้ววันใดวันหนึ่งเรา
จะหลดุพ้นจากตวัก่อพษิได้จากอาหารเบยีดเบยีนได้ เรา
จะก้าวไปสู่อาหารไม่เบียดเบียน ไม่กินเนื้อสัตว์ดีท่ีสุด 
นมสัตว์ไม่กินดีที่สุด ถ้าจะกินนมให้กนิน�า้นมธญัพชืดี
ทีส่ดุต่อทุกอาย ุนมธญัพชืท�าไม่ยาก     

   

แต่ถ้าเราหาอาหารไม่ได้ในวถิชีวีติ
ของเรา บางครัง้เราจะท�าอย่างไร
 เราสามารถใช้เจเขีย่ได้ คอือาหารท่ัวไปเราเข่ีย
เนือ้สตัว์ออก เข่ียผกัเข้ามา เรากินผกักนิน�า้แกงเราท�าได้ 
แต่อย่าไปเขีย่เจออก เจเขีย่ไม่ใช่เขีย่เจ ไม่ใช่เข่ียผักออก
เขีย่เนือ้เข้า มนักลบัหวัไปคนละเรือ่ง ต้องเข่ียเนือ้ออก
เขีย่ผกัเข้า ให้พกถัว่ไป เรากนิถัว่ไม่มากหรอกวันหนึง่ 
๑-๕ ช้อนแกง ต่อ ๑ วัน จะมากน้อยแค่ไหนก็ดูพลัง

ชวีติของเราเป็นหลกัเราพกถัว่ไป ถัว่ชนดิเดยีวหรือหลาก-

วธิที�านมธญัพชื เอาข้าวสารมา ๑ ส่วน เอาถัว่หลาก
หลายชนิดมา ๑ ส่วน ถั่วชนิดเดียวหรือหลากหลาย
ชนิดก็ได้ที่เหมาะสมกับเรา เอามา ๑ ส่วน เอามา
เสร็จล้างให้สะอาดแช่น�้า เอาสองอย่างแช่น�้าด้วยกัน 
๔ ชั่วโมง ถึง ๑๒ ชั่วโมง เอามาล้างให้สะอาด แล้ว
กป่ั็นใส่น�า้ ๘-๑๐ เท่า หรอืความเข้มข้นมากน้อยกว่า
นัน้แล้วแต่เราต้องการ เอามาป่ันแล้วเทใส่ผ้าขาวบาง 
คั้นเอาแต่น�้า เอาไปต้มใช้ไฟกลาง ๆ พอต้มเสร็จใส่
เกลือเล็กน้อย น�้าตาลเล็กน้อย ก็จะได้น�้านมธัญพืช
ท่ีดีท่ีสุดในโลก ผมทดลองมาแล้ว กินแล้วแข็งแรง
ที่สุด เราท�าได้ ดีกว่านมวัว ท่านใดที่ดูแลสุขภาพให้
แข็งแรง กินมังสวิรัติบริสุทธ์ิได้ กินอาหารสุขภาพ
ไม่มีเนือ้สตัว์ได้เลยดทีีส่ดุ กนิถกูสมดลุร้อนเยน็ดทีีส่ดุ
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เป็นพษิ กนิพอดพีลงัเตม็ทีด่ท่ีีสดุ น�า้มนัจากถัว่ลิสง จาก
เนื้อมะพร้าวดีท่ีสุด ยิ่งไม่แปรรูปเลยย่ิงดี เวลาเราจะ
ลดการทานเนือ้สตัว์ให้เราท�าอย่างนี ้เราบ�าเพญ็ไปเรือ่ย 
ๆ เราเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ บารมีเต็มรอบ เราก็จะ
สามารถหยุดการทานเนื้อสัตว์ได้ แต่ช่วงหนึ่งเราเขี่ย
ก่อนก็ได้ หรอืจ�าเป็นในบางครัง้บางคราว ก็ใช้เจเข่ียได้ 
เขี่ยเนื้อออกเขี่ยผักเข้า เขี่ยน�้าแกงเข้า ใช้ถั่วแทนเนื้อ
สัตว์เท่าน้ันแหละ ชีวิตท่านจะดีขึ้นเลย มันมหัศจรรย์ 
ใช้วธิน้ีีได้หรือท่านใดที่ไม่ไหวจริงๆ. กินนมไปกินไข่ไป 
มันไม่ไหวจริงๆ. ก็กินสิ่งเหล่านี้ไป สัตว์ใหญ่กินให้น้อย 
แม้แต่สัตว์เล็กก็ตามทานน้อยๆ.พยายามทานถั่วเพ่ิม
เข้าไป 
   
พิษกับฤทธิ์ต่างกันอย่างไร 
 พษิเยน็พษิร้อนกบัฤทธิเ์ยน็ฤทธิร้์อน มคีวามต่าง

กนั ฤทธิค์อืมันยงัเป็นประโยชน์ต่อชวิีตอยู ่ส่วนพษิมนั

ไม่เป็นประโยชน์แต่เป็นโทษต่อชวีติ อย่างทีย่โุรปอเมรกิา

เป็นเมืองหนาว เขานิยมกินตัวที่มีพิษร้อน โรคก็เต็มไป

หมด ความจรงิแล้วเขากนิฤทธ์ิร้อนมากข้ึนลดฤทธิเ์ยน็

ไปหน่อยเขาจะแข็งแรงดีใช่ไหม แต่เขากินแต่พิษร้อน

เป็นส่วนใหญ่ โรคเยอะแยะไปหมด เบาหวาน ความ

ดนั ไขมนัและโรคต่างๆ เตม็ไปหมด เขากย็งัแก้ปัญหา

ไม่ได้ แสดงว่าไอ้ตวัพษิร้อนพวกนี้ไม่ได้ดบัเย็นของอากาศ 

แสดงว่ามนัไปก่อโรค 

ท�าอย่างไรทีจ่ะเข้าใจและปฏบัิตไิด้ถกู
ต้องเร่ืองการกนิอาหารปรบัสมดลุ 
  หลายครั้งชีวิตผมได้ทดลองกับตัวเองและได้
เก็บข้อมูลกับหลายท่าน สิ่งที่เราพบก็คือว่า 
   เวลาอากาศร้อน โดยทัว่ไปอาหารทีเ่หมาะสม
คือ เราควรกินฤทธิ์เย็นมากขึ้น ลดฤทธิ์ร้อนลง ใน

สัดส่วนที่พลังชีวิตเต็ม

   ส่วนเวลาอากาศหนาวเย็น ให้ลดอาหารฤทธิ์

เย็นลงแล้วเพิ่มอาหารฤทธิ์ร้อนข้ึนไปในสัดส่วนที่พลัง

ชีวิตเต็ม 

    คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผดิว่า เวลาอากาศหนาว จะ

ต้องไม่กนิอาหารหรอืสมนุไพรฤทธิเ์ยน็ นัน่เป็นความเข้าใจผดิ 

หลายชนิดก็ได้ มีขายมากมาย ถั่วเขียว ถั่วลิสงต้มก็ได้ 

เราสามารถใช้ถั่วแทนเนื้อสัตว์ได้ ถั่วที่มีประสิทธิภาพ

สูงที่สุดในประเทศไทยคือ ถั่วเขียว ถั่วลิสง 

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า อะไรก็ตาม
ที่เกิดได้ง่ายในเมืองนั้นๆ สิ่งนั้น
เป็นประโยชน์ที่สุด 
 อ่อมแซบ ผกับุง้กเ็กดิง่าย พชือืน่ๆ กเ็หมอืนกนั
ถ้าเกดิง่าย เขาจะมคีณุค่าสงูทีส่ดุในชวิีต พชือะไรก็ตาม
ทีเ่กดิง่ายหมายถึงว่า เขากอร์ปก่อเป็นชวีติเขาง่าย เวลา
กินลงไปเขาจะกอร์ปก่อเป็นชีวิตเราได้ง่าย เวลากินลง
ไปธาตหุรอืพลงัเหล่านัน้จะเป็นชวีติทีแ่ขง็แรงคอืเขาจะ
สามารถแข็งแรงได้ง่ายทุกสถานการณ์ สถานการณ์
ไหนเขาก็เกิดง่ายๆ อันนั้นแหละยิ่งดี เพราะฉะนั้นพืช
อะไรท่ีเกิดได้ง่ายในเมืองไหนกต็าม พชืนัน้เป็นประโยชน์
ที่สุด ถั่วเขียว ถั่วลิสง จึงดีที่สุด ถั่วเขียวมีฤทธ์ิเย็น 
ถัว่ลิสงมีฤทธ์ิร้อน ตรวจร้อนเยน็ให้ดเีรากด็สูดัส่วนขนาด
ไหนทีพ่ลังเตม็ทีสุ่ดและเราก็ใช้ถัว่อืน่ๆ เติมเตม็กนัเข้าไป 
หมุนเวียนกัน ส่วนตัวผมเองกินถั่วเขียวกับถั่วลิสงเป็น
หลักก่อน เพราะว่ามีพลังมากที่สุด ถั่วอื่นก็เหมือนกัน 
ถ้าเรามีเราก็หมุนเวียนกัน ไขมันที่ดีที่สุดคือไขมันจาก
ถัว่ลสิง แต่ต้องปรมิาณพอด ีถ้ามากเกนิไปมนัเกนิกจ็ะ
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  เพราะอากาศหนาวเย็นไม่สามารถท�าลายกรด
และความร้อนอนัเกดิจากการท�างานของร่างกายตลอด
เวลา เนื้อเยื่อต่างๆ จะมีวัฏจักรเครบไซเคิลเผาผลาญ
อาหารให้เป็นพลังงาน จะเกิดของเสียขึ้น โดยทั้งพิษ
ของกรดและความร้อนอนัเกดิจากการเผาผลาญอาหาร
ในเนือ้เยือ่ทุกส่วนในร่างกาย จะไม่สามารถท�าลายโดย
อากาศเย็นได้ทั้งหมด อากาศเย็นนั้นลดพิษได้ส่วนหนึ่ง
เท่านัน้ ไม่ได้มาก แต่พษิจากกรดและความร้อนดังกล่าว
รวมทั้งพิษร้อนอื่น ๆ นั้นจะถูกท�าลายด้วยอาหารและ
สมุนไพรฤทธิ์เย็นเป็นหลัก เพราะฉะนั้น ต่อให้อากาศ
เย็นก็ยังต้องกินอาหารและสมุนไพรเย็น แต่ลดน้อยลง 
เพิ่มฤทธิ์ร้อนเข้าไปในสัดส่วนท่ีพลังชีวิตเต็มคนจึงจะ
แข็งแรง ไม่เช่นนั้นจะไม่แข็งแรง เราเพิ่มฤทธิ์ร้อนได้
ในอากาศเยน็ แต่อย่าไปเพิม่พษิร้อน พิษร้อนไม่ช่วยให้
อุ่น พิษร้อนช่วยให้ร้อนไม่ได้ช่วยให้อุ่น ช่วยให้เป็นโรค
ร้อนเกินเขาไม่ได้ช่วยให้อุ่น ตัวอย่างเช่น อากาศหนาว
เย็นเราก็ไม่กินสมุนไพรฤทธิ์เย็น ไม่กินเลย กินแต่พิษ
ร้อน ร้อนแทบตาย จะเกิดอาการทั้งร้อนและหนาว 
ท�าไมร้อนเพราะมนัเป็นพษิร้อน ท�าไมหนาวเพราะชวิีต
เราเสียพลังมาขับพิษร้อนนี้ออกและเสียพลังไปสู้กับ
อากาศเย็นเราก็หมดพลัง พอหมดพลังไม่มีแรงผลิต
พลังงานความร้อนมาสู้กับความเย็น เรายิ่งหนาว ทั้ง
หนาว ทั้งร้อน ใครกินพิษร้อนแล้วไปเจออากาศหนาว
เข้าซวยเลย ชวีติจะทัง้ร้อนและหนาว หนาวกห็นาว ร้อน
ก็ร้อน ข้างในร้อน ๆ เจออากาศข้างนอกหนาว ๆ ไม่รู้
จะอธิบายอย่างไรมันสู้ไม่ได้ มันจะสู้อากาศหนาวไม่ได้ 
ถ้าไม่เชื่อ อากาศหนาว ๆ ไปลองกินพิษร้อน แม้แต่
อากาศหนาวเราไม่กนิพษิร้อน เรากนิฤทธิร้์อนก็เหมอืน
กนัแต่เราไม่ทรมานเท่ากบักนิพิษร้อน อากาศหนาวกิน
ฤทธิ์ร้อนอย่างเดียว จะพบกับสภาพร้อนก็ร้อนหนาวก็
หนาว คือไม่ช่วยให้เราอุ่นเพราะอะไร เพราะร้อนเกิน 
กระบวนการเผาผลาญอาหารจะได้กรดและความร้อน
ที่เป็นพิษชั้นแรก กรดและความร้อนที่เกิดขึ้นนี้ไม่มี
สมนุไพรหรอือาหารฤทธิเ์ยน็ก�าจดัออกไป เรากจ็ะร้อน
ทรมาน แต่ก็หนาวเพราะเราต้องเสียพลังในการขับพิษ
ร้อนเยน็ไม่สมดลุ เราเสียพลังในการขับพษิตวักรดและ
ความร้อนที่เกิดจากการเผาผลาญ ก็จะสู้อากาศหนาว
ได้ไม่ดี ชีวิตจะสู้อากาศหนาวหรืออากาศร้อนได้ดีเมื่อ
เรามีพลังมากที่สุด จ�าไว้ว่า ไม่ได้หมายความว่าเรามี

ธาตุที่มันโต่งร้อนโต่งเย็น เราจะสู้กับอากาศร้อนหรือ
อากาศเยน็ได้มากทีส่ดุ เมือ่เรามพีลงัมากทีส่ดุ เราต้อง
ได้สิ่งที่สมดุลร้อนเย็น เราจึงจะมีพลังมากที่สุด แล้ว
พลงัชวีติจะผลติพลงังานมาสูกั้บอากาศร้อนอากาศเยน็ 
ถ้าอากาศเย็นเขาผลติความร้อนมาเพือ่ให้ร่างกายอบอุ่น 
และมาเป็นความทนต่ออากาศเย็นเมื่อรวมท้ังดันเอา
ความเยน็ออกอากาศร้อนกส็ร้างพลงังานทนต่ออากาศ
ร้อนและดันพลังงานพิษร้อนออก มันต้องเป็นพลังใน
ชีวิตเรามันถึงจะเป็นตัวที่สู้กับอากาศร้อนหรืออากาศ
เยน็ได้ ทนีีพ้อตอนอากาศเยน็นะ ไห้เรากินแต่ฤทธิร้์อน
เข้าไปจะเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น ทั้งร้อนทั้งหนาว ทั้งเพลียทั้งเมื่อย ปวดเมื่อยตาม
เนื้อตัว ริมฝีปากแตก ปากเป็นแผล  ถ่ายร้อน ท้องผกู 
ผายลมเหม็น ผื่นขึ้น มันก็เป็นอาการร้อนเกินต่าง ๆ 
เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลย อย่างนี้เป็นต้น พอเราจับได้
อย่างนี้ แสดงว่าสิ่งที่เรากินไม่มีประโยชน์แต่เป็นโทษ
แล้ว แบบนี้แปลว่ามันไม่สมดุล เราก็กินอาหารและ
สมุนไพรฤทธิ์เย็นคู่เข้าไป เรากินอาหารและสมุนไพร
ฤทธิ์เย็นกินไปก่อน กินไปเรื่อย ๆ . จนมันเริ่มกลืนยาก 
พอมันเริ่มกินยากแปลว่ามันพอแล้ว ชีวิตพอแล้วเรา
ค่อยกินตัวฤทธิ์ร้อนเข้าไป พอกินเข้าไปแบบนี้สบาย
เลย ร้อนก็ไม่ร้อน หนาวก็สู้ได้ พลังก็เต็ม อาการไม่
สบายต่าง ๆ  หายไปหมด รมิฝีปากก็ไม่แตก แต่กนิผดิ

ริมฝีปากแตก สบายตัว แล้วส่วนประกอบอ่ืนมันจะ
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ค่อยๆดขีึน้ตามไปด้วยกจ็ะเข้าใจชดัว่ายงัไง อาหารและ

สมุนไพรฤทธิ์เย็นชีวิตก็ยังจ�าเป็นต้องใช้เป็นตัวดับกรด

และความร้อนต่างๆในร่างกาย ริมฝีปากแตกยังไม่เข้า

ท่าหรอก ปากเป็นแผล ไม่เข้าท่าหรอก ส้นเท้าแตกแก้

ยากถ้าพลังชีวิตไม่ดีจริงแก้ยาก ปรับสมดุลดีๆ แล้วมัน

จะไม่แตก อย่างน้อยต้องก�าลังเต็ม ธรรมชาติชีวิต

ต้องการทั้งร้อนและเย็น โดยธรรมชาติจะมีบางคน

ต้องการเย็นอย่างเดียว บางคราวต้องการร้อนอย่าง

เดียวบางคราวแต่โดยส่วนใหญ่ คนส่วนใหญ่ต้องการ

ทั้งร้อนและเย็น แต่สัดส่วนแตกต่างกนัไป โดยค่ารวม

คนส่วนใหญ่ต้องการเย็นมาก ต้องการร้อนน้อยแล้วมัน

จะสงัเคราะห์พอดกีบัชวีติ จะมบีางคราวทีบ่างช่วงต้องการ

ร้อนมากหน่อย เยน็น้อยหน่อย 

   

กินตามฤดูกาล 
 ฤดรู้อน ต้องกนิฤทธิเ์ยน็มากกนิฤทธ์ิร้อนน้อยกว่า 

 ฤดูหนาว ต้องกินฤทธิ์เย็นน้อยลงเพิ่มกินฤทธิ์

ร้อนมากขึ้น ให้สัดส่วนที่พลังชีวิตเต็ม อันนี้จะบอกไม่

ได้ว่าเท่าไร ท่านต้องดูตัวเอง ว่าท่านต้องกินเท่าไร ให้

ท่านกนิอาหารฤทธิเ์ยน็ไปก่อนจนมนักนิยากแปลว่ามนั

พอแล้ว เราก็กินอาหารฤทธิ์ร้อนเข้าไป ในหน้าหนาว

ต้องท�าอย่างนั้น ในหน้าร้อนมันชัดเจนอยู่แล้ว แต่ละ

คนจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง อาหารไร้สารพิษดีที่สุด 

แล้วช่วยกันก�าจดัขยะ ถ้าไม่ช่วยกนัก�าจดัพษิมนักจ็ะซมึ

เข้าไปในอาหารทัง้หมด สดุท้ายกระบวนการก�าจัดขยะ

ที่ปลายเหตุทั้งหมดก็จะปล่อยสารพิษมาสู่คน มาสู่พืช

ผักและอาหาร จะท�าให้อาหารเป็นพิษอย่างน่ากลัว 

อาหารไร้สารพิษดีที่สุด เรามีวิธีการลดพิษสารเคมีใน

พืชผักผลไม้ให้เหลือน้อยที่สุด เช่น แช่ด้วยน�้าซาวข้าว 

หรือถ่าน ๓-๕ ก้อน หรือเกลือ ๓ ช้อนแกงต่อน�้า ๑๐-

๒๐ ลิตร แล้วแช่ผักผลไม้ลงไปประมาณ ๑๐-๒๐ นาที

ขึ้นไป ก็ลดพิษได้ดี 

   

วิธีการปรุงอาหาร
  ปรุงรสประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ จากที่เคย

ปรงุ ลดหรืองดเนือ้สตัว์ให้ได้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ ใช้

เกลือเป็นหลักในการปรุง เกลือเป็นความเค็มที่ดีที่สุด

ในโลก 

   ในกรณร่ีางกายธรรมดาถงึร้อน อากาศธรรมดา

ถึงร้อน ให้ใช้ไฟกลางแค่พอสุก 

   ถ้าร่างกายเยน็ อากาศหนาวเยน็ ให้ใช้ไฟแรง

ตั้งไฟนาน อุ่นซ�้าแล้วซ�้าอีกได้ ร่างกายก็จะมีพลัง 

  พลังงานความร้อนของไฟมีผลต่อคุณสมบัติ

ของอาหาร เชื้อเพลิงที่ดีที่สุดคือฟืนหรือถ่าน จะท�าให้

แข็งแรงมากที่สุด รองลงมาคือเตาแก๊ส รองลงมาเป็น

หม้อหงุข้าวไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า เครือ่งป้ิงย่างไฟฟ้า แย่

ทีส่ดุเป็นไมโครเวฟมีพิษมากทีส่ดุ ไม่ใช้ได้จะดทีีส่ดุ ถ้า

จ�าเป็นต้องใช้ก็นานๆ ครั้ง  เพราะคลื่นของไมโครเวฟ

จะท�าให้อาหารอยู่ในรูปที่เป็นพิษต่อชีวิต ควรฝึกการ

รบัประทานอาหารตามล�าดบั ทานสมนุไพรฤทธ์ิเยน็ ผล

ไม้และผักก่อน เพราะสมุนไพรผักผลไม้ค่ารวมเขามี

ฤทธิ์เย็นเมื่อเทียบกับข้าวพร้อมกับ ซึ่งจะสมดุลกับ

ร่างกายทีร้่อน พลงัชวีติจะหลัง่น�า้ย่อยออกมาย่อย เพ่ือ

น�าไปเป็นพลงัชวิีต เม่ือร่างกายเยน็ลง การรบัประทาน

ข้าวพร้อมกับซึ่งมีฤทธิ์ร้อนขึ้น ก็จะสมดุลกับร่างกายที่

เย็น พลังชีวิตจะหลั่งน�้าย่อยออกมาย่อย เพื่อน�าไปเป็น

พลังของชีวิต เราก็จะรู้สึกเบาสบายมีก�าลัง ร่างกาย

แข็งแรงโรคลดลง
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ผู้เข้าร่วมประชุม มีวิชชาจารย์ คณะทำางานการศึกษา 
จติอาสาแพทยว์ถิธีรรม และประชาชนผู้สนใจทัว่ไป ร่วม
ประชุม รวมจำานวน ๙๒ ท่าน โดยมี ดร.ใจเพชร กล้าจน 
วิชชาธิการบดีและประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์วิถี
ธรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานที่ประชุมปัญญา
ตรี โท เอก นี้ 
 การประชุมการจัดต้ังสถาบนัการศึกษา “สถาบนัวชิชา

ราม” ในครัง้นี ้เป็นการรวมพลคนดทีีจ่ะได้มาร่วมแรงบญุครัง้

ส�าคัญ อันประกอบด้วย คณะวิชชาจารย์ ทั้งที่เป็นนักปฏิบัติ

ธรรมและหรือนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในสายงาน

วิชาชีพและวิชาการในด้านต่างๆ กว่า ๒๕ ท่านที่ได้เข้าร่วม

การก่อตั้งสถาบันวิชชาราม

ประชมุใหค้�าแนะน�าปรกึษาและน�าเสนอในขอ้คดิเหน็ประเดน็

ต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยร่วมกับมูลนิธิแพทย์

วิถีธรรมแห่งประเทศไทย และเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถี

ธรรม น�าโดย ดร. ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)  ประธาน

มลูนิธฯิ ทีทุ่กท่านจะจบัมอืรว่มกันในการท�าการศกึษาในแนว

ใหมข่องโลก  แนวโลกตุระ ที่ใชห้ลกัพุทธธรรมะและปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบและแนวคิดในการจัดการเรียน

การศึกษาในระดับปัญญาตรี โท เอก ที่จะเป็นการพัฒนา

และการสร้างสรรงานด้านการศึกษาที่จะเป็นทั้งศาสตร์และ

ศลิปแ์ละการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีจ่ะน�าไปสูค่วามสมดลุและ

ความผาสุกที่ยั่งยืนของทุกชีวิตทั้งในทางธรรมและทางโลก

วันอาทิตย์ท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.

ณ พุทธสถานสันติอโศก เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
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วันอาทิตย์ท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.

ณ พุทธสถานสันติอโศก เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิชชาราม 
เปิดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	
ระดับอุดมศึกษา	 ปัญญาตรี	 โท	 เอก	 หลักสูตร	 “จิต
อาสาวิถธีรรม”	สาขา...	(ตามความสนใจทีเ่ปน็ประโยชน์
ต่อสังคม)

ปรัชญาการศึกษาของสถาบันวิชชาราม
“ธรรมะเด่น เน้นฐานงาน ชาญวิชา”

วิสัยทัศน์
“ชวีติพอเพยีงเรียบงา่ย รา่งกายแขง็แรง จติใจดงีาม 
จิตใจเป็นสุข”

 การศกึษาของสถาบนัวชิชาราม มุง่จัดการเรยีน
การสอนเพือ่ให้ชวีติได้รับธรรมะอนัเป็นความผาสกุทีแ่ท้
จริงของชีวิต โดยด�าเนินไปพร้อมกับการพึ่งตนและ
เกือ้กลูผูอ้ืน่ด้วยการท�ากจิกรรมการงานทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อชวีติ ซึง่ด�าเนินการร่วมกบัหมูม่ติรดสีหายดีในสภาพ
สังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี แล้วน�าธรรมะ กิจกรรมการงาน 
และองค์ประกอบดังกล่าว มาท�าการศึกษาเรียนรู้เชิง
วชิาการ ดังทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัเรือ่งการศกึษาทีม่ปีระโยชน์
เลิศยอดที่สุดของชีวิต ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ “อนุ
ตตริยสูตร” ข้อ ๓๐๑ ว่า “... ก็สิกขานุตตริยะเป็น
อย่างไร ดกูรภิกษุทัง้หลาย บคุคลบางคนในโลกนี ้ย่อม
ศกึษาศลิปะเก่ียวกบัช้างบ้าง ม้าบ้าง รถบ้าง ธนบู้าง ดาบ
บ้าง หรอืศกึษาศลิปช้ันสงูช้ันต�า่ ย่อมศกึษาต่อสมณะ 
หรอืพราหมณ์ผูเ้หน็ผดิ ผูป้ฏบิตัผิดิ ดกูรภกิษทุัง้หลาย 
การศึกษาน้ีมีอยู ่เราไม่กล่าวว่า ไม่ม ีกแ็ต่ว่าการศกึษา
นัน้เป็นการศึกษาท่ีเลว ... ดกูรภิกษุทัง้หลาย ส่วนผู้ใดมี
ศรัทธาตัง้ม่ัน มีความรักตัง้มัน่ มศีรัทธาไม่หวัน่ไหว มี
ความเลือ่มใสย่ิง ย่อมศกึษาอธศิลีบ้าง อธจิติบ้าง อธิ
ปัญญาบ้าง ในธรรมวนิยัทีพ่ระตถาคตประกาศแล้ว การ
ศกึษาน้ียอดเยีย่มกว่าการศึกษาทัง้หลาย ย่อมเป็นไปเพือ่
ความบรสิทุธิแ์ห่งสตัว์ท้ังหลาย เพ่ือก้าวล่วงความโศกและ
ความร�า่ไร เพือ่ความดบัสญูแห่งทกุข์และโทมนัส เพือ่
บรรลญุายธรรม เพือ่ท�าให้แจ้งซึง่นพิพาน...
 ทุกชีวิตล้วนต้องการความผาสุกที่ยั่งยืน 
พระพุทธเจา้ตรสัวา่ “ละเหตทุกุขไ์ดเ้ปน็สขุในทีท่ัง้ปวง” 

(ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท. ๒๕/๕๙), “ละทุกข์ทั้งปวงได้ 
เป็นความสุข” (ขุทฺทกนกิาย ธมมฺปท. ๒๕/๓๓) จะเห็น
ได้ว่า ความผาสุกตามหลักของพระพุทธเจ้า เกิดจาก
การละเหตุของทุกข์ได้และการไม่มีทุกข์ก็คือความสุข 
และพระพทุธเจา้กย็นืยนัวา่ การศกึษาอธศิลี อธิจติ อธิ
ปญัญา ทีถ่กูตรงนัน้ จะท�าใหท้กุขด์บั และเกดิความสขุ
ขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตต้องการ
 การปฏบิตัธิรรมของพทุธนัน้ จะสรา้งประโยชน์
ตนและประโยชนท่์านไปพรอ้ม ๆ  กนั ดงัท่ีพระพทุธเจ้า
ตรสัวา่ “... ดกูรภกิษทุัง้หลายอกีขอ้หนึง่อรยิสาวกยอ่ม
พิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (ความรู้
ความเห็นความเข้าใจ) ประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึง
เราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลายก็
บุคคลผูถึ้งพรอ้มดว้ยทฏิฐปิระกอบดว้ยธรรมดาอย่างไร 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดานี้ของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วย
ทิฏฐิ คืออริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจใหญ่น้อยที่
ควรท�าอย่างไรของเพื่อนสพรหมจารีโดยแท้ ถึงอย่าง
นั้นความเพ่งเล็งกล้าในอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขาและ
อธปัิญญาสิกขาของอริยสาวกนัน้กม็อียู่ เปรียบเหมอืน
แมโ่คลกูออ่นย่อมเลม็หญา้กนิดว้ยช�าเลอืงดลูกูดว้ยฉะนัน้ 
อริยสาวกนัน้ยอ่มรูชั้ดอยูอ่ยา่งนีว้า่ บคุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ย
ทฏิฐิประกอบ ดว้ยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบดว้ย
ธรรมดาเช่นนั้น นี้ญาณที่ 5 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่
ทัว่ไปกบัพวกปถุชุนอนัอรยิสาวกนัน้บรรลุแล้ว ...” (ม.ม.ู
๑๒/๕๔๗) 
 ประโยชน์ตน คือการปฏิบัติอธิศีลสิกขา อธิ
จิตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา (เปรียบเหมือนแม่โค
ลูกอ่อนย่อมเล็มหญ้ากินด้วย) เป็นหลักธรรมที่ช�าระ
กิเลสโลภโกรธหลง(อุปกิเลส ๑๖)ให้ลดลง ท�าให้ชีวิต
พน้ทกุขไ์ปเปน็ล�าดบั ๆ  ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัใน ท.ีปา.
๑๑/๕๓ ถึงประโยชนต์นวา่ “ผูใ้ดเปน็ภิกษุส้ินกเิลสและ
อาสวะแลว้อยูจ่บพรหมจรรย์แล้วมกีจิทีค่วรทำาทำาเสรจ็
แลว้ ไดว้างภาระเสยีแลว้ ลถุงึประโยชนข์องตนแลว้ สิน้
เครือ่งเกาะเกีย่วในภพแลว้ หลดุพน้ไปแลว้เพราะรูโ้ดย
ชอบ ผูน้ัน้ปรากฏวา่เปน็ผูเ้ลศิกวา่คนทัง้หลายโดยชอบ
ธรรมแท้” ส่วนประโยชน์ท่านคือขวนขวายในกิจใหญ่
นอ้ยทีค่วรทำาอยา่งไรของเพือ่น สหพรหมจาร ี(ช�าเลอืง
ดลููกดว้ย) ซ่ึงก็คอืการช่วยเหลือเก้ือกูลผูอ่ื้น เปน็สภาพ
ท่ีพระพทุธเจา้ตรสัว่า “พรหมจรรยน้ั์นจะพงึเปน็ไป เพือ่
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เกือ้กลูแกช่นเปน็อนัมาก เพือ่ความสขุแกช่นเป็นอนัมาก 
เพือ่อนเุคราะหแ์กช่าวโลก ...” (ท.ีปา.๑๑/๑๐๘) สภาพ
จติแห่งพทุธธรรม จงึเปน็สภาพทีต่นเองพน้ทกุขด้์วยและ
เกือ้กลูสรา้งประโยชนส์ขุใหกั้บมวลมนษุยชาตไิปพรอ้ม 
ๆ กัน ซึ่งเป็นคุณค่าประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและมวล
มนุษยชาติ
 ค�าตรสัของพระพุทธเจา้ข้างตน้สมัพันธก์บัหลัก
เศรษฐกจิพอเพยีงซึง่เปน็ปรัชญาหรือแนวคิดท่ีพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมี
พระราชด�ารัสให้ด�ารงชีวิตตามหลักทางสายกลาง พอ
ประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ด้วยเงื่อนไขความรู้ 
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) และเงื่อนไขคุณธรรม 
(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน สติปัญญา แบ่งปัน) เพื่อ
ให้เกิดสภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
สมดุล มั่นคง และยั่งยืน 
 ดังตัวอย่าง ข้อความต่าง ๆ จากพระราชด�ารัส 
ดังต่อไปนี้
 “ความเจริญนั้นมักจ�าแนกกันเป็นสองอย่าง 
คือ ความเจริญทางวัตถุอย่างหนึ่งและความเจริญทาง
จติใจอกีอยา่งหนึง่ ย่ิงกวา่น้ัน ยงัเห็นกนัวา่ ความเจรญิ
อย่างแรกอาศยัหลกัการทางด้านวทิยาศาสตร์เป็นปัจจยั
สร้างสรรค์ ส่วนความเจริญอย่างหลังอาศัยศิลปะศีล
ธรรมจรรยาเป็นปัจจัย แท้จริงแล้วความเจริญทาง
วัตถุกับความเจริญทางจิตใจก็ดี หรือความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์กับทางด้านศิลปะศีลธรรมจรรยาก็ดี มิใช่
สิ่งที่จะแยกออกจากกันให้เด็ดขาดได้ ท้ังนี้เพราะสิ่งที่
เราพยายามจะแยกออกจากกันนั้นมีมูลฐานที่เกิดอัน
เดียวกัน คือ “ความจริงแท้” ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ ถึง
จะพยายามแยกกันอย่างไร ๆ  ที่สุดก็จะรวมลงสู่ก�าเนิด
จุดเดียวกัน แม้แต่จุดประสงค์ก็จะลงสู่จุดเดียวกัน คือ 
ความสุขความพอใจของทุกคน” (พระบรมราโชวาทวัน
ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐)
 “แม้ปัจจุบันโลกเราจะวิวัฒนาการก้าวหน้าไป
เพียงใดก็ตาม แต่ปัญหาต่าง ๆ ก็มิได้เปลี่ยนแปลงไป 
เพียงแต่มีตัวอย่างท้ังดีและไม่ดีปรากฏให้เห็นเด่นชัด
มากกวา่แตก่อ่น ดงันัน้บคุคลผูส้ามารถประคบัประคอง
ตนใหอ้ยู่ในสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสุข จึงตอ้งมคีวามเขม้แข็ง
ยิง่ขึน้ทีจ่ะยึดม่ันปฏิบตัมิัน่ตามแบบอย่างทีพ่จิารณารูช้ดั
ด้วยปญัญาแลว้ว่า เปน็ทางแหง่ความด ีความเจรญิ ไม่

ปล่อยตัวปล่อยใจให้มัวเมา หลงผิดไปในทางเสื่อมเสีย 
พร้อมกันนั้นก็ต้องมีสติก�ากับอยู่ตลอดเวลาที่จะ
ไม่ใหป้ระพฤตปิฏิบตัผิดิพลาด ดว้ยความประมาทพลัง้
เผลอ เหตนุีก้ารแกไ้ขปญัหาและพัฒนาสงัคม นอกจาก
จะมุง่สงเคราะห์ทางดา้นฐานะความเป็นอยูแ่ลว้ จงึควร
ไดพ้ฒันาบคุคลเปน็ขอ้ใหญด่ว้ย เพราะถา้บคุคลซ่ึงเปน็
องคป์ระกอบส�าคญัของสังคม มคีวามเขม้แขง็และมสีติ
ปัญญาท่ีจะพิจารณาเลอืกเฟ้นสิง่ท่ีควรและไมค่วรปฏบิตั ิ
ปัญหาต่าง ๆ  ในสังคม ก็จะบรรเทาลง และสังคมส่วน
รวมยอ่มจะมโีอกาสพฒันาใหก้า้วหนา้ไดโ้ดยไมย่ากนกั” 
(พระราชด�ารัส วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๓๙)
“ความสขุความเจรญิอนัแทจ้รงิ อนัควรหวังนัน้ เกดิขึน้ได้
จากการกระท�าและการประพฤตทิีเ่ปน็ธรรม มลีกัษณะ
สร้างสรรค ์คอือ�านวยผลทีเ่ปน็ประโยชน์ทัง้แกต่วั แกผู่้
อื่น ตลอดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย” (พระบรม
ราโชวาท วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๘)
  “เราเลยบอกวา่ ถ้าจะแนะน�าก็แนะน�าได ้ตอ้งท�า
แบบ “คนจน” เราไมเ่ปน็ประเทศร่�ารวยเรามพีอสมควร 
พออยูไ่ด ้แตไ่มเ่ปน็ประเทศทีก่า้วหนา้อยา่งมาก เพราะ
ถ้าเราเปน็ประเทศก้าวหนา้อยา่งมาก ก็จะมีแตถ่อยหลัง 
ประเทศเหลา่น้ันทีเ่ปน็ประเทศทีม่อีตุสาหกรรมกา้วหนา้ 
จะมีแต่ถอยหลัง และถอยหลังอย่างน่ากลัว แต่ถ้าเรา
มีการบริหารแบบเรียกว่าแบบ “คนจน” แบบไม่ติดกับ
ต�ารามากเกินไป ท�าอย่างมีสามัคคีนี่แหละ คือ เมตตา
กนักจ็ะอยูไ่ดต้ลอดไป คนทีท่�างานตามวชิาการ จะตอ้ง
ดูต�ารา เมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้ว ในหน้าสุดท้าย
นั้น เขาบอก “อนาคตยังมี” แต่ไม่บอกว่าให้ท�าอย่างไร 
ก็ต้องปิดเล่มคือปิดต�ารา ปิดต�าราแล้ว ไม่รู้จะท�าอะไร 
ลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่ 
เปิดหนา้แรกก็เริม่ตน้ใหม ่ถอยหลงัเขา้คลอง แตถ้่าเรา
ใช้ ต�าราแบบ “คนจน” ใช้ความอะลุ่มอล่วยกัน ต�ารา
นั้นไม่จบ เราจะก้าวหน้าเรื่อย ๆ” (พระราชด�ารัส วันที่ 
๔ ธันวาคม ๒๕๓๔)
  “Our Loss Is Our Gain ก็แปลว่า ขาดทุน คือ 
เป็นการได้ก�าไรของเรา หรอืการขาดทนุของเรา เป็นการ
ได้ก�าไรของเรา ท่านนักเศรษฐกิจคงร้องว่า ไม่ใช่ แต่
ว่าเป็นไปอย่างนั้น ก็เห็นว่านักเศรษฐกิจก็ยิ้้ม ยิ้ม ๆ  ว่า 
อะไร? พดูอย่างนี ้"การขาดทนุของเรา เป็นการได้ก�าไร
ของเรา" หรือเราได้ก�าไร แต่พูดภาษาอังกฤษมันสั้น
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กว่า งัน้กต้็องขยายว่าภาษาองักฤษเป็นอย่างไร? ภาษา
อังกฤษ Our หมายความว่า ของเรา Our Loss .. Loss 
ก็การเสียหาย, การขาดทุน Our Loss Is .. Is ก็เป็น 
Our Loss Is Our .. Our ก็คือของเรา “Our Loss Is 
Our Gain” ..Gain กค็อืก�าไรหรือที่ได้ ส่วนทีเ่ป็นรายรบั
กต็กลงบอกกบัเขาว่า “Our Loss Is Our Gain” ขาดทุน
ของเราเป็นก�าไรของเรา หรือว่า เราขาดทุน เราก็ได้
ก�าไร เวลาพูดไปแล้วเขาก็บอกว่า "ขอย�้า ขอซ�้าอีกที" 
กพ็ดูซ�า้อกีท ีเขาก็น่ังเฉยไปอกี กห็มายความว่าต้องการ
การอธิบาย เราก็อธิบาย อธิบายว่าถ้าเราท�าอะไรที่
เป็นการกระท�าแล้ว กเ็ราเสยี แต่ในทีส่ดุก ็ไอ้ทีเ่ราเสยี
นัน้มนัเป็น “การได้”... (พระราชด�ารสั วนัที ่๔ ธนัวาคม 
๒๕๓๔)
 “อนันีก้ค็วามหมายอกีอยา่งของเศรษฐกจิ หรอื
ระบบพอเพยีง เม่ือปทีีแ่ลว้ ตอนทีพู่ดพอเพียง แปลในใจ 
แลว้ก็ไดพ้ดูออกมาด้วย ว่าจะแปลเปน็ Self-sufficiency 
(พึ่งตนเอง) ถึงได้บอกว่าพอเพียงแก่ตนเอง แต่ความ
จรงิเศรษฐกจิพอเพยีงนีก้วา้งกวา่ Self-sufficiency คอื 
Self-sufficiency ผลิตอะไร มีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอ

ซือ้คนอ่ืน อยูไ่ดด้ว้ยตนเอง (พ่ึงตนเอง)” (พระราชด�ารสั 
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)
“สมมตุวิา่เดีย๋วนี้ไฟดบั ถา้ไมม่เีศรษฐกจิพอเพยีง เวลา
ไฟดับ ไฟฟ้านครหลวงหรือไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาดับหมด 
จะพังหมด ท�าอย่างไร ท่ีท่ีต้องใช้ไฟฟ้าก็ต้องแย่ไป 
บางคนในต่างประเทศเวลาไฟดับ เขาฆ่าตัวตาย แต่
ของเรา ไฟดับจนเคยชิน เราไม่เป็นไรเมือ่ไฟดับ หากมี
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่เต็มที่ ถ้าเรามีเครื่องปั่นไฟ ก็ใช้
เครื่องปั่นไฟหรือ ถ้าขั้นโบราณกว่า มืดก็จุดเทียน คือ 
มทีางทีจ่ะแกป้ญัหาเสมอ ฉะนัน้เศรษฐกจิพอเพยีงนี ้มี
เปน็ขัน้ ๆ  แตจ่ะบอกวา่เศรษฐกจิพอเพยีงนี ้ใหพ้อเพยีง
เฉพาะตัวเองรอ้ยเปอรเ์ซ็นต์นีเ่ป็นส่ิงทีท่�าไมไ่ด ้จะตอ้ง
มีการแลกเปลี่ยน ต้องมีการช่วยกัน ถ้ามีการช่วยกัน 
แลกเปลี่ยนกัน ก็ไม่ใช่พอเพียงแล้ว พอเพียงในทฤษฎี
หลวงนีค้อืให้สามารถทีจ่ะด�าเนนิงานได”้ (พระราชด�ารสั 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒)
 สถาบันวิชชาราม จึงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คณุภาพชวิีต ไปสูส่ภาพชวีติพอเพยีงเรยีบงา่ย รา่งกาย
แข็งแรง จิตใจดีงาม และจิตเป็นสุข
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กรอบแนวคิด

วิชชาจารย์สอนฟรี นักศึกษาเรียนฟรี สานพลัง

ความดีของคนดีทั้งในและต่างประเทศ
 ศึกษาฝึกฝนให้ตนมีสุขภาพดี มีธรรมะดี คือ 
ฝึกฝนเรียนรู้ในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ที่ตนต้องการฝึกฝน
เรียนรู้ แล้วน�าความถนัดความสามารถที่ตนเองมี ไป
เสยีสละชว่ยเหลือผู้อ่ืน โดยท�าไปพรอ้มกบัการลดกเิลส
โลภโกรธหลงในตน (นิยยานิกธรรม ญาณที่ ๕) ซึ่ง
ด�าเนินการโดยประสานพลงักบัหมูม่ติรดสีหายดสีงัคมสิง่
แวดล้อมดี (อปริหานิยธรรม ๗ สาราณียธรรม ๖ พุทธ
พจน์ ๗ สัปปายะ ๗ ทุติยอัปปมาทสูตรที่ ๘) ควบคู่กับ
การปฏิบัติเหตุแห่งการวิมุติ ๕ 
 นักศึกษาน�าเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกฝน
เรยีนรูด้ว้ยกระบวนการดังกลา่ว มาเขียนเปน็งานวชิาการ 
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ/ท�าเป็นหนังสือเผยแพร่ 
 โดยวิชชาจารย์ช่วยสอนการวิจัยและวิชาการ
ต่างๆที่เก่ียวข้อง ช่วยรับรององค์ความรู้/ผลงานดัง
กล่าว ช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการใช้ธรรมะ
ในการท�าความดีในสถานการณห์รอืองคป์ระกอบตา่งๆ 
ชว่ยสอนองคค์วามรูท่ี้วชิชาจารยถ์นัดและนักศกึษาสนใจ 
ชว่ยประสานสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตามองคป์ระกอบ (บารม)ี 
ของแต่ละท่าน 
 สิ่งใหม่ที่นักศึกษาจะได้ฝึกฝนเรียนรู้ คือ สัปปุ
ริสธรรม ๗ และมหาปเทส ๔ ภายใต้สถานการณ์หรือ
องค์ประกอบต่างๆ และสภาวธรรมของตน เจริญขึ้น
เป็นอย่างไร เกิดจากการปฏิบัติอย่างไร และประโยชน์
ที่สังคมได้รับเป็นอย่างไร
 ปัญญาตรี รับนักศึกษาจ�านวนไม่จ�ากัด ระยะ
เวลาเรียน ๗ ปี โดยนักศึกษาไม่เกิน ๕ คน รวมกันท�า
วิทยานิพนธ์อย่างน้อย ๑ เล่ม 
 ปัญญาโท รับนักศึกษาจ�านวนไม่จ�ากัด ระยะ
เวลาเรียน ๗ ปี โดยนักศึกษา ๑ คน ท�าวิทยานิพนธ์
อย่างน้อย ๑ เล่ม
 ปัญญาเอก รับนักศึกษาจ�านวนไม่จ�ากัด ระยะ
เวลาเรียน ๗ ปี โดยนักศึกษา ๑ คน ท�าวิทยานิพนธ์
อย่างน้อย ๑ เล่ม
 เมื่อนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ก็แลกเปลี่ยน
เรยีนรูก้บัวชิชาจารยอ์ยา่งนอ้ย เดอืนละ ๑ ครัง้ นกัศึกษา

ทีอ่ยู่ใกลวิ้ชชาจารยไ์ปแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัวชิชาจารย์
ดว้ยตนเอง แล้วถา่ยทอดทางทวีอีอนไลน์หรอืยทูปูใหผู้้
ทีอ่ยู่ไกลไดเ้รยีนไปพรอ้มในเวลาเดยีวกนัหรอืเวลาใกล้
เคียงกัน (ปรับได้ตามความเหมาะสม)  และนักศึกษา
ท�ารายงานสรุปสาระส�าคัญ  

วิชาหลัก 
 ๑. ธรรมะจากพระไตรปิฎก 
 ๒. เศรษฐกิจพอเพียง
 ๓. การแพทย์วิถีธรรม
 ๔. การวิจัยและบทความวิชาการ 
 ๕. ประสบการณ์ของการใชธ้รรมะในการท�าความ
ดีในสถานการณ์หรือองค์ประกอบต่างๆ 
 ๖. ภาษาองักฤษท่ีเกีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัและวชิา
เลือก

วิชาเลือก
วิชาที่เป็นประโยชน์ที่นักศึกษาต้องการฝึกฝนเรียนรู้

เกณฑ์การจบการศึกษา
 ๑. อยา่งนอ้ย สามารถถอืศลี ๕ ลดหรอืละหรอื
เลิกอบายมุข ลดหรือละหรือเลิกการรับประทานเนื้อ
สตัว ์(ไมร่บัประทานเนือ้สตัว์ในขณะอยู่ในสถาบนัวชิชา
ราม ศนูยข์องเครอืขา่ยแพทยว์ถิธีรรม สว่นในขณะท่ีอยู่
นอกสถาบันวิชชาราม หรือนอกศูนย์ฯ ลดหรือละหรือ
เลิกการรับประทานเนื้อสัตว์) อัตตาไม่จัด (ไม่เอาแต่
ใจตนเอง รับฟังและปฏิบัติตามมติของหมู่กลุ่มคนดี)
 ๒. สามารถปฏิบัติมงคล ๓๘ จนมีความผาสุก
จากการเสียสละและลดกิเลสโลภโกรธหลง (อุปกิเลส 
๑๖) ของตนไดม้ากกวา่กอ่นเขา้ศกึษา มคีวามก้าวหน้า
ในขีดที่ตนเอง คณะกรรมการสถาบันวิชชาราม และ
คณะกรรมการเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมระดับภาคและ
ระดับประเทศรับรอง โดยรายงานผลการปฎิบัติการ
ลดกิเลสโลภโกรธหลง (อุปกิเลส ๑๖) ซึ่งถือเป็นธัมม
วิจัยในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกคน 
 ๓. มีหลักฐานผลงาน ในการเสียสละช่วยเหลือ
ผู้อื่นโดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ มีปริมาณและคุณค่า
ที่คณะกรรมการสถาบันวิชชาราม และคณะกรรมการ
เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมระดับภาคและระดับประเทศ
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รบัรอง โดยในแต่ละภาคการศกึษา เขา้รว่มบ�าเพญ็บญุ
กุศลในการชว่ยเหลือผูอ่ื้นในคา่ยสขุภาพแพทยว์ถิธีรรม
ที่จัดโดยส่วนกลางทั่วประเทศ อย่างน้อย ๓ ค่ายขึ้นไป 
คา่ยละอยา่งนอ้ย ๒ วนัขึน้ไป และรว่มบ�าเพญ็บญุกศุล
ต่อสาธารณชนในที่ต่างๆ อย่างน้อย ๑๒ วันขึ้นไป ต่อ
ภาคการศึกษา
 ๔. มีระยะเวลาการศึกษา ๘๐ % ของรายวิชา
หรือกิจกรรมบังคับ รวมระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๗ 
ปี โดยแบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๖ 
เดือน หรือคณะกรรมการสถาบันวิชชาราม และคณะ
กรรมการเครอืขา่ยแพทยว์ถิธีรรมระดบัภาคและระดบั
ประเทศรับรอง
 ๕. สอบผ่านรายวิชาหรือกิจกรรมบังคับ เช่น 
เข้าค่ายพระไตรปิฎก (แพทย์วิถีธรรม) อย่างน้อย ๒ 
ครั้งขึ้นไป ต่อปีการศึกษา และสอบผ่านข้อเขียน และ
การสมัภาษณจ์ากคณะกรรมการสถาบันวชิชาราม และ
คณะกรรมการเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมระดับภาคและ
ระดับประเทศรับรอง ในแต่ละภาคการศึกษา
 ๖. จัดท�าวิทยานิพนธ์ที่เป็นการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์จริง และได้ผลจริง และสอบผ่านการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการสอบ
 ๗. มีการตพิีมพบ์ทความวชิาการทีส่ถาบนัวชิชา
รามรับรอง อย่างน้อย ๑ บทความต่อปีการศึกษา

คณุสมบตัขิองนกัศึกษา ปญัญาตรี โท เอก ทุกสาขา
 ๑. ถือศีล ๕ ลดหรือละหรือเลิกอบายมุข ลดหรือ
ละหรือเลิกการรับประทานเน้ือสัตว์
(ไม่รับประทานเน้ือสัตว์ในขณะอยู่ในศูนย์ของเครือข่ายแพทย์
วิถีธรรม ส่วนในขณะท่ีอยู่นอกศูนย์ฯ ลดหรือละหรือเลิกการ
รับประทานเน้ือสัตว์) อัตตาไม่จัด (ไม่เอาแต่ใจตนเอง รับ
ฟังและปฏิบัติตามมติของหมู่กลุ่มคนดี)
 ๒. มีความต้ังใจลดกิเลสโลภโกรธหลง (อุปกิเลส 
๑๖) ของตน พร้อมกับฝึกเสียสละช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่คิด
ค่าตอบแทนใดๆ
 ๓. เข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมหลักสูตร ๕ วัน 
ข้ึนไป อย่างน้อย ๑ คร้ัง 
 ๔. เข้าค่ายพระไตรปิฎกจัดโดยมูลนิธิแพทย์วิถีธรรม
แห่งประเทศไทย หลักสูตร ๕ วัน ข้ึนไป อย่างน้อย ๑ ครัง้

 ๕. เคยฝึกเสียสละร่วมกับเครือข่ายแพทย์วิถี
ธรรม หรอืองคก์รทีเ่ครอืขา่ยแพทยว์ถิธีรรมรบัรอง โดย
มกีารมาคบคุน้ในการฝกึเสยีสละกับเครือขา่ยแพทยว์ถิี
ธรรม อย่างน้อย ๑ ปีขึ้นไป 
 ๖. บางคนอาจไม่มีคุณสมบัติบางข้อ แต่มี
คุณสมบัติพิเศษที่เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมหรือคณะ
กรรมการสถาบันวิชชารามรับรอง
 ๗. ผู้สมัครศึกษาในระดับปัญญาตรี ต้องจบ  
ม.๖ หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 ๘. ผู้สมัครศึกษาในระดับปัญญาโท ต้องจบ 
ปัญญาตรี สถาบันวิชชาราม หรือจบปริญญาตรี สาขา
ใดก็ได้ ของสถาบันการศึกษาในระบบการศึกษาปกติ 
ขึน้ไป แตต่อ้งศกึษาระดบัปญัญาตรแีละปญัญาโทของ
สถาบันวิชชารามควบคู่กันไป
 ๙. ผู้สมัครศึกษาในระดับปัญญาเอก ต้องจบ
ปัญญาโทของสถาบันวิชชาราม หรือจบปริญญาโท 
สาขาใดก็ได้ ของสถาบันการศึกษาในระบบการศึกษา
ปกติ ขึ้นไป แต่ต้องศึกษาระดับปัญญาตรีและปัญญา
เอกของสถาบันวิชชารามควบคู่กันไป
 ๑๐. สอบผ่านข้อเขียน และการสัมภาษณ์จาก
คณะกรรมการสถาบันวิชชาราม และคณะกรรมการ
เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมระดับภาคและระดับประเทศ
รับรอง
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รายนามคณะวิชชาจารย์สถาบันวิชชาราม
นามวิชชาจารย์                     ตำ�แหน่ง

ศ.ระพี สาคริก             ที่ปรึกษาสถาบันวิชชาราม
๑. ดร.ใจเพชร กล้าจน วิชชาธิการบดี สถาบันวิชชาราม 
ประธานหลักสูตร “จิตอาสาวิถีธรรม” 
๒. ศ.ดร.นพ.กมลพร แก้วพรสวรรค์      วิชชาจารย์
๓. รศ.นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ          วิชชาจารย์
๔. ผศ.นพ.มนตรี กิจมณี             วิชชาจารย์
๕. รศ.ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์           วิชชาจารย์
๖. รศ.ดร.ประภาภัทร นิยม             วิชชาจารย์
๗. รศ.ดร.ศรุดา สมพอง             วิชชาจารย์
๘. ผศ.ดร.พรนภา หอมสินธุ์             วิชชาจารย์
๙. ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์      วิชชาจารย์
๑๐. ผศ.ดร.กาญจนา จิตต์วัฒน      วิชชาจารย์
๑๑. ผศ.ดร.มาลินี อุทธิเสน             วิชชาจารย์
๑๒. ผศ.ดร.พิมพ์สุภา จันทนะโสตถิ์      วิชชาจารย์
๑๓. นพ.สุภัค ปิติภากร               วิชชาจารย์
๑๔. นพ.บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์      วิชชาจารย์
๑๕. ทพ.ชาญชัย ทนต์ประเสริฐเวช      วิชชาจารย์
๑๖. นพ.สนธยา วัฒนโกศล             วิชชาจารย์
๑๗. นพ.สมชาย ธรรมสารโสภณ      วิชชาจารย์
๑๘ นพ.วัชระ ก้อนแก้ว             วิชชาจารย์
๑๙. นพ.ชัยรัตน์  เจริญสุข               วิชชาจารย์
๒๐. พญ.กานดา ศักดิ์ศรชัย             วิชชาจารย์
๒๑. พญ.สุภารัตน์ องค์พัฒนาวุฒิคุณ     วิชชาจารย์
๒๒. ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร             วิชชาจารย์
๒๓. ดร.สม นาสอ้าน                    วิชชาจารย์
๒๔. ดร.ดวงกมล ภูนวล             วิชชาจารย์
๒๕. ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์      วิชชาจารย์
๒๖. ดร.มิ่งหมาย มุ่งมาจน             วิชชาจารย์
๒๗. ดร.ร้อยขวัญพุทธ มุ่งมาจน      วิชชาจารย์
๒๘. ดร.ธ�ารงค์ แสงสุริยจันทร์      วิชชาจารย์
๒๙. ดร.รินธรรม ธารมุกตา             วิชชาจารย์
๓๐. ดร.หนึ่งฟ้า นาวาบุญนิยม      วิชชาจารย์
๓๑. ดร.เพชรตะวัน ธนะรุ่ง             วิชชาจารย์
๓๒. ดร.ชิดตะวัน ชนะกูล             วิชชาจารย์
๓๓. ดร.อุ่นเอื้อ สิงห์ค�า             วิชชาจารย์
๓๔. ดร.พิทยา สิทธิโชติ             วิชชาจารย์
๓๕. ดร.วัลลภ จันดาเบ้า             วิชชาจารย์
๓๖. ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล      วิชชาจารย์
๓๗. ดร.อภิสิน ศิวยาธร             วิชชาจารย์
๓๘. ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์             วิชชาจารย์
๓๙. ดร.ส�ารวม แก้วแกมจันทร์      วิชชาจารย์

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
สมัคร พร้อมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในระหว่างวันท่ี 
๑๘-๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ 
ณ ค่ายพระไตรปิฎก (แพทย์วิถีธรรม) ครั้งที่ ๑๔ ณ สวน
ป่านาบุญ ๑
ต�าบลดอนตาล อ�าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
โดยจะจดัการเรยีนการสอน หลกัการวจิยัและบทความวชิาการ
และวิจัยในค่ายนี้ด้วย
ปฐมนิเทศและเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙    วันที่ 
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ ค่ายพระไตรปิฎก (แพทย์วิถีธรรม) ครั้งที่ ๑๕ ณ สวน
ป่านาบุญ ๓
ต�าบลคลองสาม อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โดยจะจดัการเรยีนการสอนในคร้ังนี ้ดว้ยการน�าเสนอบทความ
วิชาการและวิจัย
และการน�าเสนอหวัขอ้วทิยานพินธห์รอืขอ้เสนอโครงรา่งงาน
วิจัยต่อวิชชาจารย์ 
ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

หลักฐานการสมัคร ยื่นเอกสารฉบับจริงพร้อมสำาเนา โดย
รับรองสำาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้
๑. รูปถ่าย ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ๓ รูป
๒. ส�าเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
๓. ส�าเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
๔. วุฒิการศึกษาจริง ๑ ฉบับ
๕. ส�าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบ
ทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่**
สถาบันวิชชาราม 
มลูนธิแิพทยว์ถิธีรรมแหง่ประเทศไทย ๑๑๔ หมู ่๑๑ ต.ดอนตาล 
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ๔๙๑๒๐
โทร.๐๘๘-๕๕๖-๐๗๑๑,๐๘๑-๙๒๔-๒๔๓๙,๐๘๙-๔๕๒-๐๕๕๙, 
๐๘๘-๐๓๐-๔๘๑๒, ๐๘๗-๙๗๐-๘๖๒๔
www.morkeaw.net, Facebook : สถาบันวิชชาราม,      
มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
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 โลกปัจจุบันนักเรียนตามสถาบันต่างๆถูกปลูก
ฝังด้วยแนวคิดวัตถุนิยมที่ส่งเสริมกิเลส โลภ โกรธ 
หลง ขาดการพึ่งพาตนเอง เมื่อสวนป่านาบุญ ๓ จัด
ค่ายยุวแพทย์ท่ีให้ความรู้เบื้องต้นในการรักษาสุขภาพ
ด้วยเทคนิคยา ๙ เม็ด ได้แก่ สอนวิธีท�าสมุนไพรฤทธิ์
เย็น,กวัซาขดูระบายพษิ,พอกทา หยอด ประคบ อบ อาบ
ด้วยสมนุไพร,การสวนลา้งล�าไสใ้หญ,่ออกก�าลงักายด้วย
โยคะ,และการรับประทานอาหารตามล�าดับ เป็นต้น
ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทั้งผู้ปกครองและเด็กๆ 
และมีการเรียกร้องให้จัดค่ายดังกล่าวอีก จึงเป็นท่ีมา
และการจุดประกายของการกอ่ตัง้โรงเรยีนส�าหรบัเดก็ๆ 
ประถม ๑-มัธยม ๖

เป้าหมายของสถาบันวิชชาราม
 ๑. ถ่ายทอดความรู้ทางศีลธรรม ๗๐ %
 ๒. ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ๓๐ %

วัตถุประสงค์ในการสอน
 ๑. มีธรรมะ อย่างน้อยถือศีล ๕ ลด ละ เลิก
อบายมุข ลด ละ เลิก การรับประทานเนื้อสัตว์ อัตตา
ไม่จัด มีความรู้และทักษะการแพทย์วิถีธรรม พึ่งตน
และช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น
 ๒. มีความรู้และทักษะในฐานงานที่จ�าเป็นใน
ชีวิต
 ๓. มีความรู้และทักษะในเชิงวิชาการ อันเกิด
จากการเรียนรู้และการฝึกฝนธรรมะและฐานงานที่
จ�าเป็นในชีวิตคือในข้อ ๑ และข้อ ๒ ซึ่งจะเสริมสร้าง
รากฐานให้กับเด็กๆดังนี้
 -สร้างจิตส�านึกในการเป็นจิตอาสา
 -มุ่งพัฒนาให้เป็นผู้มีจริยธรรม คุณธรรม และ
ปญัญาในการด�ารงชวิีตใหอ้ยูก่บัสรรพส่ิงอยา่งมสีขุภาพ
กายใจที่มีวิถีธรรมและเกื้อกูลกัน
 -เพิม่ทางเลอืกในการศึกษาอยา่งมีคุณภาพตาม
ศักยภาพของเด็กแต่ละคน
 -สอนใหเ้ดก็รูเ้ทา่ทนัและปรบัตวัตามเปล่ียนแปลง
ของโลกในปัจจุบันและอนาคต
 -สอนให้รักความเป็นไทย และเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของชุมชนหรือท้องถิ่นต่างๆ
 -เสริมองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพ่ึงพาตนเอง

โรงเรียนในฝัน 
“ศูนย์การเรียนสถาบันวิชชาราม”
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รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการ
ศึกษาของศูนย์การเรียนสถาบันวิชชาราม

ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนสถาบันวิชชาราม                      
๑. นาวาอากาศเอกธีระพล นามวงษ์ ปริญญาตรี
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการ
ศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร เทยีบเทา่ปรญิญา
โท Senior Command and Staff Course/Air Force 
Command College,PLA,PRC;China Beijing 
๒. นางนติยา บญุประสทิธิ ์ปรญิญาตร ีครศุาสตรบณัฑติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ปริญญาโท  
การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้บริหารศูนย์การเรียน
 ดร.ใจเพชร กล้าจน ปริญญาเอกวิทยาศาสตร
ดษุฎบีณัฑติราชภฏัศรสีะเกษ และปรญิญาเอก หลกัสตูร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
ภมูภิาค (สาธารณสขุชมุชน) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุนิทร ์  

ผู้จัดการศึกษา
 นางสาวดวงแก้ว มณีโชติ ครูเชียวชาญระดับ ๙ 
ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

ผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน
 ๑. นายปรีชา รุ่งรุจิไพศาล ปริญญาตรี 
สถาปตัยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ปรญิญา
โท  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต  เอก การออกแบบผงัเมอืง 
จาก Pratt Institute New York U.S.A.(Master of 
Science in Urban Design)   
 ๒. นางสาวจาริณี กวีวิวิธชัย ปริญญาตรี 
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 ๓. นางชูจิต ไชยชนะ ปริญญาตรี อักษร
บณัฑติ เอกภาษาองักฤษ โทภาษาฝรัง่เศส จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต เอก 
บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 ๔. นางสาวสุชนา ทิวถนอม ปริญญาตรี 
วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ ์ 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จาก Southwest Missiouri 
State University  U.S.A  
 ๕. นางสาวสุวรรณา พลอยสุทธิ ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เทียบ
เท่า สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      
ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
สาขา สือ่สารเพือ่การพฒันา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์                                                                                                                                       
 ๖. นางสาวผุสดี เจริญไวยเจตน์ ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ๗. ทันตแพทย์หญิงอุไรวรรณ วิเศษศักดิ์สันติ  
ปริญญาตรีทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิตล 
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทันตกรรมส�าหรับเด็ก มหาลัย
มหิดล  ปริญญาโททันตกรรมจัดฟัน  St. Loius. Uni-
versity U.S.A. ผู้เชี่ยวชาญสาทันตกรรมจัดฟันจาก
ทนัตแพทยสภาแหง่ประเทศไทยและสมาคมทนัตแพทย์
จัดฟันอเมริกา  Diplomate American Board of 
Orthodontics
 ๘. นางสาวสมฤทัย รุจิราวโรดม ปริญญาโท 
การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 ๙. นางณัฐพร คงประเสริฐ ปริญญาตรี 
วทิยาศาสตร์บณัฑติ สาขา การพยาบาลและการผดงุครรภ์  
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัย  
นวมินทราธิราช  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
เอก การตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
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       ๑๐. นางสาวนวลนภา ยุคันตพรพงษ์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC) สาขาการตลาด ปริญญา
โท Oklahoma City University U.S.A. สาขาการโฆษณา
 ๑๑. นางสาวนภวรรณ์ มีลักษณะ ปริญญาตรี 
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาประวัติศาสตร์ ไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ๑๒. นางสาวเพลินพิศ สังข์บุญลือ ปริญญาตรี 
มนษุยศ์าสตร์บณัฑิต เอก บรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี  
 ๑๓. นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์ ปริญญาตรี 
ครศุาสตรบ์ณัฑติ  เอก ภาษาไทย  มหาวทิยาลยัราชภัฏ
จันทรเกษม  
 ๑๔. นายค�านงึ ไชยชนะ ปรญิญาตร ีการศกึษา
บณัฑติ เอก ประวตัศิาสตร์ โท ภมิูศาสตร์ มหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  
     ๑๕. นางสาวอาภรณ์ ดิษฐบุตร ปริญญาตรี 
ครศุาสตรบ์ณัฑติ เอกการเกษตร  มหาวทิยาลยัราชภฏั
หมู่บ้านจอมบึง 
 ๑๖. นางสาวฉลอง พุม่ศโิร ปรญิญาตร ีการศึกษา
บณัฑิต เอก สงัคมศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
พิษณุโลก 
 ๑๗. นางวณิชชา จันทร์จรัสวัฒนา ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 ๑๘. นายเอกศิริ  ตันติศรีไกรแสง ปริญญาตรี 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
 ๑๙. นางสาวสมพิศ พรพิสุทธิวรกุล ปริญญาตรี 
นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ๒๐. นางจติรา พรหมโคตร ปริญญาตร ีครุศาสตร์
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราฃภัฏเทพสตรี
 ๒๑. นางสาวมลฑา  สกุลจงเกษม   ปริญญา
ตรี  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  เอกบริหารธุรกิจ  โทบัญชี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ๒๒. นางสาวมณี  เสือเล็ก ปริญญาตรี ศึกษา
ศาสตรบั์ณฑิต เอก โสตทศันศกึษา และ มนษุยศาสตร์
บัณฑิต เอก ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง  
 ๒๓. นางสาวเครอืแกว้ คณุะวฒันา ปรญิญาตร ี
สาขาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 ๒๔. นาย ยทุธชัย  มาสจุนัทร ์ปรญิญาตร ีการ

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 ๒๕.  นางศิริพร จิระสถาวร ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
บัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์
     ๒๖. นางสุจินต์ เกตุไทย ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
บัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์-พลศึกษา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
 ๒๗. นางสาวพวงบุปผา หนูร ัต ปริญญาตร ี
บรหิารธรุกิจ สาขาการบญัช ี มหาวทิยาลัยรามค�าแหง  
ศกึษาตอ่ปรญิญาโท คณะวทิยาศาสตร ์สาขาสาธารณสขุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
 ๒๘. นางสาว อรวรรณ ปล้ืมสามเณร   ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง เอก การเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ธนบุรี ศึกษาต่อปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาผู้
ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์
 ๒๙. นางสาวกิง่แกว้  ฉตัรมณวัีฒนา   การศกึษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกโรงเรียน เขต
ราษฎรบ์รูณะ ศกึษา ตอ่ปรญิญาตร ี คณะศลิปศาสตร ์
สาขาผู้ประกอบการสังคม   สถาบันอาศรมศิลป์  
 ๓๐. นายคณาพฒัน์ อภิบุญอ�าไพ ประกาศนยีบตัร
วชิาชพีชัน้สงู เอก ชา่งยนต ์มหาวทิยาลยัศรปีทมุ ศกึษา 
ต่อปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาผู้ประกอบการ
สังคม สถาบันอาศรมศิลป์ 
 ๓๑. นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์ การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกโรงเรียน เขต
ราชเทวี ศึกษาต่อปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 
สาขาผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ 
 ๓๒. นางสาว ฐติมิา ใหม่สมเดจ็  ประกาศนยีบตัร
วชิาชีพ สาขาการขาย วทิยาลัย ดสุติพาณชิยการ ศกึษา
ต่อปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาผู้ประกอบการ
สังคม สถาบันอาศรมศิลป์ 
 ๓๓. นายนิยม แก้วสถิตย์ ประกาศนียบัตร
วชิาชพี สาขา ชา่งกอ่สรา้ง มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ ศึกษาต่อปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์   
สาขาผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์                                                                                 
 ๓๔. นายชัยวิวัฒน์ ชูนวพันธ์ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาช่างยนต์ โรงเรียนกนกอาชีวศึกษา  

ตัวแทนผู้ปกครอง
    นางสาวทัศนีย์ นิลเทศ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
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                            การขับเคลื่อนเครือข่าย 
                     การแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศ

สวนป่านาบุญ ๑ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

•	 ในช่วงเดือนธันว�คม	๒๕๕๘	-เดือนเมษ�ยน	๒๕๕๙ มีค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๕ วัน) จัด ณ สวนป่า
นาบุญ ๑ รวม ๔ ครั้ง ผู้เข้าค่ายรวม ๑,๗๓๓ คน โดยทั้งสี่ค่ายนี้ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วม
เข้าค่ายเรียนรู้ด้วย รวม ๕๕๔ คน ด้วยทางสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ มีนโยบายที่จะนำาหลักการดูแลสุขภาพแพทย์
วิถีธรรมไปขับเคลื่อนให้ประชาชนในจังหวัดตนให้มีสุขภาพดีด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรม จึงมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข มาร่วมเข้าค่ายเรียนรู้หลักการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่
จะขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพอย่างเต็มตัวต่อไป โดย ดร.สม นาสอ้าน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาตร์ สำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้นำาทีมบุคลากรสาธารณสุขมาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมทีมนำาองค์ความ
รู้แพทย์วิถีธรรมมาขับเคลื่อน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และในวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้จัดทำาโครงการชาวกาฬสินธ์ุไร้พุง ไร้โรค ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และลานศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ ใช้หลักกการแพทย์วิถีธรรม เป็นแม่แบบของงานมี
อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเเพชร กล้าจน บรรยายให้กับเจ้าหน้าที่ และอสม.จังหวัดกาฬสินธ์ุ ประมาณ ๑,๐๐๐ คนและ
ทีมงานแพทย์วิถีธรรมได้ร่่วมออกบูธและทำาตลาดวิถีธรรม  ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
เป็นประธานเปิดงาน
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• ส่วนค่ายอีกหนึ่งค่ายที่ได้มีการรวมพลจิตอาสาภาคอีสานให้ไปร่วมช่วยกันบำาเพ็ญบุญกุศล คือ ค่ายสุขภาพ ณ จังหวัด
อุดรธานี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ อาวาสสถานดินหนองแดนเหนือ โดยทีมงานเครือข่าย
จังหวัดอุดรธานีทีมงานโรงพยาบาลเพ็ญ นำาโดยคุณหมอหมี ชัยรัตน์ เจริญสุข ได้จัดให้มีการบรรยายใน ๒ วันแรก คือ
วันที่ ๒๖-๒๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุดรธานี มีผู้ร่วมเข้าค่ายรวม ใน ๒ วันแรก ถึง ๔๘๘ คน และอีก ๓ วันหลัง
เพิ่มอีก ๑๓๕ คน รวมผู้เข้าค่ายทั้ง ๕ วัน เป็น ๖๒๓ คน 

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมเที่จ.ขอนแก่น	ช่วงเดือนธันว�คม	๒๕๕๘-กุมภ�พันธ์	๒๕๕๙
• จัดกิจกรรมค่ายสุขภาพ ๑ วัน ๒ ตำาบล (ค.บึงเนียมและต.สาวะถี) ค่าย ๒ วัน ๒ ตำาบล (ต.โคกสีและต.ดอนหัน) รับ

เชิญจากเทศบาลนครขอนแก่นผสมผสานแพทย์วิถีธรรมในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คนพันธ์เฮลท์ ต.ในเมือง ๓ รุ่น 
และขยายพื้นที่ต่างอำาเภอ อ.อุบลรัตน์ ค่ายสุขภาพ ๒ วัน รวมผู้เข้าอบรมจำานวนทั้งหมด ๕๒๐ คน



32 วารสารแพทย์วิถีธรรม

สวนป่านาบุญ ๓ อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี

• ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม วันที่ ๑๙-๒๐ ธ.ค.๒๕๕๘  
เป็นค่ายที่จัดส่งท้ายปีเก่า ช่วงบรรยากาศต้นหนาว ช่วง
เช้าต้องสวมเสื้อกันหนาวกันเลยทีเดียว ช่วงบ่ายแดดแรง 
มีผู้เข้าค่าย ๑๐๑ ท่าน ชาย ๒๓ ท่าน หญิง ๗๘ ท่าน 

• เปิดศักราชใหม่ด้วยค่ายสุขภาพ ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ 
๑๓- ๑๗ มค.๒๕๕๙ เป็นการจัดค่ายแรกของปี ๒๕๕๙ 
เปิดใช้อาคารใจใส (อาคารใหม่) อย่างไม่เป็นทางการ 
มีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน ๔๐๐ คน ชาย ๙๑ คน 
และหญิง ๓๐๙ คน ในรอบจัดค่ายครั้งนี้ ในวันที่ ๑๖ 
มกราคม ตรงกับวันครู พวกเราเหล่าพี่น้องจิตอาสาจึง
จัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดง “มุทิตาจิต” แด่ท่าน
อาจารย์หมอเขียวในวันนั้น และวันสุดท้ายของค่ายมี
การจัด “ตลาดวิถีธรรม” โ

• วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มค. ๕๙ (ค่ายสุขภาพ ๑ วัน) จัดครั้ง
แรกของปี ๒๕๕๙ ที่ รร.รุ่งอรุณ.เป็น มีผู้เข้ารับการ
อบรมจำานวน ๒๗ คน ค่าย ๑ วัน เป็นหลักสูตรกระชับ 
ใช้เวลาเรียนรู้น้อย เพื่อเอื้อให้กับผู้สนใจดูแลสุขภาพที่มี
เวลาน้อย มาเรียนรู้วิธีการแล้วนำากลับไปใช้กับตนเอง 

• วันอังคาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ อาจารย์หมอเขียว
บรรยายการประชุมวิชาการ              
เรื่อง การปรับสมดุลร้อนเย็นตาม

หลักการแพทย์วิถีธรรม

     ให้กับ กองแพทย์วิทยาศาสตร์       
    ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ      
    พร้อมสาธิตเทคนิคการดูแล  
    สุขภาพพึ่งตนโดย 
    จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

• เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ภาคกลาง จำานวนประมาณ ๓๐ ท่าน เข้าร่วมงานคน 
ค้นคน อวอร์ด มีการออกบูทสุขภาพ แจกน้ำาสมุนไพร
ฤทธิ์เย็น ให้คำาปรึกษาด้านสุชภาพฟรี รวมทั้งจำาหน่าย
สินค้าในการดูแลสุขภาพ เช่นหนังสือ ซีดี mp3 
อุปกรณ์การดูแลสุขภาพต่าง ๆ  ที่ศูนย์วัฒนธรรม
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• วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อ.หมอเขียว บรรยายที่ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง อาคารรัฐศาสตร์ ๒ ชั้น ๑ 

ในโครงการปัจฉิมนิเทศน์และบรรยายพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิค สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จำานวน ๓๘๖ คน จาก ๑๔ ศูนย์เรียนรู้ ๑๓ จังหวัด เรื่อง การพัฒนาพื้นฐานชีวิต ภายใต้หลักวิถีธรรม

พร้อมสาธิตเทคนิคการดูแลสุขภาพพึ่งตนโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม พร้อมรับโล่เกียรติคุณ พ่อขุนราม

• ค่ายอาหารเป็นหนึ่งในโลก ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ หลักสูตรนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เป็นหลักสูตรที่
จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าค่ายที่ผ่านค่ายสุขภาพ และสนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้ ความชำานาญในการทำาอาหารสุขภาพด้วยตนเอง 
มีจำานวนผู้เข้าค่าย ๔๐ คน อาหารกลางวันในมื้อนั้นจึงเป็นผลงานของผู้เข้าค่ายช่วยกันทำา โดยมีพี่เลี้ยงจิตอาสาคอย
กำากับดูแลเท่านั้น 

• ค่ายกสิกรรมสร้างสรรกับแพทย์วิถีธรรม วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นการจัดค่ายกสิกรรมครั้งแรกและวันที่ ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๕๙ จัดอบรมเป็นครั้งที่ ๒ หลักสูตรนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อ
ให้ผู้เข้าค่ายที่ผ่านค่ายสุขภาพ และสนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้ ความชำานาญในการทำากสิกรรมไร้สารพิษในครัวเรือน มี
จำานวนผู้เข้าค่าย ๓๕ คน และผู้เข้าค่ายยังได้ร่วมกันลงแปลงสวนผัก เตรียมดินบริเวณด้านหน้าทางเข้าศาลาใจใสด้วย   



34 วารสารแพทย์วิถีธรรม

การขับเคลื่อนตลาดวิถีธรรมที่สำาคัญ

• ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙ คือ การเปิดตัวจุลสารตลาดวิถีธรรม ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘  เพื่อ
เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้สนใจตลาดวิถีธรรม ปัจจุบันจุลสารวิถีธรรมออกมาแล้ว ๒ ฉบับ โดยฉบับล่าสุดออกมารับ
ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๑๓ เมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

• การเริ่มจัดตลาดวิถีธรรมก่อนค่ายสุขภาพ ๕ วันในพื้นที่
ที่ใกล้ทั้งค่ายสุขภาพฯและชุมชน โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อ 
๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ที่หน้าวัดกลางคลองสาม ต.คลอง
สาม อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

• ก่อนการจัดค่ายสุขภาพฯ ๕ วันที่สวนป่านาบุญ ๓ 
ส�าหรับสวนป่านาบุญ ๑ ก่อนวันจัดค่ายสุขภาพ ๕ 
วันจะจัดที่ หน้าบ้านแม่ครั่ง หน้าตลาดสดเทศบาล
ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 
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• การเปิด “บ้านฟ้าร่มบุญ” ท่ีอ.เมือง จ.อ�านาจเจริญ ท่ีจะจัดตลาดวิถีธรรมทุกวันศุกร์ โดยเร่ิมเปิดบ้านคร้ังแรก เม่ือ ๑๑ 
มกราคม ๒๕๕๙ ท่ีผ่านมา นับเป็นการเปิดบ้านจิตอาสาหลังท่ีสองท่ีต้ังใจเผยแพร่การแบ่งปันแบบตลาดวิถีธรรมสู่ชุมชนใกล้
บ้าน โดยบ้านหลังแรกเปิดเป็น มินิตลาดวิถีธรรม ท่ีมหาชัย จ.สมุทรสาคร เม่ือ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ท่ีผ่านมา

• ผักไร้สารพิษ จาก “สวนร่ม
บุญ” อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 
สวนท่ีเกิดข้ึนมาจากความ
ต้ังใจของจิตอาสาแพทย์
วิถีธรรมท่านหน่ึงท่ีอาสา
บุกเบิกท�าเกษตรกรรมไร้
สารพิษโดยจิตอาสาแพทย์
วิถีธรรม ได้จัดส่งผักไร้สาร
พิษที่ปลูกได้มาส่งที่สวนป่า
นาบุญ ๓ ในเดือนมีนาคม 
ที่ผ่านมา

•  กิจกรรมมินิตลาด
วิถีธรรม ท่ีมหาชัย 
จ.สมุทรสาคร

• เปิดใจจิตอาสาร่วมบ�าเพ็ญที่ร้านศิริราช   
โรงพยาบาลทุกแห่งมีร้านอาหารและตลาดนัด แต่จะหาอาหารสุขภาพ 
และผักผลไม้ไร้สารพิษรับประทานนั้นยากมาก ศิริราชวิถีธรรมจึงได้ 
ปรากฎขึ้น จากความร่วมมือของ ทีมหมอใหญ่ใจดีประจำาโรงพยาบาล
ศิริราช อ.หมอเขียวและทีมงานจิตอาสา จำาหน่ายผักผลไม้ไร้สารพิษ
และความรู้สุขภาพแพทย์วิถีธรรมเบื้องต้น หวังไว้เหลือเกินว่าจะมี
ตลาดแบบนี้ในทุก ๆ โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อผู้ป่วยและบุคลากร
ทางการแพทย์จะได้มีอาหารสุขภาพรับประทาน ศิริราชวิถีธรรม ร้าน
ค้าสวัสดิการแผง ๔ ทุกศุกร์ต้นเดือน เรามีนัดกันนะคะ ต้นหลิว	จิต
อ�ส�จรประจำ�	ผูเ้คยปว่ยเปน็มะเรง็และห�ยจ�กก�รใชแ้พทยว์ถิธีรรม
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เครือข่ายภาคใต้

• ในช่วงเดือน ธ.ค ๕๘ - มี.ค ๕๙ จิตอาสาได้รวมกันบ�าเพ็ญ
ค่ายใหญ่ ๒ ค่าย ที่สวนป่านาบุญ ๒ ชะอวด และที่วัดเลียบ
สงขลา รวมผู้เข้าอบรม ๗๒๐ คน  ในส่วนของการบ�าเพ็ญ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีท�าค่ายย่อย  ๕ ครั้ง ผู้เข้าอบรมรวม 
๓๗๕ คน สงขลา ค่ายย่อย 3 ครั้ง ผู้เข้าอบรม ๒๑๐ คน 
จังหวัดระนอง ๒ ครั้ง จ�านวน ๑๓๕ คน จิตอาสาแต่ละ
จังหวัดทางภาคใต้ส่งตัวแทนมาเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อน
การท�างานสวนป่านาบุญ ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช มี
วาระการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ล่าสุด ให้มีการจัดตั้งชุมชน
ในสวนป่านาบุญ ๒ และมีโครงการ”หลบเริน” เยี่ยมพ่อแม่พี่
น้องของจิตอาสานิมนต์สมณะให้ธรรมะก่อนฉันท์ที่บ้านและมี
การใหัความรู้เรืี่องแพทย์วิถีธรรมกับญาติพี่น้องที่นั้นๆด้วย
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เครือข่ายภาคเหนือ

วันที่ ๑๒~๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ค่ายสุขภาพ ณ ค่ายคุณธรรม (หลังวัดอุโมงค์) จ�านวนผู้ร่วมค่าย ๕๐ คน เป็นคนสนใจทั่วไป ในเขต
อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ และใกล้เคียง ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ในช่วงอายุ ๕๑~๖๐ ปี ๔๐% ของผู้ร่วมค่ายเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง 
ันที่ ๘~๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ค่ายสุขภาพที่วัดหนองก้นครุ ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จ�านวน ๑๕๖ คน เป็นผู้ป่วยโรค ความดัน 
เบาหวาน ไขมัน เป็นการจัดค่ายร่วมกันระหว่าง ๔ รพ.สต. ( รพ.สต.บ้านเมืองวะ รพ.สต.บ้านร้องเม็ง รพ.สต.บ้านแม่ฮี้ รพ.สต.บ้านป่า
ก้าง) กับ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเชียงใหม่ ล�าพูน และมีการจัดกิจกรรมเสวนาแพทย์วิถีธรรม ทุก วันศุกร์ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. อย่าง
ต่อเนื่อง ที่ รพ.สต.เมืองวะ ต.เมืองเล็น โดยมีจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ผู้สนใจทั่วไป และคนไข้ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียน
รู้ กัน ประมาณ ๑๐~๓๐ คน ต่อครั้ง
วันที่	๒๐~๒๔	มกร�คม	๒๕๕๙	ค่�ยสุขภ�พที่อุทย�นธรรม	ต.น้�าบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เป็นค่ายที่จัดร่วมกัน ระหว่าง 
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย มีจ�านวนผู้ร่วมค่าย ๔๓๗ ตน ๙๐% เป็นผู้มาเข้าค่ายครั้ง
แรก ๓๗% ของผู้ร่วมค่ายเป็นคนแข็งแรง
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ค่ายสุขภาพ ๑ วัน ณ ศาลาบุญชมพู ต.พระบาท อ. เมือง จ.ล�าปาง ผู้เข้าร่วมค่ายจ�านวน ๓๐ คน จัดโดย   
จิตอาสาล�าปางร่วมกับจิตอาสาภาคกลาง
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ค่ายสุขภาพ ๑ วัน ณ โรงเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า ต.สบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมค่ายจ�านวน ๓๕ คน 
แบ่งเป็นนักเรียนจ�านวน ๒๐ คน ชาวบ้าน ๑๕ คน จัดโดย จิตอาสาล�าปางร่วมกับจิตอาสาภาคกลาง
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สวนป่านาบุญ ๔ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

สวนป่านาบุญ ๕ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

เจ้าหน้าที่รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มาอบรม
ที่ สวน ๕

โรงเจ จ.จันทบุรี อบรม ๑ วัน ที่รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

ประชุมประจำาเดือน มีวาระจัดค่ายพักค้างเดือน พ.ค ที่
อาวาสถานวังจันท์พฤกษา

 ออกบูทและอาจารย์บรรยายที่ มหาวิทยาลัยนครพนม

คลาดวิถีธรรม ๕ ธ้นวาคมที่ผ่านมา



วารสารแพทย์วิถีธรรม  39 

เครือข่ายภาคตะวันตก

•	 ค่ายสุขภาพวันที่	๖-๑๐	ธันวาคม	๒๕๕๘	ศูนย์ธรรมชาติ	โพธาราม	และกิจกรรมการฟาดข้าวเปลือกออกจากรวง	ก่อนนำาไปสี

•	 นครปฐม	กิจกรรมจัดแข่มือแข่เท้าผู้ป่วยโรคเรื้อรังและญาติ

กิจกรรมเครือข่ายภาคตะวันตก ตั้งแต่เดิอนธันวาคม ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙ รวมผู้เข้าอบรมประมาณ ๒,๖๐๐ กว่าคน กิจกรรม
โรงพยาบาลโพธาราม  ณ ศูนย์ธรรมชาติบ�าบัด จัดอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถึธรรม ๕ วัน และ ๑ วัน และออกบูธเผยแพร่การ
ใช้หลักการแพทย์วิถีธรรม กิจกรรมจังหวัดเพชรบุรี ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล จ�านวน ๖ แห่ง จัดอบรมค่ายสุขภาพ ๑ 
วัน กิจกรรมจังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลที่นครปฐม มีกิจกรรมจัดแข่มือแข่เท้าผู้ป่วยโรคเรื้อรังเดือนละ ๒ 
ครั้ง จัดค่ายสุขภาพ ๕ วัน เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  และกิจกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลประจวบฯ จัดบูธ
สุขภาพแพทย์วิธีธรรมทุกวันจันทร์ เดือนละ ๔ ครั้ง ให้แก่ผู้ป่วยและญาติ  ส่วนบ้านทุ่งน�้าไท อ.หัวหิน จังหวัดประจวบฯ มีการจัด
ค่ายสุขภาพ ๑ วัน ในทุกๆเดิอน

•	 กิจกรรมจังหวัดเพชรบุรี	ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล •	 บ้านทุ่งนำ้าไท	อ.หัวหิน	จังหวัดประจวบฯ	

•	 โรงพยาบาลเจ๊ดเสมียนจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้า
หน้าที่	รพ.เจ๊ดเสมียน	๑๑	ตรั้ง
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หมอเขียว ยูเอสเอ  

 

 มิใช่เหตุบังเอิญที่พวกเราคนไทยในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้มีโอกาสดี ที่ ดร. ใจเพชร กล้าจน 
หรอืทีพ่วกเราลกูศษิยเ์รยีกทา่นวา่ “อาจารยห์มอเขยีว” 
ประธาน และผูก้อ่ตัง้”มลูนธิแิพทยว์ถิธีรรม” ไดเ้ดนิทาง
มาเป็นองคป์าฐก เผยแพร ่การรกัษาสขุภาพพึง่ตนตาม
หลกัเศรษฐกจิพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 
ด้วยตนเอง โดยใช้หลักการใช้ยา ๙ เม็ด เน้นเม็ดที่ ๘ 
คอืธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า จากหลัก
ธรรมในพระไตรปิฎก เพื่อสั่งสอน ชี้แนะให้ผู้มีดวงตา
เห็นธรรม เลิก ลดละกิเลส สามารถล้างกามและล้าง
อตัตา เพือ่ประโยชนข์องตนเอง อันจะน�าไปสูป่ระโยชน์
สุข ของหมู่มวลมนุษยชาติ คือการมีสุขภาพดี มีจิต
วิญญาณของผู้พ้นทุกข์
        แตเ่ปน็เพราะพวกเรา คนไทยในประเทศอเมรกิา 
ตา่งก็มีความทกุขห์นกัทัง้รา่งกายและจติใจ ต้องพยายาม
ไขวค่วา้หาทีพ่ึง่ไมว่า่ดว้ยวธิขีองการแพทย์แผนใหม ่ซึง่
คนไขต้อ้งลม้ละลายด้วยราคาแพงเมือ่เขา้ใชบ้รกิาร และ
จิตวิญญาณ ที่ไม่มีวันพ้นทุกข์เสียที โชคดีได้มีผู้เห็น
ประโยชน์ของการเชิญ อจ หมอเขียว พร้อมจิตอาสา
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาแนะน�าชี้แจง หลักการของแพทย์วิถี
ธรรม เร่ิมต้นจากการจดัคา่ยครัง้แรกในสามเมอืงใหญ่
ในอเมริกา คือดัลลัส ลาสเวกัส และลอสแองเจลิส
        การประสบความส�าเร็จจากการเดินทางมาปลูก
ฝังความคิดในการช่วยดูแลตนเองตามหลัก ของแพทย์วิถี
ธรรม เป็นท่ีมาท่ีไปของการเกิดเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม

ครั้งแรกในประเทศอเมริกา มีผลให้เกิดการจัดค่าย
สุขภาพศูนย์บาท ลด
กิเลสลดอัตตา รักษาทุกโรค ครั้งที่สองที่สามติดตาม
มาโดย

การจัดค่ายครั้งท่ีสองเป็นค่าย ๕ วันในรัฐฟลอริดา 
ค่ายสวันที่รัฐหลุยส์เซียนา ส่วนค่ายครั้งที่สาม ซึ่งเป็น
ธรรมจัดสรร ใหเ้มอืงใหญถ่งึสีเ่มอืง เปน็ทีอ่ยูอ่าศยัของ
คนไทยในอเมริกาจ�านวนมาก คือเมืองชิคาโก้ มลรัฐ
อิลลินอยส์ เมืองแทมป้า มลรัฐฟลอริดา เมืองฮูสตัน 
มลรัฐเท็กซัสและเมืองนิวยอรค มลรัฐนิวยอร์ค คน
ไทยจากรฐัใกลเ้คยีง มโีอกาสไดม้ารบัการอบรมเรยีนรู ้
การเป็นหมอที่ดีที่สุดในโลก คือ” ตัวเราเอง” และเป็น
ที่เกิดของนักศึกษาแพทย์วิถีธรรมรุ่นแรกของอเมริกา
 ด้วยควาทเมตตาของ อาจารย์หมอเขียวที่เห็น
ว่าพวกเรา คนไทยในอเมริกาไม่ว่าจิตอาสา และชาว
ค่าย โดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์วิถีธรรมรุ่นแรกได้
แสดงศักยภาพ ในการช่วยประกาศนโยบายหลักของ
แพทย์วิถีธรรม อันมียา ๙ เม็ดพร้อม ธรรม ด้วยการ
พากเพียร ลดกาม ลดอัตตา มุ่งผลประโยชน์ของผอง
ชนเป็นใหญ่ในการขับเคล่ือน เครือข่ายต่างประเทศ 
อย่างไม่ท้อถอยด้วยการจัดค่ายย่อยวันเดียว สองวัน 
สอนการดูแลสุขภาพตนเอง การใช้ยา ๙ เม็ด ไม่ว่า
จะเป็นเครือข่ายเมืองชิคาโก เมืองฟลอริดา ฮูสตัน 
นิวยอร์ค และดัลลัส เป็นกิจกรรมที่ช่วยประกาศหลัก
การแพทย์ทางเลือกที่ใช้ความเรียบง่าย ประหยัด ใช้
พระธรรม ค�าสอนของพระพุทธองค์น�าทางในการชว่ย
เหลือผู้คน ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยหรือน�าพาคนให้
มาร่วมกันสร้างความดี มีความสามัคคี เพื่อประโยชน์
สุขร่วมกัน ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน การร่วมมือกัน
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ท�างาน ของเครือข่ายของรัฐต่างๆในอเมริกา ควบคู่ไป
กับความเข้มแข็งของเครือข่ายในประเทศไทย ซึ่งเป็น
ผีเส้ือน้อยท่ีแข็งแกร่ง ขยับปีก บินไปได้ส�าเร็จในทุกภาคแลว้

วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เริ่มเวลา ๗:๐๐ 
PM- ๙:๕๐ PM ประชุม
 อาจารย์ได้สอนพวกเราว่า ถ้าคนดีไม่มาร่วม
มือกันท�าความดีก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้คนชั่วท�าสิ่ง
เลวร้ายได้มาก การที่คนดีๆมาท�าสิ่งดีๆร่วมกันเป็นบุญ 
ถา้มโีอกาสทีจ่ะท�าแตไ่มท่�านัน่ถอืเปน็วบิากรา้ยของคน
ดี เป็นวิบากร้ายของสังคม และการที่เราจะท�าความดี
ร่วมกันนั้น สิ่งส�าคัญที่สุดคือความสามัคคี
 เราต้องหัดที่จะวางความเห็นของตัวเองให้เร็ว 
ช่วยคิด ช่วยออกความเห็น แต่เมื่อเราได้เสนอความ
คดิความเหน็ของเราตอ่หมูก่ลุม่ไปแลว้ ตอ้งรู้จกัวาง ถา้
ไม่วาง จะเป็นการท�าความดีที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องรู้จัก
เคารพมติหมู่กลุ่ม ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด ดีที่สุด
 อาจารย์ได้กล่าวถึงการท�างานกับหมู่กลุ่มนั้น
ต้องยึด
 
 หลักพุทธพจน์ ๗ คือ
 ๑) ระลึกถึงกัน
 ๒) รักกัน
 ๓) เคารพกัน
 ๔) เกื้อกูลช่วยเหลือกัน
 ๕) ไม่วิวาทกัน
 ๖) พร้อมเพรียงกัน
 ๗) เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน

 ถ้าพวกเราท�าได้ตามนี้ การท�างานร่วมกันก็จะ
เปน็ความสขุทีส่ดุ เราตอ้งฝกึลดอัตตา ตอ้งไมต่ดิดขีอง
ตัวเราเอง การท�างานร่วมกับผู้อื่นนั้นความคิดเห็นอาจ
จะตรงกับเรา หรืออาจไม่ตรงกับเรา
 ก็ต้องคิดว่าไม่เป็นไร คนแต่ละคนนั้นมีฐานจิต
ที่แตกต่างกัน เราก็ท�าในส่วนของเราให้เต็มที่  แก้ไข
ไดก้ช็ว่ย แกไ้มไ่ด้กว็าง ไมเ่อาอะไรมาคา้งคาใจของเรา 
ต้องระลึกให้ได้ว่าโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิตย์
 การที่พวกเรามาช่วยกันเผยแพร่องค์ความรู้
แพทย์วิถีธรรมที่ในอเมริกานั้นเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก
เพราะเหตุผล ๓ ข้อ

 ๑) ในอเมริกามีคนเจ็บป่วยมากและค่าใช้จ่าย
ในการรักษาแพงมาก
 ๒) ประเทศอเมรกิามภียัพบิตัแิละภยัธรรมชาติ
เกิดขึ้นบ่อย
 ๓) เศรษฐกิจอเมริกาก�าลังจะแย่ ความจริงแย่
แล้วแต่เขายังไม่เปิดเผย แต่เร็วๆนี้สิ่งที่ไม่เคยถูกเปิด
เผยจะถกูเปดิเผยออกมา เมือ่ใดท่ีผูค้นได้รบัรูว้า่ประเทศ
อเมรกิาไมม่ทีอง เมือ่นัน้เงนิUS กจ็ะกลายเปน็กระดาษ 
เราจงึควรเกบ็สะสมความดเีอาไวเ้ปน็สมบตั ิความดจีะ
ช่วยให้เราเป็นสุข
 ขอให้ทุกๆคนไม่ประมาทที่จะท�าความดี ขอให้
รวมกันท�าความดีเพื่อให้เป็นบารมีติดตัวเราและเมื่อ
พวกเรามีความสามัคคีกันหมู่กลุ่มก็จะอยู่รอด พวกเรา
กจ็ะมคีวามผาสกุ เมือ่เราเอาตวัเรารอดแลว้เรากจ็ะได้
ไปช่วยผูอ้ืน่ ขอใหมี้ก�าลังใจทีจ่ะท�าความดี จงเชือ่มัน่ใน
ความด ีและขอให้ท�าความดดีว้ยความผาสกุ ขอใหท้กุๆ
คนมีความสุขและขอเปิดการประชุม

พีห่มอเอีย้ง: ขออนโุมทนาบุญกบัทุกคนและบอกวา่ตอน
แรกต้ังใจจะพดูเรือ่งความสามคัคีแต่อาจารยไ์ดพู้ดแลว้

ก็ขอให้เริ่มการประชุมเลย
พีต่ัว้: ไดบ้อกวา่ปีนีอ้าจารย์จะตอ้งกลบัไปจัดคา่ยทีเ่มอืง
ไทยช่วงปลายๆ กันยายน เพราะฉะน้ันก็จะจัดค่ายท่ี
อเมริกาเพียง ๒ ค่ายก็คือ LA และ DC ขอแสดงความ
ยินดีกับทั้ง ๒ ค่ายนี้ด้วย



42 วารสารแพทย์วิถีธรรม

เครือข่ายดัลลัส
 ่
 ค่ายย่อยหนึ่งวันในเมืองดัลลัส ให้ความรู้ยาเก้าเม็ด
และการรับประทานอาหาร มีจิตอาสาที่เป็นนักศึกษาแพทย์
วิถีธรรม ๓ ท่าน และผู้เข้าค่าย ๑๗ ท่าน 

เครือข่ายนิวยอร์ค

๑. การจัดค่ายย่อย
ร่วมเป็นทมีงานจติอาสา โดยรบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบด้านท่ี
ปรึกษาการท�าค่าย รวมถึงน�าทีมจิตอาสา แนะน�า และสาธิต
การใช้ยา ๙ เม็ด
วันที่จัดค่าย  ช่วงต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
สถานที่ บ้านของจิตอาสา
๒. การเปิดบู๊ทประชาสัมพันธ์ ยา ๙ เม็ด
ร่วมเป็นทีมงานจิตอาสา กับชาวชิคาโก้
วันที่จัดกิจกรรม ช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
สถานที่จัดกิจกรรม  วัดไทยในนครชิคาโก้
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เครือข่ายชิคาโก 

 นับเป็นความโชคดีของชุมชนไทยในชิคาโกที่เราได้
รบัเลอืกใหเ้ปน็เมืองหนึง่ในการจดัคา่ยสขุภาพแพทยวิ์ถีธรรม
เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว ค่ายสุขภาพ ๕ วันที่วัดธัมมาราม 
นครชิคาโกได้รับความสนใจจากชาวไทยในชิคาโกและต่าง
รฐัอยา่งมาก มพีีน่อ้งรวมทั้งพระภษิุสงฆม์าเขา้คา่ยประมาณ 
๓๐๐ คน
 หลงัจากการจดัค่ายผา่นไปแล้ว ทมีจติอาสาแพทย์วถิี
ธรรมของคา่ยชคิาโกและมดิเวสตก็์มคีวามสนิมสนทกนัมากข้ึน
และเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการพึง่พาตนเองในการรกัษา
ดูแลสุขภาพ จึงร่วมกันตั้งเป็นชมรมผู้รักการดูแลสุขภาพ
 ตามแนวทางธรรมชาติขึ้น ได้จดทะเบียนในชื่อ Thai 
Natural Health  and Healing (TNHH) กิจกรรมที่ทีมจิต
อาสาไดท้�ารว่มกนัในปทีีผ่่านมาคือการจดัคา่ยยอ่ยและสาธติ
แนวทางการใช้ยา ๙ เม็ดตามแนวทางแพทย์วิถีธรรมตามวัด
ต่างๆในชิคาโก รวมทั้งไปร่วมกับจิตอาสาจากเมืองต่างๆจัด
ค่ายย่อยที่เมืองดีทรอยท์รัฐ มิชิแกน ส�าหรับกิจกรรมที่จะท�า
ในปีนี้ก็คือ
 การจดัคา่ยยอ่ยอยา่งตอ่เนือ่งตามชมุชนและวดัตา่งๆ
ในชิคาโก
 ใหค้วามสนบัสนนุรว่มมอืกบัจติอาสาตามเมอืงใหญ่ๆ
ในเขตมิดเวสต์ เช่น เซนต์หลุยส์ ดีทรอยท์ มินิโซต้า 
 ตั้งกองบุญที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

ระหวา่งประเทศและภายในประเทศของพ่ีนอ้งจิตอาสาแพทย์
วิถีธรรมจากเมืองไทยที่จะเดินทางมาช่วยงานในค่ายประจ�า
ปีที่กรุงวอชิงตันดีซี และ ลอสแอนเจลีส
 รวบรวมทีมจิตอาสาไปช่วยจัดค่ายใหญป่ระจ�าปทีีD่C 
และLA จากการจดัคา่ยใหญท่ี่ผา่นไปเมือ่ปทีีแ่ลว้ทัง้ ๔ รฐั กอ่
ใหเ้กดิเครอืขา่ยการรวมตวักนัของพีน้่องจติอาสาทัว่ประเทศ
อเมริกา มีการตั้งไลน์ของกลุ่มไว้แลกเปลี่ยนข่าวสาร  ความ
รู้ตามแนวทางของแพทย์วิถีธรรม  นอกจากนี้ ยังได้สร้าง
ความผูกพัน และการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กันระหว่างทีมจิตอาสาที่เมืองไทยและทีมจิตอาสาที่อเมริกา
และการจัดค่ายย่อยที่ผ่านมา มีผลดีหลายประการคือ
 ๑) เกิดเครือข่ายการรวมตัวกัน และการช่วยเหลือกัน
ของผู้ที่มีจุดประสงค์ร่วมกันคือการต้องการดูแลสุขภาพด้วย
ตนเอง
 ๒) ท�าให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่พี่น้องทีมงานจิต
อาสา
 ๓) ไดติ้ดตามผลการปฏบัิติ ไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์
และให้ความรูัเพิ่มเติมแก่พี่น้องที่เคยมาเข้าค่าย
 ๔) เผยแพร่แนวทางของแพทย์วิถีธรรมให้แก่บุคคล
ที่สนใจ
 ๕) เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ถึงการจัดค่ายใหญ่
ประจ�าปีที่ DC และ LA
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เครือข่ายนครลอสแอนเจลีส

 

สรุปกิจกรรมงานออกโรงบุญแจกนำ้าคลอโรฟิลล์ของ
 กิจกรรมงานออกโรงบุญแจกน�้าสมุนไพรฤทธิ์ร้อน 
เย็น และเปิดค่ายย่อย ๑ วนัของนกัศกึษาแพทย์วถิธีรรม นคร
ลอสแอนเจลีส ตั้งแต่วันอาทิตย์ท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
จนถึงต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๙  ได้เปิดท�ากิจกรรมไปแล้ว ๕ 
ครั้ง ที่ วัดพระธาตุบัวหลวงไทย เมือง Tehachapi วัดป่า
ธรรมชาติเมือง ลาพวนเต ( ๒ ครั้ง) วัดพระธาตุดอยสุเทพ 
เมือง Chino Hills วัดไทยลอสแอนเจลีส เมือง Los Angeles 
และ มีผู้ร่วมลงชื่อสมัครเข้าค่ายใหญ่เดือน กันยายน ๒๕๕๙ 
มีจ�านวนผู้สมัครทั้งสิ้น ๑๐๘ ท่าน 
 การท�ากิจกรรมตลอด ๕ ครั้งที่ผ่านมา ได้รับความ
สนใจมากขึ้น เพราะมีการบอกปากต่อปากออกไปท�าให้มีผู้
เชื่อถือและศรัทธามากขึ้น รวมทั้งจิตอาสาพร้อมที่จะมาร่วม

นักศึกษาแพทย์วิถีธรรมลอสแอนเจลีส
งานราว ๑๐ คน ในการออกค่ายย่อย ๑ วัน ได้จัดท�าบอร์ด 
ยา ๙ เม็ด สาธิตการท�ากัวซา การพอกหน้า การกดจุด
ลมปราณ อธิบายการท�าน�้าสมุนไพรฤทธ์ิร้อนและเย็น การ
สวนล้างล�าไส้พอสังเขป การดื่มน�้าปัสสาวะ การลดละเลิก 
อาหารทีท่�าลายสขุภาพ อธบิายการปรบัสมดลุร้อนเยน็พชืผัก
ผลไม้ ฯลฯ 
 สรุปโดยรวมมีเพื่อนฯกัลยาณมิตรเข้าร่วมกิจกรรม
มากขึน้ทกุครัง้นัน่หมายถงึมคีนสนใจทีจ่ะเขา้รว่มรกัษาสขุภาพ
มากขึน้และเริม่ถามปญัหาเขา้มาหลายรายจนตอ้งตัง้ line ข้ึน
มาช่วยแก้ปัญหาในกลุ่ม พวธ ยูเอสเอ 
       สรุปรายงานโดย นายบุญเรือง เกตุพงศ์สุดา  CA1038
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เครือข่ายนครฟลอริด้า

 ๑. วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ทีมจิตอาสาร่วมกันเปิดบู๊ทโรงทานในงานวันกฐินของวัดมงคลรัตนราม 
(วัดแทมป้า) ภายในบู๊ท มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดูแลสุขภาพด้วยยา ๙ เม็ด, การแจกนำ้าดื่มสมุนไพร
ฤทธิ์เย็น และการพอกหน้าเพื่อระบายพิษร้อน
 ๒. วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จิตอาสาร่วมจัดค่ายย่อยที่ฟลอริด้า ๑ วัน 
 ๓. ในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ทีมจิตอาสาร่วมกันเปิดบู๊ทโรงทาน ณ วัดนิเทศศาสนคุณ เมือง Okeechobee โดย
แจกน้ำาดื่มสมุนไพรฤทธิ์เย็น พร้อมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดูแลสุขภาพด้วยยา ๙ เม็ด แก่ผู้สนใจ

 ๔. วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ทีมจิตอาสาร่วมกันเปิดบู๊ทโรงทานในงานวันสงกรานต์ของวัดมงคลรัตนาราม 

(วัดแทมป้า) ภายในงาน มีกิจกรรมการแจกอาหารปรับสมดุล การแจกนำ้าดื่มสมุนไพรฤทธิ์เย็น การเผยแพร่ความรู้การ

ดูแลสุขภาพด้วยยา ๙ เม็ด การพอกหน้า และการกัวซา
 ๕.วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ทีมจิตอาสาร่วมเปิดบู๊ทโรงทาน ณ วัดพุทธรังษี ในไมอามี่ ภายในบู๊ท มีกิจกรรมการ
เผยแพร่ให้ความรู้ด้านยา ๙ เม็ด และการแจกนำ้าดื่มสมุนไพรฤทธิ์เย็น
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                  จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ครั้งที่ ๑๓ ณ พุทธสถานศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

               รุ่นสืบสานพลังพุทธธรรม

  การกำาจัดขยะในจิตวิญญาณ
  วันที่ ๑๔-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
  ถึง....ค่ายพระไตรปิฎก
   ครั้งที่ ๑๔ 
     ณ สวนป่านาบุญ ๑ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

   รุ่นเลิศล�้าอนุตตริยะ

  อนุตตริยะมรรคมีองค์ ๘
    ทางสายเดียวที่จะพาพ้นทุกข์ได้...

                            

 

 
 

 ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๑๓ รุ่น “สืบสานพลัง
พุทธธรรม” (หลักสูตร ๗ วัน) ระหว่างวันที่ ๑๔–๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถือเป็นค่ายพระไตรปิฎก (จิตอาสา
แพทย์วิถีธรรม) ค่ายแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และเป็น
ครัง้แรกของคา่ยพระไตรปฎิกทีจั่ด ณ เครอืขา่ยแพทยวิ์ถี
ธรรมภาคเหนือ จัด ณ พุทธสถานศาลีอโศก อ.ไพศาลี 
จ.นครสวรรค์ โดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมและผู้เข้ารับ
การอบรมรว่มชว่ยเตรียมงานจัดสถานท่ีเพือ่การจดังาน
ปฏบิตัธิรรมของญาติพีน่อ้งชาวชุมชนบญุนยิมอโศก งาน 
“พทุธาภิเษก สุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที ่๔๐” ทีจ่ัดขึน้ใน
ระหว่างวันที่ ๒๑– ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พร้อมเพียร
ลดละเลกิกเิลสตนไปดว้ย ในหมูม่ติรดสีหายดสีงัคมสิง่
แวดล้อมดี 
 สรปุการถอดสาระธรรม คา่ยพระไตรปฎิก ครัง้
ที่ ๑๓ “สืบสานพลังพุทธธรรม” ที่ส�าคัญสังเขปดังนี้ 

ตอน “การกำาจัดขยะในจิตวิญญาณ”
 เม่ือเราเรยีนรูก้ารก�าจดัขยะขา้งนอกมาแลว้ ทนีี้
จรณะ ๑๕ เป็นวิธีกำาจัดขยะในจิตวิญญาณของมนุษย์

คือ ...กิเลส

 กเิลส เปน็ขยะในจติวญิญาณของมนษุย ์ทัง้เนา่ 
ทั้งเหม็น ทั้งโสโครก ทั้งสกปรก ทั้งเป็นสารพิษ  ครบ
หมด ครบสุดๆอยู่ในนั้น แล้วก็ดูดเอาสิ่งเป็นพิษ
มาใสช่วีติ สรา้งพษิในชวีติ ...นีคื่อขยะ ของจรงิ  เรากม็า
กำาจดัขยะ คอืกเิลสในจติของเราดว้ย จรณะ ๑๕  ตัง้แต

๑. สังวรศีล (ถึงพร้อมด้วยศีล)่ 
๒. สำารวมอินทรีย์ (ระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ) 
๓. โภชเนมัตตัญญุตา (รู้ประมาณในการบริโภคใน
อาหาร ๔) 
๔. ชาคริยานุโยคะ (ทำาความเพียรตื่นอยู่)
๕. ศรัทธา (เชื่อมั่นในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า) 
๖. หิริ (ละอายต่อการทำาทุจริต กาย วาจา ใจ)
๗. โอตตัปปะ (สะดุ้งกลัวต่อการทำาทุจริตกาย วาจา ใจ) 
๘. พหูสูตร (ฟังธรรมมาก ปฏิบัติได้มาก รู้ธรรมมาก) 
๙. วิริยารัมภะ (ปรารถนาความเพียรละอกุศล  เพียร
ทำาลายกิเลสที่เหลืออยู่)
๑๐.สติ (ระลึกรู้ตัวไม่เผลอใจ แม้กิเลสตัวเล็กๆ เรา
ก็ทำาลายได้ ไม่เผลอใจ ไม่ห่างใจ อ่านจิตตลอดเวลา  
กระทบผสัสะ ตรวจอ่านดวูา่มกีเิลสหรอืไม ่มกีล้็างออก ๆ )

ตามรอยบาทพระศาสดา
ค่ายพระไตรปิฎก

วันที่ ๑๘-๒๔ เมษายน ๒๕๕๙  
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๑๑. ปญัญา (รูแ้จง้ชำาแรกกเิลสได ้รูว้า่เราชำาระกเิลสได้
แล้ว หรือมีเศษส่วนที่เหลืออยู่  โดยใช้ ฌาน ๔ )  ดังนี้ 
๑๒. ปฐมฌาน (ฌานที่ ๑)  
๑๓. ทุติฌาน (ฌานที่ ๒)
๑๔. ตติยฌาน (ฌานที่ ๓)  
๑๕. จตุถฌาน (ฌานที่ ๔)

 พอมาถึงขั้นอรูปฌาน  เรารู้สึกว่าสะอาดดีหรือ
ไม่ พอได้ฌาน ๔ ทั้ง วิตก วิจาร ปีติ สุข อุเบกขา  
ครบหมดแล้ว ก็ต้องตรวจถึงอรูปฌาน ตั้งใจลดกิเลส
ตัวไหน  ต้องล้างทั้งกามทั้งอัตตา เช่น สมมติเรากิน
กาแฟ  กาแฟก็เป็นขยะ ...ขยะในร่างกาย และกิเลสก็
โต เป็นขยะในจิตวิญญาณอีก มีแต่ขยะและขยะ เรา
ล้างความอยากในกาแฟได้แล้วนี่คือ ล้างกามได้ ได้กิน
กาแฟแล้วเป็นสุข ไม่กินกาแฟแล้วเป็นทุกข์ นี่คือกาม
ในตัวกาแฟชั้นที่หนึ่ง เมื่อเราล้างได้แล้ว ก็จะมีอัตตา
ซ้อนอัตตา มีอัตตาซ้อนก็คืออุปกิเลสตัวอื่นๆ เช่น การ
ไปดถูกูคนกนิกาแฟ ตอ้งไลท่�าลายใหห้มดทกุเหลีย่มทกุ
มุม ของอุปกิเลส ๑๖  
 เราเลิกกินเนื้อสัตว์ได้แล้วยังรังเกียจคนกินเนื้อ
สัตว์ เราก็ยังไม่ได้อรหันต์ในเนื้อสัตว์ อุตส่าห์เลิกมา
ต้ังนาน ต้องล้างอัตตาซ้อนอัตตา เรียกว่า อุปกิเลส ๑๖   
เราดูทั้งสองด้าน ล้างด้วยรูปฌาน ๔ แล้วใช้อรูปฌาน
เข้าไปเก็บรายละเอียด ก็โดยดูว่า ... เราสุขหรือไม่ 
ผ่องใสหรือไม่ มันไม่ต้องท�าเรื่องนี้แล้วหรือยัง  

ตอน “ลีลาอุปกิเลส ๑๖”(พระไตรปิฎก 

เล่มที่ ๑๒ ข้อที่ ๙๓)

 ๑. อภิชฌาวิสมโลภะ (ละโมบเพ่งเล็งอยากได้) 
อยากได้อยากเสพกาม คือรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 
ลาภ ยศ สรรเสริญที่มันเป็นพิษหรือเกินความจ�าเป็น
ของชีวิต คือภาพรวมอภิชฌาวิสมโลภะ เราก็มาลดละ
เลกิทีละตวั ตวัไหนเลกิง่ายท�าก่อน ค่อยเกบ็ตวัเลกิยาก
เป็นล�าดับๆ เราก็ตั้งศีลขึ้นมา จะท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์
อะไร  จะลดสิ่งที่เป็นโทษอะไร  พอตั้งศีลขึ้นมาก็ท�า
ด้วยปัญญาที่รู้ว่าส่ิงนี้เป็นโทษเป็นภัยที่ต้องลดละเลิก 
และกท็�าด้วยสมาธ ิ(ความตัง้มัน่) ใช้อธิปัญญาจบัอาการ
ความคิดของกิเลส พิจารณาโทษ มีโทษอย่างไร ไม่มี
กเิลสจะมปีระโยชน์อย่างไร ใช้ปัญญาท่ีกเิลสมนัจะยอม
ฟังเรา เราก็พิจารณาซ�้า ๆๆ จนมันตายไปเลย นั่นคือ 
อธิศีล  อธิปัญญา  เราปฏิบัติอธิศีล  อธิปัญญา เรา
กจ็ะเกิดอธจิิตทีสู่งขึน้ เจรญิขึน้ จติทีพ้่นกเิลส  นีแ่หละ
คือปฏิบัติศีลที่สูงขึ้น  อธิปัญญาที่สูงขึ้น ไม่ใช่ปัญญา
ธรรมดา อธิจิตครั้งแรกคืออธิจิตจากมรรค ท�าจนจิต
สูงขึน้ กิเลสตาย จิตสูงข้ึน ก็เป็นอธิจิตจากผล นี่คือ 

อธิศีล  อธิจิต  อธิปัญญา เราก็ลดละเลิกเป็นอันๆไป 
เลิกกินเนื้อสัตว์ได้ เลิกโกง  เลิกกินกาแฟ เลิกกินเหล้า  
เลิกอะไรก็ได้ที่เป็นโทษเป็นภัยที่นิสัยไม่ดี พอเราเลิก
ได้แล้ว มันจะมีอัตตาซ้อนอัตตา ก็ที่เหลือทั้งหมด อีก 
๑๕ ข้อ คืออัตตาซ้อนอัตตา ไม่เสพเป็นทุกข์ เสพ
เป็นสุข นี่คือกามชั้นแรก  ส่วนอัตตาช้ันแรก คือการ
ตั้งลดละเลิกกาม ตัวยึดดีท่ีจะเลิกกาม พอเราล้างกาม
ได้บางส่วนในเรื่องนั้น แต่ยังล้างไม่หมด ก็ต้องล้าง
อัตตาช้ันแรกให้ได้ คือไม่เสพนั้นดี แต่เราเครียดมาก 
ยึดดีต้องไม่เสพ แต่ถ้าเราเครียดมากก็ต้องวางอัตตา
ตัวนี้ แล้วมาเสพ (นี่คือเราล้างอัตตา) ลดกามลดอัตตา 
สลับกันไป กิเลสมันก็หมดไป นี่คือหมดกิเลสชั้นแรก  
ต่อไปก็คืออัตตาซ้อนอัตตา  ก็คือตัวที่เหลือทั้งหมด 
คนส่วนใหญ่มาตกนรกตอนนี้ ๑๕ ตัว  มีอัตตาที่เรา
ตั้งมาเพื่อท�าลายกาม คือใช้มานะล้างกาม  แต่ใช้กาม
ล้างกามไม่มี ไม่ส�าเร็จ ใช้มานะล้างกามได้ และใช้
มานะล้างมานะได้ จึงได้นิพพาน เป็นอนัตตา เห็นความ
ไม่ดีของเราและล้างออก เช่น เราเกลียดคนอ่ืน  คือ
ความไม่ดีของตัวเอง ต้องใช้มานะล้าง ต้องไม่มีชั่วของ
ตัวเอง นี่คือใช้มานะล้างมานะ เอาพลังมาซัดความชั่ว
ของตัวเองให้เหลือแต่จิตดีที่บริสุทธิ์จากอัตตามานะ  
ทีความช่ัวคนอื่นต้องแก้ แต่ความชั่วตัวเองไม่แก้ โต
เอาโตเอา ต้องแก้ความชั่วตัวเอง ผู้ใดที่โทษคนอื่น   
จะไม่มีทางบรรลุธรรม  น้ีคือ ความชั่ว 
 ๒. พยาบาท (ปองร้าย) เช่น ถ้าใครโกง เรา
ไม่ชอบ เพราะเราไม่โกง ปองร้าย ปรารถนาให้เกิดสิ่ง
เลวร้าย กับคนที่เราไม่ชอบ รู้สึกพอใจสุขใจเมื่อเกิดสิ่ง
ร้ายกับผู้อื่น วิธีแก้พยาบาทต้องไม่มีความคิดที่อยาก
ให้ผู้อื่นได้รับสิ่งร้าย เห็นคนอื่นได้รับสิ่งเลวร้าย เห็น
เขาชั่วท�าไมต้องชั่วตามเขา เกลียดเขานั่นแหละ คือ 
ชั่วตามเขา
 ๓. โกธะ (โกรธ) ไม่ชอบใจแรงๆ
 ๔. อุปนาหะ (ผูกโกรธ) ฉันก็ไม่ได้โกรธนะ แต่
ว่า แต่ว่า แต่ว่า.... แล้วก็อ้างเหตุผลที่ท�าให้โกรธ
วิธีวางใจ คือ ถ้าทุกข์เกินทน เขาก็หยุดเอง 
 ๕. มักขะ (ลบหลู่คุณท่าน) อย่าลบหลู่คุณค่าความ
ดีท่ีมีในแต่ละคน ลบหลู่คุณค่าในตัวเองก็ไม่ได้ ให้เคารพ
คุณค่าความดีเท่าท่ีเขามี  ต้ังจิต ขอเคารพความดีเท่าท่ีมี 
และทะลุผ่านไปถึงความดีท้ังหมดในมหาจักรวาลด้วย  ส่วน
ความด้อยความไม่ดีไม่ขอเคารพ แต่ขอเมตตา-อุเบกขา 
คือให้รู้ความจริง  ปรารถนาดี  ช่วยเหลือโดยใช้ศิลปะทุก
อย่างท่ีจะช่วยได้ ช่วยไม่ได้ก็ปล่อยวาง ย่ิงการลบหลู่ผู้มี
อาริยะคุณก็จะเกิดวิบาก ๑๑ ประการ เช่น เกิดโรคร้าย
แรงหนัก เกิดความพินาศฉิบหาย เป็นต้น
 ๖. ปลาสะ (ยกตนเทียบเท่า เพื่อสร้างบาป 
คือ น้อยใจ หรือกร่าง) วิธีแก้ คืออย่าเปรียบเทียบ          
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เพื่อให้เราบาปทุกมิติ  แต่จงเปรียบเทียบเพื่อเคารพใน
สิง่สงูหรอืเทา่กนั และเมตตาอุเบกขาในส่ิงท่ีด้อยกวา่ จง
บ�าเพ็ญให้ดีที่สุดเท่าที่ท�าได้ตามองค์ประกอบที่มี  อัน
ไหนท�าไม่ได้ ก็เชื่อมต่อให้คนอื่นท�า
 ๗. อิสสา (ริษยาไม่อยากให้คนอ่ืนได้ดี) เป็น
กิเลส เป็นบาปสร้างความเสื่อมให้ตน ถ้าส่งเสริมให้
คนอื่นได้ดี ไม่บาป มีแต่บุญกุศล
 ๘. มัจฉริยะ (ตระหนี่) มีอยู่ ควรใช้แต่ไม่ใช้ 
ตระหนี่วัตถุข้าวของที่เกินจ�าเป็น ตระหนี่แรงกาย แรง
ใจ แรงปญัญา แรงบารม ีแรงความสามารถ เมือ่มีเหตุ
ปัจจัยที่เราท�าได้ช่วยได้ แต่ไม่ท�านี้บาป  เป็นการไม่ท�า
ในสิ่งที่ควรท�า แต่ถ้าไม่มีอ�านาจที่จะท�าจึงไม่ท�า นี้ไม่
บาป ถ้าท�าในสิ่งที่ควรท�าเป็นกุศล 
 ๙. มายา (มารยาเสแสร้งแกล้งทำา เพื่อสนอง
กิเลส) เป็นบาป แต่ถ้าแสดงท่าทีลีลาเพื่อให้กิเลสลด 
นั้นไม่บาป เป็นบุญกุศล 
 ๑๐. สาเฐยยะ (โอ้อวด เพื่อสนองกิเลส) เป็น
บาป  แต่อวดหรือแสดงให้ปรากฎเพื่อให้กิเลสลดเกิด
กุศล ไม่บาป
 ๑๑. ถัมภะ (หัวดื้อ เอาแต่ใจตัวเอง)
 ๑๒. สารัมภะ (แข่งดีเอาชนะกัน)
 ๑๓. มานะ (ถอืด)ี เอาดทีีม่อียูม่าท�าใหเ้กิดทกุข์
เกิดชั่ว  เช่น ตนอยากให้คนอื่นได้ดี แต่พอคนอื่นไม่ได้
ดี ตนก็ทุกข์  เขาท�าดีตามตนเป็นสุข แต่ถ้าเขาไม่ท�า
ตามตนก็เป็นทุกข์ การล้างมานะ คือ ต้องไม่ให้มีทุกข์
อนัเกดิจากดทีีเ่รามอียู ่หรอืดทีีเ่รามุง่หมายใหเ้กิด เชน่ 
เรามีดีในเราแล้ว เขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ เห็นด้วย
หรอืไมเ่หน็ด้วย ดูถกูหรอืไมด่ถููก ท�าตามหรอืไมท่�าตาม 
เราก็ไม่ทุกข์
 ๑๔. อตมิานะ (ดหูมิน่เขา) การแกอ้ตมิานะ คือ
ดูหมิ่นความด้อยก็ไม่ได้ ชื่นชมก็ไม่ได้ ให้เราคิดว่าเมื่อ
ก่อนเราก็เป็นเช่นนั้นมา เขาเป็นอย่างนั้น เขาต้องทุกข์ 
ตอ้งเสยีหาย ให้เมตตาและอเุบกขา อยา่ท้าทายใหใ้คร
มาท�ารา้ยหรอืใหเ้กดิสิง่รา้ยกบัเรา มนัเปน็การดถูกูเขา 
และเปน็ความกรา่งของเรา จะเปน็วบิากรา้ยทีด่งึสิง่เลว
ร้ายเข้ามาในชีวิต แต่อย่ากลัว จงกล้าอย่างถูกธรรม 
(ประมาณการกระท�าให้เหมาะสมกับบารมีของตน) 
อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหลัก แต่ก็ต้องข่มในสิ่งที่ควรข่ม 
ยกในสิ่งที่ควรยก ตามสถานการณ์ที่เหมาะควร
 ๑๕. มทะ (มัวเมาหลงระเริง) คือ หลงระเริง
ไม่ท�าสิ่งที่ปลอดภัยที่มีประโยชน์ต่อชีวิต คือ บุญกุศล 
แต่ไปหลงเสพโลกียสุขที่เป็นสุขปลอม แต่น�าโทษทุกข์
แสนสาหัสมาให้ชีวิต
 ๑๖. ปมาทะ (ประมาทเลินเล่อ) ปฏิบัติศีล ๕ อ่าน

อาการกิเลสและลดกิเลสได้  พอท�าได้แล้วก็ไม่ล้างกิเลส
ท่ีเหลือเรียกว่าประมาทเลินเล่อ ข้อปฏิบัติเพ่ือแก้ปมาทะ 
คือ เพ่ิมอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา อย่าชมเชยกิเลส จะเกิด
พิษ เสียพลัง เพ่ิมวิบากร้ายทันที ถ้าไม่เพ่ิมอธิศีลท่ีสูงข้ึน
จะทุกข์ จะน�าวิบากร้ายแรง ท้ังเก่าและใหม่มาใส่ชีวิต ก็
จะได้สภาพ ช่ัว ช้า หนัก นาน   
 กเิลส มันไมใ่ชจ่ติทีแ่ทจ้รงิของเรา เป็นตัวช่ัวตัว
ร้าย เป็นมารที่เราหลงสร้างขึ้นมา มันไม่ใช่ประโยชน์
มันเป็นตัวร้าย นี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดี ที่เราไปเทพลังให้กับ
สิ่งที่ไม่ดีของชีวิต พลังที่ไม่ดีเป็นพลังวิบากร้ายที่น�าสิ่ง
เลวร้ายมาสู่ชีวิตตนเองและผู้อื่น
 ศลีนำานพิพานมาให ้คอื การตายของกิเลส เรา
จะมีความสุขอย่างยิ่งจากกิเลสแห่งทุกข์ที่มันตาย เรา
ตอ้งพูดความจรงิกบักเิลสของเรา และกบัคนอืน่เทา่นัน้ 
ที่จะท�าให้กิเลสตาย 
 เราต้ังศีลทุกคร้ัง คิดดีทุกคร้ัง เป็นการสร้างพลัง
ดีท่ีมองไม่เห็น ซ่ึงเป็นพลังท่ีสร้างส่ิงดีท่ีมองเห็นได้จริง 
การกระท�าไม่ว่าจะทางกาย วาจา ใจ สร้างผลได้จริง 
เราพูดกับกิเลสได้ พูดความจริง กิเลสตาย              
           พูดไม่จริง กิเลสโต 
 เรารู้ความจริงได้เท่าไหร่ เราก็จะไม่โกรธ จะ
ไม่ทุกข์ได้เท่านั้น 
 คนทีย่ตุธิรรม คอื คนที่ไมโ่กรธคน คนทีย่ตุธิรรม
เท่านั้น ที่จะไม่โกรธคน และจะยุติธรรมได้ต้องรู้ความ
จริงแท้ของวิบากกรรมเท่านั้น

 

    
อาวุธที่ทำาลายกิเลสได้ 
คือ อาวุธแห่งกรรมเท่านั้น 
 
ความโกรธทำาลายพลังมากที่สุด 
ทำาให้เกิดศัตรูมากที่สุด 
ทำาให้เกิดความเสียหายมากที่สุด
ชีวิตของเราจะมีความสุขที่สุดใน
โลกนี้ ถ้าเราไม่โกรธคน 

“คนโกรธ คือ คนไม่รู ้ความจริง 
คนรู ้ความจริง คือ คนไม่โกรธ”
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 คา่ยพระไตรปฎิก (จติอาสาแพทยว์ถิธีรรม) ครัง้
ที่สองของปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ครั้งนี้ถือเป็นการเปิดการ
เรียนการสอนครั้งแรกของสถาบันวิชชาราม หลักสูตร 
“จติอาสาวถิธีรรม” ดว้ยการสอบเลือ่นชัน้และสอบโอน
เทยีบจากนกัศกึษาแพทย์วิถีธรรม ๗ ป ีมาเปน็นกัศกึษา 
ระดบัปญัญาตร ีสถาบนัวชิชาราม พรอ้มเปดิรบันกัศึกษา
ใหม่ ระดับปัญญาตรี ปัญญาโท ปัญญาเอก สถาบัน
วิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย สวน
ป่านาบุญ ๑ ต�าบลดอนตาล อ�าเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร

 การศึกษาของสถาบันวิชชารามในค่ายพระไตรปิฎก
คร้ังน้ี มุ่งเน้นในการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งฝึกฝนให้ชีวิตได้
รับธรรมะอันเป็นความผาสุกท่ีแท้จริงของชีวิต โดยด�าเนิน
ไปพร้อมกับการพ่ึงตนและเก้ือกูลผู้อ่ืนด้วยการท�ากิจกรรม
การงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อชีวิต ซ่ึงด�าเนินการร่วมกับหมู่
มิตรดีสหายดีในสภาพสังคมส่ิงแวดล้อมท่ีดี แล้วน�าธรรมะ 
กิจกรรมการงาน และองค์ประกอบดังกล่าว มาท�าการ
ศึกษาเรียนรู้เขียนบทความเชิงวิชาการและเชิงวิจัย ดัง
ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสเร่ืองการศึกษาท่ีมีประโยชน์เลิศยอด
ท่ีสุดของชีวิต คือ สิกขานุตตริยะ 

ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๑๔ 

รุ่น “เลิศลำ้าอนุตตริยะ” 

ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

ณ สวนป่านาบุญ ๑ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
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 เนื้อหาการบรรยายท่ีเป็นแก่นหลักของวิธีการ
ปฏิบัติเพื่อก้าวล่วงความเศร้าโศก ความร�่าไรร�าพัน 
และความทุกข์ทั้งปวงทั้งหลาย เพื่อไปสู่ความเบิกบาน
แจม่ใสและผาสกุ ดว้ยวธิปีฏบิตั ิอธศิลี อธจิติ อธปิญัญา 
สามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้
 พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “... เอเสวะ มัคโค นัตถัญโญ 
ทัสสนัสสะ วิสุทธิยา ... ทางน้ีทางเดียวเท่าน้ัน ทาง (มรรค) 
มีองค์ ๘ ประเสริฐท่ีสุด มีทางน้ีทางเดียวเท่าน้ัน ไม่มีทาง
อ่ืนท่ีจะนำาไปสู่ความบริสุทธ์ิแห่งทัศนะ พวกเธอจงเดินตาม
ทางน้ีเถิด บนทางสายน้ีก็เถอะ พญามารมักออกฤทธ์ิพา
ให้หลงทางได้เสมอ” 

การเขา้ใจเรือ่งกรรมอยา่งแจม่แจง้วา่กรรมดี
กรรมชั่วนั้นมีอยู่

 ทุกเสี้ยววินาทีของชีวิตมนุษย์ ทุกกายทุกวาจา
ทุกใจ หรือ ทุกการคิดการพูดการกระท�า ทุกเสี้ยว
วินาทีจะสั่งสมเป็นพลังวิบากดีร้ายที่สร้างผลดีผลร้าย
ใหก้บัชวีติ ไมม่กีารคิดการพูดการกระท�าใดทีสู่ญเปลา่ 
การคดิการพูดการกระท�าจะสัง่สมเปน็วบิากดีหรอืไมด่ี
ตามการกระท�านั้นๆ และรอส่งหรือสร้างผลดีหรือไม่ดี
ตามพลังวิบากดีร้ายนั้นๆ ดังนั้น ทุกการกระท�าของทุก
ชีวิต ชีวิตต้องได้รับผลตามนั้น 
 ไม่มีชีวิตใดหนีพ้นวิบากร้ายที่ไล่ล่าตลอดเวลา 
ส่ิงที่ช่วยเราได้มากท่ีสุดคือความดีในปัจจุบัน ความดี 
ณ วนิาทปีจัจุบนัมคีา่สงูสดุตอ่ชีวติเราทัง้ในปจัจบุนัและ
อนาคต ชวีติน้ีไมม่อีะไรทีจ่ะสรา้งผลใหก้บัชวีติ นอกจาก
วิบากดีวิบากร้าย บุญกุศลเท่านั้นที่จะดันวิบากร้ายให้
ออกไปด้วยการชิงออกฤทธิ์แทนร้ายได้
 วบิากดีวบิากรา้ยเปน็สิง่มีชีวิต ทีม่ฤีทธิแ์รงทีส่ดุ
ในโลก เป็นพลังที่มองไม่เห็นที่มนุษย์อยู่กับเขาตลอด
เวลา เขาก็สร้างผลให้กับชีวิตตลอดเวลา 
 เขามีพลังเตือนเขาจะเตือน พลังวิบากร้าย จะ
ส่งผลร้าย พลังวิบากดี จะส่งผลดี
 ดังนั้น สิ่งที่มนุษย์ควรได้ คือสิ่งที่มีคุณค่าและ
ความผาสุกสูงสุดแห่งชีวิต คือ อนุตตริยะ
 อนตุตรยิะ แปลวา่ ประเสรฐิทีส่ดุ มค่ีามีประโยชน์
ที่สุด ดีเลิศยอดที่สุดในโลก ไม่มีสิ่งใดเทียมเท่า
 ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม
ที่ ๒๒ ข้อ ๓๐๑ ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุตตริยะ ๖ 
ประการนี้ ๖ ประการเป็นไฉน คือ ทัสสนานุตตริยะ ๑ 
สวนานุตตริยะ ๑ ลาภานุตตริยะ ๑ สิกขานุตตริยะ ๑ 

ปาริจริยานุตตริยะ ๑ อนุสสตานุตตริยะ ๑ ฯ .....” 
 มนุษย์ทุกคน ควรได้  
 ไปตามหาตามดู ได้เห็น (ทัสสนา) และได้ฟัง 
(สวนา) ส่ิงที่ประเสริฐที่สุด ที่ได้ประโยชน์สูงสุดของ
ชีวิต คือ การไปตามหาและตามฟังพระสัทธรรมของ
พระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้า ที่พาพ้นทุกข์
ได้ นี้คือ ทัสสนานุตตริยะ และ สวนานุตตริยะ 
 (สาวกของพระพุทธเจ้า คือผู้ที่ขวนขวายในกิจ
ใหญ่น้อยท่ีควรท�าอย่างไรของเพื่อนสหพรหมจารีโดย
แท้ (ช�าเลืองดูลูกด้วย) ซึ่งก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูล  
ผู้อื่น พร้อมเพ่งเล็งกล้าใน อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา 
และอธิปัญญาสิกของตน ซึ่งก็คือช�าระกิเลสโลภโกรธ
หลงท�าให้ชีวิตพ้นทุกข์ไปเป็นล�าดับ ๆ ไปด้วย เปรียบ
เหมอืนแมโ่คลกูออ่นยอ่มเลม็หญา้กนิดว้ย ช�าเลอืงดลูกู
ด้วยฉะนั้น)
 ไดศ้รัทธา (ลาภ) และพากเพยีรปฏิบตัติามพระ
พุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้า จนท�าให้ได้ความ
ผาสุก และน�าความผาสุกนั้นไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน
ได ้ยอ่มท�าใหไ้ดล้าภท่ีดท่ีีสุด เลิศยอดท่ีสุดในโลก นีค้อื
ลาภานุตตริยะ
 ได้การศึกษา (สิกขา) ท่ียอดเย่ียม ท่ีเลิศยอดกว่า
การศึกษาท้ังหลายในโลก คือ การได้มาศึกษา อธิศีลบ้าง 
อธิจิตบ้าง อธิปัญญาบ้าง ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า
หรือสาวกของพระพุทธเจ้า น้ีคือ สิกขานุตตริยะ
 ให้การช่วยเหลือและร่วมปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า
หรือสาวกของพระพุทธเจ้า เป็นการบ�ารุง (ปาริจาริยา) 
ที่ดีที่สุด เลิศยอดที่สุดในโลก เพราะเป็นไปเพื่อความ
บรสิทุธิแ์หง่สตัวท์ัง้หลาย เพือ่ท�าใหแ้จง้ซึง่นพิพาน นีค้อื 
ปาริจริยานุตตริยะ
 การระลกึถงึ (อนุสสตา) พระพทุธเจา้หรอืสาวก
ของพระพุทธเจ้า เป็นการระลึกถึงที่ยอดเยี่ยมกว่าการ
ระลึกถึงทั้งหลาย ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์
แห่งสัตว์ทั้งหลาย  เพ่ือก้าวล่วงความโศกและความ
ร่�าไร เพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุ
ญายธรรม และเพื่อท�าให้แจ้งซึ่งนิพพาน นี้คือ อานุสส
ตาริยะ 
 ฉะน้ัน ในเมือ่ทางสายเดยีวทีจ่ะพาพน้ทกุข์ได ้ก็
พน้ทุกขไ์ดด้ว้ยการปฏิบตั ิอธศิลี อธจิติ อธปัิญญา ด้วย
การปฏิบัติมรรคมีองค์แปด หรือการปฏิบัติ จรณะ ๑๕ 
(พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ ข้อ ๒๗ – ๓๒)
 “จรณะ ๑๕ คือ ข้อปฏิบัติสู ่ความพ้นทุกข์ 
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จากกิเลสได้ คือ ๑.สังวรศีล (ถึงพร้อมด้วยศีล)  
๒. สำารวมอินทรีย์ (ระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ )        
๓. โภชเนมตัตัญญตุา (รูป้ระมาณในการบรโิภคในอาหาร ๔) 
๔. ชาครยิานุโยคะ (ท�าความเพยีรตืน่อยู)่ .....”
 ในขอ้ ๓ โภชเนมตัตญัญตุา (รูป้ระมาณในการ
บริโภคในอาหาร ๔) พูดถึงเรื่องการปฏิบัติอาหาร ถ้า
ไม่ปฏิบัติเรื่องอาหารจะไม่มีทางพ้นทุกข์ได้ เรื่องของ
อาหารน้ีส�าคัญมาก เราจะประมาณอาหารอย่างไร 
พระพุทธเจ้า ตรัสชัดใน “จุลศีล” ข้อ ๙ ว่า “ฉันหน
เดียว” (พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ ข้อ ๖) หรือกินวันละมื้อ 
ดีทีสุ่ด และกต็รัสใน “กกจปูมสตูร”  (พระไตรปิฎกเลม่
ที่ ๑๒ ข้อ  ๒๖๕) “... เมื่อเราฉันอาหารที่อาสนะแห่ง
เดยีวอยูแ่ล รู้สึกวา่มอีาพาธนอ้ย มคีวามล�าบากกายนอ้ย 
มีความเบากาย มีก�าลัง และอยู่อย่างผาสุก ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ถึงพวกเธอก็จงฉันอาหารท่ีอาสนะแห่งเดียว
เถิด แม้พวกเธอฉันอาหารที่อาสนะแห่งเดียวกัน ก็จะ
รู้สึกว่ามีอาพาธน้อย มีความล�าบากกายน้อย มีความ
เบากายมีก�าลัง และอยู่อย่างผาสุก...”
 ดังนั้น การกินวันละมื้อต้องสอดคล้องกับจุล
ศีล ข้อที่ ๑ คือ ต้องไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนตนเอง
และไม่ฆ่าผู้อื่น ต้องเป็นประโยชน์กับตนเองและผู้
อื่น เป็นประโยชน์กับสัตว์ทั้งปวง กินเข้าไปแล้วต้อง
ไม่ปวด ไม่ทรมาน ซึ่งตรงกับ “จัตตาริสูตร” (พระ
ไตรปิฎก ฉบับที่ ๒๕ ข้อ ๒๘๑) “... ที่ฉันโภชนะค�า
ข้าวที่ได้ด้วยปลีแข็ง น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ...” 
ก็ชัดว่าต้องมากินพืช แต่เมื่อกินพืชแล้ว ก็ยังไม่สบาย
อยู่อีก ก็ไปดู “อาพาธสูตร” ดูเรื่องการปรับสมดุลร้อน
เย็น ก็เรียนรู้ผักฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็น การใส่ไฟไปตาม
ล�าดับ จนมาถึงการใส่เกลืออย่างเดียว ดังนั้น อาหารที่
ดีที่สุด ที่เป็นอาหารสัปปายะ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรม 
๔ ข้อ คือ  “รู้สมดุลร้อนเย็น ใช้ไฟพอเหมาะ                                           
ปรุงด้วยเกลืออย่างเดียว กินถ่ัวหลากหลายชนิด”

สมาธิพุทธ การปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ การ
เจริญอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา

 อนุตตริยะที่แท้จริง คือ การเรียนรู้อริยมรรคมี
องค์ ๘ คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปัญญาสิกขา 
อรยิมรรคมีองค ์๘ คือ สมาธพุิทธทีถ่กูตอ้ง และเปน็การ
เรียนรู้อนุตตริยะ ที่เลิศยอดที่สุด  คือคุณค่าและความ
ผาสุกที่สุดแห่งชีวิต 
 สมาธิพุทธ คือ การปฏิบัติอธิศีล อธิจิต           
อธิปัญญา 

 

การฝึกสมาธิแบบเอาจิตไปก�าหนดหรือจดจ่อที่
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (สมาธิหลับตา) เช่น การเดินจงกรมหรือ
นั่งสมาธิ เป็นการฝึกจิตจริง เป็นการท�าให้มีพลัง แต่
มันไม่ลดกิเลสได้ 
 สมาธิพุทธ (สมาธิลืมตา) จึงต้องล้างกิเลสได้ 
 พุทธแท้ๆ ต้องเรียนรู้สัมมาสมาธิและฝึกฝน 
 สมาธิพุทธ (สมาธิลืมตา) ให้เป็นก่อนแล้วค่อย
ฝึกสมาธิ (หลับตา) แบบทั่วๆ ไป เพื่อใช้เป็นอุปการะ
เพื่อเสริมพลัง ที่จะเป็นประโยชน์ได้จริงแท้
 สมาธพิทุธ คือ ความสงบจากกเิลส (การไดฌ้าน 
๔ มีวิตก วิจาร ปีติ สุข เกิดจากสมาธิอยู่ ปีติสิ้นไป ได้
สุขด้วยนามกาย มีสติ มีอุเบกขาอยู่) จะได้สภาพของ
ความผ่องใส ความเบิกบานผาสุก 
 พทุธะอยูก่บัปญัหาอยา่งผาสกุ ทัง้สงบทัง้วุ่นวาย 
ไม่โลภและแบ่งปันอย่างมีปัญญา 
 หลงัจากทีเ่ราปฏิบตัมิรรคมีองค ์๘ กบัเหตกุารณ์
ทีม่ากระทบในชวีติประจ�าวนัเปน็แลว้ การทบทวนเพือ่ฆา่
กิเลส คือ เมื่อจิตสงบ ก็ให้ตรวจอาการกิเลส ให้ระลึก
ถงึเหตกุารณอ์ะไรก็ได ้ทีท่�าใหก้เิลสเราไดถ้กูกระทุง้ให้
เราออกอาการ หรือไม่ก็ตรวจดูอาการว่าเรามีอาการ
ชอบอาการชงัอะไรหรอืไม ่อา่นอาการลงิคนมิติใหอ้อก 
ให้เหน็อาการความตา่ง ความมากความนอ้ย และความ
คิดของกิเลส เมื่อจับอาการได้ ก�าหนดหมายว่าอาการ
โลภ อาการโกรธ อาการหลง มีลักษณะแบบนี้ แล้ว
ก็จัดการฆ่ามัน ให้หมั่นท�าเรื่อยๆ บ่อยๆ มันจะเป็น
ประโยชน์เป็นอุปการะมาก เพราะเมื่อเจอเหตุการณ์
จริง มันก็จะสู้ง่าย จะจัดการฆ่ากิเลสได้ง่าย การฆ่า
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กิเลสแบบสมาธิพุทธไม่เป็น มันก็จะฆ่าเราเท่านั้น 
 คนที่ไมโ่ลภไมโ่กรธไมห่ลงได ้กเ็พราะไดเ้ขา้ใจ
และได้รู้ความจริงเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งว่า “ผล
วิบากของกรรมท่ีทำาดีทำาชั่วแล้ว มีอยู่” (อัตถิ สุกต             
ทุกกฏานัง กัมมานัง ผลัง วิปาโก) ข้อ ๔ ใน “สัมมา
ทิฏฐิ ๑๐” (สัมมาทิฎฐิ คือ ความเห็นที่ถูกตรง ที่ยังมี
กิเลสหมักหมมในสันดาน เป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลแก่
ขันธ์ (คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ)) 
 การพิจารณาขันธ์ ๕ ของกิเลส จึงหลุดพ้นจาก
ทุกข์ คือ การปฏิบัติสติปัฎฐาน ๔  
 การปฏบิตัสิตปิฏัฐาน ๔ คอื เมือ่มผัีสสะ/สมัผสั
มากระทบ เราก็อ่านอาการลิงคนิมิตอุเทศ กายในกาย 
(กาย คือจิตบ้าง คือมโนบ้าง คือวิญญาณบ้าง) (พระ
ไตรปิฎกฉบับที่ ๑๖ ข้อ ๒๓๐) อาการเวทนาในเวทนา 
แยกอาการเคหะสิตะเวทนา เนกขัมมะสิตะเวทนา 
อาการจิตในจิต อาการธรรมในธรรม รู้ว่ากามจะต้อง
เอาปญัญาตวัไหน มาลา้งมาจดัการ แลว้อตัตา จะตอ้ง
ใช้ปัญญาตัวไหน มาล้างมาจัดการ 
 คือ ให้ท�าลายนามรูปของกิเลส ถ้าจับวิญญาณ
กิเลสได้ แล้วพิจารณาว่ากิเลสไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ก็จะ
ท�าลายนามรปูของกเิลสได ้กเ็ทา่กบัท�าลายวญิญาณของ
กิเลสได้ เมื่อไม่มี เหตุ นิทาน สมุทัย ปัจจัย ของกิเลส 
ซึ่งเป็นนามรูปของวิญญาณกิเลสถูกท�าลายแล้ว ก็จะมี
ความผาสุกนั่นเอง ฉะนั้น  ปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติที่นาม
รูป และอ่านอาการลิงคนิมิต แล้วก็พิจารณาความไม่
เท่ียง ความเปน็ทกุขข์องกเิลส และใหเ้ขา้ใจเรือ่งกรรม
และผลของกรรมให้อย่างแจ่มแจ้ง ใส่ปัญญา เถียงมัน
ใหช้ดัๆ แลว้นามรปูและวญิญาณของกเิลสกจ็ะดบั ชาติ 
ชรา มรณะ โสกะปรเิทวะ ทกุข ์โทมนสั อปุายาสะ กอง
ทกุขท้ั์งมวลกจ็ะดบั ก็จะเห็นสภาพสขุทีส่ดุในโลก ทกุข์
จากกิเลสก็จะดับทั้งหมด ก็จะได้สภาพนิพพาน เป็น ๆ 
ให้เห็น ๆ อยู่ลัด ๆ 
 การปฏบิตัสิตปิฎัฐาน ๔ นี ้กจ็ะสามารถควบคุม
กายด้วยใจที่เป็นสุข 
 

วาทะแห่งปี ๒๕๕๙ 
“ปัญหาทั้งหมดในโลก 

เกิดจาก คน โง่ กว่า กิเลส” 
 

 
ท่านสามารถติดตามรับชมและฟังเน้ือหาการบรรยาย
ทั้งหมดในค่ายพระไตรปิฎก (จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม) 
คร้ังท่ี  ๑๔ รุ่น “เลิศล้�าอนุตตริยะ” น้ี ได้ทาง : 

- ยูทูป หมอเขียว แพทย์วิถีธรรม  

 ๑. เนือ้หาการบรรยาย โดย อ.หมอเขยีว ใจเพชร 
กล้าจน ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ เมษายน ๒๕๕๙
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGb
AUyJqkFh0h1MZzcQ0flFJ5ukPCS 
 ๒. การสอบเลื่อนชั้น นักศึกษาแพทย์วิถีธรรม 
สถาบันวิชชาราม วันที่ ๑๘-๒๔ เมษายน ๒๕๕๙
https://www.youtube.com/
playlist?list=PLbzpGbAUyJqkD_i_fPFRhrB-
f4k9ZhSgsz590423_24 
 ๓. การประชมุเครอืขา่ยจติอาสาแพทยว์ถิธีรรม
ทั่วประเทศและทั่วโลก วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGb
AUyJqllPCHC1dYQc3Ic-5R_AQXd
 ๔. การสอนการท�างานวิจัย สถาบันวิชชาราม 
วันที่ ๑๘-๒๔ เมษายน ๒๕๕๙
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGb
AUyJqkZSnBqjexXEVxGiZmL5M4c
 -ไฟลเ์สยีงเอ็มพสีาม  http://filefactory.com/
folder/1232d97ca24ae114

วันที่ ๑๑-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ค่ายพระไตรปิฎก
ครั้งที่ ๑๕
ณ.......... 
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เนื้อหาการบรรยาย
 -590418 การรบัประทานอาหารด้วยหลัก  จรณะ 

๑๕ ท่ีท�าลายกเิลสได้ดทีีส่ดุ, การสร้างความสขุด้วยการ
ท�าลายกองทุกข์ทั้งแผ่นดิน, การหาความสุขจากชีวิตผู้
อืน่จะส่งผลร้ายต่อตวัท่านเอง, เกลอืดทีีส่ดุเป็นเครือ่งปรงุ 
การลดกามลดอตัตาดทีีส่ดุ, ความดคีอืสิง่คุม้กนัทีด่ทีีส่ดุ
ต่อชีวิตเรา, ประโยชน์ที่แท้จริงจากการพิจารณาอย่าง
ลึกซึ้ง, ฝุ่นปลายเล็บ ผู้ที่พ้นจากความทุกข์ทั้งแผ่นดิน, 
พิษจากการกินอาหารปรุงแต่งท่ีท�าให้กิเลสโตอย่างน่า
กลวั, เลศิล�า้อนตุตรยิะความดสีงูสุดทีโ่ลกควรได้, วิบาก
ที่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นมีแต่พิษให้โทษอย่างเดียว, ราย
ละเอียดของศีลอย่างถูกตรง

 -590419 การตัง้ศลีทีถ่กูตรงเพือ่จบัอาการกเิลส
และอา่นอาการจติ, การลา้งความขุน่เคอืงในจติด้วยการ
สรา้งพลงัเมตตา, การใหก้ารแบง่ปนัทีค่นไมเ่ข้าใจแกน่
แท้ของเศรษฐกิจพอเพียง, ความอาฆาตพยาบาทที่ทุก
คนต้องเจออยูท่กุเวลา, มติรดสีหายดสีงัคมสิง่แวดล้อม
ดสีูท่างเดนิอรยิมรรค, ศลี ๕ อยา่งละเอยีด, สมาธพิทุธ
สู่การเดินมรรค ๘, แสงอารุณ ๗ สัปปายะ ๗ แสงเงิน
แสงทองสูค่วามรุง่โรจนโ์ลกตุตระ, อาหารสปัปายะการ
เลี้ยงชีพอย่างพอเหมาะ

 -590420 ความจริงแท้ท่ีบริบูรณ์ อวิชชาสูตร 
การพบผู้ท่ีปฏิบัติธรรมได้แท้จริง, ญาณ ๗ โสดาบัน, 
ผลท่ีได้จากการเดินมรรค ๘ องค์ อย่างบริบูรณ์จะน�า
ไปสู่ทางไปนิพพาน, พลังวิบากดีร้ายท่ีส่งผลต่อการต้ังศีล
อย่างถูกตรง, เราต้องแยกแยะความดีช่ัวในตัวเราให้ได้ 
ด้วยการต้ังศีลอย่างถูกตรง, สมาธิพุทธ มิจฉาอาชีวะ

และมิจฉาวณิชชา ๕, สมาธิพุทธ สัมมากัมมันตะ, สมาธิ

พุทธ สัมมาทิฎฐิ ยัญที่บูชาแล้วมีผล, สมาธิพุทธของ
สัมมาทิฎฐิ ทานที่ให้แล้วมีผล, สมาธิพุทธสัมมาวาจา
ในสมัมาทิฎฐิ, สมัมาทิฎฐิสูค่วามเขา้ใจเนือ้แทข้องพทุธ

 -590421 ความไม่ประมาทต่อการตั้งศีล, ไม่
หวั่นไหวใจเป็นสุขทั้งนาม-รูป, เราต้องฉลาดกว่ากิเลส 
เพือ่ท่ีจะล้างวบิากที่ไล่ล่าเราอยูต่ลอดเวลา, ลลีากเิลสที่
แฝงสรา้งโรครา้ย ควรหาหมูม่ติรดสีหายดชีว่ยสกดักัน้, 
โลกจะมีชีวิตชีวา เมื่อมีผู้ลดกิเลสได้, ผลบุญที่ติดตาม
พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ ข้อ ๑๓๑ ๑๓๒ 
๑๓๔ ๑๓๖ ๑๓๘ ๑๔๐ ๑๔๒ ๑๔๔ ๑๔๖ ๑๔๘ ๑๕๐ 
๑๕๒ ๑๕๔ ๑๕๖ ๑๕๘ ๑๖๐ ๑๖๒

 -590424 การบ�าเพ็ญตามพุทธะอย่างถูกตรง, 
การพิจารณาความไม่เที่ยงของขันธ์, “ยมกสูตร” พระ
อรหันต์สูญหรือไม่, อุปมาขันธ์ ๕ การล้างอาการผัสสะ
ในขันธ์ ๕ ของมาร, มารยาทโลกุตตระ เล่ม ๒๙ ข้อ 
๓๙๙ ๔๐๑ ๔๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๔๐๕, ถาม-ตอบ ปิดค่าย
พระไตรปิฎก ครั้งที่ ๑๔
 -ฟังไฟล์เสียงค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๑๓ รุ่น 
“สบืสานพลงัพทุธธรรม” วนัที ่๑๔-๒๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 
ณ พุทธสถานศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ได้ที่ 
http://filefactory.com/folder/e8e96e43eefaf89d
เนือ้หาการบรรยาย –คนคู,่ -ความเจริญของคนดมีารวม
กัน, -ง้วนดิน, -จรณะ ๑๕, -ประโยชน์การเดินจาริก, 
-พลังจากการตั้งศีล, -เมถุนสังโยค ๗, -โลภ โกรธ 
หลง, -วรรณะ ๙, -ศีล ๒๖ ข้อ, -หลักการประมาณ,
 -อาหาร ๔, -อุปกิเลส ๑๖

วันที่ ๑๑-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ค่ายพระไตรปิฎก
ครั้งที่ ๑๕
ณ.......... 
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การศึกษาแพทย์วิถีธรรม
สถาบันอาศรมศิลป์ 

 การศกึษาแพทย์วิถธีรรม ในระหว่าง ธนัวาคม 
๒๕๕๘-เมษายน ๒๕๕๙ มีเรื่องราวที่เด่นๆ  คือการ
รวมพลังของนักศึกษาแพทย์วิถีธรรม ในค่ายพระ
ไตรปิฎก ตามรอยบาทพระศาสดา สืบสานพลังพุทธ
ธรรม ที่พุทธสถานศาลีอโศก อ�าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๔-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ใน
ค่ายน้ีมกีจิกรรมทีส่�าคญัคอื การฟังธรรม และเทคนิค
การปฎบิตัทิีเ่ป็นรูปธรรม ท้ังจากสมณะ อาจารย์หมอ
เขียว และเพื่อนผู้ร่วมเข้าอบรมแล้ว การเพิ่มอธิศีล 
ทานอาหารมือ้เดยีวและอ่ืนๆ ของแต่ละท่าน การรวม
พลังกันบ�าเพ็ญกุศล เตรียมงานพุทธภิเษกครั้งที่ ๔๐ 
การเดินจาริก ซึ่งในค่ายพระไตรปิฎกครั้งน้ี ผู้เข้า
อบรมมโีอกาสเดนิจารกิถงึ ๓ ครัง้ โดยครัง้ทีห่นึง่เดนิ
ทางไปยงั อบต.ไพศาล ีระยะทางไปอย่างเดียวประมาณ 
๕ กโิลเมตร เพือ่ยืน่หนงัสอืคดัค้านการสร้างโรงไฟฟ้า
ชวีมวลกับอบต. ไพศาลี  คร้ังทีส่องเดนิทางไปยงัเมือง

เวสาลี ระยะทางไปกลับประมาณ ๒๐ กโิลเมตร และ
ครัง้ทีส่าม เดินจารกิไปยงัทีว่่าการอ�าเภอไพศาล ีเพือ่
ร่วมกบักลุม่เรารกัไพศาล ี คัดค้านการสร้างโรงงาน
ไฟฟ้าชวีมวล ซึง่ทางนักศกึษาแพทย์วถิธีรรม หลกัสตูร
ปรญิญาตรศีลิปศาสตรบณัฑติ สาขาผูป้ระกอบการ
สงัคม สถาบนัอาศรมศลิป์ได้บรูณาการเหตกุารณ์ดงั
กล่าวเข้ากบัวชิา “สิง่แวดล้อม การเปล่ียนแปลงและ
การธ�ารงรกัษา“ ทีเ่ป็นหน่ึงในวชิาท่ีลงทะเบยีนเรยีน
ในภาคการศกึษานี้
 รายวชิาทีจ่ดัให้มกีารศกึษา ในภาคการศกึษา
ที ่๑/๒๕๕๘ (๑๗ สงิหาคม-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
เฉพาะนกัศกึษาแพทย์วถิธีรรมหลกัสตูรปรญิญาตรี
ศลิปศาสตร์บณัฑติ สาขาผูป้ระกอบการสงัคม คอื
โมดลูที ่ ๕ การสร้างการมส่ีวนร่วมในงานประกอบ
การสังคม มดีงัน้ี
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    ที่     รหัสวิชา                             ชื่อวิชา    หน่วยกิต

    ๑ SEP ๔๐๗๒๖ จิตปัญญาสิกขา (๓/๓)       ๓
    ๒ SEP ๓๐๘๐๑ การฝึกปฏิบัติเป็นผู้ประกอบการสังคม ๒ (๓/๓)       ๓
    ๓ ASI ๑๐๓๐๑ สิ่งแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงและการธำารงรักษา       ๓
    ๔ ASI ๑๐๔๐๑ การใช้ภาษาอังกฤษ ๑       ๓
    ๕ ASI ๑๐๔๐๒ การใช้ภาษาอังกฤษ ๒       ๓
    ๖ SEP ๓๐๖๐๕ กรณีศึกษาผู้ประกอบการสังคมในชุมชน       ๓
    ๗ ASI ๑๐๔๐๕ การพูด และการเขียนภาษาไทย       ๓

    รวม       ๑๘

คำาอธิบายรายวิชาใหม่ มีรายละเอียดดังนี้
 ๑. ASI ๑๐๓๐๑ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง และการธำารงรักษา  (Ecology, Transition and  
Preservation)
 ความสมดลุของโลกธรรมชาต ิและสรรพส่ิงปจัจบุนั บทบาทหนา้ทีข่องสรรพส่ิงของธรรมชาตทิีเ่กือ้กลูกนั  
การเรยีนรูโ้ดยเนน้ฝกึทกัษะการสงัเกต สิง่ตา่ง ๆ  ในธรรมชาตทิัง้ใกลแ้ละไกล ฝกึเปลีย่นการมองตรงจากความจรงิ
ที่ช่วยสะท้อนถึงรูปแบบของความคิด การตรึกตรอง การไต่สวนเพื่อให้พูนเพิ่มความรู้ หรือกรอบปฏิบัติการที่ถูก
ตอ้งตรงทาง ฝกึปอ้นตวัรู ้การตัง้ค�าถาม และการหาค�าตอบทีค่มชดัในทกุแหล่งเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเองจากธรรมชาต ิ 
ฝกึการเกบ็ขอ้มลูโดยการวาดรูป บันทึกภาพ ประมวลความรู ้และความรูสึ้กทีเ่ขา้ถึงธรรมชาต ิเพือ่การเขา้ถงึกฎ
ระเบยีบ ระบบตา่ง ๆ  ทีม่ีในธรรมชาต ิทีท่รงอทิธพิลตอ่มนษุย ์เกดิการอนรัุกษ์และการเขา้ถงึวถิแีห่งการธ�ารงรกัษา 
  ๒. ASI ๑๐๔๐๑ การใช้ภาษาอังกฤษ ๑  (English  ๑) 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะที่ผสมผสานกันทั้ง ๔ ทักษะ โดยอาศัยการศึกษาโครงสร้าง
ทางไวยากรณ์ของภาษาเป็นรากฐาน และเน้นหนักไปในด้านการอ่านและการพูด เพื่อช่วยให้สามารถใช้ภาษา
ทางด้านการสื่อสารในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง
  ๓. ASI ๑๐๔๐๓ การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading)
 กลวิธีต่าง ๆ ที่ช่วยให้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็ว โดยศึกษาวิธีการหาความหมายของ
ศัพท์ ความเข้าใจประโยคซับซ้อน การอ่านจับใจความความส�าคัญ การหาใจความสนับสนุนฝึกการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจและฝึกการอ่านด้วยตนเอง
 ๔. SEP ๓๐๖๐๕ กรณีศึกษาเป็นผู้ประกอบการสังคมในชุมชน (Case Study on Social Entrepreneur 
in Community)
 ศึกษาผู้ประกอบการสังคมในท้องถิ่น  ในด้านแรงบันดาลใจ ความริเริ่ม การด�าเนินงาน การจัดองค์กร 
การบริหารจัดการ ประโยชน์ ผลที่เกิดขึ้น ข้อจ�ากัด และถอดบทเรียนส�าคัญของการด�าเนินงาน
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 3  ประจำ�เดือนกรกฎ�คม - กันย�ยน 2558 โครงการกำาลังใจในพระดำาริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

• ศึกษ�โครงก�รกำ�ลังใจฯ 
ทัณฑสถานหญิงกลาง

• เปิด ‘เรือนจำ�ชั่วคร�ว โคกต�บัน’  
สู่เศรษฐกิจพอเพียง

• เรือนจำ�ฯ สนองรับ  
โครงการก�าลังใจฯ

• กำ�ลังใจ กับก้าวต่อไป
ของเศรษฐกิจพอเพียง

• ตล�ดแบ่งปัน

• ผู้ ใหญ่จอย : 
อบรมเศรษฐกิจพอเพียง

• ข้อกำ�หนดกรุงเทพฯ
กับการบริหารงานยุติธรรม

ในมิติสิทธิมนุษยชน
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ตารางกิจกรรมแพทย์วิถีธรรม ปี ๒๕๕๙

(ตรวจเช็คตารางกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมได้ที่ http:www.morkeaw.net/k-table-course58.html)

๑. กรณีผู้ป่วยหนัก ขอความกรุณาให้ญาติมาเรียนรู้เพื่อไปดูแลหรือแนะน�าผู้ป่วย เนื่องจากทางศูนย์เป็นศูนย์เรียน

รู้สุขภาพพึ่งตน ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้ที่มาเรียนรู้เพื่อฝึกฝนการเป็น “หมอดูแลตัวเอง”
๒. กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนสมัครทุกครั้ง เนื่องจากข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

๓. ทางศูนย์ฯ ร่วมกับโครงการสุขภาพดี ลดขยะให้เป็นศูนย์ (zero waste) ร่วมรณรงค์ลด หรือ งดการใช้ถุง

พลาสติก  โดยการนำาถุงผ้ามาใช้แทน เพื่อรักษาโลกและลดโลกร้อน

๔. หากผู้เข้ารับการอบรมสะดวก กรุณาน�าอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น เต็นท์หรือมุ้ง ผ้าห่ม จาน/ชาม ช้อน 

ขวดน�้าดื่ม หรือ อุปกรณ์แคมป์ปิ้งต่าง ๆ มาเอง

หมายเหตุ : สำาหรับการอบรม ณ ค่ายที่จัดตามเครือข่ายต่างๆ กรุณาเตรียมเต็นท์ ผ้าห่ม จาน/ชาม ช้อน ขวดน�้า

ดื่ม หรือ อุปกรณ์แคมป์ปิ้งมาด้วย เพื่อความสะดวกในการพักค้างของผู้เข้าอบรม

๕. กรุณาศึกษาข้อมูลการเดินทาง และการเตรียมตัวก่อนเข้าค่ายจากคู่มือการเข้าค่าย ได้ที่ http://www.

morkeaw.net/images-2/handbook-pdf

๖. เพ่ือประโยชน์ในการเรยีนรูข้องผู้เข้ารบัการอบรม กรณุาตรวจสอบว่าท่านสามารถเข้าร่วมรบัการอบรมได้ตลอด

จนจบค่าย

๗. หน่วยงานหรือองค์กรเอกชนหรือเครือข่าย สนใจเข้าร่วมอบรมในค่ายสุขภาพ กรุณาติดต่อมาที่ 

คณุนติยาภรณ์ โทร.๐๘๖-๘๗๗-๕๗๒๗ / คุณหลนิ โทร.๐๘๘-๐๓๐-๔๘๑๒ (ตดิต่อทางไลน์เท่านัน้ท่ีโทร.๐๘๑-๖๑๑-๓๒๑๓)

๘. การสมัครค่ายสุขภาพผ่าน email : suanpanaboon.app@gmail.com กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่าง

ให้ครบเพื่อความสะดวกของท่าน

 ๑. ชื่อ-สกุล  ๒. อายุ  ๓. ที่อยู่  ๔ .อาชีพ  ๕. การศึกษา  ๖. หมายเลขโทรศัพท์ /อีเมล์ 

 ๗. โรคประจ�าตัวและหรืออาการไม่สบาย  ๘. เป้าหมายการอบรม  

 ๙. ทราบข่าวการรับสมัครจากที่ไหน  ๑๐.โปรแกรมค่ายช่วงวันที่ต้องการร่วมอบรม  

 ๑๑. เคยเข้ากิจกรรมค่ายสุขภาพแล้วกี่ครั้ง

ข้อควรทราบก่อนการสมัครและเข้าค่ายที ่ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน

ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้ที่มาเรียนรู้เพื่อฝึกฝนการเป็น

 “หมอดูแลตัวเอง”

หมอที่ดีที่สุดในโลกคือ ตัวเราเอง
หลักการแพทย์วิถีธรรม

 สอนให้ทุกท่านมาเป็นหมอดูแลตนเอง 
ด้วยการปฎิบัติ เทคนิค ๙ ข้อ หรือยา ๙ เม็ด

โดยใช้หลัก ๑.ประหยัด ๒.เรียบง่าย ๓.ปลอดภัย ๔.ได้ผลรวดเร็ว 
๕.ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ๖.สามารถพึี่งตนเองได้ ๗.ส่งผลยั่งยืนในระยะยาว

ค่ายสุขภาพศูนย์บาทรักษาทุกโรค/ลดกิเลส ลดอัตตารักษาทุกโรค
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๑๕ พ.ค. ๕๙ ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๑วัน) 
ตลาดวิถีธรรมและโรงบุญมังสวิรัติ 

 
ณ สวนป่านาบุญ ๔ บ้านแดนสวรรค์ 

ต�าบลอุม่เหม้า อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เวลาโรงบุญอาหาร ๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและ
เวลาดังกล่าว

๙-๑๓ พ.ค. ๕๙

ภาคกลาง

จ.สมุทรสงคราม

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๕ วัน)
ณ วัดเสด็จ ต.เมืองใหม่ อ.อัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม
บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสาเครือข่าย
ภาคกลาง
เปิดรับสมัคร  ๙ เมษายน ๒๕๕๙  ไม่รับผู้ป่วย
หนัก
หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
๑. เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรอง
โยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
๒. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/
ช้อน/ขวดน�้าดื่ม

คุณแหม่ม   โทร.๐๘๖-๐๕๙-๑๘๘๖ 

คุณตา          โทร.๐๘๓-๐๙๓-๙๓๓๓

คุณพจน์       โทร.๐๘๑-๔๓๓-๙๒๒๔

คุณเมน่ี         โทร.๐๘๕-๑๒๓-๑๒๑๘

๑๔-๑๘ พ.ค. ๕๙

ภาคเหนือตอนบน

จ.แพร่

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๕ วัน)                            
ณ อาวาสสถานฮอมบุญอโศก                                                                           
บ้านป่าไผ่ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่          
บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏบัิติโดยทมีงานจิตอาสาเครอืข่าย
ภาคเหนอื

เปิดรับสมัคร ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙   ไม่รับผู้ป่วยหนัก
หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย

๑. เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสือ่นอน/ถงุนอน/แผ่นรอง
โยคะเพื่อพักค้าง                                                      
๒. ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ       
๓. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/
ช้อน/ขวดน�้าดื่ม กระติกน�้าร้อน (ถ้าจ�าเป็น)    
๔.ไฟฉาย                                                             
๕. หมวก เสื้อหนาวและอุปกรณ์กันหนาว

ติดต่อสมัครเข้าอบรม 
คณุอ�านวย                                       
โทร.๐๘๙-๗๕๗-๓๔๐๗           
คุณณัฐวุฒิ                            
โทร.๐๘๑-๗๙๖-๗๐๖๘          
คุณป้าน้อย                           
โทร. ๐๘๑-๖๐๒-๓๘๗๘
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรมค่ายสุขภาพ ติดต่อ-ประสานงาน

๒๐-๒๒ พ.ค. ๕๙

ภาคตะวันตก

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๓ วัน)
ณ บ้านทุ่งน�้าไท ซ.หัวนา ๕ ต.หนองแก 
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรบัสมคัร ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ไม่รบัผูป่้วยหนกั

คุณน้อย หัวหิน 
 โทร.๐๘๓-๙๙๓-๓๙๙๒
 คุณจ๋า หัวหิน
โทร. ๐๘๑-๘๗๔-๗๖๐๙  
คุณต่าย หัวหิน
โทร.๐๘๘-๖๘๗-๑๕๕๑
คุณพจน์ สมุทรสงคราม
โทร.๐๘๑-๔๓๓-๙๒๒๓
คุณหนูดี ทับสะแก 
โทร.  ๐๙๗-๒๙๗-๖๙๕๙
คุณเจี๊ยบ กุยบุรี 
โทร.๐๘๗-๔๑๑-๗๙๖๘                                              
คุณสุ โพธาราม  
โทร. ๐๘๖-๙๗๗-๔๘๔๗

๒๓ – ๒๕ พ.ค. ๕๙

ภาคอีสาน

จ.ยโสธร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๓ วัน)
ณ วัดป่าสามัคคีธรรม ต.นาแก อ.ค�าเขื่อนแก้ว
จ.ยโสธร
บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏบัิติ โดย ทีมงานจติอาสา

เปิดรับสมัคร ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙

จ�านวนไม่เกนิ ๑๐๐ ท่าน ไม่รับผูป่้วยหนกั

หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วยดูที่     
วนัท่ี  ๑๔-๑๘ พ.ค. ๕๙  ภาคเหนือตอนบน หน้า ๗๓

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ท่ี

คุณพิกุล 

โทร.๐๘๖-๘๗๕-๔๖๑๗

คุณอนงค์ลักษณ์

โทร.๐๙๕-๑๘๔-๒๙๖๑

คุณจิราภรณ์ 

โทร.๐๘๘-๔๘๒-๙๕๒๒

๒๖ –๓๐ พ.ค. ๕๙

ภาคอีสาน

จ.นครราชสีมา

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๕ วัน) 
ณ พุทธสถาน สีมาอโศก 
จ.นครราชสีมา
บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรบัสมคัร ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ไม่รบัผูป่้วยหนกั
หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย ดูที่           
วันท่ี  ๑๔-๑๘ พ.ค. ๕๙  ภาคเหนือตอนบน หน้า ๗๓

ผูส้นใจสมัครเข้ารบัการอบรมได้ที่
คณุพเิชฐ สดุประเสรฐิ                     
โทร. ๐๘๗-๕๖๔-๔๒๕๑
คณุอนิ วรทัยา ธรรมรกัษ์               
โทร. ๐๙๔-๕๓๐-๒๘๘๘,                    
โทร. ๐๘๖-๑๘๔-๗๘๗๙
คณุนดิ ทภิา ดเิรกศรี                        
โทร. ๐๘๙-๐๑๕-๗๙๗๐
http://www.morkeaw.net/Notice.html

ทุกค�าข้าวมีกิเลส คือ กาม และอัตตา การเคี้ยวอาหารให้ละเอียด      
กิเลส กาม และอัตตา จะตายทุกค�าข้าว จะเหลือความจริงตาม      

ความเป็นจริง......ธาตุอาหารไปเลี้ยงชีวิตได้เยอะ ไม่ต้องไปเลี้ยงกิเลส 
ติดตามรายละเอียดการบรรยาย mp3 ในค่ายสุขภาพวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๘ ที่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

สับปะรดไร้สารพษิ ผลไม้ฤทธ์ิเยน็
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๓๑ พ.ค.- ๔ มิ.ย. ๕๙

ภาคอสีาน

จ.อบุลราชธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๕ วัน) 
ณ พทุธสถาน ราชธานีอโศก (บ้านราช)               
๙๙ ม. ๑๐  ต.บุ่งไหม อ.วารนิช�าราบ จ.อบุลราชธานี
บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขยีว)
สาธิตและฝึกปฏบัิติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรบัสมัคร ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ไม่รบัผูป่้วยหนกั

หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอปุกรณ์ดังน้ีมาด้วย ดูท่ี
วันท่ี  ๑๔-๑๘ พ.ค. ๕๙  ภาคเหนือตอนบน หน้า ๗๓

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อ�านาจเจริญ  
โทร. ๐๔๕-๕๑๑-๙๔๐๘ ต่อ 
๑๒๒๔, ๑๒๒๕

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
คุณป้าปาน โทร.   ๐๘๙-๗๕๓-๓๐๕๑ 
อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

สอบถามเส้นทาง
คุณตี้ โทร.๐๘๕-๓๐๖-๓๔๓๒
คุณแสงสูญ โทร.๐๙๔-๕๓๑-๙๕๙๐

๖ - ๑๐ มิ.ย. ๕๙ งานอโศกร�าลึก ครั้งที่ ๓๕
ณ สันติีอโศก นวมินทร์ ๔๔ เขตบึงกุ่ม กทม.

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวัน
และสถานท่ีดังกล่าว

๑๑-๑๗ มิ.ย. ๕๙             
ภาคกลาง

สวนป่านาบุญ ๓

ค่ายพระไตรปิฎกครั้งท่ี ๑๕ (หลักสูตร ๗ วัน) 
ณ สวนป่านาบุญ ๓ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

กิจกรรมพิเศษ 
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
๕.๐๐ – ๖.๐๐ น. นิมนต์สมณะสิกขมาตุ ให้
ธรรมะรับอรุณ 
๗.๐๐ น. เช้าใส่บาตร
๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ธรรมเทศนาโดยพ่อครู
สมณะโพธิรักษ์

เปิดรบัสมคัร๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ไม่รบัผูป่้วยหนัก
หมายเหตุ: 

๑. สุขภาพแข็งแรง ทานอาหารมื้อเดียวได้

๒. พึ่งตนเองได้

๓. งดรับผู้ป่วยทั้งหนักและไม่หนัก

๔. ส�าหรับผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์
วิถีธรรม ๕-๗ วันมาแล้วเท่านั้น

๕. กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย

     ๕.๑ เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่น
รองโยคะ/ถุงผ้า(งดใช้ถุงพลาสติก)เพื่อพักค้าง

     ๕.๒. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/
ชาม/ช้อน/ขวดน�้าด่ืม

คุณหลิน โทร.๐๘๘-๐๓๐-๔๘๑๒
คุณยุ้ย     โทร.๐๘๑-๙๒๔-๒๔๓๙ 
คุณมล   โทร.๐๘๖-๘๘๓-๒๘๓๔
คุณเมย์   โทร.๐๘๑-๖๒๑-๗๑๙๐
คุณแก้ว  โทร.๐๘๑-๒๐๘-๒๒๑๑

คุณเมนี่  โทร. ๐๘๕-๑๒๓-๑๒๑๘  
คุณนึก   โทร.๐๘๙-๔๕๑-๔๙๙๘ 
สวนป่านาบุญ ๓ โทร. ๐๘๑-๘๐๐-๔๕๑๑ 
อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

กรณีสมัครทางอีเมล์ กรุณาระบุ
วัตถุประสงค์ในการสมัคร และเคย
ผ่านการอบรมค่ายสุขภาพมา       
เมื่อใด ที่ไหน จ�านวนกี่ครั้งด้วยค่ะ
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรมค่ายสุขภาพ ติดต่อ-ประสานงาน

๑๘-๒๒ มิ.ย. ๕๙

ภาคใต้

จ.สุราษฏร์ธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร๕ วัน)
ณ  วัดสมหวังวนาราม                                 
ต�าบลวัดประดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ 
โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

เปิดรับสมัคร ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย

๑. เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรอง
โยคะ/ถุงผ้า(งดใช้ถุงพลาสติก)เพื่อพักค้าง
๒. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/
ช้อน/ขวดน�้าดื่ม
๓.ไฟฉาย

สมัครเข้าค่ายได้ที่ : 

คุณจุ้ง   โทร.๐๘๙-๘๖๖-๖๘๒๔

คุณจุก   โทร.๐๙๕-๐๓๖-๔๖๔๐

คุณเจี๊ยบ โทร.๐๘๑-๕๓๕-๐๕๑๐

๒๓ – ๒๗ มิ.ย. ๕๙  

ภาคอีสาน
สวนป่านาบุญ ๑

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๕ วัน) 
ณ สวนป่านาบุญ ๑ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล 
จ.มุกดาหาร
บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙                
ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อ�านาจเจริญ 
โทร. ๐๔๕-๕๑๑-๙๔๐๘ 
ต่อ ๑๒๒๔, ๑๒๒๕                          
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
คุณเอ  ๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘

คุณป้าปาน   ๐๘๙-๗๕๓-๓๐๕๑ 
อีเมล suanpanaboon.app@gmail.com
ร่วมงานตลาดวิถีธรรม ๒๗ มิ.ย.๕๙

๒๘ มิ.ย. ๕๙ 

สวนป่านาบุญ ๑

ค่ายการวางขันธ์วางร่าง (หลักสูตร ๑ วัน)  
ณ สวนป่านาบุญ ๑       
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร                                                          
บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา                         

เปิดรับสมัคร ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙              
หมายเหตุ: 

๑. ผู้สมัครต้องเคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพ
แพทย์วิถีธรรม ๓-๗ วันมาแล้วเท่านั้น

๒. ไม่รับผู้ป่วยทั้งหนักและไม่หนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อ�านาจเจริญ 
โทร. ๐๔๕-๕๑๑-๙๔๐-๘ ต่อ 
๑๒๒๒, ๑๒๒๔ 
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ ๑
คุณหลิน  โทร. ๐๘๘-๐๓๐-๔๘๑๒    
คุณยุ้ย โทร.๐๘๑--๙๒๔-๒๔๓๙                   
อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรมค่ายสุขภาพ ติดต่อ-ประสานงาน

๒๘ มิ.ย. – ๒ ก.ค. ๕๙ ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๕ วัน)                            
ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ อ.เมือง  จ.สุรินทร์ 
บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏบิติั โดย ทีมงานจติอาสาแพทย์วถิธีรรม                                                                
เปิดรบัสมัคร ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ไม่รบัผูป่้วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วยดูที่
วันท่ี  ๑๔-๑๘ พ.ค. ๕๙  ภาคเหนือตอนบน หน้า ๗๔

สมัครเข้าค่ายได้ที่

คุณนิด โทร. ๐๘๙-๑๘๙-๙๓๘๔

คุณมด โทร. ๐๘๙-๖๒๖-๒๒๐๗

คุณเอ โทร. ๐๖๒-๑๓๘-๗๐๓๙,

           โทร.๐๘๖-๗๒๑-๖๔๙๗

๓-๗ ก.ค. ๕๙

ภาคใต้

สวนป่านาบุญ ๒

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๕ วัน)
ณ สวนป่านาบุญ ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถี
ธรรม (ภาคใต้)  

เปิดรับสมัคร ๓ มิถนุายน ๒๕๕๙ ไม่รบัผูป่้วยหนัก
หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
๑. เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรอง
โยคะ/ถุงผ้า(งดใช้ถุงพลาสติก)เพื่อพักค้าง
๒. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/
ช้อน/ขวดน�้าดื่ม  
๓. ไฟฉาย

สมัครเข้าค่ายได้ที่                        
อ. วิ      ๐๘๙-๙๗๗-๗๐๓๙    -     
คุณจรัญ  ๐๘๔-๗๔๕-๘๐๖๙          
คุณยักษ์  ๐๘๑-๖๙๘-๐๖๒๓                              
ประสานงาน                             
คุณมัณฑณา โทร.๐๘๑-๖๙๐-๒๓๑๑

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ร่วมกิจกรรมตลาดวิถีธรรม 
เปิดตลาดสุขภาพวิถีธรรม 
พบกับสินค้าอุปโภคบริโภคราคา
บุญนิยม

ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน�้าใจ

๑๐ – ๑๔ ก.ค. ๕๙

ภาคเหนือ

จ.นครสวรรค์

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๕ วัน)
ณ พุทธสถานศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสาเครือข่าย
ภาคเหนือ

เปิดรับสมัคร  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  ไม่รับผู้ป่วย
หนัก

หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังน้ีมาด้วย

๑. เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เส่ือนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ
เพ่ือพักค้าง

๒. ถุงผ้า (งดใช้ถุงห้ิวพลาสติก) เพ่ือใส่ของ

๓. ภาชนะรบัประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/
ช้อน/ขวดน�า้ด่ืม กระติกน�า้ร้อน (ถ้าจ�าเป็น)

๔. ไฟฉาย

๕. ร่ม/เส้ือฝน หมวก เส้ือหนาว/อุปกรณ์กันหนาว

สมัครเข้าค่ายได้ที่

คุณมะลิ   โทร.๐๘๕-๗๒๔-๙๔๐๗ 

คุณหล้า   โทร.๐๙๑-๑๓๘-๓๗๕๖

อุบาสิกาทวีป  โทร.๐๘๒-๗๖๘-๒๖๑๙

อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ร่วมกิจกรรมตลาดวิถีธรรม 

เปิดตลาดสุขภาพวิถีธรรม 

พบกับสินค้าอุปโภคบริโภคราคา
บุญนิยม
ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน�้าใจ
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรมค่ายสุขภาพ ติดต่อ-ประสานงาน

๑๕ ก.ค. ๕๙ ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๑ วัน)

ฌ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ

ติดตามรายละเอียดได้ที่ 

โทร.๐๘๑-๘๐๐-๔๕๑๑

www.morkeaw.net

๑๖– ๒๐ ก.ค.๕๙ 

ภาคกลาง

สวนป่านาบุญ ๓

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๕ วัน)
ส�าหรับนักศึกษาอาศรมศิลป์ ปรญิญาตรศีิลปศาสตร์
สาขาผู้ประกอบการสังคม
ณ สวนป่านาบุญ ๓ คลองสาม อ.คลองหลวง    
จ.ปทุมธานี                                                        
บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย ดูที่           
วันท่ี  ๑๔-๑๘ พ.ค. ๕๙  ภาคเหนือตอนบน หน้า ๗๓

สวนป่านาบุญ ๓                              
โทร.๐๘๑-๘๐๐-๔๕๑๑ 

คุณปุ๊ก       โทร.๐๘๙-๔๕๑-๔๙๙๘

คุณมล       โทร. ๐๘๖-๘๘๓-๒๘๓๔

คุณเมน่ี      โทร. ๐๘๕-๑๒๓-๑๒๑๘ 

คุณแก้ว     โทร. ๐๘๑-๒๐๘-๒๒๑๑

คุณเมย์    โทร.๐๘๑-๖๒๑--๗๙๑๐

๒๒ – ๒๖ ก.ค. ๕๙

ภาคอีสาน

สวนป่านาบุญ ๑

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๕ วัน)
 

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร           
บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขยีว
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรบัสมคัร ๒๒ มิถนุายน ๒๕๕๙ ไม่รบัผูป่้วยหนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรมรพ. อ�านาจเจริญ                                      
โทร. ๐๔๕-๕๑๑-๙๔๐-๘ ต่อ 
๑๒๒๒, ๑๒๒๔

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
คุณเอ   โทร.๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘

คุณป้าปาน  โทร.๐๘๙-๗๕๓-๓๐๕๑ 

อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ร่วมกิจกรรมตลาดวิถีธรรม 

เปิดตลาดสุขภาพวิถีธรรม 

พบกับสินค้าอุปโภคบริโภคราคา
บุญนิยม

ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน�้าใจ

๒๗. –๓๑ ก.ค. ๕๙

มหาสารคาม

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๕ วัน)
ณ วัดทองนพคุณ (วัดใน)  ต.ปะหลาน                  
อ. พยัคฆภูมิพิสัย  จ. มหาสารคาม 

บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสาเครือข่าย
ภาคอีสาน 
วันท่ี ๒๗-๒๘ ก.ค. พบทีมงานจิตอาสา
วันท่ี ๒๙-๓๑ ก.ค. พบ อ.หมอเขียว

เปิดรับสมัคร  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ไม่รับผู้
ป่วยหนัก
หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย ดูที่           
วันท่ี  ๑๔-๑๘ พ.ค. ๕๙  ภาคเหนือตอนบน หน้า ๗๓

ติดต่อสมัครเข้าอบรม                                                 

คุณหมัน โทร. ๐๘๔ -๔๐๕-๘๔๘๕                    

คุณภานุพงศ์ (อ้วน) 
โทร.๐๘๑- ๙๖๖-๖๒๘๘ 

โทร.๐๘๐ -๔๘๗-๔๕๘๐             
คุณชุมพล 

โทร. ๐๖๑ -๐๙๗-๑๓๑๓

คุณเรวดี

โทร.๐๘๙-๖๖๑-๐๐๕๓  
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรมค่ายสุขภาพ ติดต่อ-ประสานงาน

๑ – ๒ ส.ค. ๕๙
ภาคใต้

จ.สุราษฎร์ธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๒ วัน)

ณ เวียงธรรม ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย 

จ.สุราษฎร์ธานี

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม             
ขวดน�้าดื่มส่วนตัว 

คุณสุรินทร์ ๐๙๖-๒๘๓-๙๖๓๖

Line ID : morkeawatsamui

๔ - ๑๐ ส.ค. ๕๙

ภาคใต้

ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ ๑๖ (หลักสูตร ๗ วัน) ณ 
ณ สวนป่านาบุญ ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

เปิดรบัสมัคร ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไม่รบัผูป่้วยหนัก

หมายเหตุ: 

๑. สุขภาพแข็งแรง ทานอาหารมื้อเดียวได้

๒. พึ่งตนเองได้

๓. งดรับผู้ป่วยทั้งหนักและไม่หนัก

๔. ส�าหรับผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์
วิถีธรรม ๕-๗ วันมาแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม

๑. เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรอง
โยคะ/ถุงผ้า(งดใช้ถุงพลาสติก)เพื่อพักค้าง
๒. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/
ช้อน/ขวดน�้าดื่ม
๓. ไฟฉาย

คุณหลิน   ๐๘๘-๐๓๐-๔๘๑๒  
คุณยุ้ย     ๐๘๑-๙๒๔-๒๔๓๙      
อ. วิ         ๐๘๙-๙๗๗-๗๐๓๙-  
คุณจรัญ        ๐๘๔-๗๔๕-๘๐๖๙    
คุณยักษ์   ๐๘๑-๖๙๘-๐๖๒๓

ประสานงาน

คุณมัณฑณา  ๐๘๑-๖๙๐-๒๓๑๑

๑๓ -๑๗ ส.ค. ๕๙

ภาคอีสาน

สวนป่านาบุญ ๑

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๕ วัน) 
ณ สวนป่านาบุญ ๑ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล 
จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา          

เปิดรับสมัคร ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อ�านาจเจริญ 
โทร. ๐๔๕-๕๑๑-๙๔๐๘ ต่อ 
๑๒๒๔, ๑๒๒๕                      
ศูนย์ เรยีนรูสุ้ขภาพฯสวนป่านาบุญ ๑   
คุณเอ โทร. ๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘

คุณป้าปาน โทร.๐๘๙-๗๕๓-๓๐๕๑ 

อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรมค่ายสุขภาพ ติดต่อ-ประสานงาน

๑๙ – ๒๑ ส.ค. ๕๙

ภาคกลาง

สมุทรสาคร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๕ วัน)     
ณ สมุทรสาคร

บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสาเครือข่าย
ภาคเหนือ

เปิดรับสมัคร  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย

๑. เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรอง
โยคะเพื่อพักค้าง
๒. ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
๓. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/
ช้อน/ขวดน�้าดื่ม กระติกน�้าร้อน (ถ้าจ�าเป็น)       
๔. ไฟฉาย หมวก เสื้อหนาวและอุปกรณ์กันหนาว

ติดต่อสมัครเข้าอบรม
คุณกุ้ง โทร.๐๘๑-๓๗๔-๙๗๗๓
คุณแก้ว โทร.๐๘๑--๒๐๘-๒๒๑๑
คุณแหม่ม โทร.๐๘๖-๐๕๙-๑๘๘๖
คุณเล็ก โทร.๐๘๙-๕๑๓-๖๘๓๓

๒๗ – ๓๑ ส.ค. ๕๙

สถาบันฝึกอบรม

โรงเรียนผู้น�า 

จ.กาญจนบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ สถาบันฝึกอบรมโรงเรียนผู้น�า 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม

ขวดน�้าดื่มส่วนตัว กระติกเก็บน�้าร้อน

เสื่อโยคะ ผ้าขนหนูผืนเล็ก

หมวก / ร่มหรือเสื้อกันฝน

ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติกทุกชนิด)

ส�ารองการเข้าค่ายได้ที่            
ส�านักพิมพ์แสงแดด ส�าหรับ
ผู้ที่เดินทางกับทางแสงแดด                                             
คุณเตยและคุณแอม                  
โทร ๐๙๕-๖๕๓-๖๘๓๐,          
๐๙๑-๗๖๐-๒๙๒๖

โดยแจ้ง/ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้

ผ่านทางโทรศัพท์ที่คุณเตย

ชื่อ-สกุล-อายุ

ที่อยู่    - อาชีพ

การศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์-Email address

เป้าหมายการอบรม

โรคประจ�าตัวและหรืออาการไม่
สบาย

จ�านวนครั้งที่เคยเข้ารับการอบรม

ทราบข่าวการรับสมัครจากที่ใด

รับสมัครทาง line ท่ี                      
Line ID :  ๐๘๙-๔๕๒-๐๕๕๙ 
พร้อมแจ้งข้อมูลตามท่ีระบุข้างบน

และสมัครได้ท่ี  ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ 
สวนป่านาบุญ ๑ ,๒ และ ๓ 
ส�าหรับผู้ที่เดินทางด้วยตนเอง
เท่านั้น อีเมล์ suanpanaboon.app@
gmail.com
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การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม
๑. ฝึกลดหรืองดการรับประทานเนื้อสัตว์ และลดการปรุงแต่งรสอาหารจากเดิมให้จืดลง ประมาณ ๑-๒ สัปดาห์ก่อนเข้าอบรม
๒. เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จ�าเป็น  เช่น ไฟฉาย สมุด ปากกา หมอน และถุงผ้าส�าหรับใส่ของใช้ส่วนตัวระหว่างอยู่ในค่าย (สิ่งที่ศูนย์ฯมีให้
ยืมใช้ได้แก่ มุ้ง ผ้าห่ม เสื่อ ถาดหลุม/ชาม ช้อน แก้วน�้า และไม้แขวนเสื้อ แต่ถ้าท่านสะดวก สามารถน�าของส่วนตัวมาใช้เองก็ได้) 
(หมายเหต:ุ ค่ายสขุภาพ ณ เครอืข่ายต่างๆ กรณุาเตรยีมเตน็ท์ หรอืมุง้ ผ้าห่ม จาน/ ชาม ช้อน ขวดน�า้ดืม่ หรอื อปุกรณ์แคมป์ป้ิงมาด้วย) 
๓. เตรียมเสื้อผ้าสวมใส่สบาย แต่งกายสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อคอลึก-แขนกุด กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นเหนือเข่า และเสื้อผ้ารัดรูป)
๔. น�าเสื้อมีกระดุมหน้ามา ๑ ตัว ส�าหรับการฝึกปฏิบัติการถอนพิษร้อนทางผิวหนังที่แผ่นหลัง (กัวซา)
๕. ควรมาถึงศูนย์/ค่ายอบรม ก่อนวันอบรม ๑ วันเท่านั้น และไม่ควรเกิน ๑๘.๐๐ น. ของวันนั้น
๖. ควรอบรมจนถึงครบตามก�าหนดเพื่อผลต่อสุขภาพท่าน
๗. เตรียมเงินมาพอสมควร เผื่อว่าท่านต้องการซื้อต�ารา สื่อการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเอง ซึ่งทางศูนย์ฯ/
ค่ายมีไว้บริการ  (กรุณาน�าถุงผ้า/กระเป๋ามาใส่ของที่ซื้อด้วย เพราะไม่มีถุงใส่ของไว้บริการ)
๘. ไม่น�าเด็กเล็ก (ซึ่งสุขภาพดี) และสัตว์เลี้ยงมาในค่าย
๙. เอกสารทีท่่านต้องน�ามา คอื บตัรประชาชน หรอืบตัรทีท่างราชการออกให้เพือ่แสดงตัวต่อเจ้าหน้าทีข่ณะลงทะเบยีนเข้าค่าย 
๑๐. ที่พักเป็นเรือนนอนรวมแยกชายหญิง (ศาลาโปร่งโล่งไม่มีผนังกั้น) มีพื้นที่กางเต็นท์ส�าหรับท่านที่น�าเต็นท์มาเอง (ไม่มีเต็นท์ให้ยืม)
๑๑. ห้องน�้ารวมอยู่ห่างจากที่พักประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ เมตร
หมายเหตุ: อาหารในค่ายสุขภาพเป็นอาหารไม่มีส่วนประกอบของ เนื้อสัตว์ นม ไข่ และน�้ามัน ควรรับประทานอาหารที่จัดให้ หากน�า
อาหารติดตัวมา ต้องไม่มีเนื้อสัตว์

ข้อควรทราบและปฏิบัติเมื่อมาเข้าค่ายสุขภาพ 
๑. ลงทะเบียนพร้อมยื่นบัตรประชาชน รับป้ายชื่อติดหน้าอก
๒. ยืมเครื่องนอน เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร ( ถ้าไม่ได้เตรียมมา )
๓. ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนเอง มิใช่สถานที่รักษาพยาบาล จะรับผู้อบรมเฉพาะช่วงเวลาจัดค่ายเท่านั้นและไม่มีนโยบายในการรับ 
ผู้ป่วยหนักมาดูแลและรักษาแต่อย่างใด
๔. ผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องมีญาติมาดูแลด้วย  ๕. ผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อ ขอให้ส่งญาติมาอบรมแทน
๖. โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเวลาอยู่ในค่าย งดสวมกระโปรงหรือกางเกงที่สั้นมาก เสื้อสายเดี่ยวหรือเสื้อผ้ารัดรูป เตรียมกางเกงที่
สวมสบายส�าหรับฝึกโยคะ
๗. ห้ามสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดในศูนย์ฯ เด็ดขาด   ๘. กรุณาอย่าน�าเนื้อสัตว์ เข้ามารับประทานในศูนย์ฯ
๙. ช่วงเข้าค่ายควรรับประทานอาหารตามที่ศูนย์ฯ จัดไว้ให้    
๑๐. กรุณาช่วยกันประหยัดการใช้น�้า-ไฟฟ้า ระหว่างที่ท่านอยู่ในค่าย
๑๑. รักษาความสะอาดภายในศูนย์ฯ และห้ามน�าสัตว์ทุกชนิดเข้ามาภายในศูนย์
๑๒. ทิ้งขยะให้ถูกที่ แยกขยะสดขยะแห้ง (ขยะสดจะน�าไปท�าปุ๋ยเพื่อปลูกผัก ขยะแห้งสามารถน�าไปรีไซเคิลท�ากิจกรรมต่างๆ หรือ ขายได้)
๑๓. ห้ามประกอบธุรกิจที่หารายได้กับผู้ป่วยในศูนย์ฯ ขอให้มีน�้าใจเกื้อกูล แบ่งปัน ดูแลกันโดยไม่คิดค่าตอบแทน
๑๔. ขอความร่วมมือทุกท่านตรวจสุขภาพพื้นฐาน ได้แก่ การชั่งน�้าหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต (ฟรี) 
๑๕. กรอกข้อมูลลงในใบประเมินผลการเข้าค่าย ส่งให้เจ้าหน้าที่หลังจบค่าย
๑๖. ร่วมช่วยกันท�า ๕ ส. สถานที่ก่อนแยกย้ายเดินทางกลับในวันสุดท้ายหลังจบค่าย   

สุดยอดอาหารสุขภาพหมอเขียว 
๑.รู้จักสมดุลร้อนเย็น

๒.ใช้ไฟพอเหมาะ
๓.ปรุงด้วยเกลือ

๔.กินถั่วหลากหลายชนิด
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จติอาสา แบ่งปันประสบการณ์             
สัมภาษณ์จิตอาสา

 อิทธิชัย จันทชาติ (ตาล)
 ชื่อทางธรรม เพชรร่มพุทธ
      อายุ : ๔๒ ปี จ.ยโสธร
 อาการป่วย ประสบอุบัติเหตุทาง
รถยนต์เมือ่เดอืนกุมภาพนัธ์ ๒๕๕๘ (ต่อจากฉบับที่ ๗)

 

 รายงานอาการบาดเจ็บและการรักษาที่โรง-
พยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้รับ
อุบัติเหตุ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จนถึงเดือน
มีนาคม ๒๕๕๘ (บันทึกข้อมูลและภาพถ่ายโดยพี่น้อง
จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม สวนป่านาบุญ ๑ อ. ดอนตาล 
จ. มุกดาหาร) ได้รับบาดเจ็บที่แขนท่อนปลาย ท�าการ 
x-ray พบว่ากระดูกแขนทั้งสองท่อนหัก (radius, ulna 
fracture) ได้รบัการรกัษาผ่าตดัและใส่เหลก็ไว้ และได้
รับการรักษาแบบผสมผสานด้วยเทคนิคยาเก้าเม็ด

 

ส่วนขาข้างขวาเมื่อไปถึงโรงพยาบาลได้รับการท�าแผล
และเข้าเฝือกไว้แต่ยงัมเีลือดไหลไม่หยดุ ข้อมลูประกอบ
อืน่ทีข่าขวาช่วงแรก เลอืดออกมาก ได้รับเลอืดรวม ๑๐ 
ยูนิต เชเาวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๘ ความเข้มข้น = ๒๙% 
ยังมีเลือดซึม ค�่าวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๘ ได้รับการตัด
แต่งแผลในห้องผ่าตัด อีกรอบ,  อาการแสดงหลังการ
บาดเจ็บที่ท�าให้เกิดภาวะขาดเลือด  การใส่สายสวน
ปัสสาวะค้างไว้ ปัสสาวะไม่แดงแล้ว ปัสสาวะสีเหลือง
ค่อนข้างเข้มไม่มีสีเลือดปนแล้ว (ค้างท่อปัสสาวะต่อ
สายลงถุงอยู่) แต่ที่แผลที่ข้อเท้าขวามีเลือดออกเปื้อน
ผ้าปิดแผลด้านล่างเล็กน้อย หลังเปลี่ยนผ้า ปิดแผล
ประมาณ ๔ ชั่วโมง  จึงยังคง “แอบ” ให้สมุนไพรสาบ
เสอืน�า้หยวกกล้วย น�า้ปัสสาวะเพือ่ช่วยในเรือ่งขบวนการ
แขง็ตวัของเลอืด (แพทย์สัง่งดน�า้และอาหาร) ให้น�า้เกลอื
ทางหลอดเลอืด ๘๐ ซซี ี.ต่อชั่วโมง มือซ้าย บริเวณหลัง
มือบวม
ประเมินอาการของตาลได้ดังนี้: 
• ความรู้สึกตัวดี ความจ�าดี หายใจสะดวก 
• แขนซ้ายหลังผ่าตดัเพือ่จัดกระดกูให้เข้าที ่ใส่ท่อระบาย
เลอืดต่อลงขวดสญูญากาศไว้ เลอืดทีค่ัง่ค้างไม่ค่อยออก
แล้ว ปลายมอืซึง่บวมอาการบวมลดลงหลังจากประคบ 
กดจดุลมปราณและยกแขนสงู  ผูป่้วยชาปลายมอืปลาย
เท้าอยูบ้่าง อาจเนือ่งจากเส้นเลอืดเส้นประสาทของแขน
นั้นชอกช�้า
• ขาขวาหลงัได้รบัการผ่าตดัเมือ่วนัที ่๑๗ ก.พ. ๒๕๕๘ 
ตอนค�า่  มผ้ีาพนัแผลต้ังแต่บรเิวณเหนอืข้อเท้าจนกระทัง่
ถงึปลายเท้า เวลา ๑๗:๐๐ น. ทราบจากพยาบาลผูแ้ต่ง
แผลว่ามีเลอืดออกซึมบนผ้าปิดแผลบ้างไม่มาก  จากการ
ตรวจเชค็ปลายเท้าอุน่ไม่ซดีคล�า้ ทกุนิว้เท้ารบัความรูส้กึ
ได้  ขณะกดจุดลมปราณจูซ๋านหลแีละหยางหลงิเฉยีน   
ผูป่้วยรูส้กึได้ถงึปลายเท้า พ่นปัสสาวะนาโนบรเิวณเหนอื
ผ้าพนัแผลบ่อย ๆ พรุง่นีแ้พทย์วางแผนตกแต่งแผลอกี
ครัง้หนึง่
• ใส่สายปัสสาวะต่อสายลงถงุ  ปัสสาวะมเีลอืดปนเลก็
น้อย อาจเนื่องจากอวัยวะภายในได้รับความกระทบ
กระเทือน ยังคงให้น�้าเกลือเพื่อเลี้ยงเส้นเลือด
• ผูป่้วยดืม่น�า้ผกัป่ันได้ประมาณ ๒๐๐ ซซีี. ยงัคงแนะน�า
ให้ดื่มน�้าสมุนไพรฤทธิ์เย็นน�้าหยวกกล้วย น�้าปัสสาวะ
นาโน น�้าคั้นใบสาบเสือ เป็นระยะ ๆ ต่อไป 
• วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ รายงานอาการมือซ้ายยังใช้
งานไม่ได้ กระดิกนิ้วมือยังไม่ได้ หยิกแล้วมีอาการชา 
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แผลดขีึน้มาก การดแูลรกัษาด้วยวธิกีารกวัซาสม�า่เสมอ
ที่ร่างกายและแขนส่วนที่ท�าได้
• วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ตาลได้ถ่ายภาพของตนเอง
ส่งทางไลน์และบอกเล่าอาการปัจจบัุนของตน คอื สุขภาพ
ทั่วไปแข็งแรงดี แผลก็ดีขึ้น แต่แพทย์บอกว่ามีการติด
เชื้อที่ดื้อยา ชื่อ Mdr จากการเพาะเชื้อ ซึ่งหมอบอกจะ
ให้ยาฆ่าเชื้อเพิ่ม ส่วนแขนซ้ายหมอนัดวันจันทร์ จะเช็ค
ระบบประสาทดูว่ามีอะไรมีปัญหาบ้าง 
• อาหารสุขภาพ เช่น ดื่มน�้าสมุนไพรฤทธิ์เย็นทุกวัน 
อาหารประเภทข้าวต้มกับผักสดผักลวก
• ทำาการสวนล้างลำาไส้และเช็ดตวับ่อยๆ สภาวะร่างกาย
เจ็บแผลบ้าง ตอนล้างแผลและตอนเปลี่ยนอิริยาบถ 
• สภาวะจิตใจ ถึงทุกวันนี้ รู้สึกว่าเข้มแข็งมากครับ 
เพราะผมเองได้ทบทวนธรรมทีเ่ป็นสดุยอดธรรมทีอ่าจารย์
ให้ไว้  ผมเชื่อมั่นในเรื่องของกรรมชัดมาก เมื่อยอมรับ
ว่า “มันเป็นกรรมของเราชดใช้แล้วก็จะหมดไป ด้วย
ความยนิด ีเตม็ใจ โดยไม่สร้างกรรมใหม่ข้ึนมา โทษสิง่
นัน้สิง่นี ้โลกนีย้ตุธิรรมเสมอ เมือ่ได้พจิารณาซ�า้ๆ ความ
เบิกบานใจความผาสุกก็เกิดขึ้นครับ ไม่มีความกังวลใจ 
เพราะพิจารณาเรื่องผลของกรรม มันได้เวลาเขา ไม่มี
ทางหลกีหนพ้ีนได้  กอ็าศยัพจิารณากรรมซ�า้ๆๆ เท้าขวา
แผลไม่เป่ือยแล้ว มีเนื้อเกือบเต็ม เนื้อสีแดงสด สวย
มาก (พยาบาลบอก) แต่ยังมีบางจุดที่มีเนื้อเป็นหลุม ๆ  
อยู่คือข้างกระดูก ข้อเท้าทั้งสองข้างบริเวณนี้จะมีเน้ือ
น้อยด้วย เวลาล้างแผลก็ไม่เจ็บมากนัก แผลแห้ง
ไม่มีน�้าหนองหรืออาจมีบ้างบริเวณฝ่าเท้าแต่ไม่เน่า
แค่ชื้นนิด ๆ 
 จ�กพ่ีเส�วณย์ี (จติอาสาอาชพีพยาบาล ทีท่�างาน
อยูท่ี ่รพ. ทีต่าลพกัรกัษาตวัอยู)่ อารมณ์จิตใจก็ดูสดใส
ยิ้มแย้มดี ชอบพูดเรื่องกรรม ๆ วิบากกรรม และ
ยอมรับดีมากยอมอย่างเต็มใจมาก กนิข้าวได้ด ีปริมาณ
มาก เช้าข้าวต้ม ผลไม้ บางวันก็ผลไม้ผักปั่น มื้อใหญ่ 
ก็มีผลไม้ ส้มต�าแบบคลุก ๆ เอาเอง เติมเอาเอง 
 จ�กพี่สะใภ้ต�ล ข้าวและกับข้าว มื้อเย็นก็ผล
ไม้อย่างเดียว ระบบขับถ่ายอุจจาระ วันละ ๒ ครั้งหลัง
อาหาร บนเตียงมีโถมารองนั่ง อุจจาระเป็นก้อนยาวๆ 
เกือบข้อน้ิวมือ ดีมาก กลิ่นไม่แรงนัก ปริมาณมาก
พอควร ปัสสาวะเกือบทุก ๒ ชั่วโมง ใส กลิ่นไม่แรง 
สรุปโดยรวมดี มีความก้าวหน้าดีมาก หมอแจ้งว่าสามารถ
ให้ออกจากโรงพยาบาลได้ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๕๘ ดแูลด้วยเทคนคิ ๙ ข้อผสมผสานไปด้วยกบัแผน
ปัจจุบันอยู่ มีการนวดแขนขากระตุ้นการไหลเวียนของ
เลือดและกล้ามเนื้อเส้นประสาทผ่อนคลายร่วมด้วย
 วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘  หมอนัดตรวจเช็ค
ระบบเส้นประสาทด้วยระบบไฟฟ้าอีกครั้ง  

 สุขภาพร่างกาย ณ ปัจจุบัน หลังจากประสบ
อุบัติเหตุมาถึงวันนี้ (๕ เมษายน ๒๕๕๙) ก็ ๑ ปี ๑ 
เดือน ๒๐ วัน 
 ด้านร่างกาย กส็ามารถใช้ชวีติได้ปกติทกุอย่าง 
เหมือนกับก่อนเกิดอุบัติเหตุ เพียงแต่มันจะไม่มี
ประสทิธภิาพเท่าเดมิ อย่างแขนทีห่กักย็กของขับรถได้
เหมือนเดิม ยกเว้นที่หนักๆ เกินก�าลัง ผมก็จะรู้ว่ามัน
เกนิไป กผ่็อนหรอืไม่ท�า ส่วนขาด้านขวาแผลกห็ายเกอืบ
จะ ๑๐๐% แล้ว มีแผลใต้ฝ่าเท้าที่เป็นสะเก็ดอยู่ เวลา
เดินพื้นเรียบๆ เท้าเปล่าได้ แต่ถ้าพื้นลูกรังหรือขรุขระ 
อาจจะเดินล�าบากหน่อย ถ้าใส่รองเท้ากเ็ดินได้ปกต ิการ
ฟื้นตัวของเท้านี้ ๗๐% ได้แล้วครับ เดินเร็วได้ วิ่งยังไม่
ได้ ปีหน้าผมว่าผมน่าจะวิ่งได้ครับ ปัจจุบันผมกลับมา
ขับรถได้เหมือนเดิมแล้ว
 การดูแลสุขภาพที่ผ่านมา ผมยังคงใช้เทคนิค 
๙ ข้อ (ยา ๙ เม็ด) ตามหลักแพทย์วิถีธรรมอย่างต่อ
เนื่องตลอด
 ดีท็อกซ์ น้ีจะใช้เกือบทุกวัน อาหารก็โชคดีที่
เวลาส่วนใหญ่ก็อยู่บ�าเพ็ญบุญที่สวนป่านาบุญ ๑ และ
อยู่กับพ่ีน้องจิตอาสา และท่าน อ.หมอเขียวเป็นส่วน
ใหญ่ ซึง่หลงัจากประสบอบุตัเิหตผุมกอ็ยูท่ีด่อนตาลเป็น
หลักเลยครับ ได้อยู่กับสังคมดีหมู่มิตรดีสิ่งแวดล้อมดี 
ก็เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพ้นทุกข์
 สภาวะทางใจ กต้็องขอกราบขอบพระคณุท่าน 
อ.หมอเขียว พี่น้องจิตอาสา ญาติพี่น้องและครอบครัว 
ที่ให้โอกาสผมมาบ�าเพ็ญบุญและได้อยู่กับหมู่มิตรดี
สหายดสีงัคมสิง่แวดล้อมทีด่ ีมโีอกาสรอดชวีติมาบ�าเพญ็
บุญต่อ แม้ว่าร่างกายอาจจะไม่แข็งแรงเท่าเดิม แต่ว่า
ด้านจติใจยิง่แกร่งขึน้ พร้อมทีจ่ะสู้ต่อไป จะขอเดินตาม
รอยบาทของพระศาสดา และขอเป็นผู้รับใช้ท่าน อ.หมอ
เขยีว และร่วมบ�าเพ็ญบุญกับพ่ีน้องจิตอาสาทุก ๆ  ท่าน 
และขอพากเพยีรในการลดกเิลสให้ได้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะ
ท�าได้ จะขอเพิม่อธศิลี ให้ยิง่ๆขึน้ เพือ่ชีวติทีผ่าสกุทีแ่ท้
จรงิ ทกุๆวินาท ีคอื การปฏบิตัธิรรม ทกุสิง่ทกุเรือ่งเอา
ประโยชน์ได้หมด ไม่มีสิ่งใดที่เอาประโยชน์ไม่ได้เลย 
ยิ่งการได้ทบทวนธรรมบ่อยๆ พิจารณาความซ�้าๆ ชีวิต
มคีวามผาสกุยิง่ขึน้ ความทกุข์น้อยลง อ.หมอเขยีวบอก
เสมอๆ ลดกิเลสให้ได้มากๆ แล้วเราจะช่วยคนอื่นได้
มาก ผมก็จะขอพากเพียรการลดกิเลสให้ไดม้ากที่สุด
ต่อไปครับ เจริญธรรมส�านึกดีครับ 

          อิทธิชัย จันทชาติ  (๕ เมษายน ๒๕๕๙)
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อาหารเป็นยา อาหารเป็นหนึ่ง ในโลก

ยำ�หัวปลี

หวัปลี มคีณุค่าทางอาหารไม่แพ้กล้วยสกุ ให้พลงังานน้อยกว่า 6 เท่า แต่ให้แคลเซีย่มสูงกว่ากล้วย ๔ เท่า มโีปรตนีมากกว่าเลก็น้อย 
(https://th-th.facebook.com)



วารสารแพทย์วิถีธรรม  85 

ผกัไชยา

ส่วนผสม
หัวปลี     ๑  หัว
เห็ดฟางดอกตูมสด ๒๐๐   กรัม
มะเขือเทศผลสุก   ๓๐๐   กรัม
เกลือ   ๑   ช้อนชา
ผักชีใบเล่ือย  ๕    ใบ
มะขามเปียก     ๑๐๐    กรัม
วิธีทำา 
๑. น�ามะขามเปียกละลายในน�า้ประมาณ  ๑ กาละมัง
เลก็ ส�าหรบัแช่ล้างหวัปลไีม่ให้ด�า
๒. แกะหวัปล ีเอากาบทีแ่ข็งออก ให้เหลอืกาบอ่อน 
(สงัเกตุกาบเป็นสีขาว) ผ่าครึง่ตามยาวเป็น ๔ ส่วน น�ามา
แช่ในน�า้มะขามเปียกใส่กาละมงั 
๓. น�าหัวปลีท่ีเตรียมไว้มาต้มให้สุก (ชิมดูรสหวานไม่ฝาด) 
ตักข้ึนพักไว้สักครู่ ต้ังไว้ให้เย็น น�ามาห่ันตามขวางขนาด
ช้ินประมาณ ๑ ซม. หรือใช้ครกโขลกให้พอหยาบๆ 
๔. ป่ันเห็ดฟาง จะใช้ครกโขลก หรือใช้มีดสับ แค่พอหยาบ 
น�าไปต้ังไฟรวนให้สุก ท้ิงไว้ให้เย็น  
๕. ป่ันมะเขือเทศ หรือสับละเอียด น�าไปต้ังไฟรวนให้สุก
๖. ล้างผักชีใบเล่ือยให้สะอาด ห่ันเป็นท่อนประมาณ ๑ ซ.ม.
๗. ผสมส่วนผสมข้อ๓-๕ เข้าด้วยกัน ปรุงรสด้วยเกลือ 
โรยหน้าให้สวยด้วยผักชีใบเล่ือย ทานกับข้าวสวยร้อนๆ
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ออกกำาลังกาย/ลมหายใจ/โยคะดัดตนและกดจุดลมปราณ

เส้นลมปราณขา ๖ เส้นขา
ยาเม็ดข้อที่ ๖ หนึ่งในยา ๙ เม็ด เทคนิค ๙ ข้อ

 เส้นลมปราณม้าม
การกดเส้นลมปราณม้าม จะช่วยปรับสมดุลและขับพลังงานที่เป็นพิษ จากม้าม มดลูก ต่อมลูกหมาก ตับอ่อน 
(จึงช่วยถอนพิษในผู้ป่วยเบาหวานได้ดี) ถ้าไม่มีเวลา สามารถกดจุดซานอินเจียวแทนการกดเส้นลมปราณม้าม
ทั้งเส้นได้ จุดซานอินเจียวอยู่เหนือตาตุ่มเท้าด้านในวัดขึ้นไป ๔ นิ้วมือเรียงชิดติดกัน ชิดกับกระดูกหน้าแข้ง
ด้านใน หรือกดจุดกงซุนก็ได้

๑. ๓.

๔.

๑. กดเส้นลมปราณม้าม กึ่งกลางระหว่างเส้น
ลมปราณตับ(กลางขาด้านใน)กับกลางขาด้านหน้า   
เริ่มจากต้นขากดตรงลงมาเรื่อยๆ กดเลาะฐานลูก
สะบ้า ลงมาที่ข้างกระดูกขาด้านในจนสุดตาตุ่ม   
(ภาพที่ ๑-๖)

๒.

จุดซานอินเจียว จุดกงซุน
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ติดตามโยคะกดจุดลมปราณ 
เส้นลมปราณกระเพาะอาหาร เส้นลมปราณไต  เส้นลมปราณถุงนำ้าดี เส้น
ลมปราณกระเพาะปัสสาวะ ในวารสารฉบับหน้า..

๔.

๙.

๘.
๗.

๙.

๙.

๕

๓. จากนั้นเหยียดขาซ้ายออกไป หายใจเข้าจมูกแล้ว
ผ่อนออกปากช้าๆ พร้อมๆ กับก้มศีรษะลงมาหาขา 
แขนเหยียดออกไปด้านปลายเท้า ตึงเท่าที่รู้สึกสบาย
และมีพลัง ค้างไว้สักพัก ประมาณ ๓-๕ วินาทีหรือ
เท่าที่รู้สึกสบาย แล้วผ่อนคลายกลับมาอยู่ในท่านั่ง
เหยียดขา หายใจเข้าจมูกแล้วผ่อนออกปากช้าๆ แค่
พอสบาย ๓ ครั้ง (ภาพที่ ๙)

๘.

๖

๒. กดเลาะใต้กระดูกข้างเท้าด้านในบริเวณกึ่งกลาง
ระหว่างหลังเท้ากับฝ่าเท้าไปจนสุดนิ้วหัวแม่เท้า จาก
นั้นดัดดึงนิ้วหัวแม่เท้าทิศทางลงมาทางฝ่าเท้าให้เข้าที่
หรือตึงเท่าที่รู้สึกสบาย (ภาพที่ ๗-๘)

๔. สลับข้างไปท�าด้านขวา
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#

ข่าว/สื่อ...ใหม่ MP3 
   ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ ๑๓ สืบสานพลังพุทธธรรม                                                         
    ๐ การก�าจัดขยะในจิตวิญญาณ 
    ๐ ลีลาอุปกิเลส ๑๖ 
    อาวุธที่ท�าลายกิเลสได้ คือ อาวุธแห่งกรรมเท่านั้น                   
    ความโกรธท�าลายพลังมากที่สุด ท�าให้เกิดศัตรูมากที่สุด         
    ท�าให้เกิดความเสียหาย
    ชีวิตของเราจะมีความสุขที่สุดในโลกนี้ ถ้าเราไม่โกรธคน                                             
    คนโกรธ คือ คนไม่รู้ความจริง
    คนรู้ความจริง คือ คนไม่โกรธ    

กองบรรณาธิการ/การผลิต ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 
www.morkeaw.net/fb.morkeawfanclub

พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี โทร. ๐๒-๔๐๑-๙๔๐๑

สนใจสมัครสมาชิกวารสารแพทย์วิถีธรรมได้ที่ ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนฯ สวนป่านาบุญ ๑, ๒, ๓, ๔                   
และกองบุญแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย (หมอเขียว) 

หรือที่อีเมล์ Morkeawjournal@gmail.com                
ปีละ ๓ ฉบับ  ค่าสมาชิกวารสาร  ๑๐๐  บาท/ปี 

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกอยู ่หน้า ๑๒

 ติดตามชม...รายการสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรม ทุกเช้าวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ได้ทาง ช่องบุญนิยมทีวี            
ทีวีเพื่อมวลมนุษยชาติ เวลา ๖.๐๐ - ๗.๐๐ น.

• สามารถติดตามส่ือสาระดี ๆ จากแพทย์วถิธีรรม ท้ังเรือ่งการบรรยายสุขภาพ การตอบค�าถามโดยอาจารย์หมอ
เขียว แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้มีประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพพึ่งตนได้ที่ช่องทางโดยตรงจาก      
Website:www.morkeaw.net   Live stream: http://original.livestream.com/morkeawtv  Youtube : https://
www.youtube.com/user/fansclubmorkeaw  Facebook :https://www.facebook.com/morkeawfansclub?ref=hl

• ติดตามสื่อสิ่งพิมพ์  MP3  DVD   และข่าวสารแพทย์วิถีธรรม update ได้ที่ Website: www.morkeaw.net

Facebook:https://www.facebook.com/morkeawfansclub1?ref=hl

อาหารปรัยสมดุลในค่ายสุขภาพ


