
 

 

 

บทที� 11 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 

การวจิยัเรื�อง “จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ” นี เป็นการศึกษาโดยใชก้ระบวน 
การวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจยัเชิงชาติพนัธุ์วรรณนา
(Ethnography Research) และการวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ซึ� งมีวตัถุประสงคก์ารวจิยั คือ  

1. ศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหวา่ง พ.ศ. 
2538-2558 ของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ สถาบนับุญนิยม 

2. ศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ 
3. วิเคราะห์องคป์ระกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ และสร้างยุทธศาสตร์การขยาย

ผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ 

การวิจยัครั งนี ไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยัออกเป็น 3 ขอบเขต ดงันี  คือ ขอบเขตเชิง
เนื อหา ขอบเขตเชิงพื นที� และขอบเขตเชิงประชากรผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

ขอบเขตเชิงเนื อหา มีดงันี   
1. ศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั

การแพทยว์ิถีพุทธระหวา่ง พ.ศ. 2538-2558 รวมถึงเอกสารและสื�อต่าง ๆ ที�บนัทึกขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง
กบัสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธสถาบนับุญนิยม ในประเด็นประวติัศาสตร์ความเป็นมาของ
การแพทยว์ิถีพุทธ การบูรณาการองคค์วามรู้การแพทยว์ิถีพุทธ และสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ 
วิเคราะห์สังเคราะห์ดว้ยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา การสร้าง 

สุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันาสุขภาวะตามหลกัวิทยาศาสตร์สุขภาพแผน
ปัจจุบนั การแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลือก และการแพทยพ์ื นบา้น ทฤษฎีเกี�ยวกบัสสารกบั
พลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั วตรงกนัขา้ม รวมทั งแนวคิดความสัมพนัธ์กนัเป็นองคร์วม  

2. ศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ โดยศึกษา
ขอ้มูลจากจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ในประเด็นการให้ความสําคญัของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเยน็ 
หรือเทคนิคการดูแลสุขภาพแต่ละขอ้ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสา
แพทยว์ิถีพุทธ ความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ในการพึ�งตนและช่วยเหลือผูอื้�นให้มีสุขภาวะที�ดี 
ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข และการพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทย ์
วิถีพุทธนานาชาติเพื�อมวลมนุษยชาติ วิเคราะห์สังเคราะห์ดว้ยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการสร้างสุขภาวะ
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ตามหลกัพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดความสัมพนัธ์กนั
เป็นองค์รวม โดยใช้การพรรณนาและใชส้ถิตร้อยละในบางช่วง พฒันาเป็นรูปแบบจิตอาสาแพทย ์
วถีิพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ 

3. ศึกษาองค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ และสร้างยุทธศาสตร์การขยายผล

ชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ 

ขอบเขตเชิงพื นที� คือ เครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธ ทั งในและต่างประเทศ และมีขอบเขตเชิง
ประชากรแบ่งเป็น 2 กลุ่มดงันี  

1.  จดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ คือ เอกสารและสื�อต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ิถีพุทธ
สถาบนับุญนิยม ตั งแต่ พ.ศ. 2538-2558 ไดแ้ก่  

 1.1 หนงัสือ วารสาร เอกสาร และแผ่นพบัที�ผูเ้ขียนจดัพิมพแ์ละสื�อต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลทางสื�อโทรทศัน์ วทิย ุสื�อออนไลน์ ดีวดีี วซีีดี เอม็พี 3 ที�ผูเ้ขียนจดัทาํเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 1.2  หนังสือ วารสาร เอกสาร แผ่นพับ และสื� อต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลทางสื� อ
โทรทศัน์ วทิย ุสื�อออนไลน์ ดีวดีี วีซีดี เอ็มพี 3 ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ิถีพุทธที�องคก์ร หน่วยงาน 
บุคคลต่าง ๆ จดัทาํเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 1.3 เอกสารและสื�อต่าง ๆ ที�บนัทึกขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาวะของผูป่้วยที�ใช้
การแพทยว์ถีิพุทธสถาบนับุญนิยม 

2. จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุทั งในและต่างประเทศ ตั งแต่ พ.ศ. 2538-2558 
จาํนวน 10,000 คน  

 

การสรุปและอภิปรายผลการวจัิย  

การสรุปและอภิปรายผลการวิจยั ใช้การพรรณนา โดยวิเคราะห์สังเคราะห์เนื อหาใน
ประเด็นประวติัศาสตร์ความเป็นมาของการแพทยว์ิถีพุทธ การบูรณาการองคค์วามรู้การแพทยว์ิถีพุทธ 
และสุขภาวะของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ จากเอกสารและสื�อต่าง ๆ ดว้ยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการ
สร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันา 
สุขภาวะตามหลกัวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบนั การแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลือก และ
การแพทยพ์ื นบา้น ทฤษฎีเกี�ยวกบัสสารและพลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั วตรงกนัขา้มรวมทั ง
แนวคิดความสัมพนัธ์กนัเป็นองคร์วม  

ใช้การพรรณนา โดยการวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ
นานาชาติพนัธ์ุ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลทางสื�อสารออนไลน์หรือช่องทางอื�น ๆ ในประเด็น การให้
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ความสําคญัของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเยน็ หรือเทคนิคการดูแลสุขภาพแต่ละขอ้ตามหลกัการ
แพทยว์ิถีพุทธ แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค  
ในการพึ� งตนและช่วยเหลือผูอื้�นให้มีสุขภาวะที�ดี ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ข และการพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ  
ด้วยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลักพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดความสัมพนัธ์กนัเป็นองค์รวม พฒันาเป็นรูปแบบจิตอาสาแพทย ์
วถีิพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ 

และใช้การพรรณนาวิเคราะห์องค์ประกอบการพฒันาการแพทย์วิถีพุทธ และสร้าง
ยทุธศาสตร์การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ 
 

สรุปผลการวจัิย 

ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของการแพทย์วถิีพทุธ 
ปี พ.ศ. 2535-2538 ผูว้ิจยัรับราชการที�โรงพยาบาลหวา้นใหญ่ จงัหวดัมุกดาหาร ซึ� งใน 

ช่วงเวลา 3 ปีแรกของการเริ�มรับราชการ ผูว้ิจยัไดใ้ช้องค์ความรู้ดา้นสุขภาพแผนปัจจุบนัอย่างเต็ม
ความสามารถ ในการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพของประชาชน แต่สามารถแกปั้ญหาสุขภาพไดเ้พียง
บางส่วนเท่านั น ยงัมีปัญหาสุขภาพอีกจาํนวนมากที�ยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้ยิ�งไปกวา่นั นปัญหากลบั
บานปลายมากยิ�งขึ น โดยเฉพาะอย่างยิ�งปัญหาโรคเรื อรัง ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพสูงขึ น 
ศกัยภาพในการพึ�งตนในการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพน้อยลง ทาํให้เริ�มชดัเจนว่าการดูแลสุขภาพ
แผนปัจจุบนัช่วยลดหรือแกปั้ญหาไดบ้างส่วน แต่อีกหลายส่วนยงัไม่สามารถลดหรือแกปั้ญหาได ้

ผูว้ิจยัจึงไดเ้ริ�มแสวงหาความรู้เพิ�มเติม โดยศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตและวิธีการดูแลสุขภาพ
แนวบุญนิยมจากการอ่านหนังสือและได้ไปอบรมการแพทยพ์ื นบา้น และกสิกรรมผสมผสาน 
ไร้สารพิษ การดาํรงชีวิตแนวเศรษฐกิจพอเพียงกบัปราชญ์ชาวบา้นจงัหวดับุรีรัมย์ กลุ่มพ่อผาย  
พอ่คาํเดื�อง พอ่สุทธินนัท ์จากนั นจึงไดศึ้กษาการดูแลสุขภาพแนวทางเลือกต่าง ๆ หลากหลายศาสตร์
เพิ�มเติม รวมถึงการทาํกสิกรรมไร้สารพิษและการดาํรงชีวติแนวเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งจริงจงั 

ผูว้ิจยัไดท้ดลองปฏิบติัตามหลกัการดูแลสุขภาพแผนต่าง ๆ ควบคู่กบัการปฏิบติัพุทธธรรม
แนวบุญนิยม ทาํกสิกรรมไร้สารพิษและการดาํรงชีวิตแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจงั โดยบูรณาการ
ร่วมกับความรู้ด้านสมุนไพรที�เรียนรู้ซึมซับมาจากบิดาตั งแต่ผูว้ิจยัยงัเยาวว์ยั พบว่า ทาํให้ผูว้ิจยั 
มีสุขภาพดีขึ น จึงไดเ้ผยแพร่องคค์วามรู้ดงักล่าวช่วยเหลือประชาชนที�เดือดร้อนดา้นสุขภาพที�สนใจ 
ซึ� งพบวา่ประชาชนสนใจมาใชว้ธีิการดงักล่าวมากขึ น และส่วนใหญ่ที�ใชว้ธีิการดงักล่าวมีสุขภาพดีขึ น 
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จากประสบการณ์การลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองและเก็บขอ้มูลจากการช่วยเหลือผูอื้�น ผูว้ิจยั
ได้บูรณาการมาเป็นศาสตร์การดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ  
โดยนาํเอาจุดดีของวทิยาศาสตร์การดูแลสุขภาพทั ง 4 แผน คือ แผนปัจจุบนั แผนไทย แผนทางเลือก
และแผนพื นบา้น รวมกบัหลกั 8 อ. เพื�อสุขภาพที�ดีของสถาบนับุญนิยมมาบริหารจดัการองคค์วามรู้ 
ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการดว้ยหลกัธรรมของพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ฯ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพสังคมสิ�งแวดล้อมในปัจจุบนั  
เนน้การแกไ้ขหรือลดปัญหาสุขภาพที�ตน้เหตุโดยใชสิ้�งที�ประหยดัที�สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที�สุด
ดว้ยวธีิที�เรียบง่าย ไดผ้ลรวดเร็ว สามารถพึ�งพาตนเองได ้ใชท้รัพยากรในทอ้งถิ�นเป็นหลกั ประยุกต์
เขา้กบัวถีิชีวติได ้และมีความย ั�งยนื 

เมื�อพบขอ้มูลว่า ประชาชนที�ใช้การดูแลสุขภาพตามหลกัการแพทยว์ิถีธรรมส่วนใหญ่ 
มีสุขภาพที�ดีขึ น จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้เพื�อช่วยเหลือประชาชนในวงกวา้งมากขึ น โดยไม่คิด
ค่าใชจ่้ายใด ๆ จนเกิดสโลแกน “ศูนยบ์าทรักษาทุกโรค” และ “หมอที�ดีที�สุดในโลกคือตวัคุณเอง” 

เกิดการรวมตวักนัของผูที้�ปฏิบติัตามแนวแพทยว์ิถีธรรมที�มีสุขภาพดีขึ น ที�ตอ้งการ
เสียสละช่วยเหลือผูที้�เดือดร้อนด้านสุขภาพมากขึ น เกิดเป็นศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1, 2, 3, 4 และ 5 และเกิดมูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย 
ตามลาํดบั รวมทั งเกิดเครือข่ายย่อยทั งในและต่างประเทศ ดาํเนินกิจกรรมพึ�งตนและเผยแพร่องค์
ความรู้และทกัษะในการดูแลสุขภาพตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ (แพทยว์ิถีธรรม) ในรูปแบบต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ 

1.  การจดัค่ายอบรมใหค้วามรู้ และขอ้มูลเกี�ยวกบัสุขภาพพึ�งตนตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ  
1.1  ค่ายสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตร 3-7 วัน) จดัเดือนละ  

1-2 ครั ง มีผูเ้ขา้อบรมเฉลี�ยครั งละ 200-300 คน จดัที�สวนป่านาบุญ 1-5 และเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธ 
ทั�วประเทศ  

1.2 ค่ายสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตร 1 วัน) มีผูเ้ขา้อบรม
เฉลี�ยครั งละ 200 คน จดัที�สวนป่านาบุญ 3, 4, 5 และเครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธทั�วประเทศ  

1.3 ค่ายแฟนพันธ์ุแท้ เพื�อตามหาและสร้างจิตอาสาศูนยบ์าท เสียสละทาํงานฟรี 
ไม่รับเงินทอง แต่ทาํประโยชน์เพื�อผองชนทาํเพื�อผูอื้�น จดัปีละ 1 ครั ง มีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมเฉลี�ยครั ง
ละประมาณ 300 คน 
 1.4 ค่ายพระไตรปิฏก เพื�อเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นฝึกฝนปฏิบติั
เขม้ขน้ลด ละ ลา้งกิเลส และฆ่ากิเลส ฝึกรับประทานอาหารเพียงมื อเดียว (อาหารไม่มีเนื อสัตวร์สจืด) 
ฝึกฝนสมรรถนะและความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจด้วยกิจกรรมพิเศษ เดินจาริกจาก 
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สวนป่านาบุญ 4 (บา้นแดนสวรรค์) อาํเภอธาตุพนม เพื�อไปสักการะพระธาตุพนม อาํเภอธาตุพนม  
เป็นระยะทางทั งสิ น 23 กิโลเมตร มีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมเฉลี�ย 300 ท่าน จดัปีละ 2 ครั ง ที�  
สวนป่านาบุญ 1 หรือ สวนป่านาบุญ 4  
 ผูว้ิจยัไดช่้วยเหลือประชาชนที�มีความทุกข์จากปัญหาสุขภาพกายและใจ ดว้ยหลกั 
การแพทย์วิถีพุทธ (แพทย์วิถีธรรม) สุขภาพพึ� งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมแล้วจนถึง
ปัจจุบนั (ปี 2558) สามารถช่วยคนไดก้วา่ 160,000 คน 

2. การให้บริการความรู้และขอ้มูลแพทยว์ิถีพุทธในรูปแบบของสิ�งพิมพ ์ไดแ้ก่ หนงัสือ 
วารสาร แผน่พบั แผน่การ์ดต่าง ๆ ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558  

ผูว้จิยัไดเ้ขียนและเผยแพร่ผลงานสื�อสิ�งพิมพห์นงัสือดา้นสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ รวมแลว้มียอดพิมพ ์1,800,000 เล่ม  

นอกจากนี  ย ังได้จัดทําสื� อภาพและเสียงประเภท ดีวี ดี  วีซี ดี และเอ็มพีสาม เช่น  
ค่ายสุขภาพ ค่ายแฟนพนัธ์ุแท ้ค่ายพระไตรปิฎก โยคะกดจุดลมปราณและกายบริหาร ยา 9 เม็ด 
แลกเปลี�ยนประสบการณ์ สวดมนต ์ฝึกลมหายใจ กวัซา มหศัจรรยน์ํ าปัสสาวะ เทคนิคทาํใจให้หาย
โรคเร็ว คนพอเพียง ความผาสุกที�แทจ้ริง ฯลฯ จนถึงปัจจุบนั (ปี 2558) รวมประมาณ 12,000 แผน่  

3. การให้บริการความรู้และขอ้มูลหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ และให้คาํปรึกษาปัญหา
สุขภาพรายบุคคลโดยตรง (ตวัต่อตวั) 

4.  การใหบ้ริการความรู้และขอ้มูลแพทยว์ถีิพุทธผา่นสถานีโทรทศัน์  
4.1 สถานีโทรทศัน์บุญนิยมทีวี www.boonniyom.tv ในรายการ “สุขภาพดีกบัแพทย์

วถีิธรรม (หมอเขียว)” ออกอากาศเวลา 06.00-07.00 น. ทุกวนัพฤหสับดีและวนัศุกร์ 
4.2 สถานีโทรทศัน์หมอเขียวทีวอีอนไลน์ 

5.  การใหบ้ริการความรู้และขอ้มูลแพทยว์ถีิพุทธผา่นสถานีวทิย ุ
 รับฟังรายการแพทยว์ิถีธรรมทางอากาศ ทุกวนัเสาร์ อาทิตยเ์วลา ทุ่มถึง 2 ทุ่มทาง

คลื�น 102.75 หล่ายแกว้เรดิโอ รับเชิญไปออกรายการวิทยุทอ้งถิ�น เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจงัหวดัอาํนาจเจริญ สถานีอาํเภอป่าซางบา้นโฮ่ง เวียงหนองล่องจอมทอง จงัหวดัลาํพูน 
สถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงัหวดันครพนม ฯลฯ 

6. การให้บริการความรู้และข้อมูลแพทย์วิถีธรรม ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที� เวป 

หมอเขียวดอทเน็ต www.mokeaw.net ซึ� งตั งแต่ ปี 2553 จนถึงปัจจุบนั (ปี 2558) มีผูเ้ขา้ไปศึกษา
สื�อทางระบบอินเตอร์เน็ตขององคก์รแพทยว์ถีิธรรมรวมกวา่ 11 ลา้นครั ง 

7.  การใหบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพและ ขอ้มูลทาง LINE 
8.  ไดรั้บเชิญออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ต่าง ๆ  
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• สารคดีธรรมชาติบาํบดัพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานกังานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติเผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 

• สารคดี สุขภาพดี วิถีไทย ของกระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ
โทรทศัน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 

• รายการสุขภาพดีดว้ย 8 อ. “สุขภาพแนวพึ�งตนแนวเศรษฐกิจพอเพียง” เผยแพร่
ทางสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพื�อมวลมนุษยชาติ “บุญนิยมทีว”ี (เดิมชื�อ FMTV) 

• รายการคน คน้คน “หมอเขียวศูนยบ์าทรักษาทุกโรค” เผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์
โมเดิร์นไนน์ 

• รายการมองโลก มองธรรม เผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมบุญนิยมทีว ี
• รายการ เรื�องจริงผา่นจอ เผยแพร่ทางสถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 
• รายการครูสร้างคน คนสร้างโลก ของ คุรุสภา ตอน “หมอเขียว” เยียวยา

ครอบครัวครู ซึ� งครอบครัวครูดูแล โดย สกสค. เผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ 
• สารคดี ทางนาํชีวติ ตอน “ธรรมะดบัโรค” เผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

9. การจดัการความรู้ ทาํวจิยั และพฒันาดา้นวชิาการ 
• จดัตั งกลุ่มวิชาการเพื�อศึกษาวิจยัการใช้การแพทยว์ิถีธรรม ในการดูแลรักษา

สุขภาพของประชาชน ซึ� งไดมี้ผูส้นใจเขา้ร่วมทั งหน่วยงานโรงพยาบาลของรัฐ สํานกัสาธารณสุข
จงัหวดั เจา้หนา้ที�ดา้นสาธารณสุข แพทย ์พยาบาล อสม. ร่วมกบัภาคประชาชนที�เป็นจิตอาสาแพทย์
วิถีพุทธร่วมกบัสํานกัการแพทย ์กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก ในการทาํ
หลกัสูตรการแพทยท์างเลือกวถีิธรรม เพื�อการพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

• ร่วมกบัสถาบนัอาศรมศิลป์ เปิดหลกัสูตร ผูป้ระกอบการสังคม ความถนดัแพทย์
วิถีธรรม ร่วมกับการศึกษานอกโรงเรียน จดัหลักสูตรการแพทย์วิถีธรรมให้นักเรียนการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) 

• ร่วมทาํวิจยักบัโครงการกาํลงัใจในพระเจา้หลานเธอพระองค์เจา้พชัรกิติยาภา  
ในการฟื นฟูผูต้อ้งขงัหญิง ไดแ้ก่ เรือนจาํกลางนครพนม เรือนจาํจงัหวดัภูเก็ต และทณัฑสถานเปิด 
โคกตาบนั จงัหวดัสุรินทร์ 

ศรัทธาต่อการแพทย์วถิีพุทธ 
1. ศรัทธาต่อการแพทยว์ถีิพุทธ ประเด็นประสบการณ์และขอ้คิดเห็นจากบุคคลต่าง ๆ 
2. ศรัทธาต่อการแพทยว์ถีิพุทธ ประเด็นรางวลัและเกียรติบตัรต่าง ๆ 
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ผูใ้ช้หลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ที�สามารถนาํหลกัการแพทยว์ิถีพุทธไปปฏิบตัิได้อย่าง
ต่อเนื�อง ไดผ้ลสุขภาพดีขึ นทั งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา (จิตวิญญาณ) นั น ผูใ้ช้
การแพทยว์ถีิพุทธลว้นแต่เป็นผูมี้ความศรัทธาต่อการแพทยว์ถีิพุทธ ใน 4 ดา้น คือ  

1) ศรัทธาต่อตวัผูว้ิจยั  
เมื�อผูว้จิยัพากเพียรฝึกฝนปฏิบติัตามองคค์วามรู้การแพทยว์ิถีพุทธที�ไดบู้รณาการมาตามที�

นาํเสนอในบทที� 5 จนเกิดสภาพชีวิตพอเพียงเรียบง่าย ร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงาม และจิตใจเป็นสุขแลว้ 
ซึ� งเป็นสภาพแห่งความเป็นพุทธบุตร เขา้ใจและเขา้ถึงองค์ความรู้ที�ถูกตอ้ง จึงดาํเนินการพฒันา
เผยแพร่องคค์วามรู้เพื�อช่วยเหลือมนุษยชาติต่อไป ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัสเกี�ยวกบัการพึ�งตนเองและ
ช่วยเหลือผูอื้�น ในอตัตวรรคที� 12 

2) ศรัทธาต่อธรรมะหรือคุณธรรมที�ทรงไวห้รือที�มีอยูใ่นตวัของผูว้ิจยั โดยเฉพาะความมี
เมตตาธรรมและความเสียสละอยา่งทุ่มโถม ที�ไม่รู้จกัเหน็ดเหนื�อยในการเพียรช่วยเหลือประชาชน
อยา่งเตม็ที�ไม่หยดุหยอ่น อยา่งต่อเนื�องตลอดระยะเวลา 20 ปี ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

3) ศรัทธาต่อหลกัเทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ไปปฏิบติัในการดูแลป้องกนั 
รักษา ฟื นฟู และสร้างเสริมสุขภาพใหทุ้เลาจากโรคหรืออาการเจบ็ป่วยต่าง ๆ เป็นการผา่ทางตนัของ
ระบบสุขภาพ ที�จะนาํไปสู่สุขภาวะที�สมบูรณ์ไดอ้ยา่งย ั�งยืน หรือสร้างเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรงได้
จริง เห็นผลเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ นได้จริง ผูใ้ช้มีความสบาย เบากาย มีกาํลงั มีความเป็นอยู่ที�
ผาสุกขึ นเจริญขึ น 

4) ศรัทธาต่อหมู่กลุ่มแพทยว์ถีิพุทธ ที�เป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี เนื�องจากเป็น
หมู่กลุ่มที�จะนาํพาให้จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธแต่ละท่านที�มีความศรัทธาต่อหมู่กลุ่มอย่างบริสุทธิq ใจจริง 
ไปสู่เป้าหมายของความผาสุก สงบสันติสุข เพื�อมวลมนุษยชาติไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

การบูรณาการองค์ความรู้การแพทย์วถิีพทุธ 
มนุษยชาติทั�วโลกประสบกบัภาวะปัญหาสุขภาพ 3 ประการหลกั ไดแ้ก่ 1) ปริมาณผูป่้วย 

ชนิดและความรุนแรงของความเจบ็ป่วยมีแนวโนม้เพิ�มมากขึ น 2) ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปัญหาความ
เจ็บป่วยเพิ�มมากขึ น 3) ประชาชนมีศกัยภาพในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยตนเองน้อยลง  
การบริหารจดัการองคค์วามรู้และการดาํเนินการที�มีอยูใ่นระบบปกติ ช่วยลดปัญหาไดเ้พียงบางส่วน 
ยงัมีปัญหาอีกจาํนวนมากที�ยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้ยิ�งไปกวา่นั นกลบัทวีความรุนแรงยิ�งขึ น ๆ ผูว้ิจยั
จึงพฒันาองค์ความรู้การแพทยว์ิถีพุทธขึ น เพื�อสร้างสุขภาวะช่วยลดหรือแก้ปัญหาดงักล่าว 
และวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลกั
พุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพฒันาสุขภาวะตามหลัก
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วิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบนั การแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลือก และการแพทยพ์ื นบา้น 
ทฤษฎีสสารและพลงังาน และทฤษฎีขั วตรงกนัขา้มเชิงสุขภาพ  

พบว่า สาเหตุหลกัที�ทาํให้เกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วย ตามหลกัแพทยว์ิถีพุทธเกิดจาก 5 
ประการใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) ความร้อนเย็นไม่สมดุลด้านวตัถุ 2) ทาํบาปหรืออกุศลกรรม 3) การ 
ไม่บาํเพญ็บุญกุศล 4) ความกลวั ความใจร้อน ความวิตกกงัวล และความเศร้าหมอง และ 5) การคบ
มิตรที�ไม่ดี การอยูใ่นสังคมและสิ�งแวดลอ้มไม่ดี  

แบ่งเป็นสาเหตุความเจ็บป่วย 9 ขอ้ย่อย 1) อารมณ์เป็นพิษ 2) อาหารเป็นพิษและ  
ไม่สมดุล 3) พิษจากการไม่ออกกาํลงักาย หรือการออกกาํลงักายและอิริยาบถที�ไม่ถูกตอ้ง 4) พิษจาก
มลพิษต่าง ๆ ในโลกเพิ�มมากขึ น 5) พิษจากการสัมผสัเครื�องยนต ์เครื�องไฟฟ้า หรือเครื�องอิเลคทรอนิค
มากเกินความสมดุล 6) ไม่พึ� งตน ดว้ยวิธีที�ประหยดัเรียบง่าย ในการลดความรุนแรงของพิษหรือ
ระบายพิษออกจากร่างกาย 7) การเพียรการพกัที�ไม่พอดี 8) บาปหรืออกุศลกรรม 9) การบูรณาการ
องคค์วามรู้ในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ ณ ปัจจุบนัยงัไม่มีประสิทธิภาพมากพอ  

เกิดความเจบ็ป่วยหรือกลุ่มอาการร้อนเยน็ไม่สมดุล 5 กลุ่มอาการ ดงันี  1) กลุ่มอาการของ
ภาวะร่างกายร้อนเกิน 2) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายเยน็เกิน 3) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายร้อนเกิน
และเยน็เกินเกิดขึ นพร้อมกนั 4) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายที�มีสาเหตุเกิดจากร่างกายร้อนหรือร้อน
เยน็พนักนัเกินตีกลบัเป็นอาการเยน็เกิน (เยน็หลอก) 5) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายที�มีสาเหตุเกิด
จากร่างกายเยน็หรือร้อนเยน็พนักนัเกินตีกลบัเป็นอาการร้อนเกิน (ร้อนหลอก)  

ซึ� งแกไ้ขไดด้ว้ยการปรับสมดุลร้อนเยน็ ใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ตามหลกัแพทยว์ิถีพุทธ 
ดงันี  1) การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเยน็ 2) การกวัซาหรือขดูซาหรือขดูพิษหรือขดูลม 
(การขูดระบายพิษทางผิวหนัง) 3) การสวนล้างพิษออกจากลาํไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที�ถูกสมดุล 
ร้อนเยน็ (ดีท็อกซ์) 4) การแช่มือแช่เทา้หรือส่วนที�ไม่สบายในนํ าสมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็ของ
ร่างกาย 5) การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ดว้ยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย  
6) การออกกาํลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที�ถูกต้อง 7) การรับประทานอาหาร 
ปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย 8) ใชธ้รรมะ ละบาป บาํเพญ็บุญกุศล ทาํจิตใจให้ผอ่งใส 
คบมิตรดีสร้างสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดี 9) รู้เพียรรู้พกัใหพ้อดี 

โดยเทคนิค (ยาเม็ด) ที� 6-9 เป็นเทคนิคหลกัที�มีผลต่อสุขภาพมากที�สุด จึงควรพากเพียร
ปฏิบติัให้ไดดี้ที�สุดเท่าที�จะทาํได ้ส่วนเทคนิค (ยาเม็ด) ขอ้ 1-5 นั น เป็นสิ�งที�ช่วยเสริมในการปรับ
สมดุลร้อนเยน็ไดเ้ป็นอย่างดี ให้เลือกปฏิบติัในขอ้ที�รู้สึก สุขสบายเบากายมีกาํลงั ในปริมาณหรือ
จาํนวนครั งเท่าที�รู้สึกสบาย ขอ้ใดที�ทาํแล้ว รู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํลงั ก็ไม่ตอ้งทาํ 
พระพุทธเจา้ตรัสวา่ การใช้สิ�งที�ประหยัด หาได้ง่าย และไม่มีโทษ เป็นสิ�งที�มีประสิทธิภาพสูงสุดใน



771 

 

การดับทุกข์ (จตัตาริสูตร) เมื�อใชเ้ทคนิคทั ง 9 ขอ้ ตามหลกัการใชสิ้�งที�ประหยดั หาไดง่้าย และไม่มีโทษ 
ที�พระพุทธเจา้ทรงยนืยนัเป็นสิ�งที�มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดบัทุกข ์เป็นวธีิหลกัในการดูแลแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพแลว้ แต่ยงัมีอาการเจ็บป่วยที�ยงัทุกขท์รมานทนไดย้ากทนไดล้าํบากอยู ่หรือไม่แน่ใจ
วา่จะสามารถปรับสมดุลร้อนเยน็ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจนชีวติสามารถกาํจดัโรคได ้ก็ใหใ้ชธ้รรมะ
ตามที�พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “สัพเพธมัมานาลงัอภินิเวสายะ” แปลวา่ “สิ�งทั งหลายทั งปวงไม่ควรยดึมั�น
ถือมั�น” (สํ.สฬา.18/96) แสดงให้เห็นว่า สิ� งใดที�เข้าไปยึดมั�นถือมั�นจะไม่ทุกข์เป็นไม่มี สภาพ
ดงักล่าวนั นจึงไม่ควรยึดมั�นถือมั�น ที�จะใชเ้ฉพาะเทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) อยา่งเดียวเท่านั น ก็ควร
พิจารณาหาวิธีการในการดูแลสุขภาพแผนต่าง ๆเสริมเติมเต็ม ซึ� งการใชว้ิธีในการดูแลสุขภาพแผน
ต่าง ๆเสริมเติมเต็มนั น ใช้หลกัลางเนื อชอบลางยา คือ เลือกใช้วิธีที�ทาํแลว้รู้สึกสุขสบายเบากาย 
มีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั ถา้ใช้แลว้ไม่สบายหนกัตวักาํลงัตกอ่อนเพลียก็ให้หยุดทาํ 
หรือท่านที�ไดใ้ช้วิธีการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพตามแผนต่าง ๆมาแลว้ แต่ยงัมีอาการเจ็บป่วยอยู ่ 
ก็สามารถศึกษาทดลองใช้เทคนิคการปรับสมดุลร้อนเยน็ ดว้ยเทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ตามหลกั
แพทย์ว ิถีพ ุทธ เสริมเติม เต ็มหรือทดแทนตามความเหมาะสมของสภาพชีว ิตผูน้ั น  ๆ ได้ 
สําหรับท่านที�ประเมินสถานการณ์ความเจ็บป่วยที�เป็นอยู่ว่าวิธีการต่าง ๆ นั นไม่สามารถแก้ปัญหา
สุขภาพดงักล่าวได ้ซํ ายงัเสี�ยงต่อความทุกขท์รมานจากวิธีการใด ๆ ดงักล่าวแลว้ ตอ้งการวางร่างวาง
ขนัธ์ดว้ยวธีิเทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ซึ� งสามารถติดตามรายละเอียดได ้ในภาคผนวก ฐ “การวางร่าง
วางขนัธ์” โดย ใจเพชร กลา้จน  

การแพทยว์ิถีพุทธ เป็นการดูแลสุขภาพที�เหมาะกบัคนทั�วไปทุกฐานะ ทุกอาชีพ ทุกชนชาติ  
ที�ตอ้งการเรียนรู้ฝึกฝนการดูแลสุขภาพ และเขา้ถึงวิชชาแห่งพุทธะ ที�มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ดูแลสุขภาพกาย ใจ ในหมู่มิตรดี สังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดี 

ผลสุขภาวะของผู้ใช้การแพทย์วถิีพทุธ 
จากการศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธ จากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหว่าง 

พ.ศ. 2538-2558 ของผูป่้วยที�ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธสถาบนับุญนิยม ในประเด็น “สุขภาวะของผูใ้ช้
การแพทย์วิถีพุทธ” มีขอบเขตด้านพื นที�การศึกษาจากจดหมายเหตุ คือ เอกสารบนัทึกแบบต่าง ๆ  
อนัได้แก่ 1) หนังสือและแผ่นพบัต่าง ๆ ที�เผยแพร่เกี�ยวกบัความรู้และหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ 
2) งานวิจยัเกี�ยวกบัการแพทยว์ิถีพุทธสถาบนับุญนิยม 3) แบบบนัทึกแลกเปลี�ยนประสบการณ์  
การใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ 4) แบบบนัทึกขอ้มูลจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ หรือผูที้�ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ 
5) การสัมภาษณ์เชิงลึกจากการแลกเปลี�ยนประสบการณ์การแพทยว์ิถีพุทธที�บนัทึกไว ้ ในรูปของ
เอกสาร เอม็พีสามและวดีิโอ 6) ใบสมคัรและใบประเมินผลการอบรมค่ายสุขภาพการแพทยว์ิถีพุทธ 
7) การสัมภาษณ์แลกเปลี�ยนประสบการณ์และขอ้มูลการดูแลสุขภาพผา่นสื�อออนไลน์ทางเวปไซด ์ 
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ยทููป เฟสบุ๊ค ไลน์ และสื�ออิเล็คทรอนิคแบบต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ิถีพุทธระหวา่ง พ.ศ. 
2538-2558 

ผลสุขภาวะของผูใ้ชแ้พทยว์ิถีพุทธโดยเลือกสุ่มอย่างง่ายและแบบเจาะจง จาํนวนรวมทั งสิ น 
1,542 กรณีศึกษา  

สรุปสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ ทั ง 4 ดา้น จากการวเิคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลจาก
ฐานขอ้มูลต่าง ๆ สรุปไดด้งันี   

1. ดา้นร่างกาย  
สุขภาวะทางกาย มีการเปลี�ยนแปลงเขา้สู่ภาวะปกติมากขึ น อาการเจ็บป่วยทุเลา ลดลง  

มีความรู้สึกสบาย มีกาํลงั โปร่ง เบากายมากกวา่เดิม และเมื�อเจ็บป่วยสามารถพึ�งตนและดูแลตนเอง
ไดด้ว้ยหลกัการแพทยว์ิถีพุทธเพื�อการพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ตอ้งไปพบแพทย ์ลดปริมาณ
การใช้ยาลงได้ หรือถึงระดับที�หยุดการใช้ยาลงได้เด็ดขาด ลดหรืองดการทานเนื อสัตว์ได ้ 
ทานอาหารรสจืดลงได ้และพยายามทานอาหารผกัผลไมม้ากขึ น  

สุขภาวะทางกายในด้านเศรษฐกิจ มีการเปลี�ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด สามารถประหยดั
ค่าใช้จ่ายในปัจจยัสี� ที�เป็นสิ� งจาํเป็นในการดาํรงชีวิตประจาํวนัได้ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายการ
รักษาพยาบาล ลดหรืองดการใช้ยา สามารถหลีกเลี�ยงการนํายาเคมีเข้าร่างกายได้ นอกจากนั น  
การดาํรงชีวติแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายดา้นอาหาร และ
เครื�องนุ่งห่มได้ ส่งผลต่อสุขภาพกายที�มีพลงัมากขึ น ทาํกิจกรรมการงานไดม้ากขึ น สุขภาพใจที� 
เป็นสุขมากขึ น ต่อยอดพฒันาสู่การเป็นจิตอาสา 

2. ดา้นจิตใจ  
สุขภาวะทางจิตเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ น ผูป่้วยบอกเล่าได้ถึงความทุกข์ที�ลดลง 

ความสุขที�เพิ�มขึ น ความโปร่งโล่งเบาสบายใจ มีความเขา้ใจในวิธีการคิดพิจารณาจดัการความกลวั
หรือความเครียดที�เหมาะสมได้ (ไม่กลวัโรค ไม่กลวัตาย ไม่เร่งผล ไม่กงัวล) พิจารณาวางใจและ 
ยกจิตได้สูงขึ น มีจิตที�อยากช่วยเหลือผูอื้�น มีความเชื�อมั�นและศรัทธาในแนวทางแพทยว์ิถีพุทธ  
มีความเชื�อและเขา้ใจในกฎแห่งกรรมและผลของกรรมที�ชดัเจนมากขึ น มั�นใจในการมีและการใช้
ชีวติที�เรียบง่ายและพอเพียง และการนาํแนวทางการแพทยว์ถีิพุทธไปปฏิบติัต่อไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

3. ดา้นสังคม (มิตรสหายและสังคมสิ�งแวดลอ้ม) 
สุขภาวะทางสังคม เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ น และมีจิตใจเอื อเฟื อเกื อกูลผูอื้�นใช้ชีวิต

ประหยดัพอเพียง ไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม ผูป่้วยบอกเล่าถึงความรู้สึกวา่สามารถอยูใ่นสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข 
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สุขภาวะทางสังคม เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ น เชื�อมั�นในการเป็นหมอดูแลรักษาตนได ้
มีทกัษะการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพตนเองค่าใชจ่้ายส่วนตวัและครอบครัวลดลงได ้ใชชี้วิตที�ประหยดั
พอเพียงและเรียบง่ายขึ น มีจิตใจเอื อเฟื อเกื อกูลผูอื้�น ให้คาํแนะนาํบอกต่อผูที้�สนใจหลกัการแพทย์
วิถีพุทธอย่างเขา้ใจสภาพจิตของผูที้�อยากหรือตอ้งการไดรั้บการแนะนาํช่วยเหลือ สามารถจดัสรร
เวลาช่วยเหลือผูอื้�นไดม้ากขึ นอยา่งเป็นสุข สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อ
ผูอื้�นมากขึ น 

4. ดา้นปัญญา (จิตวิญญาณที�ดีงามและผาสุก เขา้ถึงสัจธรรม) 
สุขภาวะทางปัญญา (จิตวญิญาณ) เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ น ประเมินจากการบอกเล่า

และพฤติกรรมที�แสดงออกถึงความสามารถในการมีความเขา้ใจชีวิต มีความเชื�อมั�นในคุณงามความดี 
การให้อภยัการมีความหวงัมีความรักต่อตนเองและผูอื้�น ไดศึ้กษาและเขา้ใจวิธีการลดละเลิกกิเลส  
ที�สามารถปฏิบติัไดจ้ริงและเห็นผลจากการปฏิบติัวา่กิเลสลดละเลิกไดจ้ริง มีพฤติกรรมที�แสดงออก
ถึงความสามารถในการพฒันาดา้นศกัยภาพทางดา้นจิตวิญญาณอย่างเต็มที� มีความเขา้ใจชีวิต และ
ชีวิตที�เปลี�ยนแปลงไปในทางที�เจริญขึ น สามารถเห็นและลดความโลภ โกรธ หลงของตนไดอ้ย่าง
ชดัเจน มีความเขา้ใจไดช้ดัเจนขึ นและเชื�อมั�นในเรื�องของกรรมและผลของกรรม (วิบาก) มีความ
เชื�อมั�นในการกระทาํและผลของการกระทาํเท่านั นที�จะส่งผลอยูต่ลอดเวลา การสร้างแต่คุณงามความดี 
การให้อภยั มีความเมตตาต่อตนเองและผูอื้�น ด้วยการทาํประโยชน์ให้ผูอื้�นได้อย่างเป็นสุข  
ให้ความสําคญักบัการพฒันาศกัยภาพทางดา้นจิตวิญญาณอย่างเต็มที� โดยมาพฒันาตนเป็นจิต
อาสาแพทยว์ิถีพุทธ เพื�อฝึกฝนความเป็นพุทธะ ผูรู้้ ผูตื้�น ผูเ้บิกบาน ในตน พร้อมทาํประโยชน์
ช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ 

จากการศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธ จากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหว่าง 
พ.ศ. 2538-2558 ของผูป่้วยที�ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม ในประเด็น “สุขภาวะของผูใ้ช้
การแพทยว์ิถีพุทธ” ที�ได้บนัทึกไวจ้าํนวน 1,542 กรณีศึกษา พบว่าผูใ้ช้หลกัการแพทยว์ิถีพุทธ  
มีสุขภาวะเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ น ดว้ยองคป์ระกอบที�แตกต่างกนั ซึ� งสามารถสรุปเป็นหลกัปัจจยั
องคป์ระกอบการใชห้ลกัการแพทยว์ถีิพุทธ หรือ องคป์ระกอบการใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ ไดด้งันี   

1. การปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป บาํเพ็ญบุญกุศล การทาํจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดี
สร้างสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดี ดว้ยการปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา 

2. การรักษาโรคหรืออาการไม่สบาย เป็นการรักษาที�ตน้เหตุของโรคหรืออาการไม่สบาย 
(ละเหตุทุกขไ์ดเ้ป็นสุขในที�ทั งปวง (ข.ุธ.25/59) ละทุกขท์ั งปวงไดเ้ป็นความสุข (ขุ.ธ.25/33) หรือคือ 
การดบัทุกข ์ใหด้บัที�เหตุแห่งทุกข ์(ทุกขห์รือโรคก็จะดบั)  

3. ใชสิ้�งที�ประหยดัเรียบง่าย ใกลต้วั ปลอดภยั และใชท้รัพยากรในทอ้งถิ�น 
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4. หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง เมื�อนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง สามารถหายไดจ้ริง และ
ไม่มีโทษหรือผลขา้งเคียงและพิษภยั (Side effects) 

5. เห็นผลไดเ้ร็ว ทาํเอาเองได ้ในการรักษาโรคไดทุ้กโรค (แมจ้ะไม่ใช่ทุกคน แต่คนส่วนใหญ่
ก็มีสุขภาพดีขึ น) คือ เห็นผลไดท้นัที ในขณะที�ทาํ หรือขณะที�รอส่งผล (หลงัการกระทาํแลว้) โดยใช้
เวลาที�นอ้ยทั งในขณะที�ทาํและขณะที�รอส่งผล 

6. ความศรัทธา ผูใ้ช้มีศรัทธาต่อตนเองว่าตนสามารถปฏิบติัได ้ต่อผูว้ิจยั (ผูบู้รณาการ
หลกัการแพทยว์ถีิพุทธ) และหมู่กลุ่มจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ (มิตรสหายสังคมสิ�งแวดลอ้มดี) และต่อ
หลกัปฏิบติั เทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9 เมด็) ความศรัทธานี ที�จะช่วยทาํใหห้ายโรคไดเ้ร็ว 

7. มีเทคนิคการทาํใจให้หายโรคเร็ว คือ อย่ากลัวโรค อย่ากลัวตาย อย่าเร่งผล และ 
อยา่กงัวล 

8. ทุกสิ�งทุกอยา่งในโลกนี มีแต่กรรมและวิบากเท่านั น ที�ส่งผลตลอดเวลา จึงตอ้งเรียนรู้
เรื�องกรรมและวบิากใหแ้จ่มแจง้  

9. การลดกิเลส (กามและอตัตา) ช่วยรักษาโรคได ้หรือ การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมจาก
พฤติกรรมที�เป็นโทษ มาสู่พฤติกรรมที�เป็นประโยชน์ จะทาํให้โรคหรืออาการไม่สบายต่าง ๆ ลดลง 
ทุเลาได ้

10. โรคทุกโรคสามารถรักษาให้หายได้ด้วยเทคนิคการปรับสมดุลตามหลกัการแพทย ์
วิถีพุทธ 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) เนื�องจากเป็นการรักษาที�ตน้เหตุของโรคหรืออาการไม่สบาย สรุปเป็น
ตารางดงันี  

ตารางที� 41 แสดงความเหมือนและแตกต่างของสาเหตุของโรคและวธีิการรักษา 

              สาเหตุ   

โรค 
เหมือนกัน แตกต่างกนั 

เหมือนกนั 1. ใชว้ธีิการรักษาเหมือนกนั 2. ใชว้ธีิการรักษาแตกต่างกนั 
แตกต่างกนั 3. ใชว้ธีิการรักษาเหมือนกนั 4. ใชว้ธีิการรักษาแตกต่างกนั 

1. โรคเดียวกนั รักษาเหมือนกนั เนื�องจากสาเหตุเหมือนกนั 
2. โรคเดียวกนั รักษาต่างกนั เนื�องจากสาเหตุต่างกนั 
3. โรคต่างกนั รักษาเหมือนกนั เนื�องจากสาเหตุเหมือนกนั 
4. โรคต่างกนั รักษาต่างกนั เนื�องจากสาเหตุต่างกนั 
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11. ผูว้จิยั ไดป้ฏิบติัใหเ้ห็นวา่เป็น “ตวัอยา่งของผูที้�ปฏิบติัไดจ้ริง” ในองคป์ระกอบทุกขอ้
ขา้งตน้ ที�ตรงกบัสํานวนของหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ คือ “พึ�งตน ทาํตวัอย่าง และความผาสุกที�ตน 
ช่วยคนที�ศรัทธา” 

รูปแบบจิตอาสาแพทย์วถิีพทุธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ 
การวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ  

โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลทางแบบสอบถาม ผา่นการสื�อสารออนไลน์หรือช่องทางอื�น ๆ ในประเด็น 
การให้ความสําคัญของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเย็น หรือเทคนิคการดูแลสุขภาพแต่ละข้อตาม
หลักการแพทย์วิถีพุทธ แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธความสําเร็จ ปัญหาและ
อุปสรรค ในการพึ�งตนและช่วยเหลือผูอื้�นให้มีสุขภาวะที�ดี ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธแนวทางใน
การปรับปรุงแกไ้ข และการพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ  

1. การให้ความสําคัญของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเย็น หรือเทคนิคการดูแลสุขภาพ 

แต่ละข้อ ตามหลกัการแพทย์วถิีพุทธ 

อนัดบัแรก ที�จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธใหค้วามสาํคญัของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเยน็ คือ 
เทคนิคขอ้ 8 ใช้ธรรมะ ละบาปบาํเพ็ญบุญกุศล ทาํจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดี สร้างสังคมและ
สิ�งแวดลอ้มที�ดี 

รองลงมา คือเทคนิคขอ้ที� 1 การดื�มนํ าสมุนไพรปรับสมดุล 
 อนัดบัสาม คือเทคนิคขอ้ที� 7 การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย  
 อนัดบัสี�  คือเทคนิคขอ้ที� 2 การกวัซา  
 อนัดบัหา้ คือเทคนิคขอ้ที� 3 การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ 
 อนัดบัหก คือเทคนิคขอ้ที� 5 การพอกทาหยอดประคบ อบอาบเช็ดดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั
 อนัดบัเจด็ คือเทคนิคขอ้ที� 6 การออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณโยคะ กายบริหารที�ถูกตอ้ง
 อนัดบัแปด คือเทคนิคขอ้ที� 9 การรู้เพียรรู้พกั รู้จกัประมาณในการทาํงานมากขึ น 

และสุดทา้ยเทคนิคขอ้ที� 4 การแช่มือ-เทา้ดว้ยสมุนไพรร้อนเยน็ 
อีกทั งจิตอาสายงัไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ ให้จิตอาสาไดมี้โอกาสเรียนรู้เพิ�มเติมจาก 9 ขอ้ ที�มี

อยูเ่ดิม เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงันี  1) การจดักระดูก และฝังเข็ม 2) ปาก๊วนและเทคนิคการ
ซอ้มตายเพราะทุกคนตอ้งตายแต่จะตายอยา่งไร? วางใจอยา่งไรเมื�อถึงวนันั น 

2. ความคิดเห็นเกี�ยวกบัแรงจูงใจในการเป็นจิตอาสาแพทย์วถิีพุทธ  
อนัดบัแรก แรงจูงใจในการอยากช่วยผูอื้�นใหพ้น้ทุกข ์อยากทาํความดี อยากส่งต่อสิ�งดี ๆ  
รองลงมา จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธมีความศรัทธาหรือเชื�อมั�นในหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ 

หรือวธีิการของยา 9 เมด็  
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อนัดบัสาม จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธมีความศรัทธาต่อผูน้าํ (อาจารยห์มอเขียว) 
อนัดบัสี�มี 3 ประเด็น 1) ตอ้งการรู้จกัวธีิดูแลตวัเอง ตอ้งการเรียนรู้ หรือตอ้งการทาํตนเป็น

ตวัอยา่ง 2) การศึกษาและปฏิบติัธรรม 3) การพบความผาสุกกบัตนเองหรือเป็นหมอดูแลตวัเองได ้ 
อนัดบัห้ามี 2 ประเด็น คือ 1) การเห็นคุณประโยชน์ในการแพทยว์ิถีพุทธหรือยา 9 เม็ด  

2) การเชื�อผลปฏิบติัจนเห็นผลจริง 
และสุดทา้ยมี 2 ประเด็น 1) ความเป็นเอกภาพขององคก์รและจิตอาสา 2) ความเจบ็ป่วย 
3. ปัจจัยความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ในการพึ�งตนและช่วยเหลือผู้อื�นให้มีสุขภาวะ  

ที�ดีตามหลกัการแพทย์วถิีพุทธ 

อนัดบัแรก คือการปฏิบติัธรรมลด ละ เลิก บาป บาํเพญ็กุศล ใจเบิกบาน ไร้กงัวล 
รองลงมา มี 2 ประเด็น คือ 1) การปฏิบติัจริง สมํ�าเสมอ และต่อเนื�อง 2) พลังความดี  

ความปรารถนา ความสามคัคี ความจริงใจ ค่าความเป็นมนุษย ์ 
อนัดบัสาม มี 2 ประเด็น คือ 1) การเขา้ร่วมกิจกรรมกบักลุ่ม ฟังบรรยายเขา้ใจและเห็น

แบบอยา่ง 2) ความเชื�อ ศรัทธา  
อนัดบัสี�  คือ การบาํเพญ็ตนของจิตอาสาและทีมงานเป็นแบบอยา่ง  
อนัดบัหา้ คือตอ้งการมีสุขภาพดีดว้ยการพึ�งตน  
อนัดบัหก คือการสนบัสนุนจากหลายภาคส่วน  
และสุดทา้ย การจดัสรรเวลาและทรัพยากรในการปฏิบติัตามหลกัแพทยว์ถีิพุทธ  

องค์ประกอบการพฒันาการแพทย์วถิีพทุธ 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจขององค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ

ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลประสบการณ์การใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ ตามที�นาํเสนอใน
บทที� 6 จากนั นไดท้าํการสกดัคาํสาํคญัของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัที�ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ ร่วมกบัความเห็น
ของผูเ้ชี�ยวชาญสกัดเป็นข้อกระทงคาํถาม แล้วนําข้อกระทงคาํถามมาสร้างเป็นแบบสอบถาม 
จาํนวน 100 ขอ้ เพื�อศึกษาองค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ โดยได้นาํแบบสอบถามไป
สํารวจความคิดเห็นของผูใ้ช้การแพทย์วิถีพุทธและจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ จาํนวน 530 คน  

จากผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ พบวา่องคป์ระกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ 
มีทั งสิ น 11 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย  

1) การรู้หรือพุทธะโดยตวัอยา่งหรือตวัแบบดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาที�ตน้เหตุ ใชสิ้�ง
ที�ประหยดัเรียบง่าย ใกลต้วัเป็นหลกัทาํเองได ้เพื�อดาํรงชีวติประจาํวนั ช่วยสร้างศรัทธา พลงัของหมู่
มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี และพลงัแห่งการเสียสละ เป็นการต่อยอดการเป็นจิตอาสา 
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2)  หลกัปฏิบติั เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ หรือยา 9 เมด็ ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 
3)  การใชธ้รรมะตามหลกัพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเยน็ละบาป บาํเพญ็กุศลทาํจิตใจ

ใหผ้อ่งใส ส่งผลต่อการส่งเสริม ป้องกนั รักษา และฟื นฟูสุขภาพ  
4)  แพทยว์ถีิพุทธเป็นศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ  
5)  สังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�แขง็แรงและผาสุก 
6) การสื�อสารผา่นออนไลน์และสิ�งพิมพต่์าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ช่วยเหลือผูค้น

และสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย์วิถีพุทธคือหน่วยงานสุขภาพเพื�อ
คุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสาํคญั  

7)  ชื�ออาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํใหส้บาย เบากาย มีกาํลงั ทุเลาอาการเจบ็ป่วย 
8) หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเองเป็นการเรียนรู้เพื�อพึ�งตนใหพ้น้ทุกขแ์ละช่วยเหลือ

เกื อกลูผูอื้�น 
9)  คุณธรรมความกตญัxูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ ดว้ยการใช้ความรู้เสียมาเสียสละ 

และเกื อกลูมนุษยชาติ  
10) ความสุขคือเป้าหมายของการแพทยว์ถีิพุทธ 
11) อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืดถูกใชป้ระโยชน์ ตั งแต่ระยะเริ�มตน้ของผูป่้วย 

และอาหารพืชผกัหรือสีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจบ็ป่วย  
ซึ� งองค์ประกอบที�พบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลการศึกษาเชิงคุณภาพ ดว้ยเทคนิคการ

วจิยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา ผูว้จิยัจึงนาํองค์ประกอบดงักล่าวไปจดัทาํขอ้เสนอเชิงนโยบายขยายผล
ชุมชนจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธและจดัทาํมาตราการต่าง ๆ ดงัรายละเอียดในบทที� 10 

สํานวนแพทย์วถิีพทุธเพื�อมวลมนุษยชาติ 

คาํคมเพชรจากใจเพชร 
คาํคมเพชรจากใจเพชร เป็นสํานวนที�ผูว้ิจยัไดถ่้ายทอดและสื�อให้กบัจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ  

ผูเ้ขา้ค่ายสุขภาพ และผูส้นใจทั�วไป ในการบรรยายอบรมในค่ายอบรมสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ  
ค่ายแฟนพนัธ์ุแทแ้พทยว์ิถีธรรม ค่ายพระไตรปิฎกแพทยว์ิถีธรรม การประชุมกิจกรรมการงาน
ของเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธและการประชุมกิจกรรมการงานต่าง ๆ ทั งการประชุมเตรียมงานก่อนและ
หลงัเสร็จการทาํกิจกรรมการงาน ที�เรียก “การประชุมเตวชิโช” การปรึกษาหารือกิจกรรมการงานใน
โอกาสต่าง ๆ การพูดคุยสื�อสารในทุกช่องทาง ปากต่อปาก หนังสือ วารสาร แผ่นพบั ดีวีดี วีซีดี  
เอ็มพี 3 โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต ยูทูฟ เพสบุ๊ค ไลน์ ตั งแต่ปี พ.ศ. 2538-2558 เพื�อใช้พฒันา 
 จิตวญิญาณความเป็นพุทธะของจิตอาสา ดงันี  
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ตารางที� 45 ในภาคผนวก ฑ. คาํคมเพชรจากใจเพชร บนัทึกจากเฟสเพจชื�อ “คาํคมเพชร
จากใจเพชร” เรียงลาํดบัตามจาํนวนคนเขา้ถึง 60 สาํนวน 

ตารางที� 46 ในภาคผนวก ฑ. คาํคมเพชรจากใจเพชรบนัทึกจากเฟสเพจชื�อ “ถอดเทป-แยก
หวัขอ้บรรยายและบนัทึกการประชุม” เรียงลาํดบัตามจาํนวนคนเขา้ถึง รวมจาํนวน 18 สาํนวน 

ตารางที� 47 ในภาคผนวก ฑ. คาํคมเพชรจากใจเพชร ประจาํปี พ.ศ. 2558 จาํนวน 119 สาํนวน  
ตารางที� 48 ในภาคผนวก ฑ. คาํคมเพชรจากใจเพชร ประจาํปี พ.ศ. 2557 จาํนวน 157 สาํนวน 
ตารางที� 49 ในภาคผนวก ฑ. คาํคมเพชรจากใจเพชร ประจาํปี พ.ศ. 2556 จาํนวน 23 สาํนวน 
ตารางที� 50 ในภาคผนวก ฑ. คาํคมเพชรจากใจเพชร ประจาํปี พ.ศ. 2538-2555 จาํนวน 

532 สาํนวน 
และบททบทวนธรรม ของการสร้างจิตวิญญาณที�ผาสุกที�สุดในโลก 14 ขอ้ 

กระบวนการสร้างจิตอาสาแพทย์วถิีพทุธเพื�อมวลมนุษยชาติ 
การแพทยว์ถีิพุทธธรรม เป็นการบูรณาการองคค์วามรู้ในการดูแลสุขภาพแบบพึ�งตนแนว

เศรษฐกิจพอเพียง เพื�อให้เขา้ถึงมวลมนุษยชาติในมิติกวา้ง เพื�อให้คนทุกชนชาติทุกฐานจิตสามารถ
นาํไปใชป้ระโยชน์ได ้สําหรับการแพทยว์ิถีพุทธนั น เป็นการพฒันาต่อยอดจากการแพทยว์ิถีธรรม  
สู่ความเป็นพุทธะในมิติที�ลึกยิ�งขึ น เหมาะสาํหรับผูที้�ตอ้งการเรียนรู้ฝึกฝนจนเขา้ถึงวิชชาแห่งพุทธะ
ที�มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างสุขภาวะที�ดีของตนและช่วยเหลือเกื อกลูมนุษยชาติให้มีสุขภาวะ
ที�ดีไปพร้อม ๆ กนั โดยใชก้ระบวนการสร้างจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ  

ผูที้�จะมีสภาพแห่งพุทธะนั น จะตอ้งเรียนรู้และกระทาํกุศล ละอกุศล ละการกระทาํส่วนที�
มีโทษ กระทาํส่วนที�ไม่มีโทษ เสพในสิ�งที�ควรเสพ ไม่เสพในสิ� งที�ไม่ควรเสพ ละการกระทาํที� 
ไม่เป็นประโยชน์แต่เป็นทุกข์ตลอดกาลนาน กระทาํในสิ�งที�เป็นประโยชน์เป็นสุขตลอดกาลนาน 
(ที.ปา.11/146) ซึ� งเนื อหาหลกัที�ผูว้จิยัคน้พบตามที�พระพุทธเจา้ตรัสไว ้ที�ไดน้าํมาบูรณาการเป็นองค์
ความรู้ในการสร้างจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติสู่ความเป็นพุทธะ คือ การปฏิบติัอธิศีล 
อธิจิต อธิปัญญา (ม.มู.12/547) โดยสอดร้อยอยู่ในทุกสูตรที�พระพุทธเจา้ตรัสเพื�อความพน้ทุกข ์
ไดแ้ก่ การปรับสมดุลร้อนเยน็ของชีวิต ทาํให้มีโรคน้อยมีทุกข์นอ้ย ควรแก่ความเพียร (สังคีติสูตร,  
สิวกสูตร, อาพาธสูตร), ปฏิบติัสู่การดบัทุกข์ด้วยสิ� งที�ประหยดัหาได้ง่ายและไม่มีโทษเป็นหลัก  
(จตัตาริสูตร, เภสัชชขนัธกะสูตร), ละบาป บาํเพญ็กุศล ทาํจิตใจให้บริสุทธิq ผอ่งใส (โอวาทปาติโมกข)์, 
วรรณะ 9 คือ การทาํตวัเป็นคนน่ายกยอ่งสรรเสริญ 9 อยา่ง (วิ.มหา.1/20), จรณะ 15 คือ ขอ้ประพฤติ
เพื�อบรรลุธรรม อนัปลอดโปร่งจากกิเลส (ม.ม.13/27-32), ปฏิบติัจนถึงสภาพจตุตถฌาน (ฌานที� 4) 
มีลกัษณะ 5 ประการ องค์คุณอุเบกขา 5 (ม.อุ.14/690), เมื�อปฏิบติัไดรู้ปฌานในระดบัอุเบกขาแลว้
ตรวจสอบดว้ย อรูปฌาน 4 (สํ.สฬา.18/519), การปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามลาํดบั อนุปุพพวิหาร 9 คือ 
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ธรรมอนัเป็นเครื�องอยูต่ามลาํดบั (ที.ปา.11/355), โสฬสญาณ 16 คือ ความรู้แจง้เห็นจริงตามลาํดบั
ของการวิปัสสนา (พระวิสุทธิมคัค์“ปัญญานิเทศ” หน้า 540-656), โพธิปักขิยธรรม 37 หมายถึง 
ธรรมอนัเป็นแนวทางแห่งการตรัสรู้ (ที.ปา.11/108) ได้แก่ มหาสติปัฏฐานสูตร 4 (ที.ม.10/273) 
ปธานสูตร (องฺ.จตุกฺก.21/13) อิทธิบาท 4 (ที.ม.10/200) อินทรีย ์5 (สํ.ม.19/1,011-1,015) พละ 5 
(องฺ.ปxฺจก.22/14) โพชฌงค์ 7 (สํ.ม.19/505-507) อริยมรรคมีองค์ 8 (สํ.ม. 19/1665), สัมมาสมาธิ
ของพระอริยะ (ที.ม.10/206, ม.อุ.14/253) และพรหมวหิาร 4 (ที.ปา.11/234) โดยใชก้ระบวนการเหตุ
แห่งการวิมุติ 5 (องฺ.ปxฺจก.22/26), สาราณียธรรม 6 (องฺ.ฉกฺก.22/282), พุทธพจน์ 7 (องฺ.ฉกฺก.
22/283), อปริหานิยธรรม 7 (ที.ม.10/71) และสัปปุริสธรรม 7 (องฺ.สตฺตก.23/65) โดยฝึกปฏิบติัดว้ย
ตนเอง (อตัตวรรคที� 12) ผสานพลงักบัหมู่มิตรดีสหายดีอยูใ่นสังคมสิ�งแวดลอ้มที�ดี (ทุติยอปัปมาทสูตร, 
อุปัฑฒสูตร, สารีปุตตสูตร, สัปปายะ 7) 

ผูว้ิจยัพบว่าเมื�อมีปฏิบติัตามพุทธธรรมดงักล่าวอย่างถูกตรง สภาพแห่งความเป็นพุทธะ 
คือ โสดาบนั สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ ก็จะเกิดมากขึ นเป็นลาํดบั อนัเป็นคุณค่าและความ
ผาสุกที�แทจ้ริงอยา่งย ั�งยนืที�มนุษยค์วรได ้

ข้อเสนอเชิงนโยบายขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์วถิีพทุธ 

ขอ้เสนอเชิงนโยบายขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธทั งหมด 11 นโยบาย คือ  
1. นโยบายส่งเสริม “การสร้างแบบอย่างที�มีคุณสมบติัแห่งพุทธะ แกปั้ญหาที�ตน้เหตุ 

ใช้สิ� งที�ประหยดัเรียบง่าย ใกล้ตวัเป็นหลักทาํเองได้ เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั ช่วยสร้างศรัทธา  
พลงัของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี และพลงัแห่งการเสียสละเป็นการต่อยอดการเป็นจิต
อาสา” 

2. นโยบายส่งเสริม “หลกัปฏิบติั เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ หรือยา 9 เม็ด ทาํให้
อาการเจบ็ป่วยทุเลา” 

3. นโยบายส่งเสริม “การใช้ธรรมะตามหลกัพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป 
บาํเพญ็กุศลทาํจิตใจใหผ้อ่งใส ส่งผลต่อการสร้างสุขภาพ” 

4. นโยบายส่งเสริม “แพทยว์ถีิพุทธศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ” 
5. นโยบายส่งเสริม “สังคมสิ�งแวดล้อมสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�แข็งแรงและ

ผาสุก” 
6. นโยบายส่งเสริม “การสื�อสารผ่านออนไลน์และสิ�งพิมพ์ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการ

เผยแพร่ช่วยเหลือผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติและแพทยว์ิถีพุทธ คือหน่วยงาน 
สุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสาํคญั”  
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7. นโยบายส่งเสริม “อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํให้สบาย เบากาย มีกาํลงั และทุเลา
อาการเจบ็ป่วยไม่สบาย” 

8. นโยบายส่งเสริมความเป็น “หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อ
พึ�งตนใหพ้น้ทุกขแ์ละช่วยเหลือเกื อกลูผูอื้�น” 

9. นโยบายส่งเสริม “คุณธรรมความกตญัxูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละดว้ยการใช้
ความรู้มาเสียสละและเกื อกลูมนุษยชาติ” 

10. นโยบายส่งเสริม “ความสุขคือเป้าหมายของการแพทยว์ถีิพุทธ” 
11. นโยบายส่งเสริม “อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืด ถูกใช้ประโยชน์ตั งแต่ 

ในระยะเริ�มตน้ของการดูแลสุขภาพ จากนั นใชต่้อเนื�องจนเป็นปกติในวถีิชีวติ และอาหารพืชผกัหรือ 
สีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจบ็ป่วย” 
 

 

อภิปรายผล 

สิ�งต่าง ๆในมหาจกัรวาลลว้นสัมพนัธ์เกี�ยวเนื�องกนั การจะแกปั้ญหาและพฒันาสุขภาวะ
ใหดี้ได ้จึงตอ้งเขา้ใจความสัมพนัธ์ของสิ�งต่าง ๆอยา่งเป็นองคร์วม ทั งกาย ใจ มิตรสหาย สังคม และ
สิ�งแวดลอ้ม ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัส หลกัสัปปุริสธรรม 7 คือ ธรรมของสัตบุรุษ (คนที�มีความเห็น
ถูกตอ้ง)ธมัมญัxู (เป็นผูรู้้ธรรม) อตัถญัxู (เป็นผูรู้้สาระประโยชน์) อตัตญัxู (เป็นผูรู้้ตน) มตัตญัxู 
(เป็นผูรู้้ประมาณ) กาลญัxู (เป็นผูรู้้ เวลาอนัควร) ปริสัญxู (เป็นผูรู้้หมู ่คนและสิ�งรอบตวั) 
ปุคคลปโรปรัญxู (เป็นผูรู้้บุคคล) (องฺ.สตฺตก.23/65) ซึ� งสัมพนัธ์กบัหลกัสัปปายะ และอสัปปายะ 7 
สัปปายะ คือสิ� งที�เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลส ได้แก่ อาวาสสัปปายะ (ที�อยู่ซึ� งเหมาะควร) 
โคจรสัปปายะ (ที�ไปซึ�งเหมาะควร) ภสัสสัปปายะ (การพูดคุยที�เหมาะควร) ปุคคลสัปปายะ (บุคคล
ที�เหมาะควรเกี�ยวขอ้ง) โภชนสัปปายะ (อาหารที�เหมาะควร) อุตุสัปปายะ (สภาพแวดลอ้มที�เหมาะ
ควร) อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที�เหมาะควร) อสัปปายะ คือสิ�งที�ไม่เหมาะควรแก่การเพิกถอน
กิเลส ได้แก่ อาวาสอสัปปายะ (ที�อยู่ซึ� งไม่เหมาะควร) คจรอสัปปายะ (ที�ไปซึ� งไม่เหมาะควร)  
ภสัสอสัปปายะ (การพูดคุยที�ไม่เหมาะควร) ปุคคลอสัปปายะ (บุคคลที�ไม่เหมาะควรเกี�ยวขอ้ง)  
โภชนอสัปปายะ (อาหารที�ไม่เหมาะควร) อุตุอสัปปายะ (สภาพแวดล้อมที�ไม่เหมาะควร) 
อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที�ไม่เหมาะควร) (ว.ิอ.2/368) สัมพนัธ์กบัหลกัมงคล 38 คือ ความดีความ
เจริญอนัสูงสุด 38 ประการไดแ้ก่ ไม่คบคนพาล (อเสวนา จ พาลานงั) คบหาบณัฑิต (บณัฑิตานญัจ 
เสวนา) บูชาบุคคลที�ควรบูชา (ปูชา จ ปูชนิยานงั) อยูใ่นที�อนัสมควรอยู ่(ปฏิรูปเทสวาโส จ)... (ขุ.ขุ.

25/318) และหลกัปฏิบติัที�เป็นตน้เหตุให้อายุยืน 7 ประการ ในพุทธธรรมไดแ้ก่ 1) เป็นผูท้าํความ

สบายแก่ตนเอง 2) รู้จกัประมาณในสิ�งที�สบาย 3) บริโภคสิ�งที�ย่อยง่าย 4) เที�ยวในกาละอนัสมควร  
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5) ประพฤติเพียงดงัพรหม (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) 6) เป็นผูมี้ศีล 7) มีมิตรดีงาม สําหรับเหตุ
ให้อายุสั น ก็ตรงกนัขา้ม (องฺ.สตฺตก.22/125-126) รวมถึงที�พระพุทธเจา้ตรัสถึงความเป็นผูมี้มิตรดี 
สหายดี เป็นทั งหมดทั งสิ นของพรหมจรรย ์(ความพน้ทุกข)์ (ส.ํส.15/381-384) 

ความสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นองคร์วมนั น สอดคลอ้งกบัที�พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัตรัส
ว่า “สรรพสิ�งทั งหลายดาํรงอยู่พร้อมกบัเจริญย ั�งยืนไปได ้เพราะมีความสมดุลในตวัเอง อย่างชีวิต
มนุษยเ์รานี ดาํรงอยูไ่ดเ้พราะมีออกซิเจน ไฮโดรเจน และคาร์บอน อนัเป็นส่วนประกอบสําคญัของ
ชีวิต ไดส้ัดส่วนกนั เมื�อใดส่วนประกอบอนัเป็นแก่นแกนของชีวิต ส่วนใดส่วนหนึ� งบกพร่องขาด
หายไป ไม่อาจแกไ้ขให้คงคืนสมดุลได ้เมื�อนั นชีวิตก็เสื�อมโทรมแตกดบั ธรรมชาติอื�น ๆ ตลอดจน
สิ�งที�มนุษยป์รุงแต่งสรรคส์ร้างขึ น เช่น เครื�องจกัร โรงงาน อาคาร บา้นเรือน แมก้ระทั�ง เศรษฐกิจ 
กฎหมายและทฤษฎีต่าง ๆ ก็เหมือนกนั ลว้นตอ้งมีส่วนประกอบที�สมดุลทั งสิ น (พระราชดาํรัส วนัที� 
8 สิงหาคม 2534)  

แต่ละสิ�งที�สัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นองคร์วมนั นสอดคลอ้งกบัที� กระแส ชนะวงศ ์ไดก้ล่าวใน
หวัขอ้เรื�อง “ภาวะผูน้าํกบังานสาธารณสุข” วา่ “การสาธารณสุขไม่ใช่เกาะเดียวอยูก่ลางทะเล แต่มนั
เกี�ยวขอ้งกบัหลายเกาะหลายองคป์ระกอบ เช่น ร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวดลอ้ม การเมือง
และวฒันธรรม เป็นตน้ ทุกอยา่งเกี�ยวโยงสัมพนัธ์กนัทั งหมด” (กระแส ชนะวงศ.์ บรรยาย 2556 :
กนัยายน 28) ซึ� งสัมพนัธ์กบัที�ฟริตจ๊อฟคาปร้านกัฟิสิกส์ชาวสหรัฐ ฯ กล่าวว่า มุมมองเชิงระบบต่อ
ชีวิตความเป็นองค์รวมและสุขภาพ การเดินทางไปพ้นพื นที�และเวลาและเส้นทางสู่ยุคแห่ง 
ดวงอาทิตย ์สภาวการณ์ในปัจจุบนัของโลกตอ้งเผชิญกบัปัญหาด้านต่าง ๆ มากมายอนัเนื�องจาก
กระบวนทศัน์แบบกลไกในช่วงที�ผ่านมา ถึงเวลาที�เป็นจุดเปลี�ยนของโลก สู่กระบวนทศัน์ใหม่ที�
เป็นองคร์วมในทุกสาขา(Capra.2010 :130-131) 

ฟริตจ๊อฟคาปร้า ยงัไดก้ล่าวว่า ขั นตอนแรกและสําคญัที�สุดของการบาํบดัแบบองคร์วม
คือ ทาํใหผู้ป่้วยเขา้ใจธรรมชาติและระดบัความไม่สมดุลในตวัเขา ผูดู้แลควรมีทกัษะในการรักษาทั ง
กายและใจ มีบทบาทดั งเดิมของหมอคือ “doctor” มาจากคาํละติน docre แปลวา่สอน คือสอนผูป่้วย
ให้เขา้ใจธรรมชาติ ความเจ็บป่วยและเปลี�ยนแปลงแผนการดาํเนินชีวิตอนัเป็นสาเหตุของปัญหา 
เป้าหมายการบาํบดัองคร์วมอยูที่�คนไม่ใช่ที�โรค คือการฟื นฟูผูป่้วยให้อยูใ่นภาวะสมดุล มีทศันะว่า
ผูป่้วยมีศกัยภาพรักษากายใจของตวัเอง ผูบ้าํบดัแทรกแซงน้อยที�สุด ให้การบาํบดัอย่างอ่อนที�สุด  
ลดปริมาณยาให้นอ้ยสุด ช่วยลดความเครียดที�รุนแรง หนุนให้ผูป่้วยมีความมั�นใจในตนเอง วางจิต
ในทางที�ดี (ฟริตจ๊อฟคาปร้า. 2550 : 114-118) ซึ� งสอดคล้องกับสุรพล ธรรมร่มดี และมิรา  
ชัยมหาวงศ์ ได้กล่าวไวว้่า “ความเจ็บป่วยนั นเป็นผลจากการใช้ชีวิตที�ขาดความสมดุล การใช้
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ความคิดมากเกินไปโดยการขาดการออกกาํลงักาย กินอาหารไม่ถูกตอ้ง มีความกดดนัทางจิตใจ 
เนื�องจากความขดัแยง้กบับุคคลสิ�งแวดลอ้ม” (สุรพล ธรรมร่มดี และมิรา ชยัมหาวงศ.์ 2552 : คาํนาํ) 

องคก์ารอนามยัโลกไดนิ้ยามคาํ สุขภาพ วา่หมายถึง สุขภาวะที�สมบูรณ์ทั งทางกาย จิตใจ 
สังคม และปัญญา มิใช่เพียงการปราศจากโรคหรือความพิการเท่านั น (องค์การอนามยัโลก และ 
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550) หรือสุขภาวะที�สมบูรณ์ทุก ๆ ทางเชื�อมโยงกนัสะทอ้น
ถึงความเป็นองคร์วมอยา่งแทจ้ริงของสุขภาพที�เกื อหนุนและเชื�อมโยงกนัทั ง 4 มิติ นาํมาสู่วิสัยทศัน์
ของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือคนไทยมีสุขภาวะย ั�งยืน หมายถึง 
คนไทยมีสุขภาวะดีครบทั งสี�ดา้น ไดแ้ก่ กาย จิตสังคม และปัญญา อนัไดแ้ก่ 

(1) สุขภาวะทางกาย หมายถึงการมีร่างกายที�สมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง  
มีสิ�งแวดลอ้มดี ไม่มีอุบติัภยั เป็นตน้ 

(2) สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที�เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียดคล่องแคล่ว มีความ
เมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นตน้ 

(3) สุขภาวะทางสังคมหมายถึง การอยูร่่วมกนัดว้ยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในที�ทาํงาน 
ในสังคม ในโลกซึ�งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที�ดี และมีสันติภาพ เป็นตน้ 

(4) สุขภาวะทางปัญญา (จิตวญิญาณ) หมายถึง ความสุขอนัประเสริฐที�เกิดจากมีจิตใจสูง
เขา้ถึงความจริงทั งหมด ลดละความเห็นแก่ตวั มุ่งเขา้ถึงสิ� งสูงสุดซึ� งหมายถึงพระนิพพาน หรือ  
พระผูเ้ป็นเจา้หรือความดีสูงสุดสุดแลว้แต่ความเชื�อที�แตกต่างกนัของแต่ละคน 

(นบัวรรณ เอมนุกลูกิจ. 2552)  
หลกัการของการรักษาแบบองค์รวมในยุคนี นั น นอกจากการให้ความสนใจทั งการดูแล

รักษาทางดา้นกายและจิตใจแลว้ ผูค้นยงัเฟ้นหาสิ�งที�ดีที�สุดสําหรับตนเองซึ� งการเลือกนั นครอบคลุม
ไปถึงการรักษาแบบทางเลือกซึ� งมีหลกัการที�วา่การรักษาคือ การทาํให้เกิดความสมดุลของร่างกาย
และนอกจากนั นยงัตอ้งมีความสมดุลของร่างกายและสภาพแวดลอ้ม (Crellin and Fernando.2002 : 
56-57) 

ดงันั น ชีวิตจึงลว้นสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบต่าง ๆ และองคป์ระกอบต่าง ๆนั นลว้นมีผล
ต่อสมดุลร้อนเยน็ของชีวติ และสมดุลร้อนเยน็ของชีวิตก็ทาํให้เกิดสุขภาพที�ดี ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัส
วา่“เป็นผูมี้อาพาธนอ้ยมีทุกขน์อ้ย ประกอบดว้ยเตโชธาตุอนัมีวิบาก เสมอกนัไม่เยน็นกั ไม่ร้อนนกั 
เป็นอยา่งกลาง ๆ ควรแก่ความเพียร ฯ” (ที.ปา.11/293) จะเห็นไดว้่า พระพุทธเจา้ พบว่า การปรับ
สมดุลร้อนเยน็ จะทาํใหมี้โรคนอ้ย มีทุกขน์อ้ย ส่งผลใหส้ภาพร่างกายพร้อมที�จะประกอบความเพียร 
ซึ� งก็ คือร่างกายที�แข็งแรงนั นเอง สัมพันธ์กับสิ� งที�พระพุทธเจ้าตรัสถึงสาเหตุทําให้เกิดสุข  
(ความแข็งแรงหรือประโยชน์) ทุกข์ (ความเจ็บป่วยหรือความเดือดร้อน) หรือ อทุกขมสุขเวทนา  



783 

 

ใน ส.ํสฬา.18/427-429 “สุข ทุกข ์หรือ อทุกขมสุขเวทนา เกิดจากเรื�องดี (ไฟ) 1 เสมหะ (นํ า) 1 ลม (ลม) 
1 ดี เสมหะ ลม รวมกนั(ดิน) 1 ฤดู 1 รักษาตวัไม่สมํ�าเสมอ 1 ถูกทาํร้าย 1 ผลของกรรม 1 เป็นที� 8 ฯ” 
ไฟ คือ ร้อน ส่วน ดินนํ าลม คือ เย็น จะเห็นได้ว่า การปรับสมดุลร้อนเย็นในร่างกาย ในฤดูร้อน
หนาวต่าง ๆ ด้วยสิ�งที�มีฤทธิq ร้อนเยน็ ทั งดา้นวตัถุ (รูปธรรม) และจิต (นามธรรม) ถา้ไม่สมดุล 
ร้อนเยน็ก็จะทาํใหเ้กิดทุกขเวทนา (เจบ็ป่วย) แต่ถา้สมดุลร้อนเยน็ก็จะทาํใหเ้กิดสุขเวทนา (แขง็แรง)  

การปรับสมดุลร้อนเยน็ทั งกายใจนั น สัมพนัธ์กบัขอ้ความที�วา่ “สมยัหนึ�งพระผูมี้พระภาค
ประทบัอยู ่ณ พระวหิารเชตวนัอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกลพ้ระนครสาวตัถี ก็สมยันั นแล 
ท่านพระคิริมานนทอ์าพาธไดรั้บทุกขเ์ป็นไขห้นกัครั งนั นแล ท่านพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระ
ภาคถึงที�ประทบัถวายบงัคมพระผูม้ีพระภาคแลว้นั�ง ณ ที�ควรส่วนขา้งหนึ�งครั นแลว้ไดก้ราบทูล
พระผูม้ีพระภาคว่า ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ ท่านพระคิริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไขห้นัก 
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมี้พระภาคไดโ้ปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี�ยมท่านพระคิริมานนทย์งัที�
อยูเ่ถิดพระเจา้ขา้ฯ  

พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา 10 ประการ 
แก่คิริมานนัทภิกษุไซร้ ขอ้ที�อาพาธของคิริมานนัทภิกษุจะพึงสงบระงบัโดยพลนัเพราะไดฟั้งสัญญา 
10 ประการนั นเป็นฐานะที�จะมีไดส้ัญญา 10 ประการเป็นไฉนคืออนิจจสัญญา 1 อนตัตสัญญา 1
อสุภสัญญา 1 อาทีนวสัญญา 1 ปหานสัญญา 1 วิราคสัญญา 1 นิโรธสัญญา 1 สัพพโลเกอนภิรต
สัญญา 1 สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา 1 อนาปานสัสติ 1 ฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท ์ก็อนิจจสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท ์ ภิกษุในธรรมวินยันี อยูใ่นป่าก็ดี อยูที่�
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี วา่ รูปไม่เที�ยง เวทนาไม่เที�ยง สัญญาไม่เที�ยง 
สังขารทั งหลายไม่เที�ยง วิญญาณไม่เที�ยง ยอ่มพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที�ยงในอุปาทาน
ขนัธ์ 5 เหล่านี ดว้ยประการอยา่งนี  ดูกรอานนท ์นี เรียกวา่ อนิจจสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท ์ก็อนตัตสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท ์ภิกษุในธรรมวินยันี อยูใ่นป่าก็ดี อยูที่�
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี วา่ จกัษุเป็นอนตัตา รูปเป็นอนตัตา หูเป็น
อนตัตา เสียงเป็นอนตัตา จมูกเป็นอนตัตา กลิ�นเป็นอนตัตา ลิ นเป็นอนตัตา รสเป็นอนตัตา กายเป็น
อนตัตา โผฏฐพัพะเป็นอนตัตา ใจเป็นอนตัตา ธรรมารมณ์เป็นอนตัตา ยอ่มพิจารณาเห็นโดยความ
เป็นอนตัตาในอายตนะทั งหลายทั งภายในและภายนอก 6 ประการเหล่านี  ดว้ยประการอยา่งนี  ดูกร
อานนท ์นี เรียกวา่ อนตัตสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท ์ก็อสุภสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท ์ ภิกษุในธรรมวินยันี  ยอ่มพิจารณาเห็น
กายนี นั�นแล เบื องบนแต่พื นเทา้ขึ นไป เบื องตํ�าแต่ปลายผมลงมา มีหนงัหุ้มอยูโ่ดยรอบเต็มดว้ยของ
ไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ วา่ ในกายนี มีผม ขน เล็บ ฟัน หนงั เนื อ เอ็น กระดูก เยื�อในกระดูก มา้ม 
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เนื อ หวัใจ ตบั พงัผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ไส้ นอ้ยอาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื�อ 
มนัขน้ นํ าตา เปลวมนั นํ าลาย นํ ามูก ไขขอ้ มูตร ยอ่มพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งามในกายนี 
ดว้ยประการดงันี  ดูกรอานนท ์นี เรียกวา่ อสุภสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท ์ก็อาทีนวสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท ์ภิกษุในธรรมวินยันี อยูใ่นป่าก็ดี อยูที่�
โคนไมก้็ดี อยู ่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี ย ่อมพิจารณาเห็นดงันี ว ่า กายนี มีทุกข์มากมีโทษมาก 
เพราะฉะนั นอาพาธต่าง ๆจึงเกิดขึ นในกายนี คือ โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิ น โรคกาย โรคศีรษะ 
โรคที�ใบหู โรคปาก โรคฟัน โรคไอ โรคหืด โรคไขห้วดั โรคไขพ้ิษ โรคไขเ้ซื�องซึม โรคในทอ้ง 
โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเรื อน โรคฝี โรคกลาก โรคมองคร่อ โรคลมบา้หมู 
โรคหิดเปื� อย โรคหิดด้าน โรคคุดทะราดหูด โรคละอองบวม โรคอาเจียนโลหิต โรคดีเดือด 
โรคเบาหวาน โรคเริมโรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเป็นสมุฏฐาน 
อาพาธมีลมเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีไขส้ันนิบาต อาพาธอนัเกิดแต่ฤดูแปรปรวน อาพาธอนัเกิดแต่การ
บริหารไม่สมํ�าเสมอ อาพาธอนัเกิดแต่ความเพียรเกินกาํลงั อาพาธอนัเกิดแต่วิบากของกรรม  
ความหนาว ความร้อน ความหิวความกระหาย ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะ ย่อมพิจารณาเห็นโดย
ความเป็นโทษในกายนี ดว้ยประการดงันี  ดูกรอานนท ์นี เรียกวา่ อาทีนวสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ ก็ปหานสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี  ย่อมไม่ยินดี  
ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทาํให้หมดสิ นไป ย่อมทาํให้ถึงความไม่มี ซึ� งกามวิตกอนัเกิดขึ นแล้ว  
ยอ่มไม่ยนิดี ยอ่มละยอ่มบรรเทา ยอ่มทาํให้หมดสิ นไป ยอ่มทาํให้ถึงความไม่มี ซึ� งพยาบาทวิตกอนั
เกิดขึ นแลว้ ยอ่มไม่ยนิดี ยอ่มละ ยอ่มบรรเทา ยอ่มทาํให้หมดสิ นไป ยอ่มให้ถึงความไม่มี ซึ� งวิหิงสา
วิตกอนัเกิดขึ นแลว้ ยอ่มไม่ยินดี ยอ่มละ ยอ่มบรรเทา ยอ่มทาํให้หมดสิ นไป ยอ่มให้ถึงความไม่มี 
ซึ� งอกุศลธรรมทั งหลายอนัชั�วชา้อนัเกิดขึ นแลว้ ดูกรอานนทนี์ เรียกวา่ปหานสัญญาฯ” (องฺ.ทสก.2460) 

“ดูกรอานนท์ ก็วิราคสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยันี อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที�
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี วา่ ธรรมชาตินั�นสงบธรรมชาตินั�นประณีต 
คือธรรมเป็นที�ระงบัสังขารทั งปวง ธรรมเป็นที�สละคืนอุปธิทั งปวง ธรรมเป็นที�สิ นไปแห่งตณัหา
ธรรมเป็นที�สํารอกกิเลส ธรรมชาติเป็นที�ดบักิเลสและกองทุกข์ ดูกรอานนทนี์ เรียกวา่วิราคสัญญาฯ” 
(องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ นิโรธสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยันี  อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที�
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี วา่ ธรรมชาตินั�นสงบธรรมชาตินั�นประณีต 
คือธรรมเป็นที�ระงบัสังขารทั งปวง ธรรมเป็นที�สละคืนอุปธิทั งปวง ธรรมเป็นที�สิ นไปแห่งตณัหา 
ธรรมเป็นที�ดบัโดยไม่เหลือ ธรรมชาติเป็นที�ดบักิเลสและกองทุกข์ ดูกรอานนท์นี เรียกว่า นิโรธ
สัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 
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“ดูกรอานนท์ สัพพโลเกอนภิรตสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี   
ละอุบายและอุปาทานในโลกอนัเป็นเหตุตั งมั�นถือมั�นและเป็นอนุสัยแห่งจิต ย่อมงดเวน้ไม่ถือมั�น
ดูกรอานนท ์นี เรียกวา่ สัพพโลเกอนภิรตสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี   
ยอ่มอึดอดั ย่อมระอา ย่อมเกลียดชงั แต่สังขารทั งปวง ดูกรอานนท ์นี เรียกวา่ สัพพสังขาเรสุอนิจจ
สัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ อานาปานสัสติเป็นไฉน ดูกรอานนท์ภิกษุในธรรมวินยันี อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที�
โคนไมก้็ดีอยูใ่นเรือนว่างเปล่าก็ดี นั�งคูบ้ลัลงัก์ตั งกายให้ตรงดาํรงสติไวเ้ฉพาะหนา้เธอ เป็นผูมี้สติ
หายใจออกเป็นผูมี้สติหายใจเขา้ เมื�อหายใจออกยาวก็รู้ชดัว่าหายใจออกยาวหรือเมื�อหายใจเขา้ยาว 
ก็รู้ชัดว่าหายใจเขา้ยาว เมื�อหายใจออกสั นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั นหรือเมื�อหายใจเขา้สั นก็รู้ชัดว่า
หายใจเขา้สั น ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูก้าํหนดรู้กายทั งปวงหายใจออก ย่อมศึกษาวา่จกัเป็นผูก้าํหนดรู้
กายทั งปวงหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัระงบักายสังขารหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัระงบักายสังขาร
หายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้ปีติหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้ปีติหายใจเขา้ยอ่มศึกษา
วา่จกักาํหนดรู้จิตตสังขารหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้จิตตสังขารหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกั
ระงบัจิตตสังขารหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัระงบัจิตตสังขารหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้จิต
หายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักกําหนดรู้จิตหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจกัยงัจิตให้บันเทิงหายใจเข้า  
ยอ่มศึกษาวา่จกัยงัจิตใหบ้นัเทิงหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัตั งจิตใหม้ั�นหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัตั ง
จิตให้มั�นหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจกัเปลื องจิตหายใจเขา้ ย่อมศึกษาว่าจกัเปลื องจิตหายใจออก  
ย่อมศึกษาว่าจกัเปลื องจิตหายใจเขา้ ย่อมศึกษาว่าจกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที�ยง
หายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที�ยงหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกั
เป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความคลายกาํหนดัหายใจออก ย่อมศึกษาวา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความ
คลายกาํหนดัหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความดบัสนิทหายใจออก ยอ่มศึกษา
วา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความดบัสนิทหายใจเขา้ ย่อมศึกษาว่าจกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความ
สลดัคืนหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความสลดัคืนหายใจเขา้ ดูกรอานนท์นี 
เรียกวา่ อานาปานสัสติฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ ถ้าเธอพึงเขา้ไปหาแลว้กล่าวสัญญา 10 ประการนี แก่คิริมานนทภิกษุไซร้ 
ข้อที�อาพาธของคิริมานนทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลัน เพราะได้ฟังสัญญา 10 ประการนี   
เป็นฐานะที�จะมีไดฯ้ ลาํดบันั นแล ท่านพระอานนทไ์ดเ้รียนสัญญา 10 ประการนี  ในสํานกัของพระผู ้
มีพระภาคแล้ว ได้เข้าไปหาท่านพระคิริมานนท์ยงัที�อยู่ ครั นแล้ว ได้กล่าวสัญญา 10 ประการ  
แก่ท่านพระคิริมานนท ์ครั งนั นแล อาพาธนั นของท่านพระคิริมานนทส์งบระงบัโดยพลนั เพราะได้
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ฟังสัญญา 10 ประการนี  ท่านพระคิริมานนทห์ายจากอาพาธนั น ก็แลอาพาธนั นเป็นโรคอนัท่านพระ
คิริมานนทล์ะไดแ้ลว้ ดว้ยประการนั นแลฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

การปรับสมดุลร้อนเย็นดังกล่าว สอดคล้องกับทฤษฎีสุขภาวะแบบขั วตรงกันข้าม  
คือ การปรับสมดุลร้อนเย็นตามหลกัแพทย์ทางเลือก ถ้าหยิน-หยาง เกิดผิดปกติขึ นไม่ว่าทางใด 
ทางหนึ� ง จะทาํให้ฝ่ายหนึ� งเพิ�ม หรือขณะที�อีกฝ่ายหนึ� งอ่อนแอลง เช่น ถ้าหยางมากเกิน จะเกิด 
โรคร้อน ถา้หยนิมากเกิน จะเกิดโรคเยน็ (โครงการพฒันาเทคนิคการทาํยาสมุนไพร, โครงการศึกษา
การแพทยต์ะวนัออก และมูลนิธิสาธารณสุขกบัการพฒันา, 2541 : 163-176) สอดคลอ้งกบัการ 
ปรับสมดุลดิน (เยน็) นํ า (เยน็) ลม (เยน็) ไฟ (ร้อน) ตามหลกัการแพทยแ์ผนไทย “การแพทย ์
แผนไทย มีการตรวจวินิจฉัยโรค และการบาํบดัโรคดว้ยแนวคิดพื นฐานเรื�องธาตุทั ง 4 คือ ดิน นํ า 
ลม และไฟ ที�ประกอบกันขึ นเป็นร่างกายของคน การเสียสมดุลของธาตุทั ง 4 จากอิทธิพลการ
เปลี�ยนแปลงตามวยั กาลเวลา ฤดูกาล ภูมิประเทศ และพฤติกรรมของคน ต่างเป็นสาเหตุของการ 
เกิดโรค” (เฉลิมพล เกิดมณี. 2547 : 2) 

สมดุลร้อนเยน็ดงักล่าว สอดคลอ้งกบันกัวทิยาศาสตร์ทางฟิสิกส์เคมีชีวะที�พบวา่ อุณหภูมิ
มีผลอย่างมากต่อการเปลี�ยนแปลงของสสารและพลังงานทั งของสิ� งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ดังนี 
เนื�องจากโครงสร้างระดบัสองระดบัสามและระดบัสี�ของชีวโมเลกุลมีแรงยึดเหนี�ยวที�สําคญั 3 ชนิด 
คือ พนัธะไฮโดรเจน พนัธะไฮโดรโฟบิก และพนัธะไอออนิก ดงันั นปัจจยัต่าง ๆ ที�มีอิทธิพลต่อ
พนัธะเหล่านี  ย่อมมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงของโครงสร้างโมเลกุล และในที�สุดทาํให้โครงรูป
เปลี�ยนแปลงไปดว้ย ปัจจยัที�สําคญัเหล่านั น ได้แก่ ความเป็นกรดด่าง ปริมาณเกลือแร่ในนํ า และ
อุณหภูมิปัจจยัทั ง 3 ชนิดที�กล่าวมามีอิทธิพลต่อโครงสร้างและโครงรูปของชีวโมเลกุล ซึ� งเท่ากบัวา่
มีผลต่อหนา้ที�และการทาํงานของชีวโมเลกุลเหล่านั น ถา้ปัจจยัเหล่านี เปลี�ยนแปลง ทาํให้โครงรูปและ
โครงสร้างเปลี�ยนแปลงไป ชีวโมเลกุลก็จะทาํงานในหน้าที�ของตนเองไม่ได้ เราเรียกสภาพนี ว่า 
สภาพเสียธรรมชาติ (Denatured state) และสภาพเดิมของโมเลกุลที�ทาํงานได ้เราเรียกว่าสภาพ
ธรรมชาติ (Native state) สรุปแลว้คือ สภาพธรรมชาติของชีวโมเลกุล จะมีโครงสร้างระดบัต่าง ๆ 
ซึ� งทาํให้มีโครงรูปจาํนวนจาํกดัและโดยทั�วไปมีโครงรูปจาํเพาะ ในกรณีสภาพเสียธรรมชาติ จะมี
โครงสร้างไร้รูป มีโครงรูปไม่แน่นอนทาํงานตามหนา้ที�ไม่ได ้(พิชิต โตสุโขวงศ.์ 2535 : 38-41) 

ในทางวทิยาศาสตร์พลงัร้อนเยน็มีผลต่อสุขภาพ ดงันี   
“Flexor (withdrawal) reflex เป็นรีเฟล็กซ์ที�เกิดเมื�อมีตวักระตุน้อนัตรายมากระตุน้ ...  

ซึ� งอาจเป็นการกระตุน้เชิงกล ความร้อน หรือสารเคมีก็ได ้... เมื�อกลา้มเนื อหดตวัมากเกินไป ... 
กล้ามเนื อขาดเลือดมาเลี ยงจะเกิดอาการปวดกล้ามเนื อ ... อาการเจ็บปวดจะทาํให้เกิดการเกร็ง 
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(Spasm) ของกลา้มเนื อ มีผลให้กลา้มเนื อขาดเลือดมาเลี ยงมากยิ�งขึ น ทาํให้รู้สึกปวดมากขึ นไปอีก 
...” (กนกวรรณ ติลกสกุลชยั และชยัเลิศ พิชิตพรชยั. 2552 : 882-884) 

ความผดิปกติของรีเฟล็กซ์ของระบบประสาทร่างกาย 
(1) รีเฟล็กซ์ของไขสันหลงัที�ทาํใหเ้กิดการหดเกร็งของกลา้มเนื อ (Muscle spasm)  
(2) ตะคริว (Cramp) เป็นการหดเกร็งของกลา้มเนื อเฉพาะที� ... การศึกษาโดย EMG พบวา่

เกิดเนื�องจากมีการระคายเคืองต่อกลา้มเนื อ เช่น ความเยน็จดั ขาดเลือดไปเลี ยง หรือกลา้มเนื อทาํงาน
มากเกินไปทาํใหเ้กิดความเจบ็ปวด หรือมีกระแสประสาทรับความรู้สึกอยา่งอื�นส่งจากกลา้มเนื อไป
ยงัไขสันหลงั ทาํให้เกิดรีเฟล็กซ์การหดตวัของกลา้มเนื อ ซึ� งการหดตวันี จะกระตุน้ตวัรับความรู้สึก
อนัเดิมนั นมากขึ นไปอีก มี Positive feedback เกิดขึ นทาํให้เพิ�มการหดตวัรุนแรงขึ น จนกระทั�งเกิด
ตะคริวของกลา้มเนื อขึ น 

(ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 118-119)  
รีเฟล็กซ์ของระบบประสาทออโตโนมิก (Spinal autonomic reflex) มีประสาทออโตโนมิก

เป็น Motor pathway และ Effector organs เป็นกลา้มเนื อเรียบ กลา้มเนื อหัวใจและต่อมต่าง ๆ 
ตวัอยา่งเช่น 

1. มีการเปลี�ยนแปลงความตึงของผนังหลอดเลือด (Vascular tone) ซึ� งเป็นผลจาก 
ความร้อนหรือความเยน็ 

2. การหลั�งเหงื�อ (Sweating) จากการมีการเพิ�มความร้อนที�ผิวหนงับริเวณใดบริเวณหนึ�ง
ของร่างกาย 

3. รีเฟล็กซ์ที�เกี�ยวขอ้งลาํไส้และระบบลาํไส้ (Intestino-intestinal reflex) ที�ควบคุมหนา้ที�
ทางมอเตอร์ของกระเพาะลาํไส้ 

4. รีเฟล็กซ์ทางเพศ 
5. รีเฟล็กซ์ที�เกี�ยวกบัการขบัออก (Evacuation reflex) เพื�อการขบัถ่ายอุจจาระและ

ปัสสาวะ 
(ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 118-119) 
ในกรณีที�เนื อเยื�อขาดเลือดไปเลี ยง จะรู้สึกปวดที�เนื อเยื�ออย่างรวดเร็ว ยิ�งกรณีที�มีอตัรา

ของเมตาบอลิซึมมากก็จะปวดได้เร็วมากในกรณีที�มีการหดเกร็งของกล้ามเนื อ (Muscle spasm)  
อาจทาํใหมี้การเจบ็ปวดไดรุ้นแรง เนื�องจากมีการหดตวัของกลา้มเนื อไปกดหลอดเลือดในกลา้มเนื อ 
ทาํให้ปริมาณเลือดไปเลี ยงกล้ามเนื อลดลงมากและการหดตวัเพิ�มอัตราของเมตาบอลิซึมของ
กลา้มเนื อ ทาํให้เกิดการขาดเลือดมาเลี ยง (Ischemia) ขาดออกซิเจน มีการสะสม Acid metabolites 
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ต่าง ๆ เช่น กรดแลกติก อยู่เป็นจาํนวนมาก นอกจากนี ยงัมี Bradykinin และ Polypeptides อื�น ๆ 
เกิดขึ นจากมีการทาํลายเซลลก์ลา้มเนื อทาํใหป้วดไดม้าก  

(ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 209) 
จะเห็นได้ว่า สมดุลร้อนเย็นทาํให้มีสุขภาพดี และองค์ประกอบเหตุปัจจยัที�ทาํให้เกิด

สมดุลร้อนเย็นนั นล้วนสัมพนัธ์กันอย่างเป็นองค์รวม ทั งจิตใจ ร่างกาย มิตรสหาย สังคมและ
สิ�งแวดลอ้ม 

ในงานวจิยัชิ นนี  คน้พบวธีิการปฏิบติัปรับสมดุลร้อนเยน็ในการดูแลสุขภาพอยา่งเป็นองค์
รวม ดว้ยเทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ตามหลกัการแพทยว์ิถีธรรม ไดแ้ก่ 1. การรับประทานสมุนไพร
ปรับสมดุลร้อนเยน็ 2. การกวัซาหรือขดูซาหรือขูดพิษหรือขูดลม (การขูดระบายพิษทางผิวหนงั)  
3. การสวนลา้งพิษออกจากลาํไส้ใหญ่ดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั (ดีท็อกซ์) 4. การแช่มือแช่เทา้หรือส่วน
ที�ไม่สบายในนํ าสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย 5. การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ 
เช็ด ด้วยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย 6. การออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณ โยคะ 
กายบริหาร ที�ถูกตอ้ง 7. การรับประทานอาหารปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเย ็นของร่างกาย  
8. ใช้ธรรมะ ละบาป บาํเพ็ญบุญกุศล ทาํจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดีสร้างสังคมและสิ�งแวดล้อมที�ดี  
9. รู้เพียร รู้พกัใหพ้อดี 

การคน้พบดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัประสบความสําเร็จในการสร้างสุขภาพที�ดี ตามคาํนิยาม
สุขภาพขององคก์ารอนามยัโลกทั ง 4 ดา้น คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา (นบัวรรณ เอมนุกูลกิจ. 
2552) ให้กบัตนเองและประชาชน โดยใช้หลกัการแพทยว์ิถีธรรม แลว้พฒันาสู่กระบวนการสร้าง
จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ที� ทุ่มโถมเสียสละแรงกายแรงใจทําประโยชน์ช่วยเหลือเกื อกูลมวล
มนุษยชาติด้วยความเต็มใจ จริงใจ และสุขใจ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ ซึ� งดาํเนินไปพร้อม ๆ  
กบัการสร้างสภาพความเป็นพุทธะในตน ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุทั งหลาย อีกขอ้หนึ� ง 
อริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี วา่บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็
ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นนั น. ดูกรภิกษุทั งหลาย ก็บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดา
อยา่งไร ดูกรภิกษุทั งหลายธรรมดานี ของบุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิ คืออริยสาวกถึงความขวนขวาย
ในกิจใหญ่นอ้ยที�ควรทาํอยา่งไรของเพื�อนสพรหมจารีโดยแทถึ้งอยา่งนั น ความเพ่งเล็งกลา้ในอธิศีล
สิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขาของอริยสาวกนั นก็มีอยู ่ เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนยอ่ม
เล็มหญ้ากินด้วยชาํเลืองดูลูกด้วยฉะนั น. อริยสาวกนั นย่อมรู้ชัดอยู่อย่างนี ว่า บุคคลผูถึ้งพร้อม
ดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นนั น. นี ญาณที� 5 เป็นอริยะ
เป็นโลกุตระไม่ทั�วไปกบัพวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั นบรรลุแลว้.” (ม.มู.12/547) 
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ประโยชน์ตนคือการปฏิบัติอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา (เปรียบเหมือนแม่
โคลูกอ่อนย่อมเล็มหญา้กินดว้ย) เป็นหลกัธรรมที�ชาํระกิเลสโลภโกรธหลงทาํให้ชีวิตพน้ทุกข์ไป
เป็นลาํดบั ๆ ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัสใน ที.ปา.11/53 ถึงประโยชน์ตนว่า “ผู้ใดเป็นภิกษุสิBนกิเลสและ  

อาสวะแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกิจที�ควรทําทําเสร็จแล้ว ได้วางภาระเสียแล้ว ลุถึงประโยชน์

ของตนแล้ว สิBนเครื�องเกาะเกี�ยวในภพแล้ว หลุดพ้นไปแล้วเพราะรู้โดยชอบ ผู้นัBนปรากฏว่าเป็นผู้เลิศ

กว่าคนทัBงหลายโดยชอบธรรมแท้” ส่วนประโยชน์ท่านคือขวนขวายในกจิใหญ่น้อยที�ควรทําอย่างไร

ของเพื�อนสพรหมจารี (ชาํเลืองดูลูกดว้ย) ซึ� งก็คือการช่วยเหลือเกื อกลูผูอื้�น เป็นสภาพที�พระพุทธเจา้
ตรัสวา่ “พรหมจรรยน์ั นจะพึงเป็นไป เพื�อเกื อกูลแก่ชนเป็นอนัมาก เพื�อความสุขแก่ชนเป็นอนัมาก 
เพื�ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก...” (ที.ปา.11/108) สภาพจิตแห่งพุทธะจึงเป็นสภาพที�ตนเองพน้ทุกขด์ว้ย
และเกื อกูลสร้างประโยชน์สุขให้กบัมวลมนุษยชาติไปพร้อม ๆ กนั ซึ� งเป็นคุณค่าประโยชน์สูงสุด
ต่อตนเองและมวลมนุษยชาติ 

กระบวนการสร้างจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ เป็นการแกปั้ญหาและพฒันา
สุขภาพด้วยการปรับสมดุลร้อนเย็นอย่างเป็นองค์รวม ด้วยสิ� งที�ประหยดัเรียบง่ายเป็นหลักดงัที�
พระพุทธเจา้ตรัสในจตัตาริสูตร วา่ “ดูกรภิกษุทั งหลาย ปัจจยันอ้ย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ 4 อยา่งนี  
4 อย่างเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั งหลาย บรรดาจีวร ผา้บงัสุกุล น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ บรรดา
โภชนะ คาํขา้วที�ไดด้ว้ยปลีแขง้ น้อย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ บรรดาเสนาสนะ โคนไม ้นอ้ย หาได้
ง่ายและไม่มีโทษ บรรดาเภสัช มูตรเน่า นอ้ย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ ... ดูกรภิกษุทั งหลาย เรากล่าว
ธรรมอย่างใดอยา่งหนึ�ง ของภิกษุซึ� งเป็นผูส้ันโดษดว้ยปัจจยัที�นอ้ย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ ว่าเป็น
องคแ์ห่งความเป็นสมณะ ฯ ความคบัแคน้แห่งจิต ยอ่มไม่มีแก่ภิกษุผูส้ันโดษ ดว้ยปัจจยัน้อย หาได้
ง่ายและไม่มีโทษ เพราะปรารภเสนาสนะ จีวรปานะและโภชนะ ทิศของเธอชื�อวา่ไม่กระทบกระเทือน 
ภิกษุผูส้ันโดษ ไม่ประมาทยึดเหนี�ยวเอาไวไ้ดซึ้� งธรรมอนัสมควรแก่ธรรมที�พระตถาคตตรัสบอก
แลว้แก่เธอ” (ข.ุสุ.25/281) 

โดยผูว้ิจยัเริ�มปฏิบติัที�ตนก่อน ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัสในธรรมบทอตัตวรรค ว่า “หากว่า
บุคคลพึงรู้ว่าตนเป็นที�รักไซร้ พึงรักษาตนนั นไว ้ให้เป็นอตัภาพอนัตนรักษาดีแล้ว บัณฑิตพึง
ประคบัประคองตนไวต้ลอดยามทั งสาม ยามใดยามหนึ�ง บุคคลพึงยังตนนัBนแลให้ตัBงอยู่ในคุณอัน

สมควรเสียก่อน พงึพรํ�าสอนผู้อื�นในภายหลัง บัณฑิตไม่พึงเศร้าหมอง หากวา่ภิกษุพึงทาํตนเหมือน
อย่างที�ตนพรํ� าสอนคนอื�นไซร้ ภิกษุนั นมีตนอนัฝึกดีแล้วหนอ พึงฝึก ได้ยินว่าตนแลฝึกได้ยาก  
ตนแลเป็นที�พึ�งของตน บุคคลอื�นใครเล่าพึงเป็นที�พึ�งได ้เพราะว่าบุคคลมีตนฝึกฝนดีแลว้ ย่อมไดที้�
พึ�งอนัไดโ้ดยยาก ความชั�วที�ตนทาํไวเ้องเกิดแต่ตน มีตนเป็นแดนเกิด ย่อมย ํ�ายีคนมีปัญญาทรามดุจ
เพชรย ํ�ายีแก้วมณีที�เกิดแต่หิน ฉะนั น ความเป็นผูทุ้ศีล ล่วงส่วน ย่อมรวบรัดอตัภาพของบุคคลใด  
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ทาํให้เป็นอตัภาพอนัตนรัดลงแล้ว เหมือนเถาย่านทรายรวบรัดไม้สาละให้เป็นอนัท่วมทบัแล้ว 
บุคคลนั นย่อมทาํตนเหมือนโจรผูเ้ป็นโจกปรารถนาโจร ผูเ้ป็นโจก ฉะนั น กรรมไม่ดีและไม่เป็น
ประโยชน์แก่ตน ทาํไดง่้าย ส่วนกรรมใดแล เป็นประโยชน์ดว้ย ดีดว้ย กรรมนั นแลทาํไดย้ากอยา่งยิ�ง 
ผูใ้ดมีปัญญาทราม อาศยัทิฐิอนัลามก ย่อมคดัคา้นคาํสั�งสอนของพระพุทธเจา้ ผูอ้รหันต์ เป็นพระ
อริยเจา้ มีปกติเป็นอยูโ่ดยธรรม การคดัคา้นและทิฐิอนัลามกของผูน้ั น ย่อมเผล็ดเพื�อฆ่าตน เหมือน
ขยุไผฆ่่าตน้ไผฉ่ะนั น ทาํชั�วดว้ยตนเอง ยอ่มเศร้าหมองดว้ยตนเอง ไม่ทาํชั�วดว้ยตนเอง ยอ่มหมดจด
ดว้ยตนเอง ความบริสุทธิq  ความไม่บริสุทธิq  เป็นของเฉพาะตวัคนอื�นพึงชาํระคนอื�นให้หมดจดหา 
ได้ไม่ บุคคลไม่พึงยงัประโยชน์ของตนให้เสื� อม เพราะประโยชน์ของผูอื้�นแม้มาก บุคคลรู้จัก
ประโยชน์ของตนแลว้ พึงขวนขวายในประโยชน์ของตน ฯ” (ข.ุธ.25/22) 

โดยเริ�มตน้จากปฏิบติัเหตุปัจจยั 2 อยา่งที�ทาํให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ น คือเกิดความรู้ความเห็น
ความเขา้ใจที�ถูกตอ้งถูกตรงสู่การพน้ทุกข ์ปรโตโฆสะ (การตั งใจรับฟังผูอื้�น) และโยนิโสมนสิการ 
(การทาํในใจโดยแยบคายพิจารณาลงไปถึงที�เกิด) (ม.มู.12/497) 

ปรโตโฆสะ (การตั งใจรับฟังผูอื้�น) หมายความว่า ถ้าความรู้เดิมที�เราเคยเรียน เคยรับรู้  
เคยฝึกฝนและปฏิบติัอยู่ในวิถีชีวิตนั น ยงัแกปั้ญหาทุกข์ในชีวิตเราไม่ได ้แสดงว่า ความรู้และการ
ปฏิบติัอยู่เดิมนั น ไม่เพียงพอในการแก้ปัญหา จึงตอ้งศึกษาเพิ�มเติมขึ นอีก แล้วโยนิโสมนสิการ  
(การทาํในใจโดยแยบคายพิจารณาลงไปถึงที�เกิด) คือ พิสูจน์ความจริงจนชัดดว้ยญาณปัญญาว่า 
สิ� งนั นเป็นประโยชน์หรือโทษ สิ� งใดไม่อันตรายก็สามารถทดลองด้วยตนเองได้ ส่วนสิ� งใดที�
อนัตรายก็ศึกษาดูจากที�ผูอื้�นทดลองทาํก่อน 

เมื�อเราศึกษาสิ�งอื�นเพิ�มเติมไปเรื�อย ๆ ศึกษาผลของการปฏิบติัไปเรื�อย ๆ อยา่งไม่หยุดหย่อน 
จะทาํใหเ้ราไดพ้บกบัผูรู้้ความจริงแท ้ที�จะทาํใหเ้ราแกปั้ญหาได ้ซึ� งพระพุทธเจา้ตรัสวา่ ตอ้งพบผูที้�มี
องค์ความรู้ที�แทจ้ริง และปฏิบติัได้จริงเท่านั น จึงจะพน้ทุกข์ได้จริง ดงัคาํตรัสในอวิชชาสูตรว่า 
“ดูกรภิกษุทั งหลาย ด้วยประการดงันี  การไม่คบสัปบุรุษที�บริบูรณ์ ย่อมยงัการไม่ฟังสัทธรรมให้
บริบูรณ์ การไม่ฟังสัทธรรมที�บริบูรณ์ ย่อมยงัความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธาที�
บริบูรณ์ ย่อมยงัการทาํไวใ้นใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์ การทาํไวใ้นใจโดยไม่แยบคายที�บริบูรณ์  
ย่อมยงัความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ ความไม่มีสติสัมปชัญญะที�บริบูรณ์ ย่อมยงัการ 
ไม่สํารวมอินทรียใ์ห้บริบูรณ์ การไม่สํารวมอินทรียที์�บริบูรณ์ ย่อมยงัทุจริต 3 ให้บริบูรณ์ ทุจริต 3  
ที�บริบูรณ์ ย่อมยงันิวรณ์ 5 ให้บริบูรณ์ นิวรณ์ 5 ที�บริบูรณ์ ย่อมยงัอวิชชา ให้บริบูรณ์ อวิชชานี มี
อาหารอยา่งนี  และบริบูรณ์อยา่งนี  ฯ 

ดูกรภิกษุทั งหลาย ดว้ยประการดงันี  การคบสัปบุรุษที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัการฟังสัทธรรมให้
บริบูรณ์ การฟังสัทธรรมที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัศรัทธาให้บริบูรณ์ ศรัทธาที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัการทาํไวใ้น
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ใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์ การทาํไวใ้นใจโดยแยบคายที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัสติสัมปชญัญะให้บริบูรณ์ 
สติสัมปชญัญะที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัการสาํรวมอินทรียใ์หบ้ริบูรณ์ การสํารวมอินทรียที์�บริบูรณ์ ยอ่มยงั
สุจริต 3 ให้บริบูรณ์ สุจริต 3 ที�บริบูรณ์ ย่อมยงัสติปัฏฐาน 4 (กาย เวทนา จิต ธรรม) ให้บริบูรณ์  
สติปัฏฐาน 4 ที�บริบูรณ์ ย่อมยงัโพชฌงค์ 7 (สติ ธัมมวิจยั วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา)  
ให้บริบูรณ์ โพชฌงค์ 7 ที�บริบูรณ์ ย่อมยงัวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ วิชชาและวิมุตตินี มีอาหาร
อยา่งนี  และบริบูรณ์อยา่งนี  ฯ” (องฺ.ทสก.24/61) 

เมื�อผูว้ิจยัได้พบผูรู้้แท้และปฏิบติัดับทุกข์ได้เป็นลาํดบัแล้ว ก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นั น
ใหก้บัคนที�พร้อมยินดีเต็มใจศรัทธา เพราะผูน้ั นก็จะเปิดใจ จะเห็นคุณค่าประโยชน์ และปฏิบติัตาม
จนไดป้ระโยชน์นั น การปฏิบติัไดจ้ริง จะบอกวิธีการที�ถูกตอ้งไดจ้ริง ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัสลกัษณะ
ของพุทธธรรม 8 ประการว่า ลึกซึ ง (คมัภีรา) เห็นตามไดย้าก (ทุททสา) รู้ตามไดย้าก (ทุรนุโพธา)
สงบ (สันตา) ประณีต (ปณีตา) คาดคะเนเดาไม่ได้ (อตกักาวจรา) ละเอียด (นิปุณา) รู้ได้เฉพาะ
บณัฑิต (ปัณฑิตเวทนียา) (ที.สี.9/26) 

 และผูที้�ปฏิบติัได้จริง จะมีพลงัเหนี�ยวนาํให้ผูอื้�นปฏิบติัตามได้มากกว่าผูที้�ไม่สามารถ
ปฏิบติัได ้เมื�อมีผูป้ฏิบติัไดม้ากขึ น ก็รวมกลุ่มกนัเสียสละเพื�อช่วยเหลือผูอื้�นต่อไป การรวมกลุ่มกนั
จะทาํใหมี้แรงเหนียวนาํใหมี้คนทาํตามมากกวา่กระจายกนัทาํ ซึ� งมีผลยอ้นกลบัให้ตนเองไดบุ้ญกุศล 
ไดพ้ลงัสุขภาพดีเพิ�มขึ นดงัที�พระพุทธเจา้ตรัสถึงความเป็นผูมี้มิตรดี สหายดี เป็นทั งหมดทั งสิ นของ
พรหมจรรย์(ความพน้ทุกข์) (สํ.ส.15/381-384) และ ในมหาปรินิพพานสูตร พระพุทธเจ้าตรัส 
อปริหานิยธรรม 7 คือ ธรรมที�พาเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื�อมเลยไดแ้ก่ หมั�นประชุมกนัเนืองนิตย ์
พร้อมเพรียงกนัประชุม พร้อมเพรียงกนัเลิก พร้อมเพรียงกนัช่วยทาํกิจ ไม่บญัญติัสิ�งที�พระพุทธเจา้
ไม่ทรงบญัญติั ไม่เพิกถอนสิ�งที�ทรงบญัญติัแลว้ สักการะ เคารพ นบัถือ บูชาภิกษุผูเ้ป็นเถระ (ผูใ้หญ่) 
เป็นสังฆปริณายก (ผูน้าํในการปฏิบติัที�ถูกตรง จะเป็นนกับวชหรือฆราวาสก็ได)้ และเชื�อฟังถอ้ยคาํ
ของท่านไม่ตกอยู่ในอาํนาจตณัหา อนัจะก่อเกิดภพใหม่ยินดีในเสนาสนะป่า (คือที�อยู่อนัสงดัจาก
กิเลส) ตั งสติไวว้่า ทาํไฉนหนอ เพื�อนพรหมจรรย ์ผูมี้ศีลเป็นที�รัก ที�ยงัไม่มา ขอจงมาเถิดและผูที้�
มาแลว้ ขอจงอยูเ่ป็นสุข (ที.ม.10/71) 

โดยผูว้จิยันาํพาจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธปฏิบติัสู่สภาพแห่งพุทธะ ดว้ยการเรียนรู้และกระทาํ
กุศล ละอกุศล ละการกระทาํส่วนที�มีโทษ กระทาํส่วนที�ไม่มีโทษ เสพในสิ�งที�ควรเสพ ไม่เสพในสิ�ง
ที�ไม่ควรเสพ ละการกระทาํที�ไม่เป็นประโยชน์แต่เป็นทุกข์ตลอดกาลนาน กระทาํในสิ� งที�เป็น
ประโยชน์เป็นสุขตลอดกาลนาน(ที.ปา.11/146) ซึ� งเนื อหาหลกัที�ผูว้จิยัคน้พบตามที�พระพุทธเจา้ตรัส
ไว ้ที�ได้นาํมาบูรณาการเป็นองค์ความรู้ ในการสร้างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติสู่
ความเป็นพุทธะ คือ การปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา (ม.มู.12/547) โดยสอดร้อยอยูใ่นทุกสูตรที�
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พระพุทธเจา้ตรัสเพื�อความพน้ทุกข ์ไดแ้ก่ การปรับสมดุลร้อนเยน็ของชีวิต ทาํให้มีโรคนอ้ยมีทุกขน์อ้ย 
ควรแก่ความเพียร (สังคีติสูตร, สิวกสูตร, อาพาธสูตร), ปฏิบติัสู่การดบัทุกข์ด้วยสิ� งที�ประหยดั 
หาไดง่้าย และไม่มีโทษเป็นหลกั (จตัตาริสูตร, เภสัชชขนัธกะสูตร), ละบาป บาํเพ็ญกุศล ทาํจิตใจ
ให้บริสุทธิq ผอ่งใส (โอวาทปาติโมกข)์, วรรณะ 9 คือ การทาํตวัเป็นคนน่ายกย่องสรรเสริญ 9 อยา่ง 
(วิ.มหา.1/20), จรณะ 15คือ ขอ้ประพฤติเพื�อบรรลุธรรม อนัปลอดโปร่งจากกิเลส (ม.ม.13/27-32), 
ปฏิบติัจนถึงสภาพจตุตถฌาน (ฌานที� 4) มีลกัษณะ 5 ประการ องคคุ์ณอุเบกขา 5 (ม.อุ.14/690), เมื�อ
ปฏิบติัไดรู้ปฌานในระดบัอุเบกขาแลว้ตรวจสอบดว้ย อรูปฌาน 4 (สํ.สฬา.18/519), การปฏิบติัให้
ถูกตอ้งตามลาํดบั อนุปุพพวหิาร 9 คือ ธรรมอนัเป็นเครื�องอยูต่ามลาํดบั (ที.ปา.11/355), โสฬสญาณ 
16 คือ ความรู้แจง้เห็นจริงตามลาํดบัของการวิปัสสนา (พระวิสุทธิมคัค“์ปัญญานิเทศ” หน้า 540-
656), โพธิปักขิยธรรม 37 หมายถึง ธรรมอนัเป็นแนวทางแห่งการตรัสรู้ (ที.ปา.11/108) ได้แก่  
มหาสติปัฏฐานสูตร 4 (ที.ม.10/273) ปธานสูตร (องฺ.จตุกฺก.21/13) อิทธิบาท 4 (ที.ม.10/200) อินทรีย ์5 
(ส.ํม.19/1,011 – 1,015) พละ 5 (องฺ.ปxฺจก.22/14) โพชฌงค ์7 (ส.ํม.19/505 - 507) อริยมรรคมีองค ์8 
(ส.ํม. 19/1665), สัมมาสมาธิของพระอริยะ (ที.ม.10/ 206, ม.อุ.14/253) และพรหมวิหาร 4 (ที.ปา.11/ 
234) โดยใชก้ระบวนการเหตุแห่งการวิมุติ 5 (องฺ.ปxฺจก.22/26), สาราณียธรรม 6 (องฺ.ฉกฺก.22/282), 
พุทธพจน์ 7 (องฺ.ฉกฺก.22/283), อปริหานิยธรรม 7 (ที.ม.10/71) และสัปปุริสธรรม 7 (องฺ.สตฺตก.
23/65) โดยฝึกปฏิบติัด้วยตนเอง (อตัตวรรคที� 12) ผสานพลงักบัหมู่มิตรดีสหายดีอยู่ในสังคม
สิ�งแวดลอ้มที�ดี (ทุติยอปัปมาทสูตร, อุปัฑฒสูตร, สารีปุตตสูตร, สัปปายะ 7) 

ผูว้ิจยัพบวา่เมื�อมีผูป้ฏิบติัตามพุทธธรรมดงักล่าวอยา่งถูกตรง สภาพแห่งความเป็นพุทธะ 
คือ โสดาบนั สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ ก็จะเกิดมากขึ นเป็นลาํดบั อนัเป็นคุณค่าและความ
ผาสุกที�แทจ้ริงอยา่งย ั�งยนืที�มนุษยค์วรได ้

การสร้างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ ดว้ยกระบวนการที�พระพุทธเจา้ตรัส
ดงักล่าว เป็นการดบัทุกข์ที�ตน้เหตุ ตามหลกัปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11 ใน “มหาขนัธกะ” ถึง 
“โพธิกถาปฏิจจสมุปบาทมนสิการ” (วิ.ม.4/1-3) คือ การอาศยักนัและกนัเกิดขึ น (ความเป็นเหตุ
ปัจจยัสืบเนื�องกนัเป็นไปตามลาํดบั) ดงันี  

1] โดยสมยันั น พระผูมี้พระภาคพุทธเจ้าแรกตรัสรู้ประทบัอยู่ ณ ควงไมโ้พธิพฤกษ ์
ใกล้ฝั�งแม่นํ าเนรัญชรา ในอุรุเวลาประเทศ ครั งนั น พระผูมี้พระภาคประทับนั�งด้วยบัลลังก์เดียว 
เสวยวมุิตติสุข ณ ควงไมโ้พธิพฤกษต์ลอด 7 วนั และทรงมนสิการ (การพิจารณาทาํใจในใจโดยแยบคาย) 
ปฏิจจสมุปบาท (การอาศยักนัและกนัเกิดขึ น หรือความเป็นเหตุปัจจยัสืบเนื�องกนัเป็นไปตามลาํดบั) 
เป็นอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยามแห่งราตรีวา่ดงันี  : หลกัปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11 คือ  
การอาศยักนัและกนัเกิดขึ น (ความเป็นเหตุปัจจยัสืบเนื�องกนัเป็นไปตามลาํดบั) ดงันี  เพราะอวิชชา 
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เป็นปัจจยั (เหตุ) จึงมีสังขาร สังขารจึงมีวิญญาณ วิญญาณจึงมีนามรูป นามรูปจึงมีสฬายตนะ 
สฬายตนะจึงมีผสัสะ ผสัสะจึงมีเวทนา เวทนาจึงมีตณัหา ตณัหาจึงมีอุปาทาน อุปาทานจึงมีภพ  
ภพจึงมีชาติ ชาติจึงมี ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั อุปายาส กองทุกขท์ั งมวลนั นยอ่มเกิด 
ดว้ยประการฉะนี  

ปฏิจจสมุปบาทปฏิโลม อนึ�งเพราะอวิชชานั�นแหละดบัโดยไม่เหลือ ดว้ยมรรคคือวิราคะ 
สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ 
สฬายตนะจึงดบั เพราะสฬายตนะดบัผสัสะจึงดบั เพราะผสัสะดบัเวทนาจึงดบั เพราะเวทนาดบั
ตณัหาจึงดบั เพราะตณัหาดบัอุปาทานจึงดบั เพราะอุปาทานดบัภพจึงดบั เพราะภพดบัชาติจึงดบั 
เพราะชาติดบั ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั อุปายาส จึงดบั เป็นอนัวา่กองทุกขท์ั งมวล
นั�นยอ่มดบั ดว้ยประการฉะนี  

ลาํดบันั น พระผูมี้พระภาคทรงทราบเนื อความนั นแลว้ จึงทรงเปล่งอุทานนี  ในเวลานั น 
วา่ดงันี  ... เมื�อใดแล ธรรมทั งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ผูมี้เพียรเพ่งอยู่ เมื�อนั น ความสงสัยทั งปวง
ของพราหมณ์นั น ยอ่มสิ นไป เพราะมารู้ธรรมพร้อมทั งเหตุ 

[2] ลาํดบันั น พระผูม้ีพระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท เป็นอนุโลมและปฏิโลม 
ตลอดมชัฌิมยามแห่งราตรี .. .  จึงทรงเปล่งอุทานนี  ในเวลานั นว่าดงันี  .. . เมื�อใดแล ธรรม
ทั งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ผูมี้เพียรเพง่อยู ่เมื�อนั น ความสงสัยทั งปวงของพราหมณ์นั น ยอ่มสิ นไป 
เพราะไดรู้้ความสิ นแห่งปัจจยัทั งหลาย 

[3] ลาํดบันั น พระผูมี้พระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท เป็นอนุโลมและปฏิโลม 
ตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรี ... จึงทรงเปล่งอุทานนี  ในเวลานั นว่าดงันี  ... เมื�อใดแล ธรรมทั งหลาย 
ปรากฏแก่พราหมณ์ผูม้ ีเพียรเพ ่งอยู ่ เ มื �อนั น  พราหมณ์นั นย ่อมกําจดัมารและเสนาเสียได ้ 
ดุจพระอาทิตยอุ์ทยัทาํอากาศใหส้วา่งฉะนั น” 

จะเห็นไดว้า่ การดับทุกข์ที�ต้นเหตุตามหลักปฏิจจสมุปบาท เป็นกระบวนการจับจุดเดียว

ทลายทุกข์ทัBงแนว โดยเน้นที�การพฒันาจิตวิญญาณเป็นหลัก ดังที�พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ใจเป็น
ประธานของสิ�งทั งปวง ใจเป็นใหญ่ ใจประเสริฐที�สุด ทุกสิ�งสําเร็จไดด้ว้ยใจ (มโนปุพพงัคมา ธมัมา
มโนเสฏฐามโนมยา)” (ขุ.ธ. 25/11) ควบคู่กับการพฒันาด้านร่างกาย มิตรสหาย สังคม และ
สิ�งแวดลอ้มที�ดีซึ� งจะเห็นไดจ้ากผลการวิจยั ที�ผูดู้แลสุขภาพดว้ยการปฏิบติัตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ 
นอกจากจะแก้ปัญหาและพฒันาด้านจิตใจ และสามารถช่วยลดปัญหาสุขภาพด้านร่างกายได ้
ทุกปัญหาแลว้ ยงัช่วยลดปัญหามิติอื�น ๆ ทุกมิติดว้ย เช่น ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ 

ดงัผลการพฒันาจิตวญิญาณของจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธที�ฝึกฝนความเป็นพุทธะ ให้เป็นผูรู้้ 
ผูตื้�น ผูเ้บิกบาน ซึ� งเป็นการพฒันาทางนามธรรมที�ส่งผลปรากฏออกมาเป็นทางรูปธรรมโดยเฉพาะ
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ภายในระยะเวลาที�เคี�ยวขน้เขม้งวดที�สุดในระยะเวลา 9 ปี ตั งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 
2558 ผลการพฒันาที�ปรากฏ เป็นตน้แบบขององคก์รการแพทยว์ถีิพุทธ มีดงันี   

1. ก่อกาํเนิดเกิดการตั งศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนยเ์รียนรู้ฯ) 
สวนป่านาบุญ อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร ขึ นเป็นแห่งแรกในปี 2549 หลงัจากนั นจึงไดมี้การ
เกิดขึ นของศูนยเ์รียนรู้ฯ ในภาคต่าง ๆ ตามมา คือ ศูนยเ์รียนรู้ ฯ สวนป่านาบุญ แห่งที� 2 อาํเภอชะอวด 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ภาคใต ้ศูนยเ์รียนรู้ฯ สวนป่านาบุญ แห่งที� 3 อาํเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานี ภาคกลาง ศูนย์เรียนรู้ฯ สวนป่านาบุญ แห่งที� 4 อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม  
ภาคอีสาน และศูนยเ์รียนรู้ฯ สวนป่านาบุญ แห่งที� 5 อาํเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ภาคตะวนัออก 
เรียงตามลาํดบัการเกิดในปี พ.ศ. 2549, 2555, 2556, 2557 และ 2558 ตามลาํดบั เพื�อเป็นสถานที�ใน
การช่วยเหลือประชาชนใหส้ามารถพึ�งตนไดใ้นดา้นสุขภาพเป็นหลกั โดยให้ประชาชนสามารถเดิน 
ทางมาศึกษาไดโ้ดยสะดวกในศูนยเ์รียนรู้ฯ ที�อยูใ่กลก้บัสถานที�อยูห่รือบา้นของตน และที�สําคญัคือ 
เป็นสถานที�รวมใหจิ้ตอาสาแพทยว์ถีิพุทธในจงัหวดัต่าง ๆ และภาคต่าง ๆ ไดม้ารวมบาํเพญ็บุญกุศล
กิจกรรมแพทยว์ถีิพุทธร่วมกนั  

2. เกิดเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธแห่งประเทศไทย ในภาคต่าง ๆ ทั ง 6 ภาค และจงัหวดัต่าง ๆ 
เกือบทุกจงัหวดั ที�มีจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธคอยขบัเคลื�อนติดต่อและให้ความช่วยเหลือกบังานส่วนรวม
ของแพทยว์ิถีพุทธ รวมถึงเครือข่ายต่างประเทศในสหรัฐอเมริกา ที�มีการขบัเคลื�อนการช่วยเหลือสังคม
ในกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งเป็นรูปธรรม ตั งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบนั 

3. เกิดจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ชายหญิงที�มาเสียสละแบ่งปัน และเอื อเฟื อเกื อกูลผูอื้�น  
โดยมาร่วมทาํกิจกรรมการงานบาํเพ็ญบุญกุศลกับศูนย์เรียนรู้ ฯ และเครือข่ายแพทย์วิถีพุทธ 
ทั�วประเทศ ทั งในและต่างประเทศ แบบไม่มีการรับค่าตอบแทนใด ๆ (ทาํงานฟรี ศูนยบ์าท) ทั งแบบ
อยู่ประจาํ เป็นจิตอาสาประจาํ (กินอยู่กบัส่วนกลางแบบสาธารณโภคี) จาํนวนประมาณ 40 คน  
ในทั งห้าศูนยเ์รียนรู้ ฯ สวนป่านาบุญ และแบบจรหรือไปกลบั (ไม่ได้กินอยู่กบัส่วนกลาง) คือ 
มาร่วมเสียสละบาํเพญ็บุญกุศลกบักิจกรรมการงานส่วนกลางเป็นคราว ๆ (จิตอาสาจร) จาํนวน 390 
คน และจิตอาสาสมทบกวา่ 10,000 คน ทั งในประเทศและต่างประเทศ (ขอ้มูล ณ วนัที� 23 เมษายน 
2558) 

4. เกิดการพฒันาต่อยอดการอบรมคอร์สจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ เป็นการอบรมพฒันาจิต
วิญญาณฝึกฝนความเป็นพุทธะของจิตอาสา เพื�อพฒันาเกิดเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธในคอร์ส 
พระไตรปิฎกนกัศึกษาแพทยว์ถีิพุทธ และคอร์สพระไตรปิฎกแฟนพนัธ์ุแท ้ปีละ 2 ครั ง ตั งแต่ปี พ.ศ. 
2554 เป็นตน้มา 
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5. เกิดหลกัสูตร “แพทยว์ิถีพุทธ 7 ปี” เป็นหลกัสูตรการเรียนการสอนที�มีเป้าหมายเพื�อ
ความผาสุกที�สุดในโลก คือ “ชีวติพอเพียง เรียบง่าย ร่างกายแข็งแรง จิตวิญญาณดีงาม จิตวิญญาณที�
เป็นสุข” เริ�มปีการศึกษา 2554 เป็นรุ่นแรก โดยปัจจุบนัมีนกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรมในชั นปีต่าง ๆ รวม 
5 รุ่น (ปี 2554-2558) ที�ยงัมาร่วมกิจกรรมครั งล่าสุดในเดือนเมษายน 2558 จาํนวน 248 คน จาก
จาํนวนผูส้มคัรเรียนทั งหมด 5 รุ่น จาํนวน 465 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 

6. เกิดการก่อตั ง “มูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย” เพื�อดาํเนินกิจกรรมส่งเสริม
การเผยแพร่ การศึกษาองคค์วามรู้และทกัษะในการปฏิบติัดูแลสุขภาพเพื�อส่งเสริมการศึกษา ปฏิบติั 
และเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนาเพื�อส่งเสริมการกุศลอื�น ๆ หรือดาํเนินการเพื�อสาธารณะ
ประโยชน์ และเพื�อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ตั งแต่
ปลายปี 2555 เป็นตน้มา 

7. จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ที�ไดม้าอยูร่วมกนัในหมู่กลุ่มมิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี 
จะเป็นผูที้�ถือศีลห้าเป็นขั นตํ�า ทานอาหารมงัสวิรัติ (ไม่มีเนื อสัตว)์ อตัตาไม่จดั รับฟังมติหมู่กลุ่ม  
มีสัญชาตญาณของคนตรง ซื�อสัตย ์สุจริต มีนํ าใจ มีพื นฐานของจิตวญิญาณแห่งการเสียสละ รู้คุณค่า
ของการทาํประโยชน์ช่วยเหลือเกื อกูลผูอื้�น เพื�อยงัประโยชน์ผูอื้�นและประโยชน์ตนให้เกิดขึ นอยู่
อยา่งสมํ�าเสมอ เท่าที�จะทาํได ้ดว้ยจิตใจที�ดีงาม จิตใจที�ผาสุก ดว้ยการพากเพียรปฏิบติัอยา่งต่อเนื�อง 
จดัสรรช่วยเหลือกนัเอาภาระ ทาํกิจกรรมการงานทั งภายนอก คือ การช่วยผูอื้�นให้พึ� งตนในด้าน
สุขภาพตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ รวมถึงกิจกรรมที�เป็นสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ของสังคม
ประเทศชาติ เมื�อไดรั้บการประสานมาเป็นคราว ๆ โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ
ทุกคนต่างเสียสละออกค่าใชจ่้ายกนัเองในการมาร่วมบาํเพญ็บุญกุศล และงานภายใน คือ การลดละ
เลิกกิเลสทั งกามและอตัตาในสิ�งที�ตนเองติดยดึที�เป็นพิษเป็นภยัทั งต่อตนเองและผูอื้�น ตวัอยา่งที�เห็น
ไดอ้ยา่งเด่นชดัอย่างเป็นรูปธรรม คือ มากินน้อยใช้นอ้ย ใชปั้จจยัสี� ที�หาไดง่้ายและไม่มีโทษ ลดละ
เลิกการทานอาหารเนื อสัตวแ์ละอาหารรสจดัได้ เน้นหันมาทานจืดได้ มาทานอาหารมงัสวิรัติที�มี
รสชาติไม่จดั และหรืออาหารสุขภาพรสชาติจืด และโดยเฉพาะการฝึกตั งศีลทานอาหารวนัละมื อ 
ลดละเลิกอบายมุขทั ง 6 คือ เสพของมวัเมาให้โทษเที�ยวกลางคืนเที�ยวดูมหรสพการละเล่นเล่นการ
พนนัคบคนชั�วเป็นมิตร เกียจคร้านการทาํงาน เป็นตน้ จึงเป็นการพฒันาศกัยภาพที�มีประสิทธิภาพ
อนัมีค่ามหาศาลในการทาํกิจกรรมการงานที�ดีงามอย่างเต็มที�ของจิตอาสาทุก ๆ ท่านอย่างไม่เหน็ด 
ไม่เหนื�อย และยิ�งมีพลงัไดม้ากขึ นเมื�อมาร่วมกนัทาํความดีกนัมากขึ น เป็นการทาํงานร่วมกนัอยา่ง
ผาสุกที�สุดในโลก 

8. เมื�อจบกิจกรรมการงานในแต่ละกิจกรรม จะมีการประชุม “เตวิชโช” เพื�อสรุปงาน
สรุปใจร่วมกนัในทุกคนที�มาร่วมกิจกรรมนั น เพื�อวิเคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียหรือจุดอ่อนจุดแข็งในการ
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ทาํงานของจิตอาสาแต่ละคน และในภาพรวมของหมู่กลุ่มด้วย พร้อมนาํสิ� งที�วิเคราะห์แล้วไป
สังเคราะห์ เพื�อปรับปรุงแกไ้ขกิจกรรมการงานและการวางแผนงานและการดาํเนินงานในคราว ๆ 
ต่อไป อยา่งตั งมั�นที�ช่วยจะลดกามและลดอตัตาของตน เพื�อช่วยลดหรือไม่ให้มีการทะเลาะเบาะแวง้ 
อาจมีความขดัแยง้กันบ้างแค่พอเหมาะ คือ ความสามคัคีของมิตรดีสหายดีสังคมสิ� งแวดล้อมดี  
เป็นสภาพพุทธพจน์ 7 คือระลึกถึงกนั รักกนั เคารพกนั ช่วยเหลือเกื อกูลกนั ไม่วิวาทกนั สามคัคีกนั
เป็นนํ าหนึ�งใจเดียว (องฺ.สตฺตก.22/283) 

9. เมื�อถึงคราวตอ้งพกัก็พกั อยา่งรู้เพียรรู้พกั คือ ในกรณีมีการเจ็บป่วยในพี�นอ้งจิตอาสา
แพทยว์ถีิพุทธ จิตอาสาแต่ละท่านจะมีองคค์วามรู้แพทยว์ิถีพุทธติดตวัและประสบการณ์ในการดูแล
และถอนพิษตวัเองไดอ้ยา่งเร็ว โดยใช้สิ�งที�ประหยดั เรียบง่าย ใกลต้วั และพึ�งตน เป็นหลกั แต่เมื�อ
คราวที�ตอ้งมีการพึ�งพาดูแลช่วยเหลือกนั ในเรื�องสุขภาพในจิตอาสาที�ไดโ้หลดงานมาแลว้ป่วย หรือ
กรณีเกิดอุบติัเหตุหรือเหตุปัจจยัใด ๆก็ตาม จิตอาสาแต่ละท่านจะให้ความช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั
อยา่งเตม็ใจ และเอาใจใส่กนัอยา่งเต็มที� ผลดักนัช่วยเหลือและดูแลจิตอาสาที�เจ็บป่วยเปรียบเสมือน 
“ญาติธรรม” คือ ญาติทางธรรมที�แม้ไม่ได้เกี�ยวข้องทางสายโลหิตแต่ก็ผูกพนักันด้วยสายใย 
แห่งธรรม ทาํให้จิตอาสาที�เจ็บป่วยไม่สบาย สามารถฟื นตัวและหายจากโรคและหรืออาการ 
ไม่สบายได้อย่างเร็วมาก พร้อมช่วยเหลือกิจกรรมการงานของหมู่กลุ่มต่อไป เมื�อหายดีแล้วอย่าง 
ไม่ชกัชา้ คือ พกัเมื�อเหนื�อย เมื�อหายเหนื�อยแลว้ก็เพียรเตม็ที�ต่อไป  

10.  ก่อเกิดเป็นชุมชนจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ที�เป็นต้นแบบหรือตวัอย่างในการดําเนิน  
วิถีชีวิตที�เป็นรูปธรรมของครอบครัวและชุมชนสังคมแบบพุทธะแท ้ๆ ที�มีอตัลกัษณ์ของการ 
อยู่ร่วมกนัแบบสาธารณโภคี คือ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธมีความเป็นญาติยิ�งกวา่ญาติพี�นอ้งสายเลือด
เดียวกัน คือ มีความระลึกถึงกัน (สาราณียะ) รักกัน (ปิยกรณะ) เคารพกัน (ครุกรณะ) เกื อกูล
ช่วยเหลือกนั (สังคหะ) ไม่วิวาทกนั (อวิวาทะ) พร้อมเพรียงกนั (สามคัคียะ) เป็นนํ าหนึ�งใจเดียวกนั 
(เอกีภาวะ) ตามหลกัพุทธพจน์ 7 (องฺ.สตฺตก.22/283) ดว้ยการให้ความเคารพต่อบิดามารดา ผูน้าํของ
ครอบครัวและชุมชน มีความระลึกถึงกนัและปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเมตตา ลดละเลิกความหลงยึด
หลงเสพทั งกามและอตัตา การถือตวัถือตนความเห็นแก่ตวัลง ดว้ยการกระทาํที�มีเมตตากายกรรม 
(เมตตงั กายกมัมงั) เมตตาวจีกรรม (เมตตงั วจีกมัมงั) เมตตามโนกรรม (เมตตงั มโนกมัมงั) มีการ 
กินน้อยใช้น้อย อยู่ร่วมกนัและใช้สวสัดิการจากส่วนกลาง แบ่งปันลาภแก่กนัเป็นสาธารณโภคี 
(ลาภธมัมิกา) มีการปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ดว้ยการตั งตบะลดละเลิกในสิ�งที�ตนเองมีความติดยึด 
เพื�อปรับให้มีศีลบริบูรณ์เสมอกนั (สีลสามญัญตา) และมีสัมมาทิฎฐิความเห็นอยา่งอาริยะเสมอกนั 
ตามหลกัของ สาราณยีธรรม 6 (เป็นหลกัการอยูร่่วมกนั) (องฺ.ฉกฺก.22/282) 
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จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ เมื�อถึงคราวที�จะตอ้งพร้อมเพรียงกนัในการช่วยเหลือกนัทาํกิจ
สําคญั ๆ ในโอกาสต่าง ๆ เพื�อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ ทุกคนจะมาพร้อมเพรียงกนั เพื�อร่วมช่วยเหลือ
กิจกรรมการงานอยา่งขยนัหมั�นเพียรเตม็ที� ดว้ยฉนัทะอิทธิบาท จะเพียรให้หนกั ให้เหนื�อย แต่ไม่ให้ป่วย 
แลว้พกัใหพ้อ หมั�นประชุมกนั พร้อมเพรียงกนัประชุม พร้อมเพรียงกนัเลิก พร้อมเพรียงกนัช่วยทาํกิจ 
เคารพและฟังมติของหมู่กลุ่มเป็นหลัก ดาํเนินกิจกรรมการงานโดยใช้มติของหมู่กลุ่มเป็นหลัก  
โดยแบ่งจดัสรรหน้าที�การงานที�รับผิดชอบกนัตามความถนัดของจิตอาสาแต่ละท่าน จิตอาสาใน 
แต่ละท่านจะสามารถทาํงานไดห้ลากหลายดา้น เมื�อคนใดคนหนึ� งติดธุระงานดา้นอื�นอยู่หรือป่วย 
จิตอาสาท่านอื�นก็สามารถที�จะสวมช่วยงานได้ทนัที เป็นการทาํงานตามหลกั อปริหานิยธรรม 7 

(ธรรมที�พาเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื� อมเลยหมั�นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม 
พร้อมเพรียงกนัเลิก พร้อมเพรียงกนัช่วยทาํกิจ ไม่บญัญติัสิ�งที�พระพุทธเจา้ไม่ทรงบญัญติั ไม่เพิก
ถอนสิ�งที�ทรงบญัญติัแลว้ สักการะ เคารพ นบัถือ บูชาภิกษุผูเ้ป็นเถระ (ผูใ้หญ่) เป็นสังฆปริณายก 
(ผูน้าํในการปฏิบติัที�ถูกตรง จะเป็นนกับวชหรือฆราวาสก็ได)้ และเชื�อฟังถอ้ยคาํของท่านไม่ตกอยู่
ในอาํนาจตณัหา อนัจะก่อเกิดภพใหม่ยินดีในเสนาสนะป่า (คือที�อยูอ่นัสงดัจากกิเลส) ตั งสติไวว้่า 
ทาํไฉนหนอ เพื�อนพรหมจรรย ์ผูมี้ศีลเป็นที�รัก ที�ยงัไม่มา ขอจงมาเถิดและผูที้�มาแลว้ขอจงอยู่เป็น
สุข (ที.ม.10/71))  

กระบวนการสร้างจิตอาสาตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ ฝึกฝนการพึ� งตนและมีนํ าใจ
แบ่งปันเกื อกูลผูอื้�น ไม่เอาเปรียบสังคม สัมพนัธ์กับคาํกล่าว “ผูที้�จะมาเป็นจิตอาสา จะเป็นผูมี้
อุดมการณ์หรือมีสํานึกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความปรารถนาที�ตอ้งการเห็นสังคมมี
การปฏิบติัต่อกนัอยา่งเท่าเทียมมีการเอารัดเอาเปรียบกนันอ้ยที�สุด ซึ� งสังคมจะเป็นเช่นนั นได ้จะตอ้ง
อาศยักระบวนการจดัสรรทรัพยากรและแพร่กระจายให้กบัทุกคนในทุกชนชั นของสังคม อยา่งเป็น
ธรรมใหม้ากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้(สกุณา บณัฑุรัตน์, สุภาวดี อินนุพฒัน์ และอภิรัฐ คาํวงั. 2550 : 7) 

จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธพยายามฝึกฝนตนใหมี้จิตบริสุทธิq จากกิเลส โดยดาํเนินไปพร้อมกบั
การเสียสละเกื อกูลสังคม เป็นการเดินตามรอยบาทพระศาสดา สัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัคาํกล่าว “ผูที้�
จะมาเป็นจิตอาสา ในบางท่านไดย้ึดหลกัการทาํความดีตามหลกัคาํสอนในศาสนา ซึ� งในประเทศ
ไทยสามารถเห็นไดช้ดัจากหลกัพระธรรมคาํสอนในพุทธศาสนาไดส้อนให้ทุกคนทาํความดี และ
ถือวา่ศาสนาเป็นรากฐานของศีลธรรมที�สร้างมนุษยขึ์ นมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ ยอ่มก็ตอ้งมีจิตใจที�
ดีงาม มีความเอื อเฟื อ เสียสละซึ� งมีความหมายคลา้ยกบัความหมายของคาํว่า จิตอาสา ดงัตวัอย่าง
เรื�องเล่าเกี�ยวกบัพระจริยวตัรของพระพุทธเจา้ในเรื�องการบาํเพญ็ประโยชน์ให้กบัผูอื้�น ซึ� งปรัชญา
ในทางพระพุทธศาสนา ที�มีความหนึ� งกล่าวว่า “ผูที้�มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตวัว่า เป็นคนมีจิตใจ 
ไม่สะอาดหรือเรียกว่าคนสกปรก ขณะเดียวกันก็สรรเสริญผูที้�มุ่งประโยชน์แก่ผูอื้�นว่า เป็นผูมี้
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อธัยาศยักวา้งขวาง มีจิตใจบริสุทธิq สมลกัษณะมหาบุรุษ” ซึ� งความขอ้นี เราจะดูได้ที�องค์สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา้  ซึ� งพระองค์เองเป็นผูท้รงบาํ เพ ็ญประโยชน์เพื �อผู อื้ �นอย ่างแทจ้ริง  
โดยไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนพระองค์เลย พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในทางเสียสละ โดยยึด
หลกัที�วา่ “การใดที�จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ก็พยายามทาํการนั นให้สําเร็จลุล่วงไป แมจ้ะตอ้ง
เสียสละประโยชน์ส่วนตนไปบา้ง ก็ไม่ควรนาํมาคาํนึงถึง” ซึ� งในทางพุทธวจนะภาษิตก็กล่าวไวว้า่ 
“จเชมตฺตาสุขธีํโร สมฺปสฺสํ วิปุลสุํข ํนักปราชญ์พึงสละสุขพอประมาณเสีย เมื�อเห็นสุขไพบูลย”์ 
(ข.ุธ.25/31) (ธรรมภทัรภิกข.ุ 2522) 

ความกลา้ที�จะเสียสละของจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ทาํให้ไดพ้บกบัความสุขจากการเสียสละ
สอดคลอ้งกบัพระไพศาล วิสาโล ได้กล่าวในหนังสือ “เมื�อดอกไมบ้านสะพรั�งทั งแผ่นดิน” ว่า  
จิตอาสานั นมีอยู่ในทุกคนอยู่แล้ว เพราะทุกคนล้วนมีความปรารถนาที�จะทาํความดี แต่บางครั ง 
ความดีนั นอาจถูกสกดักั นดว้ยความกลวั เช่น กลวัว่าจะทาํไม่ได้ กลวัคนหัวเราะเยาะ กลวัพ่อแม่ 
ไม่เขา้ใจ หรือกลวัวา่จะทาํมาหากินสู้คนอื�นไม่ได ้แต่ถา้คนเรายอมใหค้วามกลวัครอบงาํก็จะไม่มีวนั
เติบโตหรือกา้วสู่ชีวติใหม่ได ้ซึ� งการมีจิตอาสานั นเกิดจากสาเหตุหลกั ๆ (ปิยะนาถ สรวิสูตร. 2552 : 
37 อา้งถึงใน พระไพศาล วสิาโล. 2550) ดงัต่อไปนี  

1. เกิดจากความรู้สึกสงสาร เนื�องจากพบเห็นผูที้�มีความเดือดร้อนมากกว่าตนเองและ
อยากที�จะหาทางช่วยเหลือผูอื้�นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอยากบริจาคเงิน หรือสิ�งของเพื�อช่วยเหลือ 
เป็นตน้  

2.  เกิดจากประสบการณ์ที�ได้ช่วยเหลือผูอื้�นด้วยตนเอง และได้รับความสุขจึงอยาก
ช่วยเหลือผูอื้�นอีก  

3. เป็นความรู้สึกต่อเนื�อง เมื�อบุคคลไดรั้บการช่วยเหลือและรู้สึกประทบัใจ จึงอยากทาํ
สิ�งดี ๆ เพื�อผูอื้�นบา้ง (พระไพศาล วสิาโล. 2550) 

การเข้าถึงความสุขจากการเสียสละของจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ สัมพนัธ์กับคาํกล่าว  
“จิตอาสาที�ทาํงานดว้ยหลกัการของการยึดมั�นในหลกัศาสนา และตอ้งการทาํงานเพื�อลดละตวัตน 
หรือเขา้ถึงการปล่อยวางทางวตัถุ สิ�งของ ขา้วของ เงินทอง และเครื�องใชต่้าง ๆ ที�จาํเป็นต่อการดาํรง
ชีพ เพื�อให้สามารถเขา้ถึงความสุขที�ลึกซึ งแทจ้ริงกว่านั น จิตอาสาเหล่านี จึงมุ่งอุทิศแรงกายแรงใจ 
และทรัพยสิ์นเพื�อบริจาคเป็นทาน มีนํ าใจเสียสละความสุขส่วนตวัเพื�อประโยชน์ของผูอื้�น โดยจิต
อาสาที�ได้ศึกษาและเข้าใจในหลักธรรมคาํสอนของศาสนา จะหาหลักธรรมประจาํใจเพื�อเป็น
เป้าหมาย หรือเครื�องมือในการเดินทางไปสู่บั นปลายของชีวิต และพยายามหาหนทางที�จะอุทิศตน 
ถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อผูอื้�นที�เจ็บป่วยและยากไร้ ดอ้ยโอกาสกว่าตน” 
(สกุณา บณัฑุรัตน์, สุภาวดี อินนุพฒัน์ และอภิรัฐ คาํวงั. 2550: 8) 
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การได้พบตวัอย่างที�ดี ได้ศึกษาธรรมะ เป็นเหตุปัจจัยที�ทาํให้จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ 
มีความสุขในการเสียสละเพื�อสังคม สัมพนัธ์กบัสกุณา บณัฑุรัตน์, สุภาวดี อินนุพฒัน์ และอภิรัฐ  
คาํวงั ไดร้ะบุวา่ การอุทิศตนมาเป็นจิตอาสาในบางคน อาจมาจากค่านิยมบางประการที�มีอยูภ่ายใน
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลนั น ๆ ซึ� งอาจเป็นค่านิยมที�ไดรั้บการพฒันาหรือหล่อหลอมมาจากครอบครัว 
สถาบนัการศึกษา หลกัธรรมคาํสอนในศาสนา การเฝ้าสังเกตและการตั งคาํถามกบัความเป็นไปใน
สังคม หรือการได้อ่านประวติัชีวิตของนักพฒันา หรือบุคคลที�เป็นแบบอย่างในใจ โดยค่านิยม
ดงักล่าว ไดแ้ก่ 

1) การเสียสละ การจะเขา้ถึงความเสียสละได ้จาํตอ้งผา่นกระบวนการของการบงัคบัจิต
ให้ลด ละ สละ เลิก วิถีความสุขส่วนตัว การบริจาคทรัพย์สิน เงินทอง เวลา และอาจรวมถึง
ความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัว เพื�ออุทิศตนมาทาํงานอาสาโดยสมคัรใจ 

2) ความมั�นคงทางจิตใจจะตอ้งมีความหนกัแน่น อดทน และความมั�นคงอย่างสูงทางใจ 
ถึงจะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได ้โดยเฉพาะการทาํงานที�เปลี�ยนเป้าหมายจากการรับผลตอบแทน
เป็นตวัเงิน มาเป็นการบาํรุงความเชื�อและความยดึถือในสิ�งที�ตนศรัทธาหรืออุดมการณ์ของตน 

3) ความสามารถในการรักษาสมดุล ตอ้งสามารถรักษาความสมดุลระหวา่งความตอ้งการ
เชิงเศรษฐกิจที�สนองรับต่อความตอ้งการทางกาย และความตอ้งการที�จะบรรลุอุดมการณ์ภายใน 
(สกุณา บณัฑุรัตน์, สุภาวดี อินนุพฒัน์ และอภิรัฐ คาํวงั. 2550 : 8) 

การพยายามฝึกฝนพฒันาตนให้อยู่เหนือโลกธรรม เป็นจุดมุ่งหมายของจิตอาสาแพทย ์
วิถีพุทธ สัมพนัธ์กบัคาํกล่าว “การทาํงานจิตอาสา จึงเป็นการทาํงานเพราะมีความรัก มีความสุขใน
การทาํงาน ไดมี้โอกาสสร้างสรรงานอย่างที�ตอ้งการ หากจะมีการยอมรับในผลงานก็น้อมรับมนั
อยา่งมีสติ แต่ถา้ดีไม่มีหรือไม่มาถึงก็ไม่ควรคิดถึง ความตอ้งการทั งหมดนั นอยูที่�ตวังาน ทุกคนที�ได้
ทาํงานจะตอ้งเรียนรู้ถึงศิลปะ ความรักในงานที�ทาํ และมีความสุขในงาน โดยไม่ตอ้งได้รับการ
ยอมรับนบัถือ” (สกุณา บณัฑุรัตน์, สุภาวดี อินนุพฒัน์ และอภิรัฐ คาํวงั. 2550 : 9) 

จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธฝึกฝนการทาํประโยชน์ให้กบัสังคมไปพร้อม ๆ กบัการลดกามลด
อตัตา คือ คุณค่าและความผาสุกของชีวิต สอดคลอ้งกบัคาํกล่าว “ความเมตตา กรุณา ปรารถนาให้
ผูอื้�นพน้ทุกข ์และมีความสุข ความมีนํ าใจ การช่วยเหลือเกื อกลูซึ� งกนัและกนั ของเหล่าจิตอาสาหรือ
อาสาสมคัรลว้นมีความเชื�อมโยงกบั “จิตอาสา” ทั งสิ น งานที�เกิดจากผูที้�มีจิตอาสามีความหมายอยา่ง
มากกบัสังคมส่วนรวม เพราะ เป็นผูที้�เอื อเฟื อ เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ เพื�อช่วยเหลือผูอื้�น หรือ
สังคมใหเ้กิดประโยชน์และความสุขมากขึ น อีกทั งเป็นการช่วยลด “อตัตา” หรือความเป็นตวัเป็นตน
ของตนเองใหล้งไดบ้า้ง การเป็น “จิตอาสา” ไม่วา่จะเป็นงานใด ๆ ก็แลว้แต่ที�ทาํให้เกิดประโยชน์ใน
ทางบวก ลว้นแต่เป็นสิ�งที�เราควรทาํทั งสิ น คนที�จะเป็นอาสาสมคัรไดน้ั นไม่ไดจ้าํกดัที� วยั การศึกษา 
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เพศ อาชีพ ฐานะ หรือขอ้จาํกดัใด ๆทั งสิ น หากแต่ตอ้งมีจิตใจเป็น “จิตอาสา” ที�อยากจะช่วยเหลือ
ผูอื้�นหรือสังคมเท่านั น” (ประวติร พิสุทธิโสภณ.ม.ป.ป.อา้งถึงใน Lioness. 2551) 

สุดท้าย ชุมชนจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ จะเป็นสังคมที�เป็นที�ที�หมู่มิตรคนดีจะไหลมา
รวมกนั เพื�อร่วมกนัทาํความดีเพื�อมวลมนุษยชาติ ดงัคาํพงัเพยที�ว่า “นํ าจะไหลไปหานํ า นํ ามนัจะ
ไหลไปหานํ ามนั” ซึ� งสัมพนัธ์กับที�พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระพุทธเจา้ตรัสถึงความเป็นผูมี้มิตรดี 
สหายดี เป็นทั งหมดทั งสิ นของพรหมจรรย ์(ความพน้ทุกข์) (สํ.ส.15/381-384) เมื�อพากเพียรทาํ 
ความดีช่วยเหลือเกื อกูลผองชนไปพร้อม ๆ กบัทาํลายกิเลสเหตุแห่งทุกข์แห่งชั�วในตน ดว้ยอธิศีล 
อธิจิต อธิปัญญา ร่วมกบัหมู่กลุ่มมิตรดีสหายดีอยา่งถูกตรง ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัสถึงญาณที� 5 ของ
พระโสดาบนัว่า “... ดูกรภิกษุทั งหลาย อีกขอ้หนึ� งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดงันี ว่า บุคคลผูถึ้ง
พร้อมดว้ยทิฏฐิ (ความรู้ความเห็นความเขา้ใจ) ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็ประกอบดว้ย
ธรรมดาเช่นนั น ดูกรภิกษุทั งหลาย ก็บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิ ประกอบดว้ยธรรมดาอยา่งไร ดูกร
ภิกษุทั งหลายธรรมดานี ของบุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิ คืออริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจใหญ่
นอ้ยที�ควรทาํอยา่งไรของเพื�อนสพรหมจารีโดยแท ้ถึงอย่างนั นความเพ่งเล็งกลา้ในอธิศีลสิกขาอธิจิต
ตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาของอริยสาวกนั นก็มีอยู่ เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนย่อมเล็มหญา้กิน
ด้วยชําเลืองดูลูกด้วยฉะนั น อริยสาวกนั นย่อมรู้ชัดอยู่อย่างนี ว่าบุคคลผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิ
ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นนั น นี ญาณที� 5 เป็นอริยะเป็นโลกุตระ 
ไม่ทั�วไปกบัพวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั นบรรลุแลว้ ...” (ม.มู.12/547) ก็จะทาํใหชี้วิตไดพ้บกบัคุณค่า
และความผาสุกสูงสุดที�แทจ้ริงอยา่งย ั�งยืน ไปตามลาํดบัในขณะที�มีชีวิตอยูเ่ป็น ๆ ดงัที� พระพุทธเจา้
ตรัสสภาวะนิพพาน 7 เป็นสภาวะจิตที�กิเลสทั งปวงสิ นเกลี ยงแล้ว คือไม่มีอะไรเปรียบได้ (นัตถิ 
อุปมา) ไม่มีอะไรหกัลา้งได ้(อสังหิรัง) ไม่กาํเริบ (อสังกุปปัง) เที�ยง (นิจจงั) ย ั�งยืน (ธุวงั) ตลอดกาล 
(สัสสตงั) ไม่แปรปรวนเป็นธรรมดา (อวปิริณามธมัมงั) (ข.ุจู.30/659) 

 

บทสรุป 
มนุษยชาติทั�วโลกประสบกบัภาวะปัญหาสุขภาพ 3 ประการหลกั ไดแ้ก่ 1) ปริมาณผูป่้วย 

ชนิดและความรุนแรงของความเจบ็ป่วยมีแนวโนม้เพิ�มมากขึ น 2) ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปัญหาความ
เจ็บป่วยเพิ�มมากขึ น 3) ประชาชนมีศกัยภาพในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยตนเองน้อยลง  
การบริหารจดัการองค์ความรู้และการดาํเนินการที�มีอยู่ในระบบปกติ ยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวไดม้ากนกั ผูว้ิจยัจึงพฒันาองค์ความรู้การแพทยว์ิถีพุทธขึ น เพื�อสร้างสุขภาวะช่วยลดหรือ
แก้ปัญหาดังกล่าว วิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกับการสร้างสุขภาวะ  
ตามหลกัพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันาสุขภาวะตาม
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หลักวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์
พื นบา้น แนวคิดสุขภาพบุญนิยม แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัสสารกบัพลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั ว
ตรงกนัขา้ม แนวคิดความสัมพนัธ์กนัเป็นองคร์วม ซึ� งเป็นองคค์วามรู้ที�ศึกษาจากวิธีการดูแลสุขภาพ
ของหลากหลายชาติพนัธ์ุ บูรณาการเพื�อพฒันางานสาธารณสุขชุมชน ทาํให้มนุษยชาติแต่ละชาติ
พนัธุ์ สามารถพึ�งตนในการดูแลสุขภาพ และผูที้�พึ� งตนตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธได้แล ้ว 
สามารถถ่ายทอดความรู้นั นต่อไปให้กบัผูที้�ตอ้งการสร้างสุขภาวะด้วยตนเอง จนเกิดการพฒันา
ทกัษะการพึ�งตนในการดูแลสุขภาพและพฒันาจิตใจที�เสียสละรวมกลุ่มช่วยเหลือผูอื้�นอยา่งต่อเนื�อง 
โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ เป็นเครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธ ทั งในและต่างประเทศ 

การแพทย์วิถีพุทธ เป็นการนําเอาจุดดีของการดูแลสุขภาพของแต่ละชาติพนัธ์ุ ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์การดูแลสุขภาพทั ง 4 แผน คือ แผนปัจจุบนั แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื นบา้น 
รวมกบัหลกั 8 อ. เพื�อสุขภาพที�ดีของสถาบนับุญนิยม มาบริหารจดัการองค์ความรู้ประยุกต์
ผสมผสานบูรณาการด้วยหลกัธรรมของพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท 
สมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ ประยุกตใ์ช้ให้เหมาะสมกบัสภาพสังคมสิ�งแวดลอ้ม โดยมีจุดเด่นที�เน้นการ
สร้างสุขภาวะ แกไ้ขหรือลดปัญหาสุขภาพที�ตน้เหตุ ใชสิ้�งที�ประหยดัที�สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูง
ที�สุด ด้วยวิธีที�เรียบง่าย ได้ผลรวดเร็ว สามารถพึ�งพาตนเองได้ใช้ทรัพยากรในทอ้งถิ�นเป็นหลัก 
ประยุกต์เขา้กบัวิถีชีวิตได ้และมีความย ั�งยืนเหมาะสมอย่างยิ�งกบัการสร้างสุขภาวะ เพื�อแกปั้ญหา
สุขภาพ ณ สภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ�งแวดล้อมในปัจจุบนัโดยสร้างความเป็นพุทธะในตนไป
พร้อม ๆ กบัการเกื อกูลมวลมนุษยชาติ ด ้วยการสานพลงักบัหมู่มิตรดีสหายดี ในสังคมและ
สิ�งแวดลอ้มที�ดี แต่ละชาติพนัธ์ุสามารถพึ�งตนในการสร้างสุขภาวะ และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้
เอื อเฟื อเกื อกูลให้ผูอื้�นไดส้ร้างสุขภาวะต่อไปในปัจจุบนั การแพทยว์ิถีพุทธไดเ้ผยแพร่องค์ความรู้
กระจายไปสู่บุคคล กลุ่มคนหรือหน่วยงานทั งในและต่างประเทศ ผ่านจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ
นานาชาติพนัธ์ุ ซึ� งเป็นการใชก้ระบวนการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหวา่ง
การวิจัยเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา (Ethnography Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research)ในการพฒันางานสาธารณสุขชุมชน เพื�อมวลมนุษยชาติ  
 

ข้อเสนอแนะการนําผลการวจัิยไปใช้ 

บุคคลควรนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการสร้างสุขภาวะในตน และช่วยเหลือเกื อกูลผูอื้�นเท่าที�
จะพึงทาํได ้ส่วนองคก์รหรือหน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชน ควรนาํผลการวิจยัไปใชส้ร้างสุขภาวะ
ของคนในหน่วยงาน และใชเ้ป็นนโยบายเกื อกูลมวลมนุษยชาติตามบทบาทหน้าที�ขององค์กรหรือ
หน่วยงานนั น ๆ 
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ข้อเสนอแนะการวจัิยครัBงต่อไป 

การวิจยัครั งต่อไป ควรประยุกต์ใชห้ลกัพุทธธรรมทาํการวิจยัแบบเจาะลึกทีละประเด็น
อยา่งเป็นองคร์วมในองคป์ระกอบเหตุปัจจยัที�แตกต่างกนั ณ ช่วงเวลานั น ๆ 

 
 
 
 
 

  


